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Útdráttur. 
 

Vísbendingar eru um að félagsleg staða ungmenna utan framhaldsskóla sé lakari en þeirra sem 

stunda nám í framhaldsskólum. Tölur um atvinnuleysi ungs fólks, örorku og brottfall úr 

framhaldsskólum benda til þess. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í líf og aðstæður 

ungs fólks 16-20 ára sem vinnur í Fjölsmiðjunni á Akureyri. Kannað var hvaða leiðir það notar 

til þess að takast á við líf sitt og aðstæður og hvaða stuðningur þeim finnst nýtast sér best. 

Rannsóknin fór fram með blönduðu rannsóknarsniði, innfellingarsniði (embedded design). 

Gagnaöflun fór fram með viðtölum sem byggðu á viðtalsramma og á spjörunarkvarðanum, 

Measure of Adolescent Coping Strategies (MACS). Við úrvinnslu gagna var stuðst við vinnulag 

grundaðrar kenningar og lýsandi tölfræði. Þátttakendur voru 16 – 20 ára ungmenni í 

Fjölsmiðjunni á Akureyri, alls tóku 12 þátt í rannsókninni. Ungmennin fengu lítinn stuðning í 

uppvextinum. Mörg fengu ekki nauðsynlega aðstoð í skólanum og einelti var áberandi. 

Valdaleysi ungmennanna var eins og rauður þráður í gegnum frásagnir þeirra. Vanlíðan og 

uppsöfnuð reiði var áberandi ásamt tengslaleysi við fjölskyldu. Ungmennin lýstu töluverðum 

geðrænum vandamálum og sértækum erfiðleikum s.s. lesblindu, ofvirkni og athyglisbresti. 

Áfengisneysla og reykingar virtust vera almennar auk töluverðrar fíkniefnaneyslu. Algengt var 

að ungmennin lýstu eigin stjórnleysi sem birtist í ofbeldi. Ungmenni í Fjölsmiðjunni sleppa fram 

af sér beislinu í ríkara mæli en almennt er meðal íslenskra unglinga. Fjölsmiðjan nýttist flestum 

vel en nokkrum síður. Þótt flestir geri ráð fyrir að stofna fjölskyldu telja nokkrir að þeir muni 

ekki eignast börn og sumir hafa enga framtíðarsýn. Þó voru mörg jákvæð og bjuggu yfir 

styrkleikum s.s. listrænum hæfileikum og áhugamálum. Helstu ályktanir eru þær að hjálparkerfið 

þarf að koma fyrr og markvissar að barnafjölskyldum í vanda og vinnubrögð og úrræði þarf að 

endurskoða. Öll þjónusta við börn og ungmenni þarf að hafa valdeflandi nálgun að leiðarljósi. 

Leggja þarf áherslu á að efla Fjölsmiðjuna.  

 
Lykilhugtök:  ungmenni, valdefling, spjörun, skjólstæðingsmiðuð þjónusta, starfsendurhæfing. 
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Abstract 
 

There are indications that the social circumstances of adolescents outside secondary schools are 

poorer than the circumstances of those who are enrolled in secondary schools. Statistics 

regarding unemployment among young people, disability and secondary school dropouts point to 

the same. The aim of the study was to get an insight into the life and circumstances of young 

people between 16 and 20 years of age who work in Fjölsmiðjan á Akureyri (Akureyri 

Workshop for Young People). This was done by gathering information regarding how they are 

doing in life, how they cope with their situations and what they think might be of help for them. 

The study was conducted by using mixed methods, embedded design. Data was collected with 

qualitative interviews built on an interview guide and the coping instrument, Measure of 

Adolescent Coping Strategies (MACS). Data processing was based on grounded theory and 

descriptive statistics. The 12 study participants were 16 to 20 year old youths who all worked in 

Fjölsmiðjan á Akureyri. These youths received little support while growing up, many did not 

receive the necessary assistance in school and bullying was a common factor. The powerlessness 

of the participants was very evident in their stories, indisposition, bottled-up anger and weak 

family ties were also commonly described. The youths described considerable mental health 

issues together with specific problems such as dyslexia and Attention Deficiency / Hyperactivity 

Disorder (ADHD). Alcohol abuse and smoking, together with considerable drug abuse was 

commonly described. Often, the individuals described lack of control which often materialised in 

violence. The young people in Fjölsmiðjan are more likely to party hard and go too far while 

doing so than what is typical among Icelandic adolescents. Most of the participants made good 

use of their work in Fjölsmiðjan, a few not so good. Although most expect to raise a family in 

the future, some do not expect to have children and a few can not visualise their own future at 

all. Despite that, many were optimistic because they had strengths such as artistic talents and 

specific hobbies. The main conclusions are that systematic help must arrive sooner for families 

with children in trouble, procedures and solutions must be reviewed. All service for children and 

young people must have empowerment as a guiding light, this also applies to Fjölsmiðjan á 

Akureyri who needs to be supported in this regard. 

 
Key Concepts: Adolescents, Empowerment, Coping, Client-centred Service, Vocational 
rehabilitation.  
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Þakkarorð 

Þessi rannsókn hefði ekki orðið að raunveruleika án þátttöku krakkanna í 

Fjölsmiðjunni á Akureyri. Ég þakka þeim af alhug það traust sem þeir sýndu mér 

með því að tala við mig um líf sitt. Starfsfólki í Fjölsmiðjunni eru einnig færðar 

bestu þakkir fyrir gott samstarf. Leiðbeinandi minn Snæfríður Þóra Egilson og 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir ráðgjafi við verkefnið hafa hvatt mig áfram og veitt mér 

frábæra leiðsögn. Þeim eru færðar bestu þakkir fyrir. Samstarfsfólki mínu þakka 

ég þolinmæði í minn garð og móralskan stuðning. Atli, Bryndís og Jónas fá bestu 

þakkir fyrir aðstoðina. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir skilning og 

þolinmæði á meðan vinna við rannsóknina stóð, Benna fyrir prófarkalesturinn og 

Ólöfu Ásu fyrir að hafa trú á mér. 
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Kafli 1  

Inngangur 

 
Þessi ritgerð fjallar um ungt fólk í Fjölsmiðjunni á Akureyri. Gerð verður grein fyrir 

rannsókn sem hefur það markmið að fá innsýn í líf þess, aðstæður og framtíðarsýn. Ritgerðin 

skiptist í sex kafla. Í 1. kafla er fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar, tilgang hennar og 

mikilvægi. Gerð verður grein fyrir hugmyndafræðinni sem liggur til grundvallar svo og 

rannsóknarspurningum. Einnig verður skýrt frá rannsóknaraðferðum og meginhugtök skilgreind. 

Í öðrum kafla er heildarsamantekt og grein gerð fyrir fræðilegu efni. Aðferðarfræði 

rannsóknarinnar er lýst í þriðja kafla og í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar. Fimmti kaflinn er 

umræða sem byggir á niðurstöðum og í sjötta kafla eru helstu ályktanir dregnar saman en þar 

veltir höfundur upp hugmyndum að framtíðarrannsóknum og breytingum á þjónustu við ungt 

fólk án skóla og atvinnu. 

 

 

Bakgrunnur rannsóknar 

Unglingsárin allt fram að tvítugu eru tími mikilla breytinga í lífi hvers einstaklings. Þau 

afmarkast af tímabilinu frá kynþroskaaldri til fullorðinsára. Það er hins vegar mjög 

menningarbundið hvað sá tími er talinn langur eða allt upp í mörg ár eins og í nútíma vestrænum 

samfélögum (Santrock, 2005, 2008). Á þessum tíma eiga sér stað grundvallarbreytingar sem allir 

unglingar ganga í gegnum og eru bæði líkamlegar, vitrænar og félagslegar.  

Líkamlegar breytingar vísa til kynþroskaskeiðsins og innihalda m.a. vöxt brjósta hjá 

stúlkum og skeggvöxt hjá drengjum, mikinn lengdarvöxt og hæfileika til þess að geta börn. Á 

unglingsárum verður til getan til þess að hugsa í tilgátum, um hluti sem gætu gerst, og um 

óhlutbundin hugtök eins og lýðræði eða siðferði. Félagslegar breytingar eiga sér einnig stað á 

unglingsárum, öll samfélög greina í sundur börn og þá sem eru tilbúnir til þess að verða 

fullorðnir. Á vesturlöndum er greint á milli þeirra sem eru undir og yfir lögaldri og öðlast þannig 

viss réttindi og skyldur. Slíkar breytingar á réttindum og skyldum flokkast undir félagslegar 

breytingar unglingsáranna. Aðstæður í umhverfinu hafa síðan afgerandi áhrif á það hvernig 

unglingurinn upplifir allar þessar miklu breytingar. Þannig má segja að gagnvirkni ríki milli 
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einstaklings og umhverfis. Í nútíma samfélögum eru fjögur megin svið þar sem ungmenni verja 

tíma sínum þ.e. í fjölskyldu, skóla, jafningjahópi og í vinnu eða tómstundum. Öll þessi svið 

tengjast síðan viðkomandi samfélagi (Steinberg, 2011). 

Sálfélagsleg þróun einstaklingsins á unglingsárum inniheldur eftirfarandi; að uppgötva og 

skilja hver maður er sem einstaklingur, heilbrigða viðleitni í átt að sjálfstæði, náin og ástrík 

tengsl við aðra manneskju, að láta í ljósi kynferðislegar tilfinningar og njóta kynferðislegs 

sambands við aðra manneskju og að lokum að vera farsæll og hæfur þjóðfélagsþegn. 

Almennt er viðurkennt að þroski unglingsáranna gengur í flestum tilvikum vandræðalaust 

fyrir sig og unglingurinn nær eðlilegum þroska, líkamlega og andlega og getur tekist á við þá 

ábyrgð sem fullorðnum einstaklingi ber. Stundum fer eitthvað úrskeiðis og einstaklingurinn nær 

ekki tökum á lífinu með þeim kröfum sem til hans eru gerðar á hverjum tíma. Mikilvægt er að 

átta sig vel á því hvaða þættir hindra eðlilega þróun og með hvaða leiðum hægt er að koma til 

aðstoðar. Ef horft er til efri unglingsáranna sérstaklega, þ.e. framhaldsskólaaldursins 16 – 20 ára, 

og rannsóknarniðurstöður og skýrslur um ýmis málefni sem snerta þennan aldurshóp eru 

skoðaðar má sjá að nokkur hópur ungs fólks á í erfiðleikum með að fóta sig í fullorðinslífi, 

samanber fjölda ungs fólks á örorkubótum, atvinnuleysisbótum og framfærslustyrkjum 

(Hafnarfjarðarbær, 2008 og 2009; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán 

Ólafsson, 2007; Vinnumálastofnun e.d.). 

Langflest ungmenni á aldrinum 16 – 20 ára eru í framhaldsskóla. Hins vegar er brottfall 

úr framhaldsskóla á Íslandi mikið miðað við það sem gerist annars staðar á Norðurlöndum (Jón 

Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson, 2003). 

Tölur um atvinnuleysi og fjölda ungs fólks sem fær framfærsluaðstoð hjá 

sveitarfélögunum bendir til þess að ungt ófaglært fólk eigi erfitt uppdráttar á vinnumarkaði. 

Atvinnuleysistölur ungs fólks hafa farið hækkandi eftir bankahrunið 2008 og rúmur fjórðungur 

þeirra sem þiggja framfærsluaðstoð er ungt fólk á aldrinum 16 – 24 ára (Vinnumálastofnun e.d.; 

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2007, 2008 og 2009; Hafnarfjarðarbær, 2008 og 2009). 

Ennfremur hafa tengsl nýgengis örorku og atvinnuleysis komið fram í rannsóknum og örorka 

meðal ungs fólks er algengari á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. (Sigurður Thorlacius, 

Sigurjón B. Stefánsson, Stefán Ólafsson, 2004; Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og 

Stefán Ólafsson, 2007). 



 

 

 

13 

Til þess að bregðast við stórum hópi ungmenna sem hvorki eru í vinnu né í skóla hefur á 

síðustu árum verið lögð aukin áhersla á starfsendurhæfingu. Víða hafa verið sett í gang sérstök 

endurhæfingarverkefni fyrir ungt fólk s.s. í Bretlandi og Þýskalandi (Finn, 2003; Behle, 2005; 

Lindsay og Mailand, 2004). Á Norðurlöndum er hefð fyrir „produktsjónsskólum” en í Danmörku 

eru starfandi um 110 slíkir skólar (Undervisnings Ministeriet, 2000). Á Íslandi hafa verið 

stofnaðir þrír vinnustaðir að fyrirmynd dönsku skólanna en það eru Fjölsmiðjan í Kópavogi, 

Fjölsmiðjan á Akureyri og Fjölsmiðjan á Suðurnesjum (Fjölsmiðjan á Akureyri, 2007 og 2008; 

Fjölsmiðjan í Kópavogi e.d.). 

Hvatinn að rannsókninni er sá að ég hef lengi starfað í félagsþjónustu Akureyrarbæjar þar 

sem m.a. er unnið með ungu fólki í vanda. Sem starfsmaður félagsþjónustunnar tók ég þátt í 

undirbúningi að stofnun Fjölsmiðjunnar á Akureyri á árinu 2007. Í gegnum nám í 

heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri, var ég kominn í hlutverk rannsakanda með það 

að markmiði að öðlast dýpri skilning á aðstæðum ungs fólks í vanda og auka möguleika á að 

hafa áhrif á þá þjónustu sem því stendur til boða.  

 

 

Hugmyndafræði. 

Áður fyrr voru þroskakenningar í brennidepli og þær taldar útskýra líðan og atferli fólks. 

Sem dæmi má nefna þroskakenningu Eriksons (Erikson, 1995) sem taldi þroskann verða til í 

gegnum átta sálfélagsleg stig. Nú er horft til fleiri þátta, ekki síst samspils einstaklings og 

umhverfis. Vistfræðikenning Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1986) hefur haft mikil áhrif en 

hann horfði alltaf á þroska í samspili við umhverfið. Hugmyndafræðin sem stuðst er við í þessu 

verkefni snýst annars vegar um samspil einstaklings og umhverfis og hins vegar um valdeflingu 

og skjólstæðingsmiðaða þjónustu. 

Svo virðist sem samstaða sé um að líta svo á að hugtakið valdefling sé margþætt, geti átt 

sér stað á mörgum stigum og eigi sér margar uppsprettur. Þannig geti valdefling sprottið upp úr 

grasrótarstarfi, komið með stefnumótun stjórnvalda eða átt sér stað með íhlutun félagslegra 

þjónustustofnana (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Hugtakið skjólstæðingsmiðuð þjónusta 

hefur fengið vaxandi athygli en um er að ræða sveigjanlega, einstaklingsmiðaða og réttláta 

þjónustu sem tekur mið af samspili fólks við umhverfi sitt. Gagnkvæm virðing og deiling á valdi 
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og ábyrgð er einkennandi. Skjólstæðingur og fagmaður mynda með sér bandalag og sameina 

styrk og úrræði beggja til að leysa vanda/efla skjólstæðing (Guðrún Pálmadóttir, 2008; Guðrún 

Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011; Hammell, 2006). 

 

 

Rannsóknin 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í líf og aðstæður ungs fólks 16 – 20 ára sem 

vinnur í Fjölsmiðjunni á Akureyri. Kannað var hvaða leiðir ungmennin nota til að takast á við líf 

sitt og aðstæður og hvaða stuðningur þeim finnst nýtast sér best. 

 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram. 

1. Hvaða augum líta þátttakendur aðstæður sínar, fortíð, nútíð og framtíðarmöguleika? 

2. Hvernig telja þátttakendur að vinnan í Fjölsmiðjunni nýtist þeim? 

3. Eru spjörunaraðferðir ungmenna í þessari rannsókn sambærilegar þeim aðferðum sem 

unglingar almennt á Íslandi nota? 

 

Rannsóknarsniðið er blandað innfellingarsnið (embedded design) (Creswell, 2008). 

Meginhluti rannsókninnar er eigindlegur og byggir á viðtölum við ungmenni á aldrinum 16 – 20 

ára. Einnig var lagður fyrir spjörunarkvarði fyrir unglinga, Measure of Adolescent Coping 

Strategies (MACS) (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2010). Þetta er í fyrsta sinn sem MACS er notaður 

á hóp unglinga í vanda en með því að leggja hann fyrir má fá upplýsingar um hvaða leiðir þessi 

hópur notar og bera saman við það sem almennt gerist meðal unglinga. 

Sá hópur sem tók þátt í þessari rannsókn hefur átt í vanda af ýmsu tagi og þurft aðstoð 

hjálparkerfa, skóla- heilbrigðis- og félagsþjónustu. Rannsóknin varpar ljósi á sjónarhorn unga 

fólksins sjálfs á lífsaðstæður þeirra og jafnframt á vinnustað þeirra Fjölsmiðjuna, hvað nýtist 

þeim vel þar og hvað síður. Niðurstöður má nýta til þess að bæta inngrip hjálparkerfisins s.s. 

sérúrræði skóla, barnaverndar og félagsþjónustu. Ennfremur má nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að aðlaga vinnustaðinn Fjölsmiðjuna að þörfum þess hóps sem þar 

dvelur. 
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Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að þátttakendur í þessari rannsókn eru eldri en 

þeir unglingar sem matstækið MACS er upphaflega hannað fyrir. Þar var um að ræða 12 – 16 ára 

unglinga en þátttakendur hér eru 16 – 20 ára. Til þess að auðvelda samanburð voru tekin út 

viðmið af 16 ára íslenskum unglingum (miðað við fæðingarár).  

 

Skilgreining meginhugtaka. Eftirfarandi hugtök lögð til grundvallar í skýrslunni og 

skýrð á þennan hátt. 

Aðstæður: Hugtak yfir kringumstæður eða aðstöðu. Í rannsókninni er leitað eftir innsýn í 

kringumstæður ungmennanna í víðum skilningi, bæði í nútíð og fortíð.  

Framtíðarmöguleikar: Framtíð er hugtak yfir þann tíma sem framundan er eða ókominn 

tíma. Framtíðarmöguleikar eru framtíðarhorfur til langs tíma.  

Nýta: Hugtak yfir að nota eða hagnýta. Það sem nýtist vel kemur að gagni. Í rannsókninni 

er leitast við að svara þeirri spurningu hvort vinnan í Fjölsmiðjunni komi þátttakendum að gagni 

í lífi sínu.  

Spjörun: Hugtakið spjörun hefur verið notað sem þýðing á enska hugtakinu „coping” . 

Spjörun greinist síðan í tvö undirhugtök, annars vegar bjargráð sem vísar til jákvæðra leiða og 

hins vegar skaðráð sem vísar til neikvæðra leiða (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2010). 
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Kafli II  

Fræðileg umfjöllun 

 
Í kaflanum verður þroskakenningum lýst, einkum kenningum Eriksons og 

Bronfenbrenner. Rætt verður um þróun sjálfsins og hugtökin valdeflingu og spjörun. Einnig 

verður umfjöllun um skjólstæðingsmiðaða þjónustu og gerð verður grein fyrir stöðu ungs fólks á 

Íslandi að því er varðar skólann og vinnumarkaðinn. Fjallað verður um starfsendurhæfingu með 

áherslu á ungt fólk og sagt frá fjölsmiðjum sem úrræði, einkum Fjölsmiðjunni á Akureyri. Að 

lokum verður efnið dregið saman. 

 

 

Hugmyndafræði 

Annars vegar er fjallað um þroskakenningar og mótun sjálfsins einkum kenningar um 

sjálfsvirðingu (e. self-esteem) og trú á eigin færni eða sjálfstraust (e. self-efficacy) og hins vegar 

rætt um hugtökin spjörun (e. coping), valdeflingu (e. empowerment) og skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu. 

 

Kenningar um þroska. Fjölmargar kenningar hafa orðið til um það hvernig maðurinn 

lærir og þroskast frá einu æviskeiði til annars. Nefna má kenningar Freuds um sálgreiningu, 

atferliskenningu Skinners, vitsmunakenningar Piaget, og Vygotskys, sálfélagslega kenningu 

Erikson´s, námskenningar Bandura og vistfræðikenningu Bronfenbrenners (Erikson, 1995; 

Bronfenbrenner, 1986; Santrock, 2008).  

 

Erikson. Þroskakenning Eriksons gengur út á það að fólk þroskist í gegnum sálfélagsleg 

stig alla ævina. Með því á hann við að þroskinn er félagslegur og verður til í tengslum við annað 

fólk. Öll reynsla hefur áhrif á okkur bæði snemma á ævinni og síðar. Þroskastigin eru átta, á 

hverju stigi mætir einstaklingnum einstakt þroskaverkefni sem verður að leysa. Þessi verkefni 

geta ýmist aukið eða dregið úr þroskamöguleikum en eftir því sem verkefnin eru betur af hendi 

leyst þeim mun heilbrigðari verður þróun einstaklingsins. Hvert þrep hefur jákvæðan og 
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neikvæðan pól og í heilbrigðri þróun eru jákvæðu pólarnir ríkjandi (Erikson, 1995; Santrock, 

2005, 2008). Þroskastig Eriksons snúast um traust, sjálfstæði, frumkvæði, iðjusemi, sjálfsmynd, 

nánd, sköpun og sátt. Á unglingsárum er mótun sjálfsmyndar áberandi þar sem unglingurinn spyr 

sig að því hver hann sé og hvert hann stefni í lífi sínu. Á þessum tíma er einnig ríkjandi viðleitni 

unglinga til að öðlast sjálfstæði. Ungmennin sem tóku þátt í rannsókninni eru því að glíma við 

mótun eigin sjálfsmyndar og líklegt er að ýmis konar sjálfsmyndarruglingur geti átt sér stað. 

 

Bronfenbrenner. Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1986) hafa 

umhverfiskerfi áhrif á þróun einstaklingsins og möguleika fjölskyldna til að ala upp heilbrigt 

barn. Um er að ræða flókið samspil annars vegar innan fjölskyldu og hins vegar fjölskyldunnar 

og utanaðkomandi þátta. Þessi kerfi eru fimm talsins og er lítillega lýst hér:  

Microkerfi. Þetta kerfi inniheldur fjölskyldu ungmennis, vini, skóla og nærumhverfi. Þar fara 

fram mest af beinum samskiptum t.d. við foreldra og kennara. 

Mesokerfi. Þetta er millikerfi sem felur í sér tengsl á milli tveggja eða fleiri microkerfa. Þau eru 

því ekki óháð hvort öðru. Sem dæmi má taka að reynsla úr fjölskyldu yfirfærist yfir í 

skólaumhverfi og reynsla úr fjölskyldu yfir í félagahópinn og öfugt. Bronfenbrenner bendir á að 

það sé tiltölulega nýlega sem að rannsakendur hafi farið að skoða þessi áhrif í báðar áttir. 

Exokerfi. Fleira hefur áhrif á þroska og þróun barna og unglinga innan fjölskyldunnar en 

samskipti við önnur börn s.s. í skóla og félagahópi. Þar er um að ræða félagslegt umhverfi þar 

sem barnið/unglingurinn hefur ekki hlutverk og takmarkaðan aðgang, þetta á við um 

vinnuumhverfi foreldranna og kunningjahóp. Engu að síður hafa þessi kerfi áhrif á reynslu 

barns/unglings. 

Macrokerfi. Kerfið lýsir þeirri þjóðmenningu sem einstaklingur býr í. Menning vísar til laga og 

reglna, hugmyndafræði og trúar sem er breytileg eftir samfélögum og hópum innan þess og flyst 

frá einni kynslóð til annarrar.  

Chronokerfi. Chronokerfið veitir innsýn í þroskabreytingar einstaklingsins á löngum tíma og í 

því umhverfi sem einstaklingurinn lifir í. Æviskeiðið er einfalt chronokerfi. Það getur verið 

hefðbundið, sbr. skólaganga, kynþroskaskeið, vinnumarkaður, hjónaband og eftirlaunaárin eða 

óhefðbundið, sbr. dauði og margir sjúkdómar í fjölskyldunni, skilnaður, flutningar og hæsti 

vinningur í happdrætti. Þessar breytingar eiga sér stað ævina á enda og eru oftast hvati til aukins 

þroska einstaklingsins. Þær hafa einnig óbein þroskaáhrif með því að hafa áhrif á fjölskylduna. 
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Þetta rannsóknarsvið hefur fengið aukna athygli þ.e. hvernig persónulegir og sögulegir atburðir 

hafa áhrif á þróun og úrvinnslu fjölskyldunnar.  

Chronokerfið tengist öllum hinum og inniheldur auk breytinga á æviskeiðinu umhverfisþætti og 

félagslegar breytingar sem gerast á lengri tíma, dæmi: breytingar á stöðu kvenna 

(Bronfenbrenner, 1986, 2005; Santrock, 2005, 2008). Ef horft er til markhóps rannsóknarinnar 

má segja að æviskeið hans sé oft óhefðbundið. 

 

Þróun sjálfsins. Tveggja póla kenning Eriksons um þroskaferli einstaklingsins hefur verið 

vinsæl þegar reynt er að skilja þróun sjálfsins hjá ungu fólki. Erikson benti á að um sé að ræða 

stöðuga breytingu og þróun og þegar hún gengur vel felur ferlið í sér aukna aðgreiningu 

unglingsins frá foreldrum sínum (Kroger, 2004). Þessi aðgreining er félagslegt ferli og því hafa 

umhverfisþættir mikil áhrif á líðan og möguleika ungmenna. Þannig skiptir máli hvort umhverfið 

kemur til móts við ungmenni sem búa við erfiðar aðstæður eða ráða illa við nám. 

Sjálfsvirðing (self-esteem) er lykilhugtak í þróun sjálfsins. Algengar skilgreiningar á 

sjálfsvirðingu eru á þann veg að til þess að auka sjálfsvirðingu einhvers verður annað hvort að 

auka getu hans eða minnka væntingar. Sambærileg skilgreining er að líta á sjálfsvirðingu sem 

jákvætt eða neikvætt mat á sjálfum sér. Ef þessar tvær skilgreiningar eru settar saman í eina gæti 

hún orðið eftirfarandi: Jákvætt mat á sjálfum sér verður til þegar einhverjum gengur betur en 

hann bjóst við á meðan að neikvætt mat verður til af því að takast færra af því sem búist var við. 

Þessi sýn á sjálfsvirðingu breytist yfir tíma og tekur mið af væntingum og gengi einstaklingsins 

(Baldwin og Hoffmann, 2004). 

Trú á eigin getu eða sjálfstraust (self-efficacy) er talin vera megin þáttur í því að öðlast 

sjálfsvirðingu. Rannsóknarniðurstöður benda til þess að trú á eigin getu hafi mikil áhrif á 

verkefni einstaklingsins, þrautseigju hans og viðbrögð við bakslagi (Bandura, 2006). Þannig 

myndi einstaklingur með trú á eigin getu til þess að finna atvinnu vera líklegri til að halda leitinni 

áfram þrátt fyrir að mistakast til að byrja með. Áströlsk rannsókn skoðaði hvort sérhæfð 

námskeið hefðu áhrif á sjálfsvirðingu og sjálfstraust eða trú á eigin færni. Þátttakendur voru 161 

atvinnulausir einstaklingar. Af þeim hópi sóttu 109 (43 karlar og 65 konur) sérstök 

þjálfunarnámskeið fyrir atvinnulausa í 4-6 vikur. Meðalaldur var tæp 29 ár og hópurinn hafði að 

meðaltali verið atvinnulaus í rúmt ár. Viðmiðunarhópur sem var á biðlista eftir námskeiði var 
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notaður til samanburðar. Niðurstöður bentu til árangurs varðandi báða þættina og að aukið 

sjálfstraust hefði áhrif á atvinnuleit til lengri tíma. (Creed, Bloxsome, og Johnston, 2001). 

 

Spjörun. Spjörun samanstendur af þeim viðbrögðum, hugsunum, tilfinningum og 

athöfnum sem einstaklingar nota til þess að fást við erfiðar aðstæður bæði í hversdagslífinu og 

við sérstakar aðstæður. Viðbrögðin eru einstaklingsbundin, aðstæðubundin og fara eftir aldri 

(Frydenberg, 1997). Spjörun unglinga er álitin mikilvægur verndar- eða áhættuþáttur, allt eftir 

því hvernig og hvenær henni er beitt. Hún skiptir máli varðandi almenna líðan, líkamlega og 

andlega heilsu og velgengni í skóla (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). Í rannsóknum á spjörun 

meðal barna hefur komið í ljós að sveigjanleiki er mjög mikilvægur. Börn sem kenna ekki öðrum 

um eigin mistök standa sig betur en önnur og börn sem sjá sig sjálf sem hjálparvana, kenna oftast 

öðrum um og gengur illa (Frydenberg, 1997). 

Fyrirbærið seigla (e. resilience) hefur verið töluvert rannsakað, einkum út frá börnum og 

ungu fólki. Hugtakið er tengt einstaklingsmun varðandi viðbrögð við hættu t.d. streitu og ýmsum 

erfiðleikum. Ýmist er um að ræða áhættu- eða verndarþætti. Rutter greindi þrjú megin svið 

verndandi þátta; 1) persónulegir þættir s.s. sjálfstraust 2) þættir innan fjölskyldu s.s. samheldni 3) 

aðgengilegt utanaðkomandi hjálparkerfi sem styrkir bjargráðin (Rutter, 1987). Margt er vitað um 

hvað verndar t.d. félagsleg færni, mikil aðlögunarhæfni, trú á eigin getu, húmor og miklar 

væntingar til lífsins. Einnig góð tengsl við a. m. k. annað foreldi eða uppalanda, jákvæð 

skólareynsla og félagslegur stuðningur (Earvolino-Ramirez, 2007; Luthar, og Zigler, 1991). 

Varðandi unglingsárin, 12 – 18 ára, hefur komið fram samband á milli áhættuþátta í umhverfi og 

félagssálfræðilegra vandamála um 15 – 16 ára aldur. Félagarnir fara að skipta miklu máli en 

fjölskyldan virðist eftir sem áður vera meginstoð unga fólksins. Skólinn er mikilvægur 

vettvangur þar sem þjálfun einstaklingsbundinna verndandi þátta fer fram auk þess sem öruggt 

skólaumhverfi getur hjálpað til við að takast á við ýmis konar mótlæti (Olson, Bond, Burns, 

Vella-Brodrick og Sawyer, 2003). 

Sem dæmi um skaðráð má nefna áhættuhegðun meðal unglinga s.s. þunglyndi, tilraunir 

til sjálfsvígs og vímuefnanotkun (Haugaard og Jeffrey, 2001). Líta má svo á að neikvætt ferli 

áhættuþátta hafi orðið ríkjandi um leið og verndandi þættir urðu víkjandi. Mikilvægt er að grípa 

snemma inn í þegar andfélagsleg hegðun kemur fram, jafnvel á unga aldri og auka þannig 

líkurnar á því að snúa megi þróuninni við (Connor, 2004). Ef um snemmtæka íhlutun er að ræða 
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beinast stuðningsaðgerðir að foreldum og fjölskyldu sem heild en íhlutun gagnvart unglingum 

getur verðið gagnvart einstaklingnum sjálfum, fjölskyldu hans og umhverfi t.d. skóla. 

Unglingum vegnar betur sem eru tengdir fjölskyldu sinni, upplifa skólann jákvætt og umgangast 

síður félaga sem eru í vandræðum (Tiet, Huizinga og Byrnes, 2010). 

 

Valdefling. Rætur hugtaksins valdefling eru á fleiri en einum stað. Í upphafi þróaðist 

hugtakið í tengslum við sálfræðikenningar um vald og baráttu minnihlutahópa á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar en hugtakið á einnig rætur í fullorðinsfræðslu og femínískum kenningum. Ekki 

er samstaða um nákvæma merkingu hugtaksins en að hluta til er um sameiginlegan 

grunnskilning að ræða. Samkvæmt honum er valdefling margþætt, getur átt sér stað á mörgum 

stigum, á sér margar uppsprettur og er félagslegt ferli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Á 

hugtakinu valdeflingu er bæði persónuleg og pólitísk hlið. Hin persónulega snýr að breytingum 

hjá einstaklingnum þ.e. því að eflast, hafa meiri stjórn á eigin lífi, geta haft áhrif á aðra og koma 

á breytingum. Hin pólitíska snýr að mannréttindum t.d. getu ríkis til þess að mæta þörfum fólks. 

Hugtakið er nú ráðandi í félagsmálapólitík og menntakerfinu (Beresford og Croft, 2000).  

Fagfólk hefur bent á að mikilvægt sé fyrir minnihlutahópa eða fólk sem á við 

einhverskonar vanda að stríða að geta haft áhrif á umhverfi sitt og stjórna sjálft ýmsu sem skiptir 

það miklu s.s. skipulagi þjónustu. Nefna má batarannsóknir geðsjúkra en þar hefur komið í ljós 

að í bataferlinu skiptir miklu máli að sjúklingur upplifi að hann geti haft áhrif á þá meðferð sem 

hann fær (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). Chamberlin og Schene (1997) gerðu rannsókn meðal 

þátttakenda í sjálfshjálparhópum geðsjúkra. Þar hafði valdefling ákveðið innihald sem var 

eftirfarandi; að hafa vald til að taka ákvarðanir, hafa aðgang að upplýsingum og björgum, hafa 

marga möguleika til að taka ákvörðun, tilfinning fyrir því að einstaklingur skipti máli og að læra 

að hugsa á gagnrýninn hátt. Í annarri rannsókn meðal geðsjúkra virtust þrír þættir skipta mestu 

máli varðandi valdeflingu. Í fyrsta lagi sjálfstæði, sem innifelur þekkingu, sjálfstraust og val, í 

öðru lagi hugrekki, þ.e. að þora að taka áhættu, segja hug sinn og fara út fyrir örugga 

vanamynstrið. Í þriðja og síðasta lagi ábyrgð þ.e. vísar til eigin skuldbindinga (Jacobson og 

Greenley, 2001). 

Aðferðafræði valdeflingar hefur verið notuð í mörgum verkefnum með börnum og 

unglingum. Nefna má „YES” verkefnið í Bandaríkjunum (Wilson o.fl., 2007) og ítalska 

verkefnið „The adolescents, life context & school project” (Dallago, Cristini, Perkins, Nation og 
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Santinello, 2010). Hið fyrra er hugsað fyrir unglinga til þess að draga úr áhættuhegðun og fá þá 

til þess að hugsa á gagnrýninn og lausnarmiðaðan hátt. Í verkefninu fá þeir tækifæri til þess að 

vera með og taka ákvarðanir, eflast í trú á eigin getu með auknum persónulegum styrk og 

sjálfsstjórn auk þess sem þeim er kennt að hafa áhrif á eigið samfélag s.s. skólann og hverfið. Í 

seinna verkefninu var unnið með 12 ára unglinga, áhættuhegðun og skynjun þeirra á umhverfinu. 

Um var að ræða níu vikna vinnu innan skóla og utan þar sem börnin sjálf fengu stuðning til þess 

að þróa eigin hugmyndir sem miðuðu að því að bæta lífsaðstæður þeirra. Með blönduðum 

aðferðum lögðu rannsakendur mat á breytingar meðal hópsins á eftirtöldum sviðum; valdeflingu, 

trú á eigin getu, ábyrgðartilfinningu gagnvart hverfinu og tengsl við það. Ennfremur má nefna 

hópastarf í Englandi með unglingum sem hafa stundað sjálfsskaðandi hegðun. Starfið byggir á 

hugmyndafræði valdeflingar en fyrst og fremst er unnið með tilfinningar auk þess sem foreldrar 

eru studdir til þess að auka gæði fjölskyldulífs (Davis, 2009). 

 

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta. Hugtakið skjólstæðingsmiðuð nálgun eða þjónusta hefur 

fengið vaxandi athygli í heilbrigðis- og félagsþjónustu síðustu áratugi og segja má að um sé að 

ræða leið þjónustukerfanna til þess að nota valdeflandi aðferðir. Áherslur og orðaforði faghópa er 

þó nokkuð mismunandi. Ýmist er talað um sjúklinga-, einstaklings-, skjólstæðings eða 

notendamiðaða nálgun eða þjónustu (Guðrún Pálmadóttir, 2008). Ekki er síst mikilvægt að þessi 

hugmyndafræði sé notuð í vinnu með ungu fólki eins og þátttakendum þessarar rannsóknar. 

Einkenni skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu er deiling á valdi. Skjólstæðingur skilgreinir 

vandann og leggur á ráðin um íhlutun í samvinnu við fagmann. Upplýsingagjöf er ætlað að 

upplýsa skjólstæðing til þess að hann verði betur fær um að leysa málið af eigin rammleik og mat 

á árangri fer fram í samvinnu skjólstæðings og fagmanns. Fagfólk lítur svo á að þeirra hlutverk 

sé að styðja skjólstæðinginn og hvetja hann áfram, virða sjálfræði hans og berjast fyrir rétti hans 

til að taka ákvarðanir. Skjólstæðingar virðast leggja mikið uppúr persónulegum þáttum í fari 

fagfólks, s.s. vingjarnlegu viðmóti og sveigjanleika og meta þá jafnvel ofar faglegri færni. Þeir 

líta svo á að skjólstæðingsmiðuð þjónusta sé til staðar þar sem reynsla og þekking 

skjólstæðingsins er virt, fagmaður velur nálægð fremur en fjarlægð, er hlýlegur og skapar jákvæð 

og styðjandi tengsl. (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011; Hammell, 2006;).  

Hugtakagreining Leplege o.fl. leiddi í ljós fjögur megineinkenni skjólstæðingsmiðaðrar 

þjónustu; a) að líta á hvern einstakling sem einstaka mannveru og órofa heild, b) að beina 
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athyglinni að erfiðleikum hans í daglegu lífi, c) að stuðla að valdeflingu og þátttöku hans í 

þjónustunni og d) að virða manneskjuna á bak við fötlunina eða sjúkdóminn (Leplege o.fl., 

2007).  

Sumsion og Law (2006) greindu þemu í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu með því að skoða 

innihald þess sem hafði verði skrifað um efnið í heilbrigðisþjónustu á árunum 1990 – 2005. Um 

var að ræða; vald, virka hlustun og boðskipti, bandalag, val og von. Áhersla á styrk, stjórn og 

keppni virtist ýta undir að fagfólk hafi vald yfir skjólstæðingum sínum. Vald fagfólksins hefur 

áhrif á markmiðssetningu og stuðlar að valdaleysi skjólstæðinga gagnvart heilbrigðiskerfinu. 

Þessi ójafna valdastaða dregur úr möguleikum fólks til þátttöku og til þess að taka ákvarðanir. 

Þó litið sé í auknu mæli til meginhugmynda valdeflingar og skjólstæðingsmiðaðrar 

þjónustu í heilbrigðis- og félagsþjónustu er þó ekki hægt að segja að þær hafi almennt verið 

innleiddar hér á landi (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Í skriflegum 

gögnum um undirbúning að starfsemi Fjölsmiðjunnar á Akureyri er ekki að finna neitt um þessar 

hugmyndir (Hafsteinn Jakobsson, Helga G. Halldórsdóttir, Guðrún Sigurðardóttir, Helena Þ. 

Karlsdóttir og Annette Mönster, 2007). 

 

 

Staðan á Íslandi í málefnum ungmenna á aldrinum 16 – 20 ára 

Í kaflanum verður fjallað um stöðu ungmenna sem ekki stunda nám í framhaldsskólum, 

brottfall úr framhaldsskólum og tengsl félagslegrar stöðu við gengi í skóla. Ennfremur verður 

gerð grein fyrir sértækum erfiðleikum sem hafa áhrif á gengi og líðan í skóla s.s. athyglisbresti 

með ofvirkni (ADHD), lesblindu og einelti.  

 

Ungmenni utan framhaldsskóla. Rannsóknir og greining hafa birt tvær 

rannsóknarskýrslur um stöðu þeirra ungmenna 16 – 20 ára sem ekki eru í hefðbundnu 

framhaldsskólanámi. Fyrri rannsóknin var byggð á blönduðu rannsóknarsniði þar sem markmiðið 

var að fá sem viðamestar upplýsingar um þennan hóp ungs fólks. Niðurstöður benda til þess að 

nemendur utan skóla séu líklegri til að upplifa skort á stuðningi frá foreldrum, finna til ýmissa 

þunglyndiseinkenna, svo sem einmanaleika og leiða, reykja daglega og hafa notað áfengi og/eða 
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allar tegundir ólöglegra vímuefna (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). 

Í síðari rannsókninni voru niðurstöður um margt sambærilegar við niðurstöður þeirrar 

fyrri. Hagir og líðan ungmenna 16 – 20 ára sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulaus eru síðri en 

þeirra ungmenna sem segjast vera aðallega í námi og þau telja heilsu sína, líkamlega og andlega 

lakari en þau ungmenni sem eru í námi. Tengsl þeirra við fjölskyldu eru veikari og þau taka síður 

þátt í skipulögðu æsku- og íþróttastarfi. Þau nota frekar áfengi, eru líkleg til að hafa notað 

ólögleg fíkniefni og að hafa farið í meðferð vegna áfengis- og/eða vímuefnanotkunar. Þessi 

hópur er líklegri til að hafa lakara sjálfstraust, virðist frekar upplifa það að eiga engan að til að 

tala við, vera einmana, eiga erfitt með að eignast vini, upplifa sig misheppnuð, finnast þau 

einskis nýt o.fl. Þau eru einnig líklegri til þess að finna til ýmissa þunglyndiseinkenna s.s. að 

bresta auðveldlega í grát, vera döpur, ekki spennt fyrir að gera neitt, finnast framtíðin vonlaus og 

hafa hugleitt sjálfsvíg. Margt á sérstaklega við þau ungmenni sem eru yngri en 18 ára og 

atvinnulaus en sá hópur er líklegri til þess að finnast allir hafa brugðist sér (Hrefna Pálsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson. Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2010).  

 

Brottfall úr framhaldsskóla. Brottfall úr skóla er skilgreint með misjöfnum hætti. 

Annars vegar er miðað við þann hluta árgangs sem, á ákveðnum aldri, er ekki í skóla eða hefur 

ekki lokið framhaldsskóla. Hins vegar er miðað við hlutfall nemenda á fyrsta ári í framhaldsskóla 

og brautskráningu ákveðnum fjölda ára síðar (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993). 

Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur 1992 kom fram að 

tæplega helmingur fæðingarárgangsins 1969 hafði lokið formlegu prófi frá framhaldsskóla fyrir 

22 ára aldur. Þegar námsgengi meðal þeirra sem fæddir eru 1975 var kannað kom í ljós svipað 

hlutfall, rúm 40% höfðu ekki lokið framhaldsskóla við 24 ára aldur. Brottfall karla hafði aukist á 

tímabilinu sem var rakið til þess að þeim sem ljúka verknámi hafði fækkað en hlutfall þeirra sem 

ljúka stúdentsprófi hafi staðið í stað. Hlutfallsleg fækkun þeirra sem ljúka verknámi er einnig 

talin vera skýring á því að mun færri ljúka framhaldsnámi hér en á hinum Norðurlöndunum 

(Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003). 

Menntaskólinn í Kópavogi tók þátt í í Evrópuverkefni um brottfall úr framhaldsskóla. 

Tekin voru viðtöl við alla nemendur sem vísað var úr skóla eða voru í þann veginn að detta úr 

námi skólaárin 2004/2005 og 2005/2006. Markmiðið var að varpa ljósi á orsakir brottfalls og 
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finna leiðir til þess að draga úr því í framtíðinni ásamt því að skoða hvort munur væri á kynjum 

og ef svo væri hvernig hann birtist. Námsgengi strákanna reyndist almennt lakara en stúlknanna 

og brottfall meðal þeirra meira. Fleiri strákar féllu á prófum í lok annar og hættu vegna slæmra 

mætinga. Fleiri stelpur en strákar hættu vegna persónulegra vandamála og vegna flutnings í aðra 

skóla (Helgi E. Helgason, 2007). 

 

Félagsleg staða og gengi í skóla. Félagsleg staða skiptir máli þegar kemur að uppeldis- 

og þroskaskilyrðum barna og stuðningi við þau í erfiðum aðstæðum. Í íslenskri rannsókn á 

uppeldisskilyrðum barna úr ólíkum fjölskyldugerðum kom fram að einstæðir foreldrar búa við 

lakari aðstæður en giftir og skapar það börnum úr þeim fjölskyldum óhagstæðari uppeldisskilyrði 

en börnum úr öðrum fjölskyldugerðum (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. 

Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995). Rannsóknin var megindleg 

spurningalistakönnun. Í megindlegri rannsókn á reynslu og viðhorfum ungs fólks til 

fjölskyldumála komu fram vísbendingar um að ungt fólk á framhaldsskólaaldri hafi meiri þörf 

fyrir faglega aðstoð en það hefur aðgang að (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Skoðuð voru tengsl meðaleinkunna á samræmdum prófum árgangsins sem fæddur var 

1969, þeirra nemenda sem hættu í framhaldsskóla eftir tvö ár eða fyrr, við námsferil, menntun 

föður og búsetu. Einnig var kannað hvernig viðhorf þeirra til skóla tengdust þessum sömu 

þáttum. Niðurstöðurnar styðja tilgátu um að námferill og árangur í skóla tengist viðhorfum til 

skóla. Nemendur halda frekar áfram í skóla líði þeim vel. Ekki komu fram vísbendingar um 

einhliða áhrif búsetu og menntunar föður á viðhorf til skóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Elsa Reimarsdóttir og Hildur Sveinsdóttir, 1999). 

Í rannsókn Guðbjargar Andreu Jónsdóttur og félaga (1999) var reynt að meta áhrif 

einstakra þátta skólastarfsins svo og félagslegan bakgrunn í skólahverfunum. Um var að ræða 

fræðsluumdæmi Reykjavíkur og tuttugu skóla sem voru með 10. bekk vorið 1998. Safnað var 

gögnum um einkunnir á samræmdum prófum vorið 1998, upplýsingum um aldur og kyn 

kennara, óheimilar fjarvistir nemenda í 10. bekk og námsstuðning fyrir nemendur 10. bekkjar. 

Til þess að meta félagslegan bakgrunn í skólahverfunum voru notuð gögn frá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Töluverður marktækur munur var á menntun íbúa eftir 

skólahverfum og sterkt samband á milli meðaleinkunnar skóla og menntunarstigs hverfis. Munur 
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á félagslegri stöðu íbúa skólahverfanna virðist því skipta meira máli heldur en munur á starfi 

skólanna (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Elsa Reimarsdóttir og Hildur Sveinsdóttir, 1999). 

 

Sértækir erfiðleikar sem hafa áhrif á gengi og líðan í skóla. Eins og að framan greinir 

geta fjölmargir þættir í umhverfinu haft áhrif á gengi og líðan unglinga í skóla, svo sem félagsleg 

staða og stuðningur innan fjölskyldu, gæði skólastarfs og þau úrræði sem skólinn hefur til þess 

að mæta nemendum sem eru í erfiðleikum. Þá ber einnig að nefna sértæka erfiðleika hjá 

börnunum sjálfum sem torvelda þeim skólagönguna. Má þar nefna athyglisbrest með ofvirkni, 

lesblindu og einelti. Áhugavert er að skoða hvort þessir þættir skipta máli meðal hópsins sem tók 

þátt í þessari rannsókn. 

 

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD). ADHD hefur verið skilgreint sem „röskun á 

taugaþroska sem kemur fram sem frávik í athygli, virkni og sjálfsstjórn sem eru það mikil að þau 

valda einstaklingnum, fjölskyldu hans og umhverfi viðtækum og langvinnum vanda” (Dögg 

Káradóttir og fleiri, 2008). ADHD er skilgreint út frá sameiginlegum hegðunarþáttum, þ.e. níu 

atriði sem varða athyglisbrest og önnur níu ofvirkni og hvatvísi. Við greiningu er byggt á 

nákvæmri sjúkrasögu, hegðunarmatskvörðum og taugasálfræðilegum prófum. Fræðimenn telja 

að um 5 – 10% barna séu með ADHD einkenni eftir því hvaða greiningarskilmerki er miðað við. 

Talið er að ADHD sé algengari hjá drengjum en stúlkum (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. 

Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000). 

Stór hluti barna með ADHD einkenni þurfa á aðstoð að halda í skólanum og spyrja má 

hvernig skólinn er undir það búinn að koma þessum börnum til aðstoðar. Rannsókn Ágústu 

Elínar Ingþórsdóttur (2007) fjallar um reynslu unglinga og fullorðinna af því að vera með 

einkenni athyglisbrests með (eða án) ofvirkni, æsku þeirra og uppvaxtarár, skólagöngu og 

framtíðarhorfur. Rannsóknin náði til 21 þátttakanda. Notaðar voru eigindlegar aðferðir, opin 

viðtöl og þátttökuathuganir. Niðurstaðan sýndi að reynsla þátttakenda af skólagöngu var almennt 

neikvæð og margir höfðu upplifað mikla höfnun og skilningsleysi af hálfu skólans.  

Jónína Sæmundsdóttir (2009) rannsakaði með megindlegum aðferðum þekkingu kennara 

á ADHD, hvaða stuðning þeir fá við kennslu barna með ADHD og hvað kennarar telja helst 

hindra sig í að sinna börnum með ADHD. Vísbendingar komu fram um að þörf sé fyrir aukna 

þekkingu á ADHD og þeim kennsluaðferðum sem gagnast nemendum með frávikið og að 
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skortur virtist vera á stuðningi, ráðgjöf og miðlun upplýsinga frá sérkennurum og mögulega fleiri 

aðilum s.s. skólastjórnendum. 

 

Lesblinda. Rannsóknir á leshömlun hafa verið stundaðar lengi en engu að síður hefur 

sameiginlegur skilningur á fyrirbærinu ekki enn komið fram. Flestar kenningar um orsakir ganga 

út frá því að þær séu líffræðilegar. Leshömlun tengist ekki greind en getur fundist hjá þeim sem 

hafa hreyfiröskun, athyglisbrest, ofvirkni og/eða málröskun. Leshömlun hefur merkjanleg 

sérkenni s.s. varðandi lestur og réttritun. Þessi einkenni eru mismikil á milli einstaklinga. 

Nokkuð er óljóst hvert algengið er en talið er að á bilinu 2 – 15% búi við mismikla 

lestrarerfiðleika (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 

Einelti. Einelti í skólakerfinu er alvarlegt vandamál en skilningur hefur aukist á því hve 

afleiðingar þess geta verið alvarlegar. Grunnskólinn hefur aðallega verið vettvangur rannsókna á 

einelti og aðgerða til þess að sporna við því en á síðustu árum hefur athyglin einnig beinst að 

framhaldsskólanum. Í grunnskólanum birtist einelti sem líkamlegt, andlegt og félagslegt. Einelti 

birtist á annan hátt í framhaldsskólanum og líkist meira einelti á vinnustöðum. Um er að ræða 

andlega og félagslega þætti s.s. höfnun, baktal og stríðni auk þess sem framhaldsskólanemendur 

notuðu tæknina í meira mæli eins og tölvur og síma. Afleiðingarnar geta m.a. verið einmanaleiki, 

kvíði, þunglyndi, lítið sjálfstraust, einbeitingarskortur og brotthvarf frá námi (Arnheiður Gígja 

Guðmundsdóttir, Sif Einarsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2007). Skortur á þjálfun og fræðslu 

um einelti er talinn koma helst í veg fyrir að kennarar taki á einelti með árangursríkum hætti 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). 

Í nýlegri íslenskri rannsókn voru notuð gögn úr rannsókninni: Health behaviors in school- 

aged children til þess að greina algengi eineltis meðal drengja og stúlkna í 6. 8. og 10. bekk á 

Íslandi og jafnframt tengsl eineltis og samskipta við fjölskyldu og vini. Notaðir voru staðlaðir 

spurningalistar sem voru lagðir fyrir í febrúar 2006. Algengið reyndist vera 10.4% meðal drengja 

en 5.7% meðal stúlkna. Þolendum fækkar hlutfallslega með aldri en gerendum fjölgar. Strákar 

voru mun oftar gerendur en stúlkur og þeir voru oftar bæði gerendur og þolendur. Þeir sem ekki 

tengjast einelti eru líklegri til þess að eiga í góðum samskiptum við fjölskyldu og vini (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 
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Af framansögðu er ljóst að skólaumhverfið hefur mjög mikil áhrif á frammistöðu og líðan 

nemenda og viðbrögð við einelti skipta þar miklu máli. 

 

 

Vinnumarkaður og starfsendurhæfing 

Í kaflanum er fjallað um atvinnuleysi á Íslandi einkum ungs fólks og hlutfall ungs fólks 

meðal þeirra sem fá fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og eru á örorku. Rætt verður um 

starfsendurhæfingu ungs fólks og greint frá fjölsmiðjunum með áherslu á Fjölsmiðjuna á 

Akureyri. 

 

Stjórnsýsla. Vinnumálastofnun fer með yfirstjórn vinnumarkaðsaðgerða og annast 

framkvæmd laga um vinnumarkaðsaðgerðir í umboði velferðarráðherra. Stofnunin er staðsett í 

Reykjavík en rekur þjónustumiðstöðvar út um land. Svæðisbundin vinnumarkaðsráð fylgjast með 

stöðu atvinnumála og leggja fram tillögur um vinnumarkaðsaðgerðir. Helstu verkefni 

Vinnumálastofnunar eru; vinnumiðlun, mat á vinnufærni atvinnuleitenda, skipulag 

vinnumarkaðsúrræða, eftirlit með þátttöku atvinnuleitenda, könnun á aðstæðum á vinnumarkaði 

og miðlun upplýsinga um atvinnuástand í landinu. Með samþykki foreldra sinna geta ungmenni 

skráð sig á atvinnuleysisskrá við 16 ára aldur ef þau eru ekki í vinnu (Lög um 

atvinnuleysistryggingar 2006 nr. 54). 

 

Vinna og atvinnuleysi. Vinnan spilar mikið hlutverk í daglegu lífi. Hún setur ramma 

utan um dagleg verkefni og býr til nauðsynlega rútínu. Í eigindlegri sænskri rannsókn meðal 

geðsjúkra með mismunandi atvinnuaðstæður komu fram fjögur meginþemu; 1) vinnan sem slík 

hefur sérstaka eiginleika 2) þátttaka veitir tilfinningu fyrir eðlilegu ástandi, að vera viðurkenndur, 

tilheyra hópi og að uppfylla reglur (norm) og gildi 3) í gegnum vinnuna verður til skipulag, orka 

og regla á daglegt líf 4) vinnan eykur vellíðan og styrkir sjálfið (Leufstadius, Eklund, og 

Erlandsson, 2009). Það má því ljóst vera að áhrif atvinnuleysis á þá einstaklinga sem fyrir því 

verða eru neikvæð og snerta flest svið lífsins.  

Hlutverk starfsreynslu á unglingsárum hefur fengið aukna athygli, m.a. áhrif 

atvinnuleysis á þróun unglingsáranna fyrir þá sem eru hættir í skóla. Svo virðist að ungt fólk sem 
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hefur hvorki hlutverk sem námsmenn né sem starfsmenn á vinnumarkaði geti upplifað óheppileg 

sálfræðileg einkenni. Unglingar upplifa umskiptin frá skóla til vinnu krefjandi og finnst að þeir 

þarfnist styðjandi umhverfis til þess að breytingin gangi vel (Blustein, 1997). 

Á árinu 2007 var atvinnuleysi óverulegt á Íslandi. Í febrúar 2007 voru 2037 einstaklingar 

á atvinnuleysisskrá á landinu öllu sem var á milli 1 – 2% fólks á vinnumarkaði. Atvinnuleysi 

kvenna mældist örlítið hærra eða 1.7% á meðan hlutfallið á meðal karla var 1.1%. Hlutfall ungs 

fólks á atvinnuleysiskrá var hins vegar nokkuð hátt. Þannig voru í febrúar 2007 um 20% allra 

atvinnulausra á aldrinum 16 – 24 ára (Vinnumálastofnun e.d.-a). Í kjölfar bankahrunsins 2008 

hefur atvinnuleysi aukist mjög og var 9% yfir landið allt í janúar 2010. Hlutfall ungs fólks á 

atvinnuleysisskrá er hins vegar svipað eða um 19% allra atvinnulausra. Í ársbyrjun 2010 voru 

605 ungmenni á atvinnuleysisskrá 19 ára og yngri en 2475 á aldrinum 20 – 24 ára. Á 

Norðurlandi eystra voru 79 ungmenni án atvinnu undir tvítugu og 267 á aldrinum 20 – 24 ára. 

Drengirnir eru fleiri í báðum aldurshópunum (Vinnumálastofnun e.d.-b). 

 

Örorka og fjárhagsaðstoð. Tengsl nýgengis örorku og atvinnuleysis hafa verið 

rannsökuð. Í ljós kom sterk fylgni milli nýgengis örorku og umfangs atvinnuleysis á landinu á 

tímabilinu sem rannsóknin náði yfir eða árin 1992 – 2003. Fjölgun öryrkja á Íslandi hefur sterk 

tölfræðileg tengsl við breytingar á vinnumarkaði, aukið atvinnuleysi og álag á vinnustað 

(Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson, Stefán Ólafsson, 2004). 

Þann 1. desember 2005 var algengi örorku meðal ungs fólk á aldrinum 16 - 19 ára 1.1% 

fyrir konur en 1.4% fyrir karla. Algengið fyrir aldurinn 20 – 24 ára var 2.3% fyrir konur en 2.5% 

fyrir karla. Þannig var örorka ívið algengari meðal karla í yngstu aldurshópunum öfugt við eldri 

aldurshópana þar sem örorka er mun algengari meðal kvenna. Í samanburði við önnur 

Norðurlönd er örorka meðal ungs fólks algengari á Íslandi. Líkleg skýring er sú að minna hefur 

verið um úrræði til starfsendurhæfingar og virkniaukandi aðgerða hér heldur en annars staðar á 

Norðurlöndum (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2007). 

Þeir sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eru að stórum hluta ungt fólk. Í Hafnarfirði 

var aldurshópurinn 18 – 24 ára oftast fjölmennastur á árunum 2002 - 2008. Sem hlutfall af 

heildinni var ungt fólk á þessum aldri á bilinu 25% til rúmlega 40% en hæst var hlutfallið á árinu 

2008 (Hafnarfjarðarbær, 2008 og 2009). Hjá Akureyrarbæ hefur samsvarandi hlutfall verið um 

30% síðustu ár (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2007, 2008 og 2009). 
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Starfsendurhæfing. Í lokaskýrslu starfshóps um starfsendurhæfingu á Íslandi (2005) er 

bent á skortur á heildarsýn og samhæfingu í starfsendurhæfingu. Margir aðilar bjóða uppá 

endurhæfingu ýmist með þjónustusamningi við Tryggingarstofnun ríkisins, sveitarfélög eða aðra 

aðila. Megintillögur nefndar um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar voru 

um nauðsyn þess að gera breytingar á núverandi framkvæmd örorkumats og leggja stóraukna 

áherslu á endurhæfingarúrræði. Ennfremur að stórefla fyrirbyggjandi aðgerðir sem komi í veg 

fyrir skerðingu á starfsorku. Lögð er áhersla á að saman fari læknisfræðileg endurhæfing og 

starfsendurhæfing, beitt verði snemmtækri íhlutun, tengslum einstaklinga við vinnumarkaðinn 

verði haldið og komið á fót einstaklingsmiðaðri þjónustu (Skýrsla nefndar um endurskoðun 

örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar, 2007). 

Á síðustu árum hefur verið lögð aukin áhersla á starfsendurhæfingu og þannig m.a. 

brugðist við vaxandi fjölda öryrkja og þeirra sem eru óvirkir á vinnumarkaði. Þeir sem fengu á 

árinu 1997 í fyrsta sinn örorkulífeyri, örorkustyrk eða endurhæfingarlífeyri voru spurðir um 

félagslegar aðstæður. Menntunarstig öryrkja reyndist lægra og þeir höfðu í meira mæli unnið 

ófaglærð störf en gengur og gerist hjá þjóðinni (Sigurður Thorlacius, Stefán Ólafsson og 

Sigurjón B. Stefánsson, 2001). Sú ályktun var því dregin að þörf væri fyrir aukna 

starfsendurhæfingu og fjölbreyttari námstækifæri. Á árinu 2001 var könnuð starfshæfni matsþega 

sem höfðu verið metnir af matsteymi TR á árinu 2000 og vísað í atvinnulega endurhæfingu á 

Reykjalundi og starfsendurhæfinguna Hringsjá. Niðurstöður voru þær að árangur 

starfsendurhæfingar á vegum TR er svipaður og af starfsendurhæfingu á vegum 

Tryggingarstofnunar í Svíþjóð og væntingar um að starfsendurhæfing geti komið í veg fyrir 

örorku hafa staðist (Sigurður Thorlacius, Gunnar Kr. Guðmundsson, Friðrik H. Jónsson, 2002). 

Hlutfall fólks í starfsendurhæfingu af heildarfjölda örorkulífeyrisþega á Íslandi er lítið, var 

aðeins 4.4% árið 2003 en á sama tíma var það mun meira á hinum Norðurlöndum eða allt uppí 

39% í Noregi (Kristjana Fenger, 2008).  

Lítið hefur verið um rannsóknir á árangri í endurhæfingu og hluti vandans er skortur á 

skilgreiningum á því hvað er góður/ásættanlegur árangur í endurhæfingu (Tschopp, Frain, og 

Bishop, 2009). Hins vegar er árangur atvinnulegrar endurhæfingar oft metinn út frá því hve 

margir notendur starfsendurhæfingar fóru aftur til vinnu eða náms (Kristjana Fenger, 2008). 

Kristjana skoðaði hvað fyrrum notendur atvinnulegrar endurhæfingar telji að hafi hjálpað þeim 
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til að komast aftur í vinnu eða nám og hvernig. Um var að ræða eigindlega rannsókn með 21 

þátttakanda. Einkum þrennt virtist hafa áhrif á að einstaklingar sem verið hafa frá námi eða vinnu 

hverfi þangað aftur; tækifæri til að takast á við viðfangsefni sem þeim finnst uppbyggileg, 

stuðningur á jafningjagrundvelli og persónueinkenni einstaklinganna sjálfra. Tengsl fagfólks og 

skjólstæðinga þar sem ábyrgð var deilt og virðing ríkti á báða bóga virðist hafa verið 

grundvallaratriði til þess að fólk fengi trú á eigin getu og krafta til að framkvæma (Kristjana 

Fenger, 2008). Þessi niðurstaða er í samræmi við kenningar um valdeflingu og 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu sem fjallað var um hér að framan. 

Í rannsóknum meðal fatlaðs fólks hefur mikilvægi vinnunnar komið vel fram og 

ennfremur tengsl við lífsgæði (Tschopp, Frain og Bishop, 2009). Sobowale og Cockburn (2009) 

taka dæmi um ungan mann sem veiktist andlega um tvítugt og átti fyrir höndum margra ára 

alvarleg veikindi en tókst með öflugum stuðningi í gegnum endurhæfingu að fá vinnu. Andleg og 

líkamleg heilsa batnaði og tekjur urðu reglulegar sem veldur því að hann þarf minna að reiða sig 

á bætur og fjölskyldu. Félagsnet stækkaði og hann nýtur vina, samstarfsfólks og félagslegra 

tengsla. 

 

Starfsendurhæfing ungs fólks. Í Danmörku, Þýskalandi og Bretlandi hafa verið rekin 

umfansmikil verkefni til þess að virkja ungt atvinnulaust fólk (Behle, 2005; Lindsay og Mailand, 

2004). Þó svo að margt sé ólíkt í þessum löndum varðandi atvinnuleysistryggingar og félagslega 

þjónustu er byggt á ákveðnum sameiginlegum grunngildum að mati Lindsay og Mailand (2004). 

Þessi grunngildi eru eftirfarandi; jafnvægi á milli réttinda og skyldna, þjónustan er 

skjólstæðingsmiðuð, raunveruleg vinnuverkefni og þjónustan er veitt í nærumhverfi. Einnig hafa 

verið sett á fót sérstök endurhæfingarverkefni fyrir ákveðna hópa ungs fólks. Dæmi um það er 

„The junction” sem er starfsendurhæfing fyrir ungt fólk 18 – 25 ára innan geðheilbrigðisþjónustu 

þar sem það fær tækifæri til þess að auka færni sína á ýmsum sviðum og þar með möguleika á 

atvinnu (Devlin, McElligott og O'Neill, 2007). 

Í Bretlandi var verkefnið „New labour” á sviði starfsendurhæfingar fyrir ungt fólk sett á 

laggirnar 1997 í framhaldi af stefnumörkun stjórnavalda um að fækka atvinnulausum, minnka 

fátækt meðal barna og takast á við félagslega útskúfun. Markmið þess er að breyta afskiptalausri 

menningu bótakerfisins og skapa meiri tengsl á milli einstaklingshegðunar, skuldbindingar við 

vinnumarkaðinn og réttinda til bóta. Öllu ungu fólki sem hefur verið á atvinnuleysisbótum í 6 
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mánuði eða lengur býðst að taka þátt. Aðstoðin er skjólstæðingsmiðuð og snýst um að komast í 

atvinnu en litið er svo á að það sé ekki val að halda áfram á bótum. Þannig eru bætur teknar af 

þeim sem þiggja ekki vinnu, mæta ekki eða hætta. Verkefnið gagnast samt ekki öllum en ýmsir 

erfiðir hópar langtímaatvinnulausra þarfnast annars konar inngripa (Lindsay og Mailand, 2004). 

Samkvæmt niðurstöðum eigindlegra og megindlega rannsókna á tímabilinu 1997-2002 

hefur verkefnið, „New labour” skilað árangri við að aðstoða ungt atvinnulaust fólk til atvinnu. 

Margir þátttakenda töldu að með þátttöku hefði komist regla á líf þeirra, sjálfstraust aukist og 

von vaknað um að atvinnuhorfur þeirra bötnuðu. Þeir voru ánægðastir sem gátu gert eitthvað sem 

þeir höfðu áhuga á en aftur á móti var ánægjan minnst hjá þeim sem voru skikkaðir í tiltekin 

verkefni. Verkefnið hefur verið þróað og gert sveigjanlegt og móttækilegt fyrir þörfum hópsins 

auk þess sem farið var af stað með nýtt verkefni fyrir eldri hóp þ.e. „New deal 25 plus” (Finn, 

2003; Lindsey, 2002). 

Segja má að hér á landi hafi verið farin hliðstæð leið til þess að mæta fjölda ungs fólks án 

atvinnu. Í ársbyrjun 2010 hrintu Félags- og tryggingamálaráðuneytið og Vinnumálastofnun af 

stað stóru átaksverkefni, Ungt fólk til athafna, sem miðaði að því að skapa yfir 2000 ný náms- og 

starfstækifæri fyrir ungt fólk á árinu (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

 

Fjölsmiðjurnar. Í Danmörku eru starfandi um það bil 110 „produktionsskólar“ sem voru 

stofnaðir til þess að mæta atvinnulausu ungu fólki með litla menntun. Markhópurinn er breiður, 

félagslegar aðstæður eru oft erfiðar og krakkarnir hafa dottið út úr skóla án þess að ljúka prófi. 

Danska Menntamálaráðuneytið lét rannsaka þessa skóla til að kortleggja bakgrunn nemanna, 

ástæður veru þeirra í skólanum og hvað um þá varð eftir að námi lauk. Rannsóknin var 

framkvæmd með spurningalistakönnun og viðtölum (Undervisnings Ministeriet, 2000). Í 

rannsókninni voru 21 skóli með 177 nemum sem voru innritaðir í skólana um áramót 1998/99. 

Meðal athyglisverðra niðurstaðna má nefna félagslegan bakgrunn nemanna og skólagöngu 

þeirra. Sextíu og sex prósent þátttakenda bjó heima, helmingur hjá báðum foreldrum en hinn 

helmingurinn hjá einstæðrum mæðrum. Um helmingur af yngri nemunum hafði upplifað áfall í 

fjölskyldu s.s skilnað foreldra, um þrír fjórðu hafði skipt um grunnskóla og þriðjungur hafði skipt 

um skóla þrisvar eða oftar. Félagsleg tengsl urðu til hjá mörgum, þannig sagðist þriðjungur 

hópsins hafa eignast nýja vini. Sextíu og níu prósemt af 127 þátttakendum sagðist hafa orðið 

fyrir jákvæðum áhrifum af dvölinni og fimmtíu og eitt prósent þeirra töldu verkkunnáttu það 
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mikilvægasta sem þeir hefðu lært. Hins vegar töldu tuttugu og tvö prósent hópsins sig ekkert hafa 

lært sem nýttist þeim í framtíðinni (Undervisnings Ministeriet, 2000). 

Á Íslandi eru nú starfandi þrjár fjölsmiðjur, í Kópavogi, á Akureyri og Fjölsmiðjan á 

Suðurnesjum sem opnaði í ársbyrjun 2011. Fjölsmiðjan í Kópavogi var opnuð 2001 en varðandi 

hugmyndafræði var horft til produktionsskólanna í Danmörku. Fjölsmiðjan er þó vinnustaður en 

ekki skóli og markmiðið með starfinu er að veita ungu fólki á krossgötum þjálfun fyrir almennan 

vinnumarkað eða skóla. Starfsemin skiptist í sjö deildir sem eru; bíladeild, handverksdeild, 

hússtjórnardeild, kennsla og ráðgjöf, rafdeild, tölvudeild og trésmíðadeild. Samkvæmt 

forstöðumanni hafa um 80% þeirra ungmenna sem hafa farið í gegnum vinnustaðinn náð þeim 

árangri að geta í kjölfarið farið að gera það sem hugur þeirra stendur til (Hávar Sigurjónsson, 

2007; Fjölsmiðjan í Kópavogi e.d.).  

Fjölsmiðjan á Akureyri er atvinnuúrræði fyrir ungt fólk 16 – 24 ára sem ekki hefur náð 

fótfestu í námi eða á vinnumarkaði af ýmsum ástæðum. Markmiðið er að hjálpa ungu fólki að 

finna sér stað í vinnu eða námi, auka félagshæfni og byggja upp fyrir framtíðina (Hafsteinn 

Jakobsson, Helga G. Halldórsdóttir, Guðrún Sigurðardóttir, Helena Þ. Karlsdóttir og Annette 

Mönster, 2007). 

Fjölsmiðjan á Akureyri er rekin sem eignarhaldsfélag en meðal stofnaðila voru; Rauði 

kross Íslands, Akureyrarbær, Vinnumálastofnun og Menntamálaráðuneytið. Reksturinn er 

fjármagnaður með rekstrarfé frá þessum sömu aðilum og sölu afurða. Staðurinn opnaði í 

september 2007 en þá voru teknir inn þrír strákar sem byrjuðu á því ásamt forstöðumanni að 

hreinsa til í húsnæðinu að Óseyri 1 sem tekið hafði verið á leigu fyrir starfsemina. Í maí 2010 

voru ungmennin 21, fastir starfsmenn eru þrír og auk þess tveir starfsmenn í tímabundinni 

ráðningu. Ungmennin voru á aldrinum 16 – 24 ára, 17 drengir og fjórar stúlkur en starfsfólkið 

var fjórir karlar og ein kona (Fjölsmiðjan á Akureyri, 2007 og 2008). 

Í Fjölsmiðjunni fá ungmennin tækifæri til þess að læra með þeim stuðningi og aðhaldi 

sem nauðsynlegt er og viðfangsefnin eru raunveruleg vinnuverkefni. Markmiðið er að gera þau 

færari í að takast á við kröfur umhverfisins, ýmist á vinnumarkaði eða í námi. Þegar krakkarnir 

eru tilbúnir eru þeir studdir í vinnu eða í skóla. Vinnuverkefnin hafa verið þrenns konar; 

mötuneyti, bílaþvottur og verslun með notuð húsgögn en einnig hefur Fjölsmiðjan tekið að sér 

ýmis verkefni t.d. snjómokstur og aðstoð við búferlaflutninga. Á árinu 2010 bættist við móttaka 

og endurvinnsla á tölvum og öðrum raftækjum (Fjölsmiðjan á Akureyri, 2007 og 2008).  
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Samantekt 

Ungt fólk á framhaldsskólaaldri er að móta eigin sjálfsmynd og öðlast aukið sjálfstraust 

til þess að takast á við ný hlutverk sem mætir því á fullorðinsaldri. Margt bendir til þess að 

ungmenni á þessum aldri þurfi margvíslegan stuðning við þetta og aðstoð ef illa gengur. Fyrir 

liggur að brottfall úr framhaldsskólum á Íslandi er meira en annars staðar á Norðurlöndum og 

örorka meðal ungs fólks er algengari en þar. Hugmyndafræði valdeflingar og 

skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu hefur fengið aukna athygli í heilbrigðis- og félagsþjónustu en 

varla verið markvisst innleidd. Starfsendurhæfingarúrræðum hefur fjölgað hérlendis til þess að 

bregðast við stækkandi hópi fólks sem er óvirkt á vinnumarkaði. Starfsendurhæfing ungs fólks er 

mikilvæg fyrir þann hóp sem ekki er í skóla og nær ekki fótfestu á vinnumarkaði. Víða í Evrópu 

hefur verið farin sú leið að setja upp sérstök verkefni fyrir ungt fólk. Dæmi um það eru „New 

labour” verkefnið í Bretlandi og produktionsskólarnir í Danmörku. Fjölsmiðjurnar eru orðnar 

þrjár á Íslandi sem byggja á hugmyndafræði produktionsskólanna. Fjölsmiðjan á Akureyri var 

stofnuð 2007 með það að markmiði að koma ungmennum í skóla eða vinnu. Viðfangsefni 

þessarar rannsóknar var að fá innsýn í líf og aðstæður ungmennanna sem vinna í Fjölsmiðjunni á 

Akureyri. 
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Kafli III  

Aðferðafræði 

 
Rannsóknin er unnin með blönduðu rannsóknarsniði. Í kaflanum verður gerð grein fyrir  

rannsóknarsniðinu ásamt stuttri umfjöllun um eigindlegar og megindlegar rannsóknir. Þá verður 

vikið að rannsókninni sjálfri og fjallað um öflun og greiningu gagna og um réttmæti og 

áreiðanleika í tengslum við þessa rannsókn. Ennfremur verður fjallað um siðferðileg álitamál. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í líf og aðstæður ungs fólks 16 – 20 ára sem 

vinnur í Fjölsmiðjunni á Akureyri. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram. 

1. Hvaða augum líta þátttakendur aðstæður sínar, fortíð, nútíð og framtíðarmöguleika? 

2. Hvernig telja þátttakendur að vinnan í Fjölsmiðjunni nýtist þeim? 

3. Eru spjörunaraðferðir ungmenna í þessari rannsókn sambærilegar þeim aðferðum sem 

unglingar almennt á Íslandi nota? 

 

 

Blandað rannsóknarsnið 

Bent hefur verið á að helsti munurinn á eigindlegri og megindlegri aðferð sé á 

heimspekilegum nótum og felist m. a. í mismunandi sýn á það hvað þekking er (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Crotty heldur því fram að oft sé ekki gerður nægilegur greinarmunur á 

aðferð, aðferðafræði, kenningarlegu sjónarhorni og þeirri þekkingarfræði sem liggur að baki. 

Hann bendir ennfremur á að aðferðafræði og aðferð rannsóknar ætti að taka mið af tilgangi 

rannsóknarinnar þ.e. þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram (Crotty, 1998). 

Blandað rannsóknarsnið hefur verið að ryðja sér til rúms á síðustu 20 árum og er orðið 

sérstakt rannsóknarsnið með skýrt skipulag (Creswell, 2008). Með blönduðu rannsóknarsniði er 

átt við rannsóknir þar sem bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum er beitt í sömu 

rannsókninni. Þetta á við um rannsóknaraðferð, gagnaöflun og gagnagreiningu (Teddlie og 

Tashakkori, 2009).  
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Ávinning af því að nota blönduð snið telja Teddlie og Tashakkori vera eftirfarandi. Í 

fyrsta lagi veitir blönduð aðferð möguleika á tvenns konar spurningum, annars vegar þeim sem 

eru í eðli sínu eigindlegar, t.d. um ákveðin fyrirbæri og hins vegar spurningum sem eru 

megindlegar, t.d. þegar markmiðið er að prófa ákveðnar tilgátur. Í öðru lagi er hægt að draga 

sterkari ályktanir af rannsókn með blandaðri aðferð og í þriðja lagi bjóða þær upp á fleiri 

mismunandi sjónarhorn (Teddlie og Tashakkori, 2009). 

Creswell telur að blandað rannsóknarsnið geti einkum hentað í þremur tilvikum. Í fyrsta 

lagi þegar rannsóknargögnin eru bæði megindleg og eigindleg en saman geti þau veitt betri 

skilning á viðfengsefninu en ef um annað hvort væri að ræða. Í öðru lagi þegar önnur aðferðin 

svarar ekki rannsóknarspurningunni fullnægjandi og að síðustu þegar áhugi er á að setja 

eigindlegan hluta inn í annars megindlega rannsókn og öfugt. Blönduð rannsóknarsnið eru fjögur 

en þau eru; margprófunarsnið (triangulation), innfellingarsnið (embedded design), skýringarsnið 

(explanatory design) og könnunarsnið (exploratory design). Í margprófunarsniði fer eigindleg og 

megindleg gagnaöflun fram samtímis og markmiðið er að fá skýrari sýn á viðfangsefnið. Sniðið 

nýtir kosti beggja aðferða en flókið getur reynst að bera gögnin saman. Þegar skýringarsnið er 

notað er megindlegra gagna aflað fyrst og þau greind og síðan er eigindlegra gagna aflað. Þannig 

eru megindlegu gögnin í forgrunni en þau eigindlegu notuð til þess að varpa nánara ljósi á 

viðfangsefnið. Könnunarsnið er eins að uppbyggingu en snýr öfugt þ.e. eigindlegum gögnum er 

aflað fyrst og þau eru í forgrunni (Creswell, 2008).  

Í þessari rannsókn var rannsóknarsniðið innfellingarsnið (embedded design) en þá er 

eigindlegum og megindlegum gögnum safnað á sama tíma. Megináherslan er á aðra aðferðina en 

hin er notuð til að varpa ljósi á eða styðja þætti sem erfitt er að svara með meginaðferðinni. 

Gögnin eru greind sitt í hvoru lagi og þau svara mismunandi rannsóknarspurningum. Styrkur 

aðferðarinnar er að hún sameinar kosti bæði eigindlegra og megindlegra aðferða. Helsti veikleiki 

aðferðarinnar getur verið sá að erfitt getur reynst að bera saman tvö gagnasöfn sem varða 

mismunandi rannsóknarspurningar. Creswell (2008) bendir einnig á að söfnun eigindlegra gagna, 

meðan á megindlegri rannsókn stendur, geti haft áhrif á útkomuna og þess vegna þurfi að taka 

tillit til þess við hönnun rannsóknar. Rannsóknarsniðið geri einnig miklar kröfur og geti reynst 

rannsakanda, sem starfar einn, erfitt viðureignar. 
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Eigindlegar rannsóknir  

Eigindlegar aðferðir byggjast á upplifun og reynslu fólks af viðfangsefninu sem verið er 

að skoða og leitast er við að kanna dýpt og margbreytileika mannlegra fyrirbæra. Rannsakandi 

setur sig inn í hugarheim og umhverfi þeirra sem á að skoða og reynir að skilja upplifun þeirra á 

veruleikanum. Eigindlegar rannsóknir er hægt að nota til þess að öðlast þekkingu á flóknum 

fyrirbærum eins og tilfinningalífi sem erfitt er að nálgast með öðrum aðferðum. 

Rannsóknaraðferðin hentar einnig til þess að auka frumlegan eða nýstárlegan skilning á því sviði 

sem rannsakað er (Bogdan og Biklen, 2007; Strauss og Corbin, 1998; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Bogdan og Biklen greina frá fjórum einkennum eigindlegra rannsókna en þau eru.  

1. Gögnin koma úr náttúrulegu umhverfi og rannsakandinn er megin verkfærið. 

Rannsakandi fer sjálfur inn á rannsóknarsviðið s.s. skóla eða heimili og eyðir þar 

umtalsverðum tíma, sumir einungis með pappír og penna en aðrir með myndavélar eða 

upptökutæki.  

2. Rannsóknirnar eru lýsandi. Gagnaöflun á sér stað með orðum eða myndum fremur en 

tölum. Í texta þar sem niðurstöður eru kynntar koma fram tilvitnanir í gögnin til að varpa 

ljósi á og skýra niðurstöður.  

3. Rannsóknirnar snúast frekar um ferli en útkomu. Raunveruleg merking skiptir öllu. 

Aðleiðsluaðferð er notuð til þess að greina gögnin. Gögnum er ekki safnað til þess að 

sanna eða afsanna tilgátu sem sett var fram áður en byrjað var á rannsókninni heldur er 

byrjað neðanfrá og ótengdum gögnum raðað saman þangað til þau mynda þemu og verða 

smám saman að heildarmynd sem möguleiki er að byggja kenningu á.  

4. Inntak eða meining er grundvallaratriði. Rannsakendur hafa áhuga á að vita hvaða 

merkingu fólk leggur í líf sitt þ.e. hvert er sjónarhorn þátttakandans (Bogdan og Biklen, 

2007). 

 

Áreiðanleiki og réttmæti. Bent hefur verið á að ýmis atriði skipti máli varðandi 

áreiðanleika og réttmæti í eigindlegum rannsóknum.Sem dæmi má nefna að rannsakandi geri 

grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni og hvaða hagsmuni hann hafi af rannsókninni. Allar 

ákvarðanir sem snúa að framkvæmd gagnaöflunar þurfa að vera sem gagnsæjastar. Hægt er að 

auka réttmæti með því að staðfesta skilning rannsakanda á því sem fram kom í viðtali. Beinar 

tilvitnanir í rannsóknargögn auka möguleika lesanda á að leggja mat á réttmæti rannsóknargagna. 
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Tungumálið og beiting þess skiptir miklu máli þ.e. hversu vel þátttakendur ná að tjá sig og koma 

á framfæri þeim skilningi sem þeir leggja í það sem verið er að rannsaka. Lengd samtals og 

tímasetning skiptir einnig máli svo og þættir eins og tímalengd frá atburðum en einstaklingur 

sem hefur ekki fengið fjarlægð á þá hluti í lífi sínu sem eru til umræðu né tækifæri til að vinna úr 

erfiðri lífsreynslu kann að eiga erfitt með að tjá sig um þá af mikilli dýpt og frásögnin getur orðið 

yfirborðsleg og ruglingsleg (Helga Jónsdóttir, 2003; Creswell, 2008). 

Curtin og Fossey (2007) telja að eigindlegar rannsóknarskýrslur eigi að geta haft 

yfirfærslugildi þannig að lesendur þeirra geti borið niðurstöður þeirra saman við einstaklinga og 

hópa, eigin reynslu eða aðrar rannsóknarniðurstöður. Þeir benda á nauðsyn þess að rannsakandi 

sé meðvitaður um eigin hugmyndir og gildi sem gætu haft áhrif á rannsóknarferlið og á 

mikilvægi góðrar samvinnu rannsakanda og þátttakenda sem geti skipt sköpum um hvort 

markmið rannsóknar nást. Greinargóð lýsing á rannsóknarferlinu og niðurstöðum þess er 

ennfremur mikilvægt til þess að lesendur geti áttað sig á því sem var gert. Fram þurfa að koma 

smáatriði í samhengi og kringumstæðum varðandi viðfangsefnið sem verið er að rannsaka. 

Varðandi rannsóknarferlið sjálft benda þeir á þætti eins og að nota tvær eða fleiri aðferðir í sömu 

rannsókninni, að nota fleiri en eina aðferð við að safna gögnum og að tveir eða fleiri 

rannsakendur komi að því að greina rannsóknargögnin. Ennfremur að þátttakendur komi að 

gagnagreiningunni með því að fá tækifæri til þess að lesa yfir og koma með athugasemdir og 

stuðla þannig að áreiðanlegum niðurstöðum (Curtin og Fossey, 2007). 

 

Grunduð kenning. Grunduð kenning er aðferðafræði innan eigindlegra rannsókna sem 

var þróuð af Glaser og Strauss á árunum 1978 – 1992. Gagnaöflun, greining og kenning eru 

nátengd. Þannig byrjar rannsakandi með ákveðið svið eða rannsóknarefni og leyfir kenningunni 

að þróast úr frá gögnunum. Um er að ræða markvisst og skipulagt vinnulag sem einkennist af 

sífelldum samanburði allt rannsóknarferlið. Gögnunum er lýst, þau greind og túlkuð. Greining 

getur farið fram samhliða gagnaöflun eða þegar gagnaöflun er lokið. Greining gagna að lokinni 

gagnaöflun fer fram með opinni kóðun (open coding), öxulkóðun (axial coding) og afmarkaðri 

kóðun (selective coding). Öxulkóðun er ferli sem tengir saman flokka og undirflokka og segir til 

um eiginleika þeirra og umfang. Með öxulkóðun eru gögnin sem brotin hafa verið í sundur sett 

aftur saman og þannig verður til nýtt samhengi og þemu birtast. Afmörkuð kóðun er lokastig 

greiningar en í gegnum hana kemur í ljós hvernig þemun tengjast. Afmörkuð kóðun er ferlið sem 
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fellir saman og fágar verðandi kenningu (Strauss og Corbin, 1998). Algengt er að fyrstu tveimur 

kóðunaraðferðunum sé beitt en ekki þeirri síðustu og þess vegna verður niðurstaðan ekki alltaf 

þróun ákveðinnar kenningar. 

 

 

Megindlegar rannsóknir 

Megindleg nálgun byggir á tölum og því sem hægt er að mæla og telja. Úrvinnslan felst 

fyrst og fremst í því að finna meðaltöl og dreifingu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í megindlegri 

aðferð er tölfræði notuð til þess að vinna með gögnin. Um er að ræða tvö meginsvið tölfræðinnar 

þ.e. lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Unnið er með breytur sem eru hvert það fyrirbæri sem 

rannsakað er og er breytilegt á milli einstaklinga eða fyrirbæra. Breytur má mæla á ólíkum 

kvörðum s.s. nafnkvarða, raðkvarða eða jafnbilakvarða. Helstu tölfræðihugtök lýsandi tölfræði 

eru meðaltal, miðgildi, spönn og staðalfrávik. Meðaltal og miðgildi gefa upplýsingar um 

miðsækni í gagnasafninu en meðaltalið er viðkvæmara fyrir einförum, þ.e. þeim sem skera sig 

verulega úr. Spönn og staðalfrávik mæla dreifingu gagnasafnsins. Spönn er einfaldasta mæling á 

dreifingu og er fundin með því að draga lægsta gildi frá því hæsta. Staðalfrávik segir hversu 

langt tölurnar eru að meðaltali frá meðaltalinu. Því meiri dreifing því hærra verður staðalfrávikið. 

Til þess að skoða tengsl á milli breyta þá eru oftast notaðir fylgnistuðlar og aðhvarfsgreining 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Ýmsar aðferðir má nota við að safna gögnum s.s. 

spurningalistakönnun og matstæki.  

 

Áreiðanleiki og réttmæti. Áreiðanleiki í megindlegum rannsóknum vísar til nákvæmni 

niðurstaðna. Með því að aðgerðarbinda hugtök er hægt að þróa matstæki sem má nota á 

kerfisbundinn hátt til þess að skoða fyrirbæri og lýsa þeim með einhvers konar flokkunarkerfi á 

megindlegan hátt. Matstæki eru stöðluð til að tryggja sem best sambærilegar niðurstöður óháð 

því hver leggur matstækið fyrir. Áreiðanlegt matstæki er nákvæmt þegar samkvæmni milli 

endurtekinna eða jafngildra mælinga er mikil. Áreiðanleiki lýsir því einnig hvort matstækið er 

laust við innri galla sem gætu stuðlað að mælingarvillum. Réttmæti vísar hins vegar til þess 

hversu vel matstækið metur það sem því er ætlað að meta (Guðrún Pálmadóttir, 2003; Guðrún 

Árnadóttir, 2003). 
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Þorlákur Karlsson bendir á að spurningakannanir séu réttmætar í þeim skilningi að sterk 

tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir. Hann bendir ennfremur á ýmis 

atriði sem skipta máli við fyrirlögn spurningalista, t.d. að fólk skilji nákvæmlega hvað átt er við 

með hverri spurningu. Til þess að það megi verða þarf að hafa ýmislegt í huga s.s. að nota 

einföld orð og setja fram skýrar spurningar. Einnig að forðast spurningar með tvöfaldri neitun og 

leiðandi spurningar. Einnig er mikilvægt að gera svarendum auðvelt fyrir að svara m.a. með 

skýrri uppsetningu spurningalistans og góðu samspili spurningar og svarkosta (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

 

 

Rannsóknin 

Fjölsmiðjan á Akureyri var samstarfsaðili vegna rannsóknarinnar og fyrir lá 

samstarfsyfirlýsing forstöðumanns (fylgiskjal A). Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til 

Vísindasiðanefndar sem samþykkti rannsóknina 8. september 2009 (fylgiskjal B). Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar 25. júní 2009 nr. S4420/2009 (fylgiskjal C). 

 

Þátttakendur. Þátttakendur í rannsókninni voru ungmenni á aldrinum 16 – 20 ára sem 

voru í vinnu í Fjölsmiðjunni á Akureyri. Fram fór kynningarfundur um rannsóknina í september 

2009. Allir þátttakendur fengu sent kynningarbréf (fylgiskjal D) og samhliða því upplýst 

samþykki til undirritunar (fylgiskjal E). Foreldrar/forráðamenn unglinga undir 18 ára aldri fengu 

einnig kynningarbréf (fylgiskjal F) og upplýst samþykki sem þeir undirrituðu ásamt barninu 

(fylgiskjal G). Um haustið 2009 voru níu ungmenni í hópnum en eftir áramót 2010 bættust við 

fjögur sem höfðu nýlega byrjað í Fjölsmiðjunni. Allir unglingarnir samþykku þátttöku ásamt 

foreldrum þeirra sem voru undir 18 ára aldri. Einn þátttakandi ákvað að draga sig útúr 

rannsókninni eftir að hafa tekið þátt í megindlega hluta hennar. Alls tóku 13 ungmenni þátt í 

megindlega hluta rannsóknarinnar, níu piltar og fjórar stúlkur en 12 af þeim hópi tóku þátt í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar, átta piltar og fjórar stúlkur. Það eru hlutfallslega fleiri stúlkur 

en þegar horft er til allra ungmenna í Fjölsmiðjunni. Aldur ungmennanna var á bilinu 16 – 20 

ára, þau yngstu eru fædd árið 1993 en þau elstu árið 1989. Allar stúlkurnar voru í yngri 

aldurshópunum og því voru elstu þátttakendurnir einungis drengir.  
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Fjölskylduaðstæður sem ungmennin koma úr voru mismunandi. Rúmlega helmingur 

hafði alist upp af einstæðu foreldri. Foreldrar voru oftast verkafólk, foreldrar tveggja ungmenna 

voru verslunar- og skrifstofufólk, í öðrum tveimur tilvikum voru foreldrar nemar og öryrkjar í 

tveimur tilvikum. Foreldri eins ungmennis var atvinnurekandi. Flestir þátttakendur bjuggu heima 

hjá foreldrum, einn bjó hjá ættingja og einn bjó í leiguhúsnæði á eigin vegum. Allir nema einn 

áttu heima á Akureyri, en sá bjó í nágrenni bæjarins. Fjórir þátttakendur höfðu flutt til Akureyrar 

frá öðrum landshlutum á síðustu fjórum árum þar af tveir á síðustu 12 mánuðum.  

 

Eigindlegur hluti.  Undirbúningur. Á haustönn 2007 og vorönn 2008 vann höfundur þrjú 

námsverkefni um Fjölsmiðjuna sem gáfu mikilsverða innsýn í starfsemina sem var á þeim tíma í 

mótun. Verkefnin nýttust vel við undirbúning þessarar rannsóknar, t.d. þróun viðtalsrammans. 

Um var að ræða vettvangsathugun, viðtöl við tvo drengi í Fjölsmiðjunni og þjónustumat sem 

fram fór með rýnihópum og viðtölum við foreldra og starfsfólk. Mikill hugur var í viðmælendum 

og nær einróma ánægja með starfsemina. 

 
Gagnaöflun. Viðtal var tekið við hvern þátttakanda. Byggt var á viðtalsramma (fylgiskjal 

H) til að skapa ákveðna umgjörð en leitast við að hafa viðtölin opin og í samræðustíl. Lengd 

viðtalanna var um 40 - 70 mínútur. Viðtöl fóru fram á vinnutíma ungmennanna, oftast á 

morgnanna kl. 8:30 eða 10:00, og voru tekin í litlu fundarherbergi í húsnæði auglýsingastofunnar 

Stíll að Óseyri 3 á Akureyri. Það er hinum megin við götuna ef miðað er við staðsetningu 

Fjölsmiðjunnar og ungmennin röltu yfir götuna í samtalið. Gagnaöflunin stóð frá 14. október 

2009 til 26. janúar 2010. Samtölin voru hljóðrituð og afrituð nákvæmlega. Stutt samantekt var 

síðan gerð úr hverju viðtali og hún borin undir þátttakendur í mars 2010. Alls söfnuðust 274 

blaðsíður af afrituðum gögnum en viðtöl voru tekin þar til mettun náðist. 

 

Úrvinnsla gagna. Fylgt var vinnulagi grundaðrar kenningar við úrvinnslu gagna. þ.e. 

gögnunum lýst, þau greind og túlkuð (Creswell, 2008; Strauss og Corbin, 1998). Viðtölin voru 

kóðuð opið og síðan flokkuð í þemu. Að lokum var merking gagnanna túlkuð. 

Leitast var við að tryggja réttmæti, m.a. með gagnsæi varðandi alla rannsóknina, nákvæmni í 

meðferð gagna og vandvirkni í samtölunum þar sem reynt var að bera ákveðna þætti undir 

viðmælandann jafnóðum. Til að tryggja réttmætið enn betur var rætt við þátttakendur tveimur til 
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þremur mánuðum síðar. Tveir höfðu hætt í Fjölsmiðjunni, rætt var við annan í gegnum síma en 

ekki náðist í hinn. Alls var því rætt við ellefu þátttakendur aftur. Samantekt af hverju samtali var 

lesin upp fyrir þátttakanda og viðkomandi beðinn um að gera athugasemdir ef eitthvað var ekki 

rétt eftir haft eða um var að ræða misskilning um einstök atriði. Þátttakendum gafst tækifæri til 

þess að bæta við frásögn sína ef þeir vildu og rannsakandi gat spurt út í einstök atriði.  

 

Megindlegur hluti.  Mælitæki. Notaður var spjörunarkvarðinn Measure of Adolescent 

Coping Strategies (MACS). MACS er 34ja atriða staðlaður kvarði fyrir 12 til 16 ára unglinga 

sem var hannaður með þátttöku íslenskra og ástralskra unglinga, um 10 þúsund unglinga úr 7. til 

10. bekk grunnskóla á Íslandi og miðskóla í Victoriufylki í Ástralíu. Kvarðinn er þannig 

uppbyggður að svarendur merkja við hvert atriði eftir því sem þeim finnst atriðin eiga við um sig 

á fjögurra bila kvarða (Á næstum því aldrei við um mig = 0, Á sjaldan við um mig = 1, Á 

stundum við um mig = 2, Á næstum því alltaf við um mig =3). 

Atriðin 34 greinast í eftirfarandi fimm grunnþætti: 

1) Leita aðstoðar (α= ,81), atriði samtals 7. Virk/ur við að leysa vandann með ráðgjöf eða 

stuðningi annarra, leita aðstoðar annarra vegna tilfinningalegra þátta. Dæmi: Ég bað góðan vin 

sem ég gat treyst, um ráð. 

2) Halda ró sinni/dreifa huganum (α= ,73), atriði samtals 8. Tilraun til að halda ró sinni þrátt fyrir 

álag, sjá hið spaugilega, reyna að slaka á og láta sem ekkert hafi gerst. Dæmi: Ég hélt mínu striki, 

eins og ekkert hefði í skorist. 

3) Sleppa fram af sér beislinu (α = ,75), atriði samtals 6. Losa um spennu með því að öskra á 

aðra, meiða sjálfa/an sig eða aðra, reykja, drekka og/eða nota önnur vímuefni, eyðileggja hluti. 

Dæmi: Ég skeytti skapi mínu á hlutum (t.d. með því að krota á veggi). 

4) Velta sér upp úr vandanum (α = ,70) atriði samtals 6. Hugsa stöðugt um vandann, 

sjálfsásakanir, uppgjöf. Dæmi: Ég hugsaði stöðugt um málið. 

5) Hlúa að sjálfri/sjálfum sér (α = ,70), atriði samtals 7. Virk/ur við að standast álagið með því að 

fara vel með sig, sofa nóg, íþróttaiðkun, leita aðstoðar í trúnni. Dæmi: Ég reyndi að borða 

reglulega. 

Þættirnir fimm greinast svo aftur í tvær víddir þ.e. annars vegar bjargráð, þættir 1, 2, og 5 

og hins vegar skaðráð, þættir 3 og 4.  
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Próffræðileg gæði MACS eru meiri en annarra viðlíka kvarða fyrir unglinga (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2005; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2010; Sveinbjörnsdottir og Thorsteinsson, 

2008). 

 

Gagnaöflun. MACS var lagður fyrir níu þátttakendur í september 2009 og fjóra í janúar 

2010. Fyrirlögn kvarðans fór fram í húsnæði Fjölsmiðjunnar. Rannsakandi kynnti kvarðann 

samkvæmt skriflegum fyrirmælum og las síðan upphátt hverja spurningu. Sú tilhögun var borin 

undir hópinn í báðum tilvikum sem samþykkti hana. Ástæðan var sú að vitað var að margir innan 

hópsins eru illa læsir. 

 

Úrvinnsla gagna. Við greiningu MACS var tölfræðiforritið Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) notað. Lýsandi tölfræði (spönn og staðalfrávik) var notuð til þess að 

greina frá niðurstöðum kvarðans. Bornar voru saman niðurstöður þessa hóps, unglinga í 

Fjölsmiðjunni, og unglinga í 10. bekk á Íslandi almennt. Niðurstöður voru settar fram í texta, 

töflu og myndum. 

 

 

Siðferðilegir þættir 

Fjögur meginatriði eru grunnurinn að þeim siðareglum sem liggja til grundvallar 

vísindarannsóknum en þau eru; virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan kveður 

á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Samkvæmt henni er mikilvægt að fyrir 

liggi upplýst og óþvingað samþykki til þátttöku í rannsókn. Upplýsa þarf um alla þætti 

rannsóknar s.s. hverjir standa að rannsókn, í hverju þátttaka felst og hvaða áhætta og ávinningur 

felist í þátttöku, hvað er gert til að draga úr áhættu, hvernig farið verði með persónugreinanlegar 

upplýsingar og með hvaða hætti upplýsingar verði birtar. Mikilvægt er að auk skriflegra 

upplýsinga fái hver þátttakandi munnlegar upplýsingar og hafi tækifæri til þess að spyrja 

spurninga. Skaðleysisreglan kveður á um að vísindarannsóknir megi um fram allt ekki fela í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Samkvæmt velgjörðarreglunni er það skylda 

vísindarannsókna að gera einungis rannsóknir sem líklegar eru til hagsbóta fyrir mannkyn þegar 

á allt er litið. Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða en reglan hefur 
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leitt af sér kröfu um að þeir hópar sem hafa veika stöðu séu verndaðir fyrir áhættu. Flestar 

fagstéttir hafa samþykkt siðareglur sem eiga að taka á helstu þáttum varðandi siðfræði í tengslum 

við starfið. (Sigurður Kristinsson, 2003; Bogdan og Biklen, 2007).  

Bent hefur verið á að það geti verið vandasamt að rannsaka eigin starfsvettvang og að það 

hafi bæði kosti og galla. Kostirnir eru þeir að rannsakandi þekkir vel rannsóknarsviðið en ókostir 

hins vegar að erfitt getur orðið að skapa nægilega fjarlægð til þess að fá góða yfirsýn (Snæfríður 

Þóra Egilson, 2006). Rannsakandi getur lent í tvöföldu hlutverki gagnvart þátttakendum sem 

gerir auknar kröfur til hans um að vera vel meðvitaður um þá stöðu. Minnisblöð og dagbækur eru 

verkfæri til þess að spegla rannsóknarferlið og halda utanum tilfinningalega þætti sem gætu haft 

áhrif á rannsókn (Conneeley, 2002). Viðtöl eru viðkvæm fyrir valdamisræmi á milli rannsakanda 

og þátttakenda. Í öllum ákvörðunum sem teknar eru um aðferðafræði í eigindlegum rannsóknum 

er mikilvægt að taka tillit til þess með það að markmiði að minnka valdamisræmið. Ýmsir þættir 

geta skipt máli í þessu sambandi s.s. umgjörð viðtala eða vettvangsrannsóknar (Cohn og Lyons, 

2003). 

Í kynningarbréfi rannsóknarinnar kom vel fram að þátttakendur gætu hætt í rannsókninni 

hvenær sem væri. Það var einnig undirstrikað á kynningarfundi sem rannsakandi hélt með 

væntanlegum þátttakendum áður en kynningarbréf fóru út. Þar gafst tækifæri til þess að spyrja út 

í rannsóknina og einnig gátu ungmennin spurt tengilið sem var forstöðumaður Fjölsmiðjunnar. 

Lögð var áhersla á að gæta fyllsta trúnaðar og nafnleyndar. Við meðferð gagna og birtingu 

niðurstaðna var allt kapp lagt á að þátttakendur þekkist ekki. Á svæðinu er aðeins einn sérskóli 

og þess vegna var hann nefndur með nafni.  

Í þessari rannsókn er rannsakandi nærri eigin starfsvettvangi sem var félagsráðgjöf í 

félagsþjónustu og barnavernd. Engin dæmi voru um að rannsakandi og þátttakendur hefðu bein 

tengsl vegna fyrri starfa rannsakanda en hins vegar voru dæmi um að rannsakandi þekkti til 

fjölskylduaðstæðna af þessum ástæðum. Í þeim tilvikum gerði rannsakandi sér sérstakt far um að 

greina eigin hugmyndir og viðhorf og að láta þau ekki hafa áhrif á samtölin né greiningu 

gagnanna. Lögð var áhersla á að aðgreina hlutverk rannsakanda annars vegar og það hlutverk 

sem fylgir starfi yfirmanns í þessum málaflokkum hins vegar. Fyrirliggjandi gögn voru ekki 

skoðuð. Þrátt fyrir þetta er hugsanlegt að starf rannsakanda hafi haft áhrif á valdahlutföll í 

samtölunum. 
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Áhætta þátttakenda vegna þátttöku var helst metin vera sú að erfitt getur verið að ræða 

mál sem hreyfa við tilfinningum. Til þess að mæta þessari áhættu var félagsráðgjafi hjá 

Starfsendurhæfingu Norðurlands fenginn til samstarfs og veitti hann leyfi fyrir því að 

þátttakendur mættu leita til hans ef nauðsyn krefði (fylgiskjal I). 
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Kafli IV  

Niðurstöður 

 

Í kaflanum verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Gerð verður grein fyrir 

eigindlegum og megindlegum niðurstöðum. Að lokum verða niðurstöður beggja aðferðanna 

bornar saman eftir því sem við á. 

 

 

Eigindlegar niðurstöður 

Við framsetningu niðurstaðna verður farin sú leið að setja þær á tímaás þ.e. annars vegar 

verður horft til fortíðar, til bernskunnar og þess sem mótaði einstaklinginn og hins vegar til 

nútíðar og framtíðar þ.e. horft til þeirrar stöðu sem þátttakendur telja sig vera í og þeirra 

möguleika sem þeir sjá fyrir sér í framtíðinni. Mörgum þátttakendum varð tíðrætt um 

uppvaxtarár sín og sögðu frá minnisstæðum atburðum sem virtust hafa haft mótandi áhrif á þá. 

Umfjöllun um fjölskylduna, skólann og úrræði vísa til bernskunnar. Vinnan í Fjölsmiðjunni var 

útgangspunktur dagsins í dag hjá öllum ungmennunum. En framtíðin var líka rædd og sjá má 

samhengi í þeirri mynd af fortíðinni sem fram kom og þeim hugmyndum sem birtust um 

framtíðina. Umfjöllun um vinnuna, framtíðina, tengsl og líðan og spjörun vísar til nútíðar og 

framtíðar. 

Það gekk vel að ná tengslum við ungmennin og þau sögðu fúslega frá lífi sínu. Þegar 

rannsakandi hitti þau í seinna skiptið voru þau ánægð með að fá tækifæri til þess að staðfesta 

fyrri frásögn og bæta við. Þannig virtust þau upplifa á jákvæðan hátt að á þau væri hlustað. 

Eftirfarandi eru dæmigerðar lýsingar á lífsaðstæðum þriggja ungmenna eins og þær birtust í 

frásögnum þeirra: 

 

Það var erfitt heima og minningar um bernskuárin eru litaðar af miklum drykkjuskap á 
heimilinu þar sem móðir var lítið til staðar. Hann upplifði einelti alla sína skólagöngu, allt 
frá leikskóla og í huga hans er eineltið orsök þess að hann gat ekki einbeitt sér við nám og 
einangraðist félagslega. Hann upplifði að það þýddi ekkert að tala um eineltið í skólanum 
og honum finnst að hann hefði átt að fá meiri aðstoð heima en raunin varð. Hann segist 
hafa talað lítið sem barn og yfirleitt ekki látið vilja sinn í ljós. Hann lærði að lifa með 
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eineltinu en er reiður við þá sem stríddu honum og lögðu hann í einelti. Hann á erfitt með 
að stjórna skapi sínu og ræðst stundum á fólk t.d. foreldra sína en notar vímuefni til þess 
að halda sér rólegum. Hann fór í framhaldsskóla en hætti vegna mikillar vanlíðunar. 
Honum líður illa og er einmana og hann upplifir dvölina í Fjölsmiðjunni á neikvæðan 
hátt. Hann langar til þess að læra eitthvað í framtíðinni þrátt fyrir alvarlega skólafælni, 
lesblindu og athyglisbrest. 
 
 
Upphaf erfiðleika hennar má rekja til skilnaðar foreldranna en þá þurfti hún að flytja og 
fara í annan skóla. Þetta varð henni erfitt, það losnaði um tengsl við gömlu vinina og hún 
leiddist út í slæman félagsskap og neyslu fíkniefna. Hún hætti líka í íþróttum en hún hafi 
áður verið virkur þátttakandi með íþróttafélagi hverfisins. Hún fór í ýmis úrræði s.s. 
sérskóla og á meðferðarheimili. Henni leið ekki vel í sérskólanum, fannst hún ekki höfð 
með í ráðum þar en segist hafa lært ýmislegt á meðferðarheimilinu. Hún fór í 
framhaldsskóla en féll á mætingum. Hún var snemma greind ofvirk með athyglisbrest. 
Hún hefur átt í miklum samskiptaerfiðleikum, m.a. við mömmu sína og segist oft verða 
mjög reið og fara þá í blak out. Hún telur að hún þurfi aðstoð til þess að vinna úr ýmsu og 
hemja reiðina. Hún á kærasta og nokkra vini en helsta áhugamálið er að teikna sem hún 
hefur mjög gaman af. Hana langar til þess að byrja aftur í íþróttum en telur að líkamlegt 
þol sé ekki nógu gott til þess. Framtíðaráform eru að fara aftur í skóla og stofna 
fjölskyldu. 
 
 
Þau voru bara tvö lengst af. Snemma kom í ljós að hann átti í erfiðleikum með skapið. 
Skólagangan gekk misvel, hann sagðist hafa misst sig útaf öllu og átt í erfiðleikum með 
námið. Hann mætti ekki í tíma ef honum mislíkaði eitthvað og lenti gjarnan í árekstrum. 
Hann upplifði meiri sveigjanleika þegar hann fór í Hlíðarskóla en telur hins vegar að 
hann standi ver að vígi námslega en ef hann hefði verið í gamla skólanum sínum. Hann 
fór í framhaldsskóla en lenti í árekstrum og hætti. Hann hefur verið hjá ýmsum 
sérfræðingum og m.a. verið greindur með ofvirkni, athyglisbrest og lesblindu. Hann 
glímir enn við mikinn skapofsa og reiði, hann missir reglulega stjórn á sér með þeim 
afleiðingum að hann ræðst á fólk. Hann reykir og drekkur og hefur fiktað við fíkniefni. 
Það er nokkuð létt yfir honum og hann segist eiga bæði vini og ýmis áhugamál. Í 
framtíðinni hefur hann mestan áhuga á að vinna erfiðisvinnu til þess að geta fengið 
líkamlega útrás í vinnunni. 
 

Fjölskyldan. Mikilvægi fjölskyldunnar kom vel í ljós í samtölum við ungmennin. Hjá 

sumum voru erfiðar aðstæður heima, hjá öðrum voru erfið samskipti og átök áberandi og hjá enn 

öðrum voru lítil eða engin tengsl við annað foreldri eða bæði svo og stórfjölskyldu. Góðar 

minningar úr barnæsku komu líka fram og snerust oftast um ferðalög með fjölskyldunni bæði 

innanlands og til útlanda. 

 

Við tölum eiginlega ekkert saman lengur. Tengsl við fjölskylduna voru mismikil, allt frá 

því að virðast ágæt og yfir í nær algert tengslarof. Takmörkuð tengsl við foreldra eru áberandi og 

jafnvel þó að fjölskyldunni sé lýst vel segjast ungmennin ekki tala við hana um það sem skiptir 
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þau máli. Tvö ungmenni lýsa nánu sambandi við yngri systkini. Annað segir frá bróður sínum 

sem viðkomandi bar mikla ábyrgð á í uppeldinu og hitt hefur áhyggjur af því hvert yngri bróðir 

stefnir og hans tilfinningalegu stöðu eftir erfið átök á heimilinu. Einn drengur sker sig úr 

varðandi tengslaleysi við fjölskylduna: „Ég er hálfpartinn hættur að þekkja ættina mína” sagði 

hann. Fram kom að hann þekkir ekki föður sinn og er ekki í neinu sambandi við móður sína. 

Hann upplifði mikla höfnun frá móður strax sem ungt barn og segir að hún hafi ekki haft tíma 

fyrir hann og ekki kunnað að ala hann upp. Þessi drengur var á mörgum mismunandi 

fósturheimilum frá 11 ára aldri en hugurinn var alltaf hjá mömmu. Fjögur ungmennanna upplifðu 

skilnað foreldra sinna en öll fylgdu þau móður. Í kjölfar skilnaðar komu oftast flutningar á milli 

landshluta. Í tengslum við þetta má greina rótleysi og rofin tengsl við föður.  

Tvö ungmenni bjuggu við mjög erfiðar heimilisaðstæður í uppvextinum sem eflaust var 

ástæða þess að samband þeirra við foreldrana var lítið. Í báðum tilfellum var mikil drykkja á 

heimilinu. Annað sagði: „Það var bara eins og það vanti stundum mömmu þegar það eru helgar, 

því að mamma er ekki heima og það er bara einhver fyllibytta inni í stofu.” Hitt ungmennið lýsti 

mjög erfiðu ástandi heima: „Það var skrautlegt ástandið heima stundum, maður sá alveg 

fljúgandi hamra og heví slagsmál. Það var alveg sama hvaða kvöld var hún var alltaf með fullt 

af fólki og allir að drekka.” Þegar mamman hætti svo loks að drekka myndaðist ofursterk 

samband á milli móður og barns sem birtist m.a. í því að barnið var upptekið af því að passa að 

mamma byrji ekki aftur að drekka.  

Þar sem lítið stuðningsnet var í kringum börnin var gjarnan einhver fullorðinn í lífi 

barnsins sem skiptir miklu máli varðandi framvinduna. Þetta fólk var til staðar, myndaði jákvæð 

tengsl við barnið, var ekki sama, og veitti öryggistilfinningu. Stundum var þetta helsta innsýn 

barnsins í „eðlilegt líf“ þar sem bakaðar eru kökur fyrir jólin o.fl. Það gat verið um að ræða afa 

og ömmur eða frænda og frænku. Í einu tilviki var um að ræða frænda sem hefur verið nánast 

eina tengingin við fjölskylduna, fullorðna yfirleitt og það sem kalla má venjulegt líf. 

Samskiptaörðugleikar heima fyrir voru áberandi eins og hjá stúlku úr hópi þátttakenda 

sem sagði frá því að þær mæðgurnar hafi slegist trekk í trekk. Önnur tók í sama streng og sagðist 

hafa hagað sér mjög illa gagnvart foreldum sínum: „Það er ekki von að þau treysti mér” segir 

hún: „eins og ég kom fram við þau.” Sú þriðja lýsir samskiptum inná heimilinu sem einkennast af 

slagsmálum á milli systkina, orðaskaki og slysum. Stundum má sjá jákvæð samskipti við aðra í 

fjölskyldunni þegar illa gengur við foreldra og þá eru þau mjög mikils virði. Sem dæmi ná nefna 
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dreng sem flutti til bróður síns þegar illa gekk heima hjá foreldrum. Hann sagðist hafa getað 

valið um það hvort hann byggi hjá bróður sínum eða mömmu og pabba. Hann valdi bróðurinn 

sem hjálpað honum mikið, greiddi skólagjöld og varð eins konar málpípa gagnvart foreldrunum. 

 

Skólagangan gekk brösuglega eins og fram kemur í næsta kafla. Flest ungmennanna 

fengu lítinn stuðning heima varðandi skólagönguna. Stundum var enginn friður til þess að læra 

heima og oft virðast foreldrar lítið hafa sinnt skólagöngunni. Mörg upplifðu einelti í skóla og 

fæstir foreldrar virtust hafa burði til þess að styðja börn sín í þeim erfiðleikum en þó er 

undantekning á því þar sem foreldrar beittu sér og unnu með skólanum. Í öðrum tilvikum voru 

börnin stuðningslaus heima og að segja frá eineltinu heima virtist ekki vera nein lausn. Einn 

pilturinn sagðist hafa reynt að tala um eineltið heima: „Út af því að það er bara ekki hjálp í 

mömmu minni og ... þau sögðu mér bara að fara til skólastjórans en það virkar ekki neitt sko.” 

Annar upplifði að mamma stæði með honum í eitt skipti af mörgum þegar hann kom heim 

niðurlægður og með áverka: „Mamma yfirleitt hringdi uppí skóla en það gerðist aldrei neitt 

mikið nema í þetta eina skipti með sturtuna en þá hótaði mamma að taka mig úr skólanum.” 

 

Skóli. Allir þátttakendur höfðu upplifað erfiðleika í skólanum af ýmsum toga og nutu sín 

ekki sem skyldi. Flestir sögðu að þeim hafi ekki gengið vel og liðið illa. Sumir misstu af 

skólastarfinu að miklu leyti og sögðust hafa verið mest sofandi. Aðspurður um hvernig hafi 

gengið í skóla sagði þátttakandi: „Ekki sérlega vel, mér finnst ég ekki hafa fengið nógu góða 

kennslu í því að byrja námið og hafa dregist mjög hratt afturúr í bekknum og svoleiðis.” 

Erfiðleikar í skólanum voru líka tengdir við ákveðna atburði. 

Eftir að mamma og pabbi skildu byrjaði mér að hraka eitthvað ... ég byrjaði á að vera 

geðveikt útundan í skólanum ... leitaði utan skólans eftir félagsskap sem var eldri en ég og 

síðan byrjaði ég á að hanga niður á Hlemmi og svoleiðis.  

Margir lýstu glímu sinni við námsvandamál eins og erfiðleika í stærðfræði eða lestri og 

sértækir erfiðleikar svo sem ofvirkni, athyglisbrestur og lesblinda voru áberandi meðal 

þátttakenda og virtust hamlandi í daglegu lífi. Alls voru átta ungmenni að glíma við sértæka 

námserfiðleika. Eitt þeirra lýsti þörfum sínum í skólanum: „Ég hefði viljað fá þolinmóðan og 

rólegan kennara. Ég veit alveg að flestir sérkennarar eru þannig en já það þarf mikla þolinmæði 
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í mig sérstaklega út af því að ég er svo óþolinmóð sjálf.” Einstakir góðir kennarar veittu mikla 

aðstoð. Þolinmæði kennarans og sveigjanleiki í skólastarfinu virðast vera lykilatriði. 

 

Aðstoð eða refsing. Sumir höfðu verið í sérkennslu en aðrir fengu enga sérstaka aðstoð í 

skólanum. Ungmennin upplifðu þá aðstoð sem þau fengu í skólanum misvel og spurning er hvort 

hún hefur verið valdeflandi fyrir þau eða hvað hefur í raun verið það. Dæmi var um að ungmenni 

upplifði refsingu sem jákvæða. Þannig segir ein stúlkan frá því að sér hafi ekki staðið til boða 

sérstök aðstoð við námið en hins vegar hafi hún gjarnan verið látin sitja eftir vegna þess að hún 

lærði ekki heima. Eftirsetuna virtist hún hafa upplifað sem aðstoð vegna þess að þá þurfti hún 

ekki að fara heim í erfiðar aðstæður. 

Þátttakandi hafði verið í sérkennslu allt frá því hann var í 6. bekk og sagði um það: 

Það hjálpaði mér helling, þau voru bara nokkur þarna inni, fimm eða eitthvað, það var 

enginn að trufla og ég náði að læra helling þar. Ég var í alltof léttu námi, svo þegar átti 

aðeins að þyngja það var það orðið allt of erfitt. 

Sérkennsla í stærðfræði virtist ekki hafa komið að miklu gagni, af því að þau voru svo mörg 

saman í sérkennslunni, og ekki heldur að vera í stuðningsbekk. Ung stúlka fékk sérkennslu í 

fyrsta skólanum sem hún var í en ekki þeim næsta og svo tóku við sérúrræði af ýmsum toga. 

Dæmi var um uppgjöf eins og hjá dreng sem hætti í 10. bekk og sagði um það: „Missti bara 

áhugann, gekk ekkert vel í náminu, hætti bara að reyna ... ég var líka í sérkennslu, á eftir í öllu 

námi, nennti ekki að reyna að bæta mig, það var ekkert að ganga.” 

Það er hins vegar áberandi hve margir þátttakendur fengu ekki sérkennslu eða neinskonar 

sérúrræði á vegum grunnskólans. Einn þátttakandi sagðist hafa afþakkað sérkennslu af því að það 

voru sértímar „frá öllum krökkunum.” Annar sagðist hafa verið greindur með lesblindu en ekki 

fengið samþykkta aðstoð í skólanum fyrr en það var orðið of seint vegna þess að hann var að 

hætta. 

 

Mér var alltaf strítt, alla daga. Félagslegi þátturinn skipti miklu máli og í þeim efnum 

gekk misvel. Sumir eignuðust fáa eða enga vini í skólanum og upplifðu sig ein á báti. Ein 

stúlknanna fann til þess að vera öðruvísi en vinkonur hennar, t.d. varðandi fatnað og þó 

sérstaklega ef hún fór heim með einhverjum. Öðrum gekk betur félagslega og áttu alltaf félaga. 

Fimm ungmenni upplifðu einelti stóran hluta skólagöngunnar en sú reynsla var mjög sár og 



 

 

 

50 

líklegt að hún hafi sett svip sinn á sum ungmennin til framtíðar með þeim hætti að þau eru brotin 

og hafa litla trú á eigin getu auk þess sem þau upplifa sig í hlutverki fórnarlambs. Undantekning 

er á þessu er stúlka sem taldi sig hafa orðið sterkari af því að takast á við eineltið. Benda má á að 

í hennar tilviki var unnið með eineltið og hún upplifði ástandið mun betra. Þátttakandi sagðist 

hafa verið lagður í einelti frá leikskóla og uppúr: „Bara, lagður í einelti í skólanum, kom svolítið 

oft heim grátandi og marinn.” Flestir höfðu reynt að segja frá eineltinu, t.d. við bekkjarkennara 

eða skólastjórann og upplifðu að það breytti engu. Einn drengjanna talaði við skólastjórann sem 

klappaði honum á öxlina og sagði honum að fara í tíma og reyna að gleyma þessu. Annar skipti 

um hlutverk: „Ég bjó mér til þá ímynd að ég væri ekki gaurinn sem var níðst á heldur var með 

bögg sjálfur.” 

 

Framhaldsskólinn. Helmingur þátttakenda hóf nám í framhaldsskóla. Í öllum tilvikum 

gekk þeim ekki vel, sumum leið illa og hættu, aðrir féllu ýmist á prófum eða mætingum og enn 

aðrir voru reknir, t.d. vegna brota á skólareglum. Námið virtist hafa verið of erfitt í einhverjum 

tilvikum, sumir kenndu sjálfum sér um að þeir hættu, sögðust hafa verið latir og dæmi var um 

árekstra við kennara. Sjá má endurtekið munstur árekstra og slæmra mætinga frá grunnskólanum. 

Fæstir báru sig eftir aðstoð innan framhaldsskólans og hættu bara. Fram kom vanlíðan í 

skólaumhverfinu: „Ég bara gat ekki verið þar lengur út af því að mér leið svo illa þarna í 

skólanum.” Nokkrir telja að sig vanti allan grunn til þess að fara í framhaldsskóla og eru þess 

vegna ekkert að hugsa um það. 

 

Úrræði. Mörg ungmennanna höfðu litla aðstoð fengið og virtust ekki hafa beðið um 

hana. Þannig vildi einn drengjanna ekki stuðningskennslu því að það hefði bara verið verra fyrir 

hann. Stundum kom hlédrægni og lág sjálfsvirðing í veg fyrir að beðið var um aðstoð: „Ég veit 

að ég þarf aðstoð en ég á erfitt með að þiggja hana” sagði þátttakandi og ennfremur: „Það hefur 

alltaf verið þannig, þessi sama tilfinning. Ég hugsa það þannig að ég er ekki þess virði að fá 

þessa aðstoð og þá er ég ekkert að biðja um hana.”  

Barnaverndaryfiröld komu að málefnum fimm ungmenna. Upplifun þeirra var mjög 

mismunandi og líka hve skýrt það var í þeirra huga hvað um var að ræða. Eitt ungmennið segist 

hafa farið til dvalar í sveit til vandalausra sumar eftir sumar og í lengri dvöl á sveitabæ í nálægu 

héraði og skólagöngu í litlum skóla þar nálægt en virðist ekki tengja það við barnavernd. Sama á 
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við um dreng sem fór í sumardvalir í sveit til ókunnugra nokkur sumur þvert gegn vilja sínum en 

virtist ekki tengja það við ráðstafanir opinberra aðila. Þau ungmenni sem fóru á Stuðla, 

meðferðarheimili og í fóstur voru hins vegar meðvituð um að það var í gegnum barnavernd.  

 

Aldrei spurður, bara sendur. Það er áberandi að þátttakendur sem nutu 

barnaverndarafskipta upplifðu valdaleysi, þ.e. að þau voru ekki spurð eða höfð með í ráðum á 

neinn hátt. Um sveitadvalirnar var sagt: „Aldrei spurður, bara sendur.” Piltur sem fór í fóstur 

sagði að það hefði verið betra að halda fleiri fundi, þ.e. að tala meira við hann og umgengni við 

móður hans hefði átt að vera sveigjanlegri, ekki bara eina helgi í mánuði heldur kannski suma 

mánuði tvær helgar og aðra enga allt eftir aðstæðum. Enginn þátttakenda tengir afskiptin við 

ákveðinn starfsmann í kerfinu með einni undantekningu. Ein stúlknanna beið hins vegar eftir 

barnavernd mest alla barnæskuna og skildi ekki af hverju enginn kom og hjálpaði systkinunum í 

erfiðum aðstæðum. Hún var meira að segja með vissar lausnir eins og að þau hefðu getað verið 

meira hjá pabba eða þá farið að heiman. 

Fimm ungmenni fóru í sérskólann Hlíðarskóla. Þetta er hátt hlutfall af hópnum þegar litið 

er til þess að þrjú ungmenni stunduðu ekki grunnskólanám á Akureyri. Dvalartími ungmennanna 

í Hlíðarskóla var frá tveimur árum og uppí þrjú og hálft ár. Fyrir flestum voru ástæður þess að 

þau fóru í Hlíðarskóla fremur óljósar. Þátttakandi telur þó að hann hafi verið sendur þangað 

vegna þess að hann hafi verið farinn að berja frá sér í skólanum þ.e. verjast eineltinu og hann 

virtist upplifa það sem refsingu að vera sendur í sérskóla. Annar sagði frá miklum 

hegðunarvanda í hverfisskólanum og telur að hann hafi farið í Hlíðarskóla í framhaldi af því. 

Hann upplifði stuðning frá kennurum Hlíðarskóla og meiri sveigjanleika þar en hann hafði áður 

haft í skólanum: „Bara það að ef ég var að fara að snappa og þá fékk ég að fara út, labba þú 

veist.” Hins vegar var hann ósáttur við veru sína í Hlíðarskóla varðandi námslega þáttinn: 

„Hlíðarskóli var stuðningskennsla fyrir fólk sem átti í erfiðleikum með námið. Ég kenni 

Hlíðarskóla um það að ég hafi ekki komist á almennilega braut í VMA.” Hann taldi námsefnið í 

Hlíðarskóla of létt og ekki nægilegan undirbúning undir nám í framhaldsskólanum. 

Einn drengurinn var neikvæður út í skólann: „Mig langaði ekkert að fara í þennan skóla, 

þetta er ömurlegur skóli” og beðinn um að útskýra þetta sagði hann: „Ömurlegir kennarar, 

ömurleg aðstaða og allt of lítið af fólki.” Hann hafði lent í einelti í hverfisskólanum sínum og 

upplifði að eineltið hélt áfram og nú verra þar sem það varð meira líkamlegt. Öðrum dreng leið 
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betur í Hlíðarskóla, sagði að það hefði ekki verið einelti þar en upplifði samt að vera strítt: 

„Kannski meira svona smá stríðni” sagði hann. Ein stúlkan upplifði dvölina í Hlíðarskóla illa og 

sagði: „Ég er að segja þér að mér hefur aldrei líkað vel í Hlíðarskóla síðan ég kom þarna inn.” Í 

nánari umræðu lýsti hún upplifun sinni af því að vera stjórnað í smáu sem stóru:  

... ég þoli ekki svona fólk sem heldur að það stjórni öllu, hvort þú andar eða ekki. Ég tek 

það ekki í mál þegar fólk reynir að vaða yfir mig, það er ekki séns sko, þannig að ég var 

ósjálfrátt í mótþróa þarna. 

 

Hringekjan. Upplifun ungmennanna af sérfræðingum eins og sálfræðingum, 

félagsráðgjöfum, geðlæknum, náms- og starfsráðgjöfum og hjúkrunarfræðingum er athyglisverð. 

Oft var óljóst um gagnið af því að hitta þá, sumir hjálpuðu en aðrir ekki. Valdaleysi 

ungmennanna kemur þarna vel fram. Þátttakandi sagðist alltaf hafa verið sendur til sálfræðings af 

öðrum og veltir fyrir sér hvernig sú tilfinning muni vera að ákveða sjálfur að leita eftir aðstoð. 

Reynsla hans af aðstoð sérfræðinga var neikvæð. Stúlka sagðist hafa verið hjá ótal sérfræðingum 

og taldi upp 10 – 12 aðila sem hún hafði hitt. Um ástæðuna fyrir því að hún var send til þessara 

sérfræðinga sagði hún: „Ég byrjaði á að biðja um það af því að mér leið illa og svo vildi ég 

ekkert vera hjá þeim lengur en samt var ég send til fleiri og fleiri.” Hún lýsti því hvernig 

sérfræðingarnir vísuðu hver á annan þannig að úr varð hringekja sem ekki var hægt að komast út 

úr og lifði eins konar sjálfstæðu lífi. Drengur hafði svipaða reynslu. Hann sagðist hafa verið hjá 

fimm sérfræðingum og að þeir hefðu ekki hjálpað sér: „Sálfræðingarnir voru bara meira að 

senda mig hvor til annars” sagði hann. Aðrir sáu tvær hliðar á málinu: „Í gegnum tíðina er ég 

búin að vera voðalega bitur út í sálfræðinga. Þetta er alveg það sem maður þarf stundum, þeir 

sjá þetta allt öðruvísi.” 

 

Vinnan. Saga um atvinnuleysi á tímabilum var algeng sérstaklega á meðal þeirra eldri en 

þó höfðu flestir verið í vinnu yfir sumartímann. Þátttakandi hafði starfað í Fjölsmiðjunni í þrjá 

mánuði. Þau ár síðan hann kláraði grunnskólann hafði hann nánast ekkert unnið launavinnu. 

Annar hefur unnið í Fjölsmiðjunni lengi eða í 1½ ár. Hann hafði áður unnið á nokkrum stöðum 

en stoppað stutt við. Ýmist hafði hann verið látinn fara eða eitthvað hentaði honum ekki, s.s. 

vinnutíminn og hann fór sjálfur.  
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Flest ungmennanna höfðu komið í Fjölsmiðjuna vegna þess að kerfið vísaði þeim, s.s. 

félagsþjónustan, barnavernd eða Vinnumálastofnun og dæmi voru um að ungmenni upplifðu að 

þau væru skikkuð til þess að fara. Þau voru misáhugasöm fyrir dvölinni þar og ef til vill hefur 

skipt máli á hvaða forsendum þau komu. Nokkrir þátttakendur þekktu ekki möguleika á að taka 

nám með vinnu í Fjölsmiðjunni sem bendir til þess að þann möguleika þurfi að kynna betur. 

Viðhorf þátttakenda til vinnustaðarins voru ólík, allt frá því að vera mjög jákvæð en 

viðkomandi sagðist enga aðstoð hafa fengið fyrr en hann kom í Fjölsmiðjuna: „Hann 

[forstöðumaðurinn] hjálpar mér með allt sem ég bið hann um. Ég þarf stundum ekkert að biðja 

hann um það.” Þrjú ungmenni voru aðallega hlutlaus gagnvart vinnustaðnum og ekki viss um að 

dvöl þeirra þar skipti máli fyrir þau og dæmi var um neikvætt viðhorf. 

Flestir upplifðu samt sem áður vinnu sína í Fjölsmiðjunni vel og töldu að Fjölsmiðjan 

gefi ný tækifæri t.d. til þess að koma reglu á líf sitt, læra eitthvað verklegt, undirbúa framtíðina 

með því að spreyta sig á námi með vinnu og síðast en ekki síst að eignast nýja félaga og vini.  

 

Ég kann að þrífa bíla núna. Þátttakendur töldu sig hafa lært ýmislegt á vinnunni í 

Fjölsmiðjunni, s.s. verkkunnáttu, að vinna og að borða hollan og góðan mat. Einn þeirra sagði: 

„Læra að vinna, halda mér í vinnu og standa mig í vinnu.” Verkkunnáttan er það sem stendur 

uppúr hjá flestum en ein stúlkan sagði: „Ég kann að þrífa bíla núna, ég kann að laga húsgögn 

núna, kann að taka skápa í sundur og setja þá saman.” Lærdómurinn sneri líka að bættu 

mataræði og félagslega þættinum: „Bara mataræðið, ég borða flest allt núna” og einnig: „Ég 

læri að borða innanum mannskap.” Eitt ungmenni sagði að það hjálpaði mest að vera í vinnu: 

„Já, annars væri ég örugglega í einhverju rugli, sko, haldið mér nokkurn veginn frá því, ekki 

alveg.” Væntingar til vinnustaðarins um aðstoð við að komast í aðra vinnu komu skýrt fram.  

Peningar skiptu greinilega miklu, sumir sögðu að það væri gott að hafa tekjur en öðrum 

fannst launin of lág. Sjá mátti að þörf fyrir fjármuni hélst í hendur við djamm og neyslu auk þess 

sem launaupphæðin skipti máli sem hvatning til þess að vinna. 

Mér finnst bara engin hvatning að vinna þarna, maður getur alveg eins setið heima á 

rassgatinu og gert ekki neitt og fengið sama pening. Ég meina, þetta eru náttúrlega 

atvinnuleysisbætur sem við erum að fá en ef við fengjum 10 þúsund kalli meira, það myndi 

bæta helling. 
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Þetta er fínn vinnustaður, en. Vísbendingar komu fram um skort á nálgun á forsendum 

hvers einstaklings. Það þyrfti að vera meiri sveigjanleiki á vinnustaðnum til þess að mæta ólíkum 

þörfum, t.d. um að fara út eða af vinnustaðnum í stað þess að lenda í árekstrum. Einnig kom fram 

ákall um meiri athygli: „Bara, yfirmennirnir ættu að vera meira til í að hlusta á mann og tala við 

mann eða eitthvað.” Fram kom sú skoðun að vinnumórallinn væri frekar neikvæður og að það 

sneri að öllum á staðnum ekki síst krökkunum sjálfum. 

Mann byrjar að hlakka minna og minna til þegar krakkarnir eru alltaf neikvæð eins og ... 

kom um daginn og sagðist hafa ekki mætt í tvær vikur og hann rak mig ekki. Síðan kom ... 

æi, ég er svo þreyttur, ég nenni ekki að vera lengur, ég ætla að fara heim.  

Tengt umræðunni um jákvæðari vinnumóral kom fram sú skoðun að það þyrfti að vera skýrari 

mörk t.d. vegna lélegra mætinga sem virðast vera vandamál á vinnustaðnum. Mikilvægt væri að 

fá hvatningu bæði frá starfsfólki og krökkunum sjálfum þannig að þau séu hvetjandi hvert við 

annað. 

Tengsl þátttakenda við starfsfólk virtust mismikil eða allt frá því að vera náin og til þess 

að viðkomandi taldi sig lítið eða ekkert tala við starfsfólkið. Þó tengdust flestir mest einum 

starfsmanni, oftast þeim sem stýrir því vinnusvæði sem viðkomandi vann á og dæmi var um að 

ungmenni liti á starfsmann sem sinn besta vin og gerði kröfu um skilyrðislaust traust og 

þagmælsku. 

Eitt og annað kom fram sem þátttakendur töldu að mætti bæta í Fjölsmiðjunni. Nokkrir 

töldu að það þyrfti að kaupa og endurnýja ýmsa hluti s.s. tæki til að nota í þrifnaði og eldhúsi. 

Einum þátttakanda var mikið niðri fyrir og sagði: „Til dæmis nýjan bíl. Guð minn almáttugur. 

Þetta er alltof lítið, það er ekkert pláss í þessu. Það komast í mesta lagi tvær manneskjur inn í 

hann ef bílinn er troðfullur.” 

Í einu tilviki komu fram athugasemdir um ónógar leiðbeiningar við verk: „Geðveikt of 

litlar leiðbeiningar. Steikja með tvær stórar pönnur og stóran pott og fullt af kjöti og á að velta 

þessu upp úr einhverju og steikja á tveimur pönnum í einu. Ég er með athyglisbrest á hæsta stigi, 

súper.”  

 

Framtíðin. Rúmlega helmingur hópsins hafði áform um að læra eitthvað, fara í skóla eða í 

vinnu. Aðeins einn þátttakandi var ákveðinn í að fara í skóla og ætlar aftur í VMA til að klára 

kokkinn. Aðrir höfðu óljósar hugmyndir um að læra eitthvað svo sem bifvélavirkjun eða 
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kokkinn. Fjarlægir framtíðardraumar voru áberandi s.s. áform um að læra stjörnufræði í Ameríku 

og draumur um að verða innanhúsarkitekt. Sum ungmennin geta alls ekki hugsað sér að fara aftur 

í skóla en langar samt til þess að verða eitthvað. Nokkur höfðu áform um að flytja að heiman og 

fara að leigja og aðrir voru í sambandi og dvöldu mikið hjá kærasta/kærustu. 

Fjögur ungmenni hafa engin áform um framtíðina, hvorki varðandi nám eða atvinnu. 

Aðspurður um hvaða augum þátttakandi liti framtíð sína sagði hann: „Ég veit það ekki, held að 

hún sé ekki mjög björt, sko.” Fyrir öðrum var framtíðin tóm en hann sagði: „Ja, ég veit það ekki, 

ég veit ekki hvert ég get farið lengur ... annars hef ég nokkurn veginn ekkert til að líta á í 

framtíðinni.” Þegar hann var spurður um sína nánustu framtíð sagði hann: „Á götunni.”  

 

Barnleysi. Flestir sáu fyrir sér að stofna fjölskyldu. Þó voru undantekningar á því og 

aðspurt um hvort viðkomandi sæi fyrir sér að stofna fjölskyldu sagði eitt ungmennið: ”Ó nei, ég 

sé það ekki fyrir mér” og annað sagði: „Ég veit það ekki, ekki barn.” Margir sögðu að stofnun 

fjölskyldu væri ekki inn í myndinni núna: „Einhvern tíma, ekki strax.” Að eignast maka virtist 

vera nær þeim heldur en barneignir. Ein stúlkan sagði: „Allavega kannski mann.” Þau nefndu 

ástæður eins og peningaleysi og þroskaleysi. Einn drengurinn sagðist ekki vilja eignast börn af 

því að hann væri hræddur um að þau þyrftu að upplifa það sama og hann, t.d. í skólanum: „Nei, 

ég myndi ekki geta gert krökkunum mínum það” sagði hann og óttaðist að ráða sjálfur ekki við 

slíkar aðstæður. Í þessu viðhorfi kemur skýrt fram hvernig vond persónuleg reynsla litar 

viðhorfið til fjölskyldumyndunar.  

 

Kannski tekst það ekki. Fram kom sú afstaða að vilja bara vera í núinu þ.e. taka ekki 

ákvarðanir til framtíðar. Þetta var áberandi hjá stúlku sem sagði einbeitt að hún vildi ekki gera 

plön til framtíðar þar sem það væri hundleiðinlegt: „Ég geri það ekki, Ég horfi ekki til framtíðar, 

ég veit ekki einu sinni hvað ég ætla að gera á morgun, sko.“ Kannski tekst það ekki sem maður 

planar og þá er betra að sleppa því. Einn drengjanna hafði sömu afstöðu og að baki henni lá ótti 

við lífið: 

...ég er að reyna að hugsa ekki of langt fram í tímann ... Maður er alltaf svo hræddur við 

framtíðina og veit ekki hvað gerist ... Það er partur af því að vera hræddur við lífið. Þegar 

maður var aðeins yngri var maður hræddur við að deyja. 
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Í umræðu um hvað felst í því að vera hræddur við framtíðina sagði hann: „Bara, eiga ekki 

neins staðar heima, eiga enga peninga, geta aldrei gert neitt, eiga sér ekkert líf.“ Þátttakandi 

tekur einn dag í einu og hjá honum kemur fram ótti við dauðann: „Það er eitthvað asnalegt að 

vera að pæla í framtíðinni og svo kannski deyrðu eftir fimm daga.“ Annar sagðist einnig hugsa 

sem styst fram í tímann. Hann óttaðist að verða fyrir vonbrigðum og sagðist oft hafa fengið það í 

hausinn til baka ef hann gerði sér of miklar vonir og sagði til útskýringar: „Einhvern tíma þegar 

ég gerði það þá lenti það allt á mér sjálfum.“  

 

Tengsl og líðan. Mörg ungmennanna hafa upplifað mikla vanlíðan í gegnum árin. Hjá 

sumum er það viðvarandi, öðrum líður betur og dæmi var um versnandi líðan en viðkomandi 

sagði: „Mér líður eiginlega bara ver og ver.“ Greina má ýmsar ástæður s.s. árekstra og ósigra, 

erfiðleika heima, geðræn vandamál og neyslu áfengis og fíkniefna.  

Fram komu vísbendingar um hópamyndanir meðal unglinga sem ráðast hver gegn 

öðru með blóðugum slagsmálum. Einn pilturinn sagðist eiga hóp af félögum sem verjast 

sameiginlega: „Við erum bara að rúnta og gera allt vitlaust” sagði hann og til 

útskýringar: „Við erum bara í því ef einhver er að abbast upp á okkur þá tökum við á 

því.” 

 

Geðrænir erfiðleikar og einmanaleiki. Erfiðleikar af geðrænum toga voru nokkuð 

algengir. Þannig áttu fjögur ungmenni sögu um þunglyndi, eitt var með greiningu um alvarlegan 

geðsjúkdóm og tvö voru kvíðin. Ungur piltur var mjög kvíðinn í skólanum, sérstaklega ef hann 

átti að gera eitthvað, t.d. að koma fram fyrir bekkinn og hann átti í erfiðleikum með svefn vegna 

kvíða. Hann telur að kvíðinn hafi leitt hann á braut eiturlyfjaneyslu, það að reykja hass róaði. 

Öðrum leið illa í skólanum og hegðaði sér illa. Þegar hann leitaði aðstoðar geðlæknis fékk hann 

greiningu um geðsjúkdóm og fór á lyf sem þó komu honum ekki að gagni. Dæmi var um 

þátttakanda sem stundar sjálfsskaðandi hegðun og hefur gert frá unglingsárum. Hann sker sig 

yfirleitt á stöðum þar sem skurðirnir sjást ekki þegar hann er fullklæddur en þannig tókst honum 

að leyna vandanum fyrir umhverfinu. Hann á erfitt með að hætta þessu og segir hegðunina vera 

fíkn.  

Mikil einsemd kom fram í frásögnum ungmennanna. Þannig sagði piltur sem er vanur að 

halda sig til hlés: „Ég hleypi engum að mér, það fær enginn að koma nálægt mér, sem sagt 
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andlega séð, það fær enginn að kynnast mér.” Mikill einmanaleiki kom líka fram í frásögnum 

þeirra af vinaleysi, tengslaleysi við fjölskyldu og því að þau hafi engan til þess að leita til með 

erfið mál. 

 

Reiði. Mörg eru mjög reið en hafa ekki getað fundið reiði sinni farveg. Henni tengt koma 

fram hótanir í ýmsu samhengi og löngun til hefnda og jafnframt birtist stjórnlaus hegðun, t.d. 

slagsmál, ljótt orðbragð og líkamsárásir. Einn þátttakandi sagði frá alvarlegri líkamsárás sem 

hann stóð að: „Ég hef barið menn fyrir minna en að segja eina setningu.” Annar sagðist fá útrás í 

slagsmálum: „Ég innibyrgði þetta rosalega, geymdi reiðina fram að helginni þegar ég var búin 

að drekka, þegar ég drakk sterkt áfengi var ég þroskaheftur í hausnum, varð brútal, fann mér 

einhvern til að lemja.” Viðkomandi sagðist líka alltaf þurfa að búa til vesen og tengdi það við 

tilfinningalega vanrækslu í barnæsku. Þátttakandi sagði „Reyni að koma mér ekki í þær aðstæður 

að ég þurfi að gera eitthvað ólöglegt eða rugl. Bara eina sem er, ég er alltaf núna að verða 

reiður.” Og hann lýsir því hvað gerist þegar hann verður reiður „Það er bara eins og blackout, 

maður er svo reiður að maður veit ekki hvað maður gerir.“ Mörg ungmenni lýstu lítilli 

sjálfsstjórn, uppsafnaðri reiði og að þau ráðist stundum á fólk t.d. foreldra sína. Samt sem áður 

reyna þau stundum að stoppa sig af og stúlka lýsti því: „Stundum gerði ég það sem ég vil, 

stundum hugsa ég; ekki gera þetta.” Einn pilturinn sagðist helst vilja vinna líkamlega 

erfiðisvinnu og fá þannig vissa útrás. 

Þó að meirihluti hópsins lýsti árásargjarnri hegðun voru undantekningar á því: „Ég hef 

aldrei lamið manneskju, ekki nema bara örlítið. Ég er þannig manneskja að ég er alltaf mjög 

rólegur og fólk hefur mjög sjaldan ástæðu til að ögra mér.” Viðkomandi er hins vegar mjög 

reiður við mömmu sína: „... hún er fjandans þjófur og er ekki búin að standa við sitt ... hún 

keypti aldrei neitt handa mér, það var alltaf fósturfjölskyldan sem var að láta mig fá föt og 

eitthvað.”  

 

Neysla. Mörg leituðu í áfengi eða önnur eiturlyf og sígarettureykingar voru almennar. 

Þannig reyktu öll nema þrjú sígarettur og öll nema tvö neyttu áfengis. Fram kom í samtölum við 

helming hópsins eða sex ungmenni að þau hefðu notað eða notuðu fíkniefni. Tvö höfðu farið í 

áfengis- og fíkniefnameðferð á Vog. Stundum var neyslan eins og eðlilegt framhald af óöryggi í 
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uppeldisaðstæðum, stundum tengd kvíða og oft setja ungmennin neysluna í samhengi við vondan 

félagsskap sem þau flæktust í og skróp úr skóla: 

Bara, ég var alltaf heima hjá ... þegar ég náði að skrópa í skóla þá fór ég heim til vinar míns 

og var að reykja kannabis ... og eitthvað og það stóð einhvern tíma, síðan fór ég á Stuðla og 

kom aftur og hélt mér frá þessum félagsskap í nokkra mánuði og síðan fór ég aftur í þennan 

félagsskap og reykti þá ennþá meira af þessu.  

Óreglusamt líf var ein afleiðing neyslunnar og sumir voru vansvefta vegna þess að það var 

standandi partý heima hjá þeim allar helgar. Vísbendingar komu fram um að neysla þætti kúl og 

einnig að hún tengist hljómsveitum og tónleikahaldi. Fimm ungmenni höfðu upplifað afskipti 

lögreglu og þá tengt neyslunni eins og eitt ungmennið sagði: „Ég var handtekinn einu sinni. Svo 

hef ég oft og mörgum sinnum þurft að pissa fyrir lögguna.” Dæmi voru um skilorðsbundinn 

fangelsisdóm. 

 

Spjörun. En hvaða aðferðir nota ungmennin þá til þess að takast á við líf sitt. Sumir sofa, 

þannig sagðist einn pilturinn hafa sofið grunnskólann af sér og annar sagðist sofa mest þegar 

hann á frí. Stundum fer hann reyndar og hangir með vinum og skoðar bíla. Ein stúlkan sagði: 

„Ég notaði alltaf annað hvort að berja einhvern eða bara að sofa.” Neysla og stjórnleysi er oft 

það sem notað hefur verið eins og gerð var grein fyrir hér að framan og slæmur félagsskapur 

tengist því. Þegar út í stjórnleysi er komið er stutt í líkamsárásir og lögregluafskipti.  

 

Að fara út úr erfiðum aðstæðum. Mikilvægt er að halda sér rólegum og til þess þarf 

sveigjanleika í umhverfinu eins og í skólanum og í Fjölsmiðjunni. Einn drengjanna sagðist helst 

hafa þurft að fara út úr skólabyggingunni, út að labba eða að fara upp á þakið á skólanum þar 

sem hann sat og róaði sig niður: „Ef þú ert ofvirkur eða með athyglisbrest eða einhverja 

erfiðleika gagnvart námi þá er voðalega þægilegt fyrir manneskjuna að fá að vera einn ef honum 

finnst það betra.” Ein stúlknanna segir erfitt að róa sig niður ef hún brjálist en að það hafi alltaf 

hjálpað henni að labba bara í burtu. Sú aðferð hefur reyndar kostað hana átök líka þar sem leitað 

hefur verið að henni þegar hún hefur farið út af heimilinu og jafnvel á milli bæjarfélaga. Önnur 

sagðist fara út til að hitta vini sína þegar hún reiðist við foreldra sína. Sú þriðja sagðist fara bara 

þegar hún lendir í einhverju erfiðu í vinnunni: „Og kem svo aftur daginn eftir og tala stundum 

um það, tala oftast ekki um hlutina.” Þessu tengt er nauðsynlegt að fá frið þegar illa stendur á. 
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Eins og þegar ég kem heim úr vinnunni eitthvað pirruð. Það má ekki tala við mig og það 

má ekki snerta mig, þegar ég er pirruð þá verð ég brjáluð. Þá segi ég bara, ég er pirruð látið 

mig í friði. Þau eru þá ekkert að skipta sér af mér. Þegar ég er pirruð þá þarf ekki mikið til 

að ég missi vitið. 

 

Vinir. Það skiptir miklu máli að eiga vini eða félaga upp á almenna líðan. Nánast allir 

nefna vinina sem þeir eyða frítíma sínum með. Sumir eiga kærasta eða kærustu og eru mikið með 

þeim. Góðir félagar eða vinir eru mikilvægir og að sama skapi er slæmt að vera í vondum 

félagsskap. Ungmennin bentu á mikilvægi þess að eiga réttu vinina og gerðu greinarmun á því að 

eiga félaga annars vegar og vini hins vegar. Þátttakandi sagðist einungis eiga félaga en ekki vini 

og sagði að ef maður á engan vin, bara kunningja, þá getur maður orðið mjög einmana. Nokkrir 

eru félagslega sterkir eins og þátttakandi sem segist eiga fullt af vinum sem hann er með, t.d. á 

snjóbrettum. 

 

Áhugamál. Í umræðu um hvernig tímanum er varið utan daglegra verkefna kom í ljós að 

mörg ungmennanna áttu áhugamál sem þau þó stunduðu mismikið. Nokkur eru listræn og teikna 

og spila á hljóðfæri auk þess sem ein stúlkan saumar föt á sig. Flestir hlusta mikið á tónlist og 

ljósmyndun, gönguferðir og tattú er meðal áhugamála. Hluti strákanna hefur áhuga á bílum, hafa 

bílpróf og eiga jafnvel bíla, einn nefndi snjóbretti og annar kraftlyftingar. Í mörgum tilvikum 

kom fram jákvæðni og gleði þegar rætt var um áhugamálin en hins vegar var áberandi að þeir 

sem bjuggu við einna verstan aðbúnað í uppvextinum nefna fá eða engin áhugamál. Stundum 

kom kostnaður í veg fyrir það að ungmennin gætu stundað þau áhugamál sem hugur þeirra stóð 

til t.d. íshokkí og motocross. Ein stúlkan fékk ekki að fara í tónlistarnám eins og hún vildi vegna 

fátæktar móður og skilningsleysis föður sem vildi einungis borga fyrir hana námskeið á hans 

eigin áhugasviði. 

 

 

Samantekt eigindlegra niðurstaðna 

Einkennandi er hversu litla aðstoð ungmennin fengu þegar þau voru að alast upp. Mörg 

fengu ekki nauðsynlega aðstoð í skólanum til þess að njóta sín í námi og leik, þau báru sig ekki 



 

 

 

60 

eftir henni og fjölskyldan hefur hugsanlega verið of veikburða til þess. Félagsleg staða var oft 

slæm og einelti í skóla áberandi, allt frá leikskóla. Ungmennin upplifðu að skólinn tæki ekki á 

eineltinu en þó eru dæmi um það. Geðræn vandamál eru töluverð, svo og sértækir erfiðleikar s.s. 

lesblinda, ofvirkni og athyglisbrestur. Alls glímdu ellefu ungmenni við sértæka erfiðleika, einelti 

og geðræna erfiðleika. Athygli vekur að fjögur af fimm þolendum eineltis eiga sögu um 

þunglyndi. 

Barnavernd hafði afskipti af fimm ungmennum. Upplifun ungmennanna af valdaleysi 

varðandi úrlausnir í þeirra málum er áberandi ásamt tengslaleysi við starfsmenn kerfisins. Dæmi 

var um að málefni barna sem bjuggu við óviðunandi aðbúnað heima virðast ekki hafa verið 

tilkynnt til banaverndaryfirvalda. Aðstoð sérfræðinga nýttist misvel, þeir bentu hver á annan og 

fram kom upplifun ungmennanna af því að vera föst í hringekju sérfræðinga. 

Samskiptavandi einkenndi frásagnir allra þátttakenda. Þá gilti einu hvort verið var að tala 

um fjölskylduna, skólann eða jafningahópinn en flestir áttu góð samskipti í vinnunni þó svo að 

þau væru mismikil. Langvinn vanlíðan og uppsöfnuð reiði ásamt tenglaleysi við fjölskyldu og 

fullorðna er áberandi. Áfengisneysla er almenn svo og reykingar en um helmingur hópsins hafði 

notað fíkniefni. Stjórnleysi sem birtist í ofbeldi, oft tengt neyslu, er algengt. Algengasta aðferðin 

til þess að komast hjá vandræðum er að fara út úr aðstæðum. Framtíðarsýn flestra er að fara í 

skóla eða í vinnu og eignast fjölskyldu. Þó stingur í augu að nokkrir telja að þeir muni ekki 

eignast börn og sumir eiga enga framtíðarsýn fyrir sig. 

Flestir eru ánægðir í vinnunni en þó eru undantekningar á því og m.a. treystu sumir sér 

ekki til að meta árangur dvalarinnar vegna stuttrar reynslu. Að læra að vinna og öðlast 

verkkunnáttu stóð uppúr hjá ungmennunum sem ávinningur af dvöl þeirra í Fjölsmiðjunni. Bætt 

mataræði og að hafa félagsskap skipir þau líka máli. Hins vegar komu fram vísbendingar um þörf 

á aukinni einstaklingsbundinni nálgun s.s. með meiri sveigjanleika, athygli og stuðningi.  
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Megindlegar niðurstöður 

Til þess að rýna nánar í spjörun ungmennanna og bera þau saman við dæmigerða spjörun 

íslenskra unglinga voru svör ungmennanna 13 við atriðum spjörunarkvarðans MACS borin 

saman við svör íslenska hluta stöðlunarúrtaksins, þ.e. 16 ára unglinga í 10. bekk á Íslandi (N = 

3398). Samanburðurinn er síðan endurtekinn með kynjaskiptum niðurstöðum. Í töflu 1 má m.a. 

sjá hæsta og lægsta meðaltal á þætti meðal unglinganna í vanda. Þar sést að dreifingin er 

allnokkur og því gefur meðaltal hópsins sem heildar á hverjum þætti takmarkaðar upplýsingar. 

 

Tafla 1. Meðaltöl (M) og staðalfrávik þýðis (SF), skipt eftir kynferði. Staðalfrávik, miðgildi ásamt hæstu 
og lægstu gildum á hverjum þætti meðal unglinga í Fjölsmiðjunni 
 

 Þýði 16 ára unglinga (N=3398)  Unglingar í Fjölsmiðjunni (n=13) 

Þáttur 

Heildarhópurinn 

(N=3398) 

M (SF) 

Drengir 

(N=1713) 

M (SF) 

Stúlkur 

(N=1685) 

M (SF) 

 

SF Miðgildi Hæsta gildi Lægsta gildi 

Að leita aðstoðar 1,63 (0,66) 1,50 (0,71) 1,76 (0,66)  0,58 1,3 2,43 0,57 

Halda ró sinni/dreifa 

huganum 1,63 (0,53) 1,62 (0,53) 1,62 (0,49) 

 

0,51 1,5 2,13 0,63 

Sleppa fram af sér 

beislinu 0,65 (0,64) 0,64 (0,63) 0,65 (0,59) 

 

0,47 1,0 2,0 0,50 

Velta sér upp úr 

vandanum 1,68 (0,66) 1,39 (0,58) 1,98 (0,56) 

 

0,75 1,7 2,83 0,17 

Hlúa að sjálfri/sjálfum 

sér 1,13 (0,60) 1,13 (0,61) 1,12 (0,59) 

 

0,47 1,0 2,0 0,57 

 
Frekari greiningu á spjörun ungmennanna í Fjölsmiðjunni má sjá á myndum 1 - 5. Hver 

mynd sýnir staðalfrávik stúlkna og drengja miðað við meðaltal stúlkna og drengja í 

viðmiðunarþýði á hverjum þætti. Um er að ræða frávik í báðar áttir, sumir eru yfir en aðrir undir 

því sem almennt er meðal unglinga í þýðinu en dreifingin er mikil á flestum þáttum. 

Skaðráðaþættirnir að sleppa fram af sér beislinu og velta sér uppúr vandanum skera sig úr 

varðandi mikla dreifingu auk þess sem frávikin á þættinum að sleppa fram af sér beislinu eru 

nánast öll yfir því sem almennt er meðal íslenskra unglinga. 
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Mynd 1. Staðalfrávik einstaklinga í Fjölsmiðjunni frá viðmiðunarþýði samkvæmt kyni á þættinum að leita 
sér aðstoðar  
 

Á þættinum að leita aðstoðar eru tvær stúlkur staðalfráviki hærri en meðaltal þýðisins og aftur 

tveir drengir sem eru rúmu staðalfráviki lægri. Það má því telja að stúlkurnar leiti frekar aðstoðar 

en drengirnir sem leita síður aðstoðar en almennt er meðal íslenskra 16 ára unglinga. 

 
Mynd 2. Staðalfrávik einstaklinga í Fjölsmiðjunni frá viðmiðunarþýði samkvæmt kyni á þættinum að 
halda ró sinni 
 

Fimm ungmenni eru staðalfráviki eða meira undir á þættinum að halda ró sinni, tvær stúlkur og 

þrír drengir. Þar af er einn drengurinn nær því að vera tveimur staðalfrávikum undir. Tveir 
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drengir eru hins vegar nálægt því að vera einu staðalfráviki yfir. Draga má þá ályktun að 

ungmenni í Fjölsmiðjunni haldi síður ró sinni en almennt er meðal íslenskra unglinga. 

 

Mynd 3. Staðalfrávik einstaklinga í Fjölsmiðjunni frá viðmiðunarþýði samkvæmt kyni á þættinum sleppa 
fram af sér beislinu 
 

Þátturinn að sleppa fram af sér beislinu hefur sérstöðu vegna þess að allir nema einn eru yfir 

meðaltali þýðis þar af eru sex staðalfráviki yfir eða meira. Fjórir eru á bilinu 11/2 til rúm tvö 

staðalfrávik yfir, þar af eru þrjár stúlkur. Það verður því að telja að ungmenni í Fjölsmiðjunni 

sleppi frekar fram af sé beislinu heldur en íslenskir unglingar almennt og stúlkur í meira mæli en 

drengir. 

 
Mynd 4. Staðalfrávik einstaklinga í Fjölsmiðjunni frá viðmiðunarþýði samkvæmt kyni á þættinum velta 
sér upp úr vandanum 
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Á þættinum að velta sér uppúr vandanum er mikil dreifing í báðar áttir. Þrjú ungmenni eru rúmu 

einu og hálfu staðalfráviki yfir á meðan tvo eru mikið undir eða allt að rúmum tveimur 

staðalfrávikum. Telja má að þau sem eru mikið yfir á þessum þætti geti átt á hættu að þurfa að 

glíma við þunglyndi á meðan hin sem eru mikið undir hafa takmarkaða sjálfsgagnrýni og stendur 

á sama um hlutina. 

 
Mynd 5. Staðalfrávik einstaklinga í Fjölsmiðjunni frá viðmiðunarþýði samkvæmt kyni á þættinum hlúa að 
sjálfri/sjálfum sér 
 

Á þættinum að hlúa að sér er dreifingin minni en á hinum þáttunum og mesta frávikið er tæpu 

11/2 staðalfráviki yfir. Það má því daga þá ályktun að ungmenni í Fjölsmiðjunni skeri sig ekki 

verulega frá unglingum almennt og hlúi þokkalega að sér. 
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Tengsl rannsóknarspurninga og niðurstaðna 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum með tilliti til niðurstaðna.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram. 

1. Hvaða augum líta þátttakendur aðstæður sínar, fortíð, nútíð og framtíðarmöguleika? 

2. Hvernig telja þátttakendur að vinnan í Fjölsmiðjunni nýtist þeim? 

3. Eru spjörunaraðferðir ungmenna í þessari rannsókn sambærilegar þeim aðferðum sem 

unglingar almennt á Íslandi nota? 

 

Segja má að þátttakendur líti á aðstæður sínar sem erfiðar. Þær voru erfiðar í uppvextinum 

ýmist vegna aðstæðna í fjölskyldu eða skóla eða hvoru tveggja og þær eru enn erfiðar þótt flest 

séu ánægð í Fjölsmiðjunni. Varðandi framtíðarmöguleika skiptast þátttakendur nokkuð í tvö 

horn, annars vegar þeir sem hafa löngun til þess að fara í skóla og hins vegar þeir sem hafa það 

ekki. Margir telja sig ekki hafa nægilegan grunn til þess og eru hikandi í því að vilja fara í skóla 

eða stefna að því að klára eitthvert nám vegna erfiðrar skólareynslu. Sveigjanleiki í skólastarfi og 

þolinmæði kennara komu fram sem mikilvægustu þættirnir sem gátu hjálpað. Upplifun 

ungmennanna af valdaleysi í lífi sínu er helsta ástæða þess að þau líta á aðstæður sínar sem 

erfiðar. Um stofnun fjölskyldu sjá ungmennin yfirleitt fyrir sér að eignast maka en sjá má 

brothætt viðhorf um að þau treysti sér ekki til þess að eignast börn sem líklega tengist erfiðri 

reynslu úr barnæsku. Þrátt fyrir þetta hafa þau styrkleika sem birtast í listrænum hæfileikum, 

áhugamálum sem gefa mikið og í mörgum tilvikum jákvæðni og gleði. Ótti við lífið birtist m.a. í 

því að vera bara í núinu og vilja ekki gera áætlanir um framtíðina vegna þess að „kannski tekst 

það ekki” eins og einn þátttakandi sagði. 

Flest voru jákvæð út í vinnuna í Fjölsmiðjunni og töldu sig hafa lært ýmislegt þar t.d. komið 

reglu á líf sitt, öðlast verkkunnáttu og eignast nýja vini. Þó voru undantekningar á því og greina 

má breytingu frá því að fyrri verkefni voru unnin. Í þeim kom fram mun afdráttarlausari 

jákvæðni út í vinnuna í Fjölsmiðjunni heldur en í þessari rannsókn. Allir viðmælendur voru þá 

ánægðir og stoltir af framlagi sínu á vinnustaðnum en sumum fannst um dálitla atvinnubótavinnu 

væri að ræða. Einn taldi sig ekkert gagn hafa haft af dvölinni í Fjölsmiðjunni en nokkrir voru 

hlutlausir og höfðu ekki mikinn áhuga á að ræða um vinnustaðinn. Það verður því að telja að 

vinnustaðurinn hafi nýst þeim misvel, flestum mjög vel en nokkrum síður.  
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Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að ungmennin fá útrás fyrir reiði og vanmátt 

með árásargjarnri hegðun. Þau forðast vandræði með því að fara út úr erfiðum aðstæðum og 

mörg sofa mikið. Þrátt fyrir þetta virtust sum þeirra spjara sig þokkalega og sjá má að listrænir 

hæfileikar og áhugamál skipta þar máli. 

Megindlegu niðurstöðurnar benda til þess að um takmarkaðan mun sé að ræða varðandi 

spjörunaraðferðir ungmenna í Fjölsmiðjunni og unglinga almennt. Ungmenni í Fjölsmiðjunni 

spjara sig sumpart eins og aðrir en þau sleppa fram af sér beislinu í ríkara mæli en almennt er 

meðal íslenskra unglinga og stelpurnar þó mun oftar en strákarnir. Þessi þáttur flokkast undir 

skaðráð. Þau sýna mikla dreifingu á hinum skaðráðaþættinum, að velta sér uppúr vandanum, sem 

getur annars vegar bent til þunglyndiseinkenna og hins vegar til takmarkaðrar sjálfsgagnrýni og 

að standa á sama. Strákar í Fjölsmiðjunni hafa tilhneigingu til þess að leita síður aðstoðar en 

strákar almennt en leita frekar eftir aðstoð en stelpur almennt og mun oftar en strákarnir. 

Ungmenni í Fjölsmiðjunni hafa tilhneigingu til þess að halda síður ró sinni heldur en unglingar 

almennt en þau hlúa þokkalega að sér miðað við unglinga almennt.  
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Kafli V  

Umræða 

 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar við fyrri 

rannsóknarniðurstöður eftir því sem tök eru á. Fjallað er um félagslegar aðstæður, líðan 

ungmennanna og framtíðarsýn, hjálparkerfið, skólann og vinnuna. Einnig um þær 

spjörunaraðferðir og úrræði sem ungmennin nota til að fást við líf sitt.  

 

 

Félagslegar aðstæður, líðan og framtíðarsýn  

Niðurstöðurnar gefa mynd af ungu fólki sem hefur átt við margháttaða erfiðleika að 

stríða. Fjölskyldunet þeirra er veikt og oft var um að ræða erfiðleika hjá foreldrum s.s. veikindi 

eða áfengisneyslu. Ungmennin lentu gjarnan í einelti í skólanum sem olli félagslegri einangrun 

og vanlíðan. Sjá má dæmi þess að sú reynsla litar líf ungmennanna í dag. 

Rúmlega helmingur þátttakenda í þessari rannsókn hafði alist upp hjá einstæðu foreldri 

oftast eftir skilnað. Þetta er heldur hærra hlutfall heldur en almennt er á Íslandi en á árunum 2001 

– 2005 fóru fram 1568 hjónavígslur en lögskilnaðir voru 549 eða um 35% (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Skilnaðir eru alltaf sársaukafullir og geta valdið verulegri röskun á högum 

fjölskyldumeðlima. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að afleiðingarnar urðu rof á 

tengslum við feður og flutningar sem hafa m.a. valdið skólaskiptum. Í mörgum tilvikum voru 

aðstæður erfiðar s.s. fátækt. Það kemur heim og saman við rannsóknarniðurstöður sem benda til 

þess að einstæðir foreldrar búi við lakari aðstæður en giftir og uppeldisaðstæður barnanna séu því 

óhagstæðari (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 1995). Félagsleg staða ungmennanna er sambærileg því sem kom fram í rannsókn á 

dönsku „productionskólunum” (Undervisnings Ministeriet, 2000). 

Slæm líðan, reiði og pirringur er áberandi meðal þátttakenda í þessari rannsókn, um 

helmingur hópsins hefur glímt við geðræna erfiðleika og neysla áfengis- og fíkniefna var algeng. 

Algengt var að þeir hefðu litla aðstoð fengið og almennt virðast þeir eiga erfitt með að sækja sér 

aðstoð. Margir hafa litla eða enga framtíðarsýn. Ungmennin virtust ekki þora að gera áætlanir um 
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framtíðina af ótta við að mistakast og tengt því kom í ljós ótti bæði við lífið og dauðann. Þetta 

birtist með sláandi hætti varðandi hugmyndir þeirra um fjölskyldumyndun en hluti hópsins taldi 

ólíklegt að þau myndu eignast börn. Ein ástæða sem kom fram var sú að þau gátu ekki hugsað 

sér að börnin þyrftu að upplifa jafn slæma hluti og þau sjálf. Þroskaleysi og erfiðar aðstæður 

voru einnig nefndar sem ástæður. Mikið óraunsæi varðandi áætlanir um framtíðina kom líka fram 

og birtist í hugmyndum um langt og erfitt nám m.a. í útlöndum. Þessar hugmyndir voru líkari 

draumsýn heldur en markmiði sem þau stefndu að.  

Þættirnir, að biðja ekki um aðstoð, treysta sér ekki til þess að eignast börn og skortur á 

framtíðarsýn tengjast allir lágri sjálfsvirðingu og litilli trú á eigin getu. Vel kom fram hvernig 

erfiðleikar við að þiggja aðstoð og biðja um hana tengdist því að vera ekki þess virði. Samkvæmt 

þroskakenningu Eriksons (Erikson, 1995) er mótun sjálfsmyndar eitt megin viðfangsefni 

unglingsáranna. Í því ljósi má velta því upp hvort mótun sjálfsmyndar þessara ungmenna hafi 

gengið illa og sjálfsmyndin því orðið neikvæð. Ef til vill gaf sjálfsmynd þeirra ekki tilefni til þess 

að bera sig eftir aðstoð sem varð meðal annars til þess að ungmennin fengu litla eða 

ófullnægjandi aðstoð. Erfið reynsla hefur tvímælalaust haft áhrif á þau viðhorf sem komu fram 

um þessa þætti. Þetta er í samræmi við niðurstöður Hjalta Jóns Sveinssonar þar sem fram kom að 

nemendur starfsbrautar Verkmenntaskólans á Akureyri höfðu ekki sótt sér aðstoð og noti síður 

þær bjargir sem boðið er uppá í skólanum (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). 

Að mörgu leyti er samhljómur í þessum niðurstöðum og rannsóknarniðurstöðum Elsu 

Þorvaldsdóttur þar sem fram kom að ungmennin sem hún ræddi við lentu í einelti og 

einangruðust félagslega. Þau fengu ófullægjandi aðstoð, fannst erfitt að biðja um hana og fannst 

auk þess skorta á samvinnu á milli þjónustukerfa (Elsa S. Þorvaldsdóttir, Hermann Óskarsson og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2010). 

 

 

Skólinn 

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1986) er skólinn 

mikilvægur þáttur í lífi hvers barns en í fjölskyldunni og skólanum fara fram mest af beinum 

samskiptum barnsins. Bronfenbrenner lítur svo á að reynsla yfirfærist úr fjölskyldu í skóla og 

félagahóp og öfugt. Fram hefur komið að mörg ungmenni bjuggu við erfiðar fjölskylduaðstæður 
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sem ef til vill hafa litað skólagönguna en ætla mætti að því mikilvægara væri að skólareynslan 

væri jákvæð.  

Skólaganga þátttakenda í þessari rannsókn var þeim erfið á margan hátt og margir glímdu 

við námserfiðleika, hegðunarerfiðleika og einelti. Hlutfall þeirra sem höfðu upplifað einelti var 

um 40% sem er mun hærra en algengi eineltis er talið vera eða 10.4% á meðal drengja en 5.7% 

meðal stúlkna (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Sérkennsla virtist hafa nýst misvel en sumir fengu enga aðstoð. Það sem fram kom um 

ákjósanlegar aðstæður til náms er annars vegar þolinmóðir kennarar og hins vegar sveigjanleiki í 

skólastarfinu. Að fá að fara út úr tíma ef illa gengur og á afvikinn stað virtist vera mikilvægt. 

Margir fóru í Hlíðarskóla þar sem sveigjanleiki virtist hafa verið meiri en í almennum skóla. 

Hins vegar kom fram neikvæð upplifun tengd Hlíðarskóla og virtist tengjast því að hafa ekkert 

haft um það að segja að fara þangað. Gagnrýni kom fram um að námsefnið væri of létt og þess 

vegna væru þeir sem hefðu verið langdvölum í Hlíðarskóla illa búnir undir nám í framhaldsskóla. 

Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar Sigríðar Einarsdóttur um reynslu nemenda af sérúrræðum 

en þar kom fram gagnrýni á takmörkun námsskrárinnar og lélegan undirbúning fyrir 

framhaldsnám (Sigríður Einarsdóttir, 2003).  

Námserfiðleikar hindruðu ungmennin í því að ná tökum á náminu og aðeins helmingur 

þátttakenda hóf nám í framhaldsskóla. Þetta er mun lægra hlutfall en almennt gerist en um 85% 

hvers árgangs hefja nám í framhaldsskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Undirbúningur ungmennanna og sjálfstraust til frekara náms var takmarkað og dæmi er um að 

þátttakanda leið svo illa þegar hann var kominn inn í skólastofu í framhaldsskóla að hann hætti. Í 

rannsókn Hjalta Jóns Sveinssonar glímdu allir nema einn við einhverskonar námsörðugleika, 

kvíði var umtalsverður í sumum tilvikum og leit rannsakandi svo á að hann væri fylgifiskur 

námsörðugleika (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). 

Slæm líðan ungmennanna í þessari rannsókn, áhættuhegðun og tengslaleysi við 

fjölskyldu er samhljóma niðurstöðum utanskólarannsókna Rannsóknar og greiningar en þær 

benda til þess að ungmennum sem eru ekki í skóla líði ver, hafi lakara sjálfstraust, eigi veikari 

tengsl við fjölskyldu og meti heilsu sína almennt lakari en hinir sem eru í skóla (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson. Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2010). Það er því ástæða til þess að styðja sem flest ungmenni til náms. Kenningar um 

valdeflingu og skjólstæðingsmiðaða þjónustu benda til þess að rétt sé að nýta styrkleika og 
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áhugamál ungmennanna og vinna með þeim að því að móta námsumhverfi þeirra og möguleg 

úrræði í skólanum í stað þess að búa til tilboð sem þau eiga síðan að máta sig inn í.  

 

 

Valdaleysi 

Upplifun ungmennanna af valdaleysi er eins og rauður þráður í gegnum frásagnir þeirra 

af lífi sínu. Mörg voru ofurseld erfiðum aðstæðum á heimilinu sem þau gátu ekkert gert til þess 

að breyta. Í grunnskóla glímdu þau við margháttaða erfiðleika og upplifðu að hafa lítið eða 

ekkert um það að segja hvaða úrræðum var beitt ef þau á annað borð fengu einhverja aðstoð. 

Valdaleysið birtist einnig í frásögnum af því að vera föst í hringekju sérfræðinga sem vísa hver á 

annan en enginn tekur málið föstum tökum og fylgir viðkomandi eftir. Dæmi voru um upplifun 

af því að vera skikkaður eða sendur í Fjölsmiðjuna. Draga má þá ályktun að þó að vel hafi verið 

unnið að ýmsum úrræðum hafi aðstoðin ekki nýst börnunum sem skyldi vegna skorts á 

valdeflingu.  

Barnavernd hafði gripið inn í líf fimm þátttakenda, þar af fóru tvö í fóstur. Upplifun 

ungmennanna af íhlutun barnaverndar benda til skorts á samráði þegar kom að ákvörðunum um 

úrræði og útfærslu þeirra. Fyrir þau sem fóru í fóstur getur neikvæð upplifun af því að vera ekki 

með í ráðum skipt máli varðandi aðlögun í fóstrinu en nýleg íslensk rannsókn á reynslu og 

högum ungs fólk af langtímadvöl í fóstri staðfestir að margir þættir hafa áhrif á velgengi barns í 

fóstri, m.a. stuðningur og hvatning fósturforeldra, tengsl við upprunafjölskyldu, aðstoð 

sérfræðinga og persónulegur stuðningur í skóla (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Sú staðreynd að 

barnavernd kemur að málum þetta margra einstaklinga úr hópnum bendir til þess að þau hafi 

glímt við mikinn vanda en vísbendingar eru um að börn innan barnaverndar á Íslandi eigi við 

álíka erfiðleika að glíma og börn sem leita aðstoðar innan geðheilbrigðisþjónustunnar (Halldór 

Sigurður Guðmundsson, 2005). 
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Hvernig fást ungmennin við líf sitt? 

Ungmennin lentu gjarnan í aðstæðum sem þau réðu illa við. Þau urðu þá pirruð eða 

fylltust óþoli. Það sem þau nefndu oftast sem bjargráð í slíkum aðstæðum var að fara út úr 

aðstæðunum hvort heldur sem var heima, í skólastofu eða í vinnunni. Umhverfið þarf að hafa 

sveigjanleika til þess að þetta sé hægt, t.d. þarf skólinn að samþykkja að farið sé út úr 

kennslustund. Þessu tengt kom fram nauðsyn þess að geta fengið frið til þess að jafna sig. Góðir 

vinir skipta miklu máli uppá almenna líðan, félagsskap og varðandi það hvort farið er út í neyslu 

áfengis eða annarra vímuefna. Að eiga áhugamál og hafa tækifæri til þess að stunda þau er líka 

mikilvægt. 

Segja má að samhljómur sé á milli helstu niðurstaðna í megindlega hlutanum og þess sem 

fram kom í viðtölunum. Megindlegu niðurstöðurnar gefa til kynna að ungmennin í rannsókninni 

noti skaðráðaþættina meira, þ.e. sleppi oftar fram af sér beislinu heldur en almennt er meðal 

íslenskra unglinga og þau ýmist velti sér fremur uppúr vandanum eða mun síður. Þetta kemur 

heim og saman við niðurstöður eigindlega hlutans en ungmennin sögðu frá því hvernig þau 

losuðu um spennu með árásargjarnri hegðun og neyslu áfengis og fíkniefna og frásagnir þeirra af 

geðrænum erfiðleikum koma heim og saman við þetta. Kynjamunurinn kom einnig fram í 

viðtölunum þar sem allar stúlkurnar sögðu frá árásargjarnri hegðun en undantekningar voru á því 

meðal drengjanna. Samkvæmt megindlegu niðurstöðunum virtust unglingar í Fjölsmiðjunni síður 

halda ró sinni heldur en almennt er. Það kemur ekki á óvart miðað við viðtölin en þar kom fram 

að mörg ungmennanna missa stjórn á skapi sínu við álag eða andstreymi og ráðast á umhverfi 

sitt, bæði fólk og dauða hluti. 

 

 

Vinnan 

Tilraunir þátttakenda til þess að komast í vinnu gengu ekki vel, flestir höfðu þó einhvern 

tíma verið í vinnu en stoppað stutt við eða einungis verið í sumarstarfi. Undantekning var 

ungmenni sem hafði aldrei verið á vinnumarkaði og verið iðjulaus í tvö ár. Viðkomandi 

skilgreindi sig ekki atvinnulausan og var ekkert sérstaklega að reyna að fá vinnu. Staða 

ungmenna sem hvorki fara í skóla né vinnu er umhugsunarverð. Þau eru ekki inni í tölum um 

fjölda atvinnulausra þar sem þau skrá sig ekki á Vinnumálastofnun. Þau eiga ekki rétt til 
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atvinnuleysisbóta og ekki heldur til þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum. Sú staðreynd að 

vinnumarkaðurinn hefur verið mun lokaðri eftir efnahagshrunið haustið 2008 en áður gerir 

þessum hópi ungmenna enn erfiðara fyrir að fá vinnu.  

Upplifun ungmenna af því að þurfa að fara tilneydd í Fjölsmiðjuna hefur áhrif á 

einstaklinginn og getur haft áhrif á allan vinnustaðinn. Athugasemdir komu fram um lélegan 

móral á vinnustaðnum sem gæti tengst þessu. Hér á landi hefur verið farin svipuð leið og t.d. í 

Bretlandi sem er að stýra ungu atvinnulausu fólki í úrræði og það tekið af bótum ef það vill ekki 

þiggja úrræði (Lindsay og Mailand, 2004). Mikilvægt er að nýta áhuga unga fólksins og beina 

því í þær áttir sem áhugasvið þeirra liggur ásamt því að standa þannig að málum að það upplifi 

að hafa val og geta tekið ábyrgð á því í hvers konar úrræði það fer. 

Fjölsmiðjan virðist ná vel til margra þannig að flestir þátttakendur meta dvöl sína þar með 

þeim hætti að þeir hafi lært ýmislegt gagnlegt og að dvölin hafi hjálpaði þeim til þess að koma 

reglu á líf sitt auk þess sem aukin félagsfærni og það að eignast nýja vini virtist vera mikilvægt. 

Engu að síður þarf að nálgast ungmennin í meira mæli á forsendum hvers og eins. Mikilvægt er 

að mæta ólíkum þörfum þeirra í anda skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar með virðingu og áhuga. 

Þetta er stutt af rannsókn á árangri starfsendurhæfingar (Kristjana Fenger, 2008). Verkkunnátta 

var oftast nefnd sem gagnlegast lærdómurinn s.s. varðandi matartilbúning og bílaþvott. Þessi 

niðurstaða er í samræmi við rannsóknina á dönsku „produktionsskólunum“ en þar var meirihluti 

ungmennanna á þeirri skoðun að verkkunnáttan væri mikilvægust (Undervisnings Ministeriet, 

2000). Halda þarf betur á lofti þeim möguleika að stunda nám með vinnu í Fjölsmiðjunni. 

Ef bornar eru saman niðurstöður rannsóknarinnar og fyrri verkefna höfundar um 

Fjölsmiðjuna kemur í ljós heldur minni ánægja með dvölina í Fjölsmiðjunni nú. Í verkefnunum 

kom fram mikil og einróma ánægja með það sem dvölin þar gerði fyrir ungmennin. Þótt flestir 

séu ánægðir í þessari rannsókn og sumir mjög ánægðir eru nokkrir fálátir og hlutlausir í umræðu 

um Fjölsmiðjuna og einn neikvæður út í dvöl sína þar. Núna komu fram fleiri athugasemdir um 

það sem betur mæti fara s.s. að endurnýja tæki og tól og vísbendingar um ónógar leiðbeiningar 

komu einnig fram sem ekki heyrðust áður.  

Þrennt má nefna sem mögulegar skýringar á þessu. Í fyrsta lagi fóru öll verkefnin fram á 

fyrstu starfsmánuðum Fjölsmiðjunnar eða veturinn 2007-2008. Starfsemin einkenndist þá af 

frumkvöðlakrafti, ekkert var ómögulegt og sem gestkomandi var auðvelt að hrífast af starfsgleði 

og dugnaði allra sem unnu á staðnum. Krakkarnir tóku virkan þátt í uppbyggingarstarfinu og 
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þannig varð staðurinn þeirra. Þegar viðtöl í þessari rannsókn voru tekinn veturinn 2009-2010 var 

vinnustaðurinn að mestu kominn í núverandi horf, fleiri ungmenni voru í vinnu á staðnum og 

annar blær á starfinu. Í öðru lagi er hugsanlegt að þátttakendur hafi einfaldlega um margt annað 

að hugsa en vinnustaðinn sinn. Í því sambandi má benda á að flestir eiga mjög erfiða sögu um 

ósigra og vandamál. Það er því ekki ólíklegt að sumir eigi erfitt með að einbeita sér að því að 

upplifa vinnustaðinn sinn jákvætt og nýta sér dvölina þar til uppbyggingar. Í þriðja lagi er 

hugsanlegt að mismunandi sjónarhorn hafi litað upplifun viðmælenda en í fyrri verkefnum var 

megináherslan á vinnustaðinn en minni á uppvaxtar- og skólaár.  

Varðandi viðhorf til vinnustaðarins má benda á að í dönsku rannsókninni kom fram að 

22% þátttakenda taldi sig ekkert hafa lært af dvölinni (Undervisnings Ministeriet, 2000). Það er 

því ef til vill óraunhæft markmið að allir hafi jákvæð viðhorf og séu ánægðir. 
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Kafli VI  

Ályktanir og lokaorð 

 

Í þessari rannsókn hefur sjónum verið beint að ungu fólki sem starfar í Fjölsmiðjunni á 

Akureyri með það að markmiði að fá innsýn inn í líf þess og aðstæður. Niðurstöður benda til 

þess að það hafi átt við margvíslega erfiðleika að glíma, ekki fengið fullnægjandi stuðning og 

upplifað valdaleysi í samskiptum sínum við skóla- og hjálparkerfi. Fjölsmiðjan gegnir mikilvægu 

hlutverki en brýnt er að styrkja hana sem starfsþjálfunarvinnustað. 

 
 

Tillögur að úrbótum 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til þess að þörf sé á meiri 

einstaklingsnálgun í Fjölsmiðjunni en nú er á sama tíma og vinna þarf þétt með hópinn. Í því 

sambandi má benda á hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu og valdeflingar sem grunn 

til þess að byggja á en helstu einkenni hennar eru gagnkvæm virðing og deiling á valdi auk þess 

sem skjólstæðingsmiðuð þjónusta er sveigjanleg og einstaklingsmiðuð. Horfa þarf til samspils 

einstaklings og umhverfis, m.a. líta til þess hvaða stuðning einstaklingurinn fær frá umhverfinu 

s.s. fjölskyldunni en niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hann sé í mörgum tilfellum 

mjög takmarkaður. 

Hér á eftir verður rætt um nokkur atriði sem geta unnið með markmiðinu um 

Fjölsmiðjuna sem eflandi vinnustað. Finna þarf leiðir til þess að ungmennin geti tekið meiri 

ábyrgð og orðið virkir þátttakendur í starfinu. Með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknarinnar um 

að stúlkurnar séu verr staddar en drengirnir varðandi árásargjarna hegðun má velta því upp hvort 

þær þurfi aðra nálgun en drengirnir. 

Leggja þarf áherslu á einstaklingsbundna nálgun í meira mæli en nú er m.a. til þess að 

stuðla að þróun jákvæðrar sjálfsmyndar og ýta undir sjálfsvirðingu ungmennanna og trú á eigin 

getu. Þannig verða þau betur í stakk búinn að mæta streitu og ýmsum erfiðleikum. Til þess að 

þetta sé hægt þarf að bæta mönnunina og gjarnan ráða fagfólk til starfa. Starfsfólk vinnustaðarins 

þarf að eiga aðgang að stuðningi, s.s. í gegnum handleiðslu til þess að stuðla að samhæfingu og 

árangri.  
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Brýnt er að taka upp teymisvinnu um málefni einstaklinga. Búið yrði til teymi utanum 

hvert ungmenni þar sem eru auk viðkomandi unglings sá starfsmaður sem þekkir hann best, 

fagmaður á vinnustaðnum, tilvísunaraðili ef við á og foreldrar a.m.k. þeirra sem eru undir 18 ára 

aldri. Vel starfandi teymi er öflugur bakhjarl hvers einstaklings en til þess að tryggja að svo verði 

þarf teymið að hafa aðstöðu og tíma til að hittast og markmið þurfa að vera skýr og sameiginleg. 

Þátttaka er lykilatriði og því þarf að skapa tækifæri fyrir ungmennin í Fjölsmiðjunni til 

þess að hafa áhrif á vinnustaðinn sinn. Til þess að vera með og taka ákvarðanir þarf upplýsingar, 

vettvang og utanumhald. Ef tekið er dæmi af mötuneytinu gæti sá hópur sem vinnur þar sett 

saman matseðla og tekið ákvarðanir um verð á seldum máltíðum. Forsenda fyrir því að geta tekið 

þátt í slíkum ákvörðunum eru upplýsingar, t.d. um kostnað við hráefniskaup. Síðan þarf vettvang, 

s.s. fundartíma til þess að ræða málið og komast að niðurstöðu og loks þarf utanumhald, þ.e. 

einhvern sem stýrir umræðunni, skráir niðurstöðu og tekur málið aftur upp til endurmats. Það 

sama á við á öðrum vinnusvæðum, það þarf að taka ákvarðanir um aðföng og verðlagningu vöru 

og þjónustu sem ungmennin geta komið að.  

Mikilvægt er að taka upp skipulega vinnu við að meta árangur starfsins í Fjölsmiðjunni. Í 

því samhengi má velta upp spurningunni; hvað er árangur og að hverra mati? Eiga ungmennin 

sjálf að koma beint að því að meta árangur eða þá foreldrar? Fram að þessu hefur árangur verið 

metinn út frá því hve margir komast í vinnu eða skóla í framhaldi af dvölinni í Fjölsmiðjunni. 

Það er varla fullnægjandi mælikvarði þar sem fjölmargir þættir hafa áhrif á hvernig það gengur 

s.s. ástand á vinnumarkaði. Lélegar mætingar eru í mörgum tilvikum viðvarandi vandamál og líta 

má á betri mætingar sem árangur. Að mæla mætingarnar er einfalt, t.d. með stimpilklukku. Þessu 

til viðbótar kemur til greina að taka upp formlegt árangursmat. Til eru ýmis fagleg mælitæki sem 

uppfylla þau skilyrði að vera einstaklingsbundin, skjólstæðingsmiðuð og stöðluð. Til þess að 

meta árangur til lengri tíma kemur til greina að nota lífsgæðakvarða auk hefðbundinna 

eigindlegra og megindlegra aðferða. 

Ávinningur af valdeflingu í Fjölsmiðjunni getur orðið sá að tilfinning fyrir því að allir 

eigi í vinnustaðnum aukist og jafnframt trú á eigin getu, félagsfærni styrkist, mætingar batni og 

brottfall minnki, þ.e. að ungmenni hætti án þess að vera að fara í aðra vinnu eða skóla. Síðast en 

ekki síst má gera ráð fyrir aukinni gleði á vinnustaðnum. Verkefnin um nytjamarkað og 

endurvinnslu á tölvum og raftækjum eru samfélagslega mjög þörf og eru því kjörin til þess að 

auka upplifun ungmennanna af því að hafa áhrif á eigið samfélag.  
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Varðandi úrbætur í félagslega kerfinu þarf að finna leiðir til þess að mæta 

barnafjölskyldum í vanda á meðan börnin eru enn ung til þess að koma í veg fyrir að þau alist 

upp við jafn erfiðar aðstæður og margir þátttakendur í þessari rannsókn. Sérfræðingar þurfa að 

fara meira heim til fjölskyldunnar og horfa heildstætt á aðstæður hennar og þarfir í stað þess að 

hitta einungis hina fullorðnu á skrifstofu eins og algengt er. Þeir þurfa einnig að vera meðvitaðir 

um að hafa bæði fjölskyldur og börn með í ráðum þegar valin eru úrræði og þau aðlöguð að 

þörfum viðkomandi. 

 

 

Notagildi og framtíðarrannsóknir 

Rannsóknin varpar ljósi á raddir notenda. Hún veitir innsýn í reynslu þeirra, bakgrunn og 

stöðu mála í dag. Hægt er að nýta niðurstöðurnar til þess að koma betur til móts við þarfir þeirra. 

Varðandi Fjölsmiðjunni á Akureyri komu fram vísbendingar um að ástæða væri til þess að auka 

mönnun og bæta faglegt starf.  

Notagildi rannsóknarinnar snýr einnig að þeim stofnunum samfélagsins sem vinna með 

börn og unglinga. Átt er við skólakerfið, leik- grunn- og framhaldsskóla, barnavernd, 

félagsþjónustu og sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla. Skólakerfið virðist ekki hafa verið þess 

megnugt að aðstoða þessa nemendur til þess að þeim líði vel og nýti sér námið auk þess sem 

einelti virðist hafa viðgengist án þess að tekið væri á því, í einu tilviki allt frá leikskóla og í 

sérskóla. Þetta bendir til þess að starfsfólk skóla þurfi í enn meira mæli en gert hefur verið að 

huga sérstaklega að þeim nemendum sem standa höllum fæti ýmist vegna aðstæðna heima, 

einstaklingsbundinna þátta s.s. sértækra erfiðleika eða hvoru tveggja sem var algengt meðal 

ungmennanna í þessari rannsókn. Þeir þátttakendur sem nutu barnaverndarafskipta virtust upplifa 

valdaleysi varðandi þær ráðstafanir sem gripið var til auk þess sem tengslaleysi við starfsfólk 

kerfisins var áberandi. Telja verður að það gefi tilefni til þess að endurskoða vinnubrögð innan 

barnaverndar. Sem dæmi má nefna að leitað verði leiða til þess að gera börnunum sjálfum kleift 

að hafa áhrif á inngrip kerfisins s.s. varðandi val á úrræðum. Í nokkrum tilvikum hafði ungmenni 

hitt starfsmann sérfræðiþjónustu eða vissi að foreldri var í sambandi við félagsþjónustu en þessi 

hjálparkerfi hefðu átt að vera sýnilegri í lífi barnanna en raunin var.  
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Ennfremur snýr notagildi rannsóknarinnar að sérfræðingum almennt. Niðurstöður benda 

til þess að sérfræðiaðstoð nýtist börnum í vanda misvel. Velta má fyrir sér nálgun sérfræðinga og 

jafnframt hvaða umgjörð er utanum starf þeirra. Ýmis konar stofnanagirðingar eru þekktar, s.s. 

óljós hlutverk eða of stífur rammi sem getur valdið því að mál falla á milli stofnana og enginn 

telur sig eiga að sinna viðkomandi verkefnum. Boltakast á milli ríkis og sveitarfélaga er einnig 

algengt þar sem ríkið vísar á sveitarfélögin og öfugt. Tíð mannaskipti hafa verið vandamál í 

opinberri þjónustu og af þeim sökum standa notendur frammi fyrir því að þurfa reglulega að hitta 

nýtt fólk. 

Margt er forvitnilegt varðandi framtíðarrannsóknir. Sem dæmi má nefna samspil 

félagslegra aðstæðna og þeirra erfiðleika sem ungmennin voru að glíma við. Það vekur líka upp 

spurninguna um hvernig hægt er að ná betur og fyrr til barna í vanda. Upplifun ungs fólks af 

barnaverndarafskiptum er annað rannsóknarsvið. Í þessari rannsókn komu fram vísbendingar um 

að þau upplifðu barnavernd sem mikið vald sem gæti komið til bjargar en líka ráðskast með þau. 

Upplifun þeirra af skorti á samráði var áberandi. Dæmi voru um að barnavernd kom ekki til 

aðstoðar þrátt fyrir bágar aðstæður. Þarft væri að skoða hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að 

málefni barna í slíkum aðstæðum komist til barnaverndar.  

Skólakerfið er eðlilegur vettvangur framhaldsrannsókna. Með hvaða hætti getur skólinn 

best komið til móts við þarfir barna sem líður illa og hegða sér illa? Eru hefðbundin úrræði, s.s. 

sérkennsla og sérskólar besta nálgunin eða eru aðrar leiðir færar? Framhaldsskólinn virtist erfiður 

hjalli fyrir þessi ungmenni. Hvaða aðstoð þyrfti að bjóða uppá til þess að ungmenni í 

sambærilegri stöðu og þátttakendur í þessari rannsókn ættu raunverulegan möguleika á að ljúka 

framhaldsskóla? 

 

 

Samantekt og lokaorð 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er hve mikla og margskonar erfiðleika ungmennin sem 

tóku þátt í henni hafa átt við að glíma. Þessir erfiðleikar hafa mótað líf þeirra, sjálfsmynd og 

framtíðarsýn. Sjá má samhengi á milli erfiðra uppeldisskilyrða og slæmrar líðanar, tengslaleysis 

við fjölskyldu og vini og almenns áhugaleysis. Lág sjálfsvirðing orsakar hlédrægni sem veldur 
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því að viðkomandi sækir sér ekki aðstoð. Margir höfðu ekki fengið neina aðstoð fyrr en í 

Fjölsmiðjunni. 

Almennt má segja að skólakerfið hafi ekki verið þess megnugt að bregðast við þörfum 

þessara barna. Einstakir kennarar virðast hafa unnið gott starf en það virðist hafa verið 

tilviljanakennt hvernig kennarar störfuðu og áhrif þeirra virðast hafa verið bæði jákvæð og 

neikvæð. Mörg ungmennanna lentu í einelti í skólanum sem virðist fara saman við geðræna 

erfiðleika s.s. þunglyndi. Greina má afleiðingar eineltis í viðhorfum til vinnustaðarins þ.e. 

ákveðið fórnarlambshlutverk. Sértækir erfiðleikar s.s. athyglisbrestur og ofvirkni fóru oft saman 

með einelti og geðrænum erfiðleikum. 

Segja má að þarfir einstaklinganna til aðstoðar eða þjónustu séu miklar sem gerir kröfu 

um fagmennsku í vinnubrögðum. Varðandi vinnustaðinn Fjölsmiðjuna er bent á þörf fyrir aukna 

mönnun og eflingu faglegs starfs. Í því skyni er bent á teymisvinnu og formlegt árangursmat en 

hvort tveggja eru nýjungar í starfsemi Fjölsmiðjunnar. Ennfremur verði langtímaárangur metinn 

með eftirfylgd með þeim sem útskrifast úr Fjölsmiðjunni. Nota má hefðbundnar eigindlegar og 

megindlegar aðferðir. 

Barnavernd er nánast eina hjálparkerfið sem virðist hafa verið virkt í lífi þessara barna þó 

svo að dæmi séu um mál sem komst aldrei til barnaverndar. Nauðsynlegt er að hjálparkerfin efli 

stuðning sinn við börn í vanda og fjölskyldur þeirra og samhæfi aðgerðir sínar. Hafa þarf 

forvarnargildi snemmtækrar íhlutunar í huga svo og valdeflandi nálgun. 
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Fylgiskjal A: Samstarfsyfirlýsing forstöðumanns 

 

Samstarfsyfirlýsing Vegna rannsóknarinnar: 

Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  Snæfríður Þóra Egilson, dósent. 

Rannsakandi: Guðrún Sigurðardóttir, meistaranemi. 

 
Undirritaður, Erlingur Kristjánsson forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Akureyri, lýsi hér með yfir 

vilja til samstarfs við ofangreinda aðila vegna lokaverkefnis Guðrún Sigurðardóttur til 

meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Samstarfið felst í því að kynna 

rannsóknina fyrir væntanlegum þátttakendum, afhenda þeim upplýst samþykki til undirritunar, 

taka við samþykkisyfirlýsingum og koma til Guðrúnar. Á sama hátt að kynna rannsóknina fyrir 

foreldrum/forráðamönnum þátttakenda undir 18 ára aldri, afhenda þeim upplýst samþykki til 

undirritunar og taka við samþykkisyfirlýsingum. Samstarfið felst einnig í því að taka þátt í vali á 

þátttakendum ef fleiri en 12 ungmenni samþykkja þátttöku. Samstarfið getur ennfremur falist í 

ýmis konar liðsinni s.s. að veita aðgang að viðtalsaðstöðu í húsnæði Fjölsmiðjunnar að Óseyri 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________                       ______________________________ 
Staður og dagsetning                       Erlingur Kristjánsson forstöðumaður 
                                                         Fjölsmiðjunnar á Akureyri 
 



 

 

 

90 

Fylgiskjal B: Samþykki Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal C: Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal D: Kynningarbréf 

 
Akureyri, september 2009 

 
 
 

Vegna rannsóknarinnar:  
Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. 
 

Kynningarbréf. 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: dr. Snæfríður Þóra Egilson, iðjuþjálfi og dósent við Háskólann á 
Akureyri, sími: 4608453, netfang: sne@unak.is 
 
Kæri starfsmaður í Fjölsmiðjunni. 
 
  Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn um aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á 
Akureyri. Markmið með rannsókninni er að fá fram sjónarhorn þátttakenda á líf sitt og möguleika til 
framtíðar, t.d varðandi það að fara í skóla eða fá atvinnu og lifa sjálfstæðu lífi. Einnig að fá fram viðhorf 
þeirra til starfsins í Fjölsmiðjunni og annars stuðnings fyrir ungt fólk Vonast er til að fram komi 
vísbendingar um hvers konar stuðningur nýtist ungu fólki best. Rannsóknin er liður í lokaverkefni 
Guðrúnar Sigurðardóttur til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. 
 
  Rannsóknin verður tvíþætt. Í fyrri hluta hennar verður lagður fyrir spurningalisti sem kallaður er 
bjargráðakvarði, (Measure of Adolescent Coping Strategies, MACS). Kvarðinn er hannaður til þess að 
skoða hvaða aðferðir ungt fólk notar til þess að takast á við aðstæður í daglegu lífi. Seinni hlutinn felst í 
því að tekin verða viðtöl við einstaklinga sem starfa í Fjölsmiðjunni. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð.  
 
   Það er undir þér komið hvort þú samþykkir þátttöku í rannsókninni. Góð þátttaka er grundvöllur þess að 
rannsóknin geti farið fram og því er samþykki þitt mikils virði. Ef þú vilt taka þátt skaltu láta Erling 
Kristjánsson, forstöðumann vita og afhenda honum samþykkisyfirlýsingu þína. Ef þú byrjar en vilt svo 
hætta í rannsókninni máttu það hvenær sem er. Þú þarft heldur ekki að svara þeim spurningum sem þú 
treystir þér ekki til að svara eða vilt ekki svara. Ef þú ert ekki orðinn 18 ára þarf samþykki foreldris eða 
forráðamanns. 
 
  Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað í rannsókninni. 
Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þú getur treyst því að nafnið þitt og öll önnur nöfn sem þú 
hugsanlega nefnir munu hvergi koma fram í gögnum. Frumgögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Eftir 
að rannsókn lýkur verður skrifuð rannsóknarskýrsla sem verður aðgengileg á bókasafni Háskólans á 
Akureyri.  
 

Virðingarfyllst, 
 
 

Guðrún Sigurðardóttir                      dr. Snæfríður Þóra Egilson 
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Fylgiskjal E: Upplýst samþykki 

 
 
 
 

Vegna rannsóknarinnar:  
Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. 
 
 

Upplýst samþykki. 
 
Undirrituð/ritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Aðstæður ungs fólks í 
Fjölsmiðjunni á Akureyri.  
 
  Rannsóknin er liður í lokaverkefni Guðrúnar Sigurðardóttur til meistaraprófs í 
heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi er dr. Snæfríður Þóra Egilson 
dósent við HA. 
 
  Þátttaka felur í sér að ég svari spurningalistanum; Measure of Adolescent Coping Strategies 
(MACS) og eigi samtal við rannsakanda, Guðrúnu Sigurðardóttur, um líf mitt og starf í 
Fjölsmiðjunni.  
 
  Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt 
að rekja þær. 
 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er frjálst að 

hætta þátttöku á hvaða stigi hennar sem er. 

 
 
_____________________                        ______________________ 
Undirskrift þátttakanda                             Staður og dagsetning 
 
 
Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis hafi verið aflað: 
 
 
______________________ 
Undirskrift rannsakanda 
 
Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir öðru eintaki af því. Ef þú hefur 
spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða villt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið 
þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla3, 108 Reykjavík, sími 551 7100, fax 5511444. 
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Fylgiskjal F: Kynningarbréf til foreldra/forráðaman na 

 
Akureyri, september 2009 

 
 
 

Vegna rannsóknarinnar:  
Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. 
 

Kynningarbréf til foreldra. 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: dr. Snæfríður Þóra Egilson, iðjuþjálfi og dósent við Háskólann á 
Akureyri, sími: 4608453, netfang: sne@unak.is 
 
Kæra foreldri/forráðamaður 
 
  Tilefni þessa bréfs er að kynna fyrir þér rannsókn um aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á 
Akureyri og óska eftir að þú samþykkir að barnið þitt taki þátt í rannsókninni. Markmið með 
rannsókninni er að fá fram sjónarhorn þátttakenda sjálfra á líf sitt og möguleika til framtíðar, t.d 
varðandi það að fara í skóla eða fá atvinnu og lifa sjálfstæðu lífi. Einnig er markmiðið að fá fram 
viðhorf til starfsins í Fjölsmiðjunni og annars stuðnings fyrir ungt fólk Vonast er til að fram komi 
vísbendingar um hvers konar stuðningur nýtist ungu fólki best. Rannsóknin er liður í 
lokaverkefni Guðrúnar Sigurðardóttur til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 
Akureyri. 

  Rannsóknin verður tvíþætt. Í fyrri hluta hennar verður lagður fyrir spurningalisti sem kallaður 
er bjargráðakvarði (Measure of Adolescent Coping Strategies, MACS). Kvarðinn er hannaður til 
þess að skoða hvaða aðferðir ungt fólk notar til þess að takast á við aðstæður í daglegu lífi. 
Seinni hlutinn felst í því að tekin verða viðtöl við einstaklinga sem starfa í Fjölsmiðjunni. 
Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð. 

  Góð þátttaka er grundvöllur þess að rannsóknin geti farið fram og því er samþykki þitt mikils 
virði. Ef þú samþykkir þátttöku barns þíns biðjum við þig að láta Erling Kristjánsson, 
forstöðumann vita og afhenda honum samþykkisyfirlýsingu þína. Bæði unglingurinn sjálfur og 
foreldri/forráðmaður hans þurfa að samþykkja þátttöku til þess að unglingurinn geti tekið þátt í 
rannsókninni. 

  Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað í 
rannsókninni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Frumgögnum verður eytt að rannsókn 
lokinni. Eftir að rannsókn lýkur verður skrifuð rannsóknarskýrsla sem þú getur fengið aðgang að 
óskir þú þess en skýrslan verður aðgengileg á bókasafni Háskólans á Akureyri.  
 

Virðingarfyllst, 
 
 

Guðrún Sigurðardóttir                      dr. Snæfríður Þóra Egilson 
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Fylgiskjal G: Upplýst samþykki foreldra/forráðamann a og barns 

 
 

 
 
 
 

 
Vegna rannsóknarinnar:  
Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. 
 
 
 

Upplýst samþykki foreldris/forráðamanns. 
 
 
  Undirrituð/ritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku barnsins míns í rannsókninni: Aðstæður 
ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri.  
 
  Rannsóknin er liður í lokaverkefni Guðrúnar Sigurðardóttur til meistaraprófs í 
heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi er dr. Snæfríður Þóra Egilson 
dósent við HA. 
 
  Þátttaka felur í sér að barnið mitt svari spurningalistanum; Measure of Adolescent Coping 
Strategies (MACS) og eigi samtal við rannsakanda, Guðrúnu Sigurðardóttur, um líf þess og starf 
í Fjölsmiðjunni.  
  Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt 
að rekja þær. 
 

Ég samþykki hér með að barnið mitt taki þátt í rannsókninni eins og henni er lýst.  

 
 
____________________________                _______________________     
 Undirskrift foreldris/forráðamanns                   Staður og dagsetning 
 
 
Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis foreldris/forráðamanns hafi verið 
aflað: 
 
______________________ 
Undirskrift rannsakanda 
 
Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir öðru eintaki af því. Ef þú hefur 
spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða villt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið 
þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla3, 108 Reykjavík, sími 551 7100, fax 5511444. 
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Fylgiskjal H: Viðtalsrammi 

 
 
 

 
 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við starfsmenn í Fjölsmið junni á Akureyri. 
 

Með þessu samtali er markmiðið að fá að innsýn inn í líf þitt og störf. Þú hefur nú þegar svarað 
spurningalista um það hvernig þú bregst við erfiðum aðstæðum í daglegu lífi. Mig langar til þess 
að spyrja þig svolítið nánar, um starfið í Fjölsmiðjunni og um annað í lífi þínu sem skiptir þig 
máli. Sérstaklega hef ég áhuga á að heyra skoðanir þínar á því hvaða tækifæri þú hefur í lífinu og 
ennfremur hvort og þá hvernig aðstoð þú telur þig hafa þurft á að halda frá því þú varst barn.  
 
Fjölskylduaðstæður. 
Segðu mér frá fjölskyldunni þinni. 
Býrð þú hjá foreldrum, í eigin íbúð eða hjá öðrum? 
Við hvaða aðstæður ert þú alinn upp? Hjá hverjum bjóst þú og hvernig voru 
aðstæður fjölskyldunnar t.d. fjárhagslega. Hver var atvinnustaða foreldra eða 
forráðamanna. Hvernig var að alast upp á þínu heimili?  
 
Tengsl. 
Átt þú vin/vini? Ert þú tengd/ur foreldrum þínum tilfinningalega? Þekkir þú 
einhvern sem þú getur talað við um hvað sem er s.s. vandamál og erfiðleika? 

• ef já, hvern? 
 
Aðstoð/stuðningur. 
Fékkst þú þá hjálp sem þú þurftir á að halda þegar þú varst barn (í skóla og annars 
staðar)?  
Ef þú fékkst hjálp, hvaðan kom hún?  

• frá fjölskyldunni, vinum eða annars staðar frá. Í hverju var hjálpin/aðstoðin 
fólgin? 

 
Starfið í Fjölsmiðjunni. 
Hvernig er að vinna í Fjölsmiðjunni? Hvað er áhugaverðast? Hvað hefur verið 
lærdómsríkast fyrir þig? Hvað má betur fara?  
 
Eigin viðbrögð og bjargir. 
Í listanum sem þú fylltir út kom fram hvaða leiðir þú notar í erfiðum aðstæðum. 
Lendir þú oft í erfiðum aðstæðum í daglegu lífi, heima eða í vinnunni?  
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Hvaða leiðir koma þér að mestu gagni? 
Vilt þú breyta viðbrögðum þínum,  

• ef já, hvernig? 
 
Framtíðaráform. 
Hver eru framtíðaráform þín eftir að þú hættir að vinna í Fjölsmiðjunni? 
Stefnir þú á að fara í skóla?  

• ef já, hvað ætlar þú að læra? 
Stefnir þú á að fara á vinnumarkaðinn?  

• ef já, hver er draumavinnustaðurinn? 
Hefur þú áform um að stofna fjölskyldu?  

• ef já, hvernig verður fjölskyldan þín? 
 
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 
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Fylgiskjal I: Samstarfsyfirlýsing félagsráðgjafa 

 
 
 

Samstarfsyfirlýsing Vegna rannsóknarinnar: 

Aðstæður ungs fólks í Fjölsmiðjunni á Akureyri. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  Snæfríður Þóra Egilsson, dósent. 

Rannsakandi: Guðrún Sigurðardóttir, meistaranemi. 

 
 
Undirrituð, Jakobína Elva Káradóttir, félagsráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands, lýsi 

hér með yfir vilja til samstarfs við ofangreinda aðila vegna lokaverkefnis Guðrúnar 

Sigurðardóttur til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Samstarfið felst 

í því að vera reiðubúin til þess að veita þátttakendum viðtöl sér að kostnaðarlausu eftir því sem 

þörf verður á.  

 

 
 
 
 
 
_________________                       ________________________________ 
Staður og dagsetning                        Jakobína Elva Káradóttir, félagsráðgjafi 
                                          
 
 
 


