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Ágrip 

Í þessari rannsóknarritgerð byrjum við á að fjalla stuttlega um unglingsárin og þau 

vandamál  sem þeim fylgja. Því næst  fjöllum við um tómstundir almennt og þrengjum 

rammann að félagsmiðstöðvastarfi. Félagsmiðstöðvastarf  í Kópavogi er kynnt auk þess 

sem farið er í sögu og þróun félagsmiðstöðvarinnar Ekkó í Kópavogi. Hrafnhildur 

Ásbjörnsdóttir fyrrum forstöðumaður Ekkó til 19 ára gefur okkur sína sýn og skoðun á 

félagsmiðstöðvastarfi.  Eigindleg rannsókn var framkvæmd þar sem viðmælendur voru 

8 einstaklingar sem höfðu öll tekið virkan þátt í starfi Ekkó.  Markmið rannsóknarinnar 

var að fá fram viðhorf þeirra til starfsins og hvaða þættir í starfinu mótuðu viðhorf 

þeirra. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að félagsmiðstöðin er mikilvægur 

staður til að eflast og þroskast félagslega. Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar getur skipað 

stóran sess í lífi unglingsins og getur haft gífurleg áhrif á hann. Niðurstöður 

rannsóknarinnar ættu að gefa starfsfólki í frítímaþjónustu hugmynd um hvað það er sem 

virkilega skiptir máli í frítímaþjónustu unglinga og hversu mikilvægt hlutverk þeirra er. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA-gráðu í tómstunda og félagsmálafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er vægi verkefnisins 10 einingar. Leiðbeinandi 

okkar var Árni Guðmundsson M.Ed. sérfræðingur í æskulýðsmálum. Þrátt fyrir að 

félagsmiðstöðvar hafi verið starfandi í rúm 35 ár þá hefur sá vettvangur verið lítið 

rannsakaður. Við höfum báðir starfað á vettvangi frítímans í rúm fimm ár og fannst 

okkur því liggja beinast við að beina skrifum okkar að félagsmiðstöðvum og starfi 

þeirra. Félagsmiðstöðvar voru okkur mikilvægar á okkar uppvaxtar árum og eru enn. 

Okkur lék forvitni á að vita hversu mikil áhrif félagsmiðstöð getur haft á þá einstaklinga 

sem virkir eru í félagsmiðstöðvarstarfinu. Við hentum hugmyndum lengi vel á milli 

okkur og féllumst svo báðir á þá niðurstöðu að kynna okkur Ekkó sem er rótgróin 

félagsmiðstöð í vesturbæ Kópavogs. Við vildum skoða sögulegt samhengi hennar og 

þróun sem og taka viðtöl við einstaklinga sem voru virkir í félagsmiðstöðvastarfinu hér 

á árum áður. 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Árna Guðmundssyni, fyrir góða leiðsögn,  mikla 

þolinmæði og gott samstarf undanfarna mánuði. Einnig viljum við þakka Hrafnhildi 

Ástþórsdóttir fyrrum forstöðumanni Ekkó fyrir dygga aðstoð í gegnum ritgerðina, bæði 

við gagnaöflunina og ýmsar góðar ábendingarnar. Við þökkum einnig viðmælendum 

okkar fyrir að hafa gefið sér tíma til að setjast niður með okkur og veita sýn inn í 

félagsmiðstöðina þeirra. Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir 

þolinmæðina og stuðninginn á meðan á skrifunum stóð. 
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1 Inngangur 

Það er öllum einstaklingum mikilvægt að upplifað sig sem hluta af heild og vera 

viðurkenndur af samfélaginu, þ.e.a.s. að vera virkur samfélagsþegn. Félagsstarf er 

mikilvægur þáttur í lífi allra einstaklinga og þá sérstaklega unglinga. Þar sem hraðar 

þroskabreytingar bæði líkamlegar, andlegar og félagslegar breytingar einkenna oft þetta 

tiltekna æviskeið. Börn og unglingar eyða oft á tíðum miklum tíma uppvaxtarára sinna 

innan veggja skólans og við tómstundaiðju. Það er mikið framboð á tómstundum fyrir 

börn og unglinga hér á landi. Öll sveitafélög landsins bjóða upp á tómstundir af ýmsu 

tagi þar á meðal reka þau flest félagsmiðstöðvar. Félagsmiðstöðvar eru einn af 

fjölmörgum flötum tómstundanna en þær snúa að unglingum og sníða starf sitt að 

þörfum þeirra. Höfum við undirritaðir verið viðloðandi félagsmiðstöðvar alveg frá því 

við vorum virkir þátttakendur sjálfir því síðar meir fórum við hinum megin við borðið 

sem starfsmenn þeirra. 

Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun um áskoranir og viðfangsefni unglingsáranna. 

Þar á eftir skoðum við tómstundir og félagsmiðstöðvar, þar sem við leggjum áherslu á 

hlutverk starfsmanna félagsmiðstöðva og í kjölfarið skoðum við félagsmiðstöðvastarf í 

Kópavogi. Ljúkum svo fræðilega kaflanum með því að fjalla um félagsmiðstöðina Ekkó 

í Kópavogi út frá sjónarhorni Hrafnhildar Ástþórsdóttur, en hún starfaði þar sem 

forstöðumaður í 19 ár. Eftir að hafa kynnt okkur starf Ekkó náið langaði okkur að fá 

upplýsingar frá þeim einstaklingum sem virkir höfðu verið í félagsmiðstöðinni á meðan 

Hrafnhildur starfaði þar. Okkur fannst við vera skyldugir til að leggja okkar að mörkum 

við að skjóta styrkum stoðum undir starfsemi félagsmiðstöðva á Íslandi þar sem þessi 

vettvangur frítímans hefur tiltölulega lítið verið rannsakaður hér á landi.  

Við framkvæmdum eigindlega rannsókn þar sem megin markmið rannsóknarinnar 

var að kanna viðhorf einstaklinga sem voru virkir í starfi félagsmiðstöðvarinnar Ekkó. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá sýn þeirra einstaklinga sem voru virkir þátttakendur 

í starfi Ekkó. Hugmyndin var að kortleggja hvernig þátttaka þeirra í félagsmiðstöð hafði 

áhrif á líf þeirra, hvað fékk þau til að taka virkan þátt, sem og upplifun þeirra af 

starfsfólki félagsmiðstöðvarinnar. Í ritgerðinni greinum við ykkur frá aðferðinni sem við 

beittum við gagnaöflunina og því næst gerum við grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þessi rannsókn ætti að geta gefið okkur innsýn í upplifanir 
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einstaklinga sem virkir voru í félagsmiðstöðvastarfi á sínum yngri árum. Eftir að 

gögnunum hefur verið gerð góð skil ljúkum við ritgerðinni með því að draga saman 

niðurstöður rannsóknarinnar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar fjöllum við fyrst um unglinginn og þær breytingar og þau 

verkefni sem unglingar takast á við á unglingsárum. Þar sem tómstundir skipta 

einstaklinga oft miklu máli og skipa stóran sess í lífi margra unglinga, þá skilgreinum 

við hugtakið tómstundir. Því næst þrengjum við tómstundarammann og tökum fyrir 

félagsmiðstöðvar, starfsemi þeirra og hlutverk starfsmanna. Köfum svo dýpra og 

kynnum okkur félagsmiðstöðina Ekkó náið og fáum innsýn Hrafnhildar Ástþórsdóttur á 

félagsmiðstöðvastarfinu í Ekkó. 

2.1 Unglingurinn 

Það er ekki langt síðan tilvist unglingsins var samþykkt sem æviskeið. Á Íslandi hér 

áður fyrr fylgdust börnin með foreldrum sínum við störf þeirra og um leið og þau gátu 

gert gagn fóru þau að vinna. Nú á dögum í okkar iðnvædda borgarsamfélagi sem við 

búum í, er tilvist unglingsins viðurkennd og hann er mitt á milli þess að vera barn og 

fullorðinn einstaklingur. Á unglingsárum eiga sér stað miklar breytingar meðal annars 

útlit þeirra breytist og á sama tíma eykst vitsmunaþroski þeirra. Einstaklingurinn fer að 

upplifa sig öðruvísi en hann gerði áður. Samhliða því að glíma við þessar breytingar 

sem ef til vill geta haft áhrif á sálarlíf einstaklingsins, þá fer unglingurinn að finna fyrir 

vaxandi kröfum frá öðrum sem og fordómum í hans garð, tortryggni og vantrú 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Má því draga þá ályktun að það sé ekki auðvelt að 

vera unglingur nú á dögum og eflaust einkar erfitt að vera að glíma við fordóma, 

tortryggni og vantrú samhliða því að byggja upp sjálfsmynd sína. „Sjálfsmynd  má kalla 

þær hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig. Hún felur í sér allt það sem 

hann notar til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum“ (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993, bls. 63). Sálfræðingurinn og fræðimaðurinn, Erik Erikson gaf því mikla athygli 

hvernig myndun sjálfsmyndar átti sér stað. Hann lýsti myndun sjálfsmyndar á þann veg 

að hún hefjist í æsku og vaxi hjá einstaklingnum áfram í gegnum lífið. Myndun 

sjálfsmyndar fer að hvað mestu leyti fram á unglingsárum en þá tekur einstaklingurinn 

út hvað mestan þroska og er að takast á við að mynda sjálf sitt og á þeim tímapunkti 

erum við að greina okkur hvað mest frá öðrum og þroskast sem sjálfstæðari 

einstaklingar(Erikson, 1968).  
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Erfitt getur verið að horfa upp á einstaklinga sem eru ekki með góða sjálfsmynd og 

lítið sjálfstraust, því lítil trú þeirra á sjálfum sér gerir það að verkum að þeir eiga það til 

að einangrast. Í kenningum Erikson um 8 meginkreppur mannsins talaði hann um að 

kreppan sem maður tekst á við á unglingsárum sé ein sú flóknasta í þroskaferlinu. Á 

þessu skeiði er einstaklingurinn að móta sjálfið sitt. Hann gerir það með því að koma 

hugsunum sínum, viðhorfum, skoðunum, gjörðum og ástæðum í sem heilsteyptasta 

mynd, sjálfsmynd. Vandinn getur verið sá að hann nær ekki að móta sjálfsmynd sína 

nægilega vel, en þrátt fyrir það er mjög mikilvægt að hann takist á við það (Árni 

Guðmundsson, 2007). Nefndi Erikson kreppu unglingsáranna sjálfsmynd gegn 

hlutverkaruglingi (identity versus role confusion) (Bee, 2010).  

Þeir unglingar sem hafa sterka og örugga sjálfsmynd eru betur í stakk búnir til að 

takast á við lífið og tilveruna. Þeir hafa einnig myndað sér skoðanir og tekið afstöðu til 

reykinga, vímuefna og annarra hluta sem skipta máli. Rannsóknir sýna að ef unglingur 

með sterka sjálfsmynd byrjar að reykja eða drekka gerir hann það mun seinna heldur en 

þeir einstaklingar sem eru með lélega sjálfsmynd. Það að vera virkur í tómstundastarfi 

styrkir sjálfsmynd viðkomandi (Árni Guðmundsson, 2009). Í tómstundastarfi gefst 

unglingum færi á að tilheyra jafningjahópi og geta þar af leiðandi borið hugmyndir sínar 

og gildi saman við hugmyndir og gildi annarra unglinga, þannig gefst einstaklingnum 

færi á að þroska sjálfið sitt (Harter, 1990). 

2.2 Tómstundir 

Tómstundir hafa alla tíð fylgt mannkyninu þó svo að hugtakið sjálft sé mjög ungt. Talið 

er að hugtakið hafi orðið til í kjölfar iðnvæðingarinnar þegar sjálfræði fólks á 

vinnumarkaðnum minnkaði (Þórólfur Þórlindsson, 2000). Því er líklegt að fólk hafi haft 

meiri tíma aflögu til tómstundaiðju en tíðkaðist fyrir iðnvæðingu. Vendipunktur átti sér 

stað í tómstundasögu Íslands árið 1880 þegar fram kom í blaðinu Ísafold að yngri 

kynslóð landsins ætti að átta sig á því að íþróttir hafi góð áhrif á einstaklinginn. 

Tveimur áratugum síðar eða um aldamótin 1900 varð vakning í íslensku samfélagi þar 

sem Íslendingar urðu meðvitaðri um mikilvægi tómstundaiðju. Í kjölfarið voru 

íþróttafélög og ýmis félagasamtök stofnuð, sem stóðu fyrir skipulögðu tómstundastarfi 

fyrir börn og unglinga (Þórólfur o.fl., 2000). Á þessum tíma var hugtakið 

tómstundastarf eflaust ekki notað í sömu merkingu og nú til dags. Í grein Vöndu 

Sigurgeirsdóttir, (2010) um skilgreininguna á hugtakinu tómstundir kemur fram að 
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tómstundir hafi ekki verið skilgreindar nægilega vel. Vanda skilgreinir því hugtakið 

tómstundir á þann veg að: 

tómstundir séu athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í 

frítímanum og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um 

tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst 

val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má 

segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Af mörgu er að taka í heimi tómstunda, en í þessari ritgerð ætlum við að einblína á 

félagsmiðstöð sem fellur undir tómstundariðju unglinga. 

2.3 Félagsmiðstöð 

Félagsmiðstöðvar eins og við þekkjum þær nú á tímum eiga rætur sínar að rekja til 

hverfamiðstöðva, en þær voru með mjög víðtæka starfsemi og ekkert í líkindum við það 

starf  sem við þekkjum nú til dags í félagsmiðstöðvum. Fyrsta félagsmiðstöðin fyrir 

unglinga var stofnuð árið 1933 í kjölfar heimsráðstefnu samtaka hverfamiðstöðva þar 

sem málefni æskunnar voru rædd. 24 árum síðar hóf fyrsta félagsmiðstöðin störf hér á 

landi (Árni Guðmundsson, 2007). Félagsmiðstöðvum hefur fjölgað ört undanfarin ár en 

hlutverk og tilgangur félagsmiðstöðva í grófum dráttum er að veita unglingum fjölbreytt 

frítímastarf samhliða því að vera vettvangur þess að fá að stunda heilbrigða tómstund 

með jafnöldrum sínum (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 2007). Samfés, samtök 

félagsmiðstöðva á Íslandi, skilgreinir félagsmiðstöðvar þannig að unglingar í 8.-10. 

bekk eigi að geta varið frítíma sínum þar án áfengis og vímuefna. Samfés telja að eitt 

helsta hlutverk félagsmiðstöðva sé að efla og þroska unglinginn á jákvæðan og 

uppbyggilegri hátt og gera þá að hæfari einstaklingum til að geta tekist á við verkefni 

framtíðarinnar (Samfés, 2010). 

Félagsmiðstöðvar sækja margir unglingar í þeim tilgangi að skemmta sér og drepa 

tímann. Þær þjóna þó meiri tilgangi en að vera bara til skemmtunar. Í bókinni Saga 

félagsmiðstöðva fer höfundur dýpra í saumana á hlutverki félagsmiðstöðva en hann talar 

um að þær séu staður fyrir unglinga til að eiga góða stund og sinna því sem þau hafa 

áhuga á með eigin frumkvæði. Unglingsárin er sá aldursflokkur sem er fullorðnum hvað 
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fjarlægastur. Því er nauðsynlegt fyrir samfélagið að eftirlit sé með þessum hóp (Árni 

Guðmundsson, 2007). Spilar þar hlutverk starfsmanna mikla rullu. 

2.3.1 Hlutverk starfsmanna félagsmiðstöðva 

Hlutverk starfsmanna er mjög mikilvægt þar sem þeir eru með eitt það dýrmætasta sem 

fólk á í höndunum. Skýrt er greint frá starfsskilyrðum í æskulýðsstarfi í 10. grein 

æskulýðslaga. Þar er talað um að ,,miða skal við að þeir sem starfa með eða hafa umsjón 

með börnum og ungmennum í æskulýðsstarfi séu lögráða og hafi þjálfun, menntun, 

þekkingu eða reynslu til starfsins”. Einnig er talað um að þeir megi ekki hafa hlotið 

refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII og fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni 

(æskulýðslög, 2007). 

Samkvæmt starfsskrá ÍTR er hlutverk þeirra sem vinna með börnum og unglingum í 

frítíma meðal annars að þjálfa samskipta- og félagsfærni þeirra. Auk þess að veita þeim 

jákvæðan stuðning við mótun sjálfsmyndar og hafa þannig jákvæð áhrif á atferli þeirra 

og sálfræðilega velferð. Vettvangur frítímans er að auki kjörinn þjálfunarvettvangur til 

þess að efla samfélagslega virkni og þátttöku, því það er mikilvægur hluti af þroska 

hvers og eins að taka virkan þátt í samfélaginu (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 

2006). 

Þrátt fyrir að starf frístundaleiðbeinanda sé að vera skjólstæðingum sínum innan 

handar í frístundastarfi, leiðbeina þeim, örva og virkja, þá mega starfsmenn ekki gleyma 

því að þeir eru einnig fyrirmyndir sem börnin líta upp til.  

Rannsóknir sýna að þeir einstaklingar sem eru fyrirmyndir barna móta hegðun þeirra 

(Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 1993) og því er mikilvægt að 

starfsmaður sé meðvitaður um hlutverk sitt sem fyrirmynd, bæði í vinnu sem og utan 

hennar. Unglingar sem sjá heilsteyptan einstakling sem er að vinna í félagsmiðstöðinni 

og er félagi þeirra og talar við þá sem jafningi, hann er vís til að líta upp til hans. 

Starfsmaður verður að hugsa um að þrátt fyrir að starfsdegi sínum sé lokið getur hann 

ekki tendrað sér í sígarettu og reykspólað úr bílastæðinu og skilið unglingana eftir  í 

reykja mökkinum. Hann er starfsmaður félagsmiðstöðvar og verður að vera meðvitaður 

um það. Bæði kennarar og starfsmenn félagsmiðstöðva sinna hlutverki fyrirmynda en 

starfið í félagsmiðstöðinni fer fram á jafningjagrundvelli. Það getur hentað einkar vel, 

sérstaklega með unglinga sem eiga erfitt með að hemja skap sitt enda er félagsmiðstöð 

oft á tíðum athvarf þeirra unglinga sem gengur erfiðlega í skóla sökum þess að þau eru 

ekki að finna sig og samspilið milli kennara og unglingsins gengur einfaldlega ekki.  

Þrátt fyrir að á unglingsárum fara viðbrögð og skoðanir jafnaldra þeirra að hafa meiri 

áhrif en t.d. foreldra, þá má ekki gleyma því að „einstaklingur sem fer í gegnum þetta 
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mótunar- og óvissutímabil er brothætt vera sem hefur þörf fyrir sterkan tilfinningalegan 

bakhjarl í foreldrum sínum og öðrum ástvinum, auk vina og jafnaldra“ (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993).  

2.4 Félagsmiðstöðvastarf  í Kópavogi 

Fyrsta félagsmiðstöðin sem sett var á laggirnar árið 1983 í Kópavogi hét Agnarögn en 

hún  var staðsett í kjallara leikskólans við Fögrubrekku. Tveimur árum síðar eða árið 

1985 var félagsmiðstöðin Ekkó stofnuð (Björn Þorsteinsson, 1990). Félagsmiðstöðin 

Agnarögn var ekki langlíf en fór að halla undan fæti í starfsemi hennar um 1990. 

Stofnun Agnaragnar var engu að síður mikilvægt skref í tómstundasögu sem og í þróun 

unglingamenningu bæjarins. Árið 1997 var íþrótta og tómstundaráð Kópavogs (ÍTK) 

stofnað. Tveimur árum síðar eða 1999 var Linda Udengaard ráðin inn sem æskulýðs- og 

forvarnarfulltrúi Kópavogs. En hún var fyrsti fulltrúi æskulýðs og forvarna í Kópavogi 

(Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2011).  Umsjón félagsmiðstöðva fór úr höndum skólanna 

yfir til ÍTK (Linda Udengaard, 2011). Var ráðning hennar því stórt skref í sögu 

félagsmiðstöðva í Kópavogi. Í dag fellur félagsmiðstöðvastarfið undir frístunda- og 

forvarnardeild en sú deild tilheyrir menntasviði Kópavogsbæjar (Kópavogur, 2011). 

Félagsmiðstöðvarnar eru níu talsins og fer starfsemi þeirra fram í öllum skólum 

Kópavogs (Kópavogur, 2011). 

2.5 Félagsmiðstöðin Ekkó 

Kársnesskóli er heilstæður grunnskóli í vesturbæ Kópavogs, en hann tók til starfa árið 

2001. Áður fyrr voru 2 skólar starfræktir í vesturbænum, þ.e.a.s. Kársnesskóli sem hóf 

starfsemi sína 1957 og var barnaskóli. Síðar var Þinghólsskóli stofnaðu en hann hóf 

starfsemi sína 1969 og var gagnfræðaskóli. Þangað til að Kársnesskóli tók til starfa 1. 

ágúst 2001, voru þessir tveir fyrrnefndu skólar tvær sjálfstæðar stofnanir. Skólinn er nú 

samt sem áður til húsa á tveimur mismunandi stöðum. Yngsta stigið er í gamla 

Kársnesskóla við Skólagerði og mið- og elsta stig við Kópavogsbraut. 

Félagsmiðstöðin Ekkó er ein af þeim níu félagsmiðstöðum sem reknar eru af 

Kópavogsbæ en hún er staðsett í staðsett í húsakynnum Kársnesskóla. Þar sem hann var 

byggður seint á 7. áratuginum þá var ekki gert ráð fyrir rými fyrir félagsmiðstöð í 

skólanum (Kársnesskóli, 2010). Í byrjun var Ekkó starfrækt af tómstundakennurum á 

vegum skólans eða allt þar til Hrafnhildur Ástþórsdóttir tók til starfa sem forstöðumaður 

Ekkó árið 1989 (Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2011). 
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3 Viðtal við forstöðumann 

Í gamalli þjóðsögu segir frá huldukonu við Þinghólinn í vesturbæ Kópavogs ekki ýkja 

langt frá félagsmiðstöðinni Ekkó. Konunni var lýst á þennan veg „var hún komin 

nokkuð á efri ár en heilsuhraust þó og skörp í hugsun. Ekki var hún þekkt fyrir annað en 

að vera góðhjörtuð og hjálpleg á allan hátt en mörgum þótti hún dularfull“ (Anna 

Hedvig Þorsteinsdóttir og Inga Þóra Þórisdóttir, 1995) Þessi lýsing ætti alveg eins vel 

við Hrafnhildi Ástþórsdóttir, ávallt kölluð Habba.  

Það var mikil rigning og kuldalegt um að litast þennan eftirmiðdag þegar við 

renndum í hlaðið hjá Höbbu. Hún hafði boðið okkur heim til sín svo við gætum rætt við 

hana um Félagsmiðstöðina Ekkó. Við vorum báðir að koma beint úr vinnunni og okkur 

farið að þyrsta í kaffibolla. Viti menn þegar Habba opnar hurðina tekur á móti okkur 

þessi ljúfi kaffi ilmur. Hún bauð okkur velkomna og við komum okkur vel fyrir í 

borðstofunni hjá henni og ræddum um hennar starfsævi í Ekkó, aðstöðuna, 

starfsmennina, þróun, framtíðarsýn og fleira. 

Habba hóf félagsmiðstöðvastarfsferilinn sinn sem forstöðumaður í  félagsmiðstöð úti 

á landi. Sinnti hún forstöðumannahlutverki í  Eyjum í þrjú ár og lærði hún ótrúlega 

mikið á þeim árum. Hún lýsir sér sem miklum lestrarhesti og hefur hún alla tíð verð 

dugleg að ná sér í bækur og lesa um eitthvað nýtt og fara á námskeið hérlendis sem og 

erlendis. Okkur lék forvitni á að vita af hverju félagsmiðstöðvastarfið væri henni svona 

hugleikið. Hún þurfti ekki að hugsa sig lengi um og svaraði samstundis að hún hefði 

óbilandi trú á mikilvægi félagmiðstöðva fyrir börn á aldrinum 13 – 16 ára, fyrir utan það 

að henni þætti t.d skrifstofuvinna leiðinleg. Hún þrífst ekki nema vera í stöðugu 

sambandi við krakkana og starfsfólk sitt sem og starfsfólk skólans. Habba hefur í 

gegnum tíðina unnið mikið og gott starf í þágu barna og unglinga. 

3.1 Aðstaðan  

Þegar Habba mætti í húsakynni skólans í fyrsta sinn, þá brá henni heldur betur í brún  

þar sem aðstaða Ekkó var mjög bágborin. Það fyrsta sem blasti við henni þegar hún 

mætti til vinnu voru trébekkir boltaðir niður í múrsteinsgólf. Þetta rými tók fljótlega 

miklum breytingum og var notað sem skrifstofa og setustofa. Má segja að þessi tvö 

herbergi hafi í gegnum tíðina verið hjarta Ekkó. Eitthvað  sem allir sem hafa stundað 
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félagsmiðstöðina þekkja vel. Mikið vatn hefur þó runnið til sjávar hvað varðar 

aðstöðuna síðan hún var einungis með trébekki sem innanstokksmuni. Henni var lofað 

góðri fjárhæð til að koma félagsmiðstöðinni Ekkó í gott stand og stóðst það. 

3.2 Þróun opnunartíma Ekkó 

Þegar Habba hóf störf í Ekkó byrjaði hún í 100% stöðu og fékk 100% stöðugildi með 

sér sem hún skipti í tvær 50% stöður. Þá hafði hún opið á daginn á skrifstofu Ekkó og á 

mánudags-, þriðjudags- og  fimmtudagskvöldum frá kl.17:00 og lokað milli 19:00-

20:00 og síðan til 23:00 en á föstudagsopnunum var opið til kl. 00:30. Var 

opnunartíminn minnkaður niður í 22:45 á mánudags-, þriðjudags- og 

fimmtudagskvöldum. Á þessum tíma voru komin lög um útivistartíma en þá, líkt og nú, 

var í lagi að krakkar kæmu heim eftir þann tíma ef þau voru að koma úr viðurkenndu 

tómstundastarfi. Eftir kl.22:15 voru samt yfirleitt fáir eftir og þau áttu það til að keyra 

krakkana eða labba með þeim áleiðis, því þau vildu sjá til þess að unglingarnir kæmust 

heil heim. Aftur voru kvöldopnanirnar styttar. Þær voru styttar úr 22:45 niður í 22:30, 

þá voru föstudagsopnanirnar minnkaðar líka, fyrst niður í 00:00 og síðan niður í 23:30. 

Habba var mjög óhress með þessa þróun opnunartímanna og fannst breytingarnar, þá 

sérstaklega á föstudagsopnuninni, ekki rétt þróun. Hún stóð í mikilli rökræðu vegna 

þeirra því að þeir skólar í Kópavogi sem voru með félagsstarf voru með sínar 

skemmtanir á fimmtudögum. Það var talið kynda undir áfengisneyslu og bulli að hafa 

opið á föstudögum. Foreldrar og kennarar í hinum skólunum vildu alls ekki að það væru 

böll á föstudögum. En Habba stóð föst á sínu með að föstudagsopnanirnar væru hrein 

forvörn og betra væri að unglingarnir væru í Ekkó en á flækingi niður í bæ. Á þeim tíma 

kringum 1992-2000 var nánast skelfilegt um að litast í miðbæ Reykjavíkur vegna 

unglingadrykkju. Þegar Habba hætti árið 2008 þá hættu fimmtudagsopnanir Ekkó en nú 

er opið til 22:00 á mánudögum og miðvikudögum og 22:45 á föstudögum.Habba telur 

það afturför að hafa lokað fimmtudagsopnuninni en hún ríghélt í þessa 

fimmtudagsopnun í félagsmiðstöðinni, allt til síðasta dags í starfi sínu. 

3.3 Samstarf, sýnileiki og skilningur 

Habba lagði strax mikið uppúr góðu samstarfi við alla aðila innan skólans þar sem 

félagsmiðstöðin var til húsa, þ.e.a.s Þinghólsskóla eins og hann hét þá. Það getur verið 

nokkuð erfitt að reka félagsmiðstöð innan grunnskóla þar sem margt getur skarast. Hún 

tekur það fram að því jákvæðara sem andrúmsloftið sé í heildina,  þá séu miklar líkur á 

betra starfi. 
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3.3.1 Samstarf við skólann 

Guðmundur Oddson var skólastjóri Þinghólsskóla/Kársnesskóla þegar Habba byrjaði að 

starfa í Ekkó. Hann var alveg frábær og gaf Höbbu algjörlega frjálsar hendur. Hann 

sagði við hana að um klukkan þrjú þegar starfsmenn skólans færu úr byggingunni þá 

tæki hún við húsinu og nýtti sér það eftir sínu höfði. Þetta var ómetanlegt  og gerði það 

að verkum að hún hafði mjög frjálsar hendur. Á öðru og þriðja ári þegar starfið fór að 

skila sér svolítið, hafði í raun fest sig í sessi, fóru foreldrar t.d. að lýsa yfir ánægju sinni 

og fleira, og þá efldist Guðmundur til muna. Hann gaf félagsmiðstöðinni t.d. leyfi til 

þess að nýta handavinnu-, smíða-, myndlista- og matreiðslustofu. Starfsmenn Ekkó sáu 

svo til þess að allt væri eins og best var á kosið þegar þau skiluðu húsnæðinu af sér á 

kvöldin. Það að hafa haft Guðmund skólastjóra og besta húsvörð í heimi að hennar 

sögn, hann Sævar, með sér í liði, skipti miklu máli fyrir félagsmiðstöðina. Án þessa 

stuðnings og góðrar samvinnu hefði starfið aldrei náð því flugi sem það gerði. 

Guðmundur var hlutlaus og sýndi mikinn skilning en hún passaði alltaf upp á að hann 

væri vel upplýstur um starfið og einnig kennararnir t.d með því að hengja upp 

auglýsingar um alla viðburði í Ekkó. Það var alls ekki sjálfgefið þetta góða samstarf og 

kunnu starfsfólk Ekkó vel að meta það. Habba hafði ávalt háleit markmið með 

félagsmiðstöðina Ekkó og ætlaði að gera starfið mjög sýnilegt og gott. Á þriggja 

mánaða fresti var samantekt á starfinu, aðsókn og viðburðum í heild fengin skólastjóra  

og einnig má geta þess að Habba sat alla kennarafundi. Hún talaði um hversu mikilvægt 

hefði verið að endurgjalda traustið og áhugann sem hún fékk með því að halda öllum 

starfsmönnum vel upplýstum. 

Árið 2004 tók Guðrún Pétursdóttir við (Kársnesskóli, 2010) og hélt hún sömu stefnu 

og Guðmundur í sambandi við Ekkó. Þetta var rótgróið í starfslið skólans og Ekkó var 

greinilega orðin hluti af skólanum. Allt starfslið Ekkó sat á kynningarfundum fyrir 

foreldra, sat fyrir svörum og dreifði upplýsingabæklingum um félagsmiðstöðina. Með 

því að fá að taka þátt á öllum vígstöðum þá gerir það starfið betra og foreldrar og 

kennarar líta á þetta öðrum augum. Habba hafði leyfi til þess að ná í krakka úr tíma ef 

það var nauðsynlegt, t.d. ef þau voru í nemendaráði eða formenn einhverra klúbba. Það 

gerði hún örsjaldan en að hafa leyfi til þess var frábært. Samstarfið við Þórunni 

tónmenntakennara var alveg einstak að sögn Höbbu. Hún hafði náð frábærum árangri 

með Kársnesskórinn en hún hefur einmitt haft frjálsar hendur með börnin líkt og Habba 

fékk. Oft urðu þær að finna nokkurskonar milliveg þegar ferðalög og annað skaraðist á 

við starfið í Ekkó. 
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Það er ekki sjálfgefið að fá frjálsar hendur í grunnskóla, eftir að kennslu lýkur og 

verður starfsfólk félagsmiðstöðva að ávinna sér traust skólastjóra og allra starfsmanna 

skólans. Það var ekki alltaf auðvelt í byrjun og er ekki enn, þrátt fyrir að það séu liðin 

rúm 20 ár síðan, að fá fólk til að skilja út á hvað félagsmiðstöð gengur. En ef vel tekst til 

þá getur samvinnan orðið mikil og skemmtileg á milli skóla og félagsmiðstöðvar. Ég 

nefni sem dæmi sameiginlega vinaviku þar sem allt starfsfólk skólans vann í 

sameiningu að verkefninu og þátttaka starfsmanna Ekkó t.d. í ferðalögum skólans. 

3.3.2 Samskipti við lögreglu 

Á milli starfsmanna Ekkó og lögreglunar voru góð samskipti. Þegar Habba hóf störf í 

Ekkó lagði hún sig fram við að efla samskipti við lögregluna. Habba fór inn á 

lögreglustöðina, kynnti sig og starfsfólk sitt. Hún lét lögregluna ávallt vita þegar það var 

eitthvað um að vera í félagsmiðstöðinni. Á þeim tíma voru opnanir til allt að hálf eitt 

eftir miðnætti. Habba hafði reglulega samband við lögregluna og þau hittust á 

lögreglustöðinni tvisvar í mánuði og oftar ef þurfa þótti. Þar hittust Habba, og 

forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Hólsins, lögreglukona sem sá um mál unglinga í 

Kópavogi og stundum kom presturinn.  Þessir fundir héldust á í nokkuð mörg ár og 

jákvæð og góð samskipti mynduðust á báða bóga. Tilgangurinn var að mynda þétt net 

kringum unglingana í forvarnarskyni. 

Á föstudagskvöldum þegar eitthvað var um að vera í Ekkó fékk Habba þá 

lögregluþjóna sem voru á vakt til að kíkja í kaffibolla í félagsmiðstöðina. Það gat 

myndast skemmtileg stemmning í kringum þá. Krakkarnir fengu að taka mynd af sér 

með lögreglunni og máta húfur þeirra. Tengsl mynduðust og lögreglunni fannst þetta 

skila miklu. T.d var eitt sinn ungur einstaklingur sem átti mjög erfitt og hafði verið 

fullur niður í bæ og kom svo á mánudeginum eftir og sagði „djöfull er hann góður þessi 

Gummi feiti maður hann bara náði í mig og lét teppi utan um mig og keyrði mig bara 

heim”. Þetta samstarf skilaði miklu sagði Habba. 

3.4 Starfsmenn 

Habba segir að starfsfólk sé undirstaðan í því að félagsmiðstöð sé góð félagsmiðstöð. 

Hún var með það á hreinu hvað hún vildi hafa í starfsmönnum sem hún réð inn í Ekkó. 

Hún vildi að þeir sýndu unglingunum hlýju, virðingu, athygli og umhyggju og væru 

tilbúnir að hlusta á þá.  Habba réð yfirleitt ekki yngra fólk en 25 ára að undanskildum 

þremur skiptum þar sem henni leist svo vel á einstaklinginn og sá að hann hafði þann 
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þroska sem til þarf til að skila góðu starfi. „En það þarf einnig að velja fólk sem passar 

saman“ segir hún. Þegar Habba réði fólk til starfa þá ræddi hún alltaf við þá sem fyrir 

voru. Hún tók fyrstu viðtölin og svo þegar hún var búin að sigta út góðan einstakling þá 

kom hann á fund með öllum hópnum. 

„Því auðvitað þarf starfshópurinn að samþykkja nýja starfsmanninn. 

Þau eru að fara vinna saman með manneskjur og afar mikilvægt er að 

starfsmannahópurinn sé þéttur og samheldinn. Þetta er teymisvinna og 

alltaf geta komið upp mál, bæði hjá starfsmönum og unglingunum 

sem snerta ótrúlegust tilfinningar og þá er tekið á því í sameiningu. Ef 

vel tekst til, þá veistu að hópurinn er sterkur og umhverfið og aðstaðan 

skiptir ekki eins miklu máli heldur er það starfsfólkið sem er númer 

eitt, tvö og þrjú“ (Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2011). 

Habba telur mikilvægt að setja sér markmið og vinna þau í litlum skrefum svo að 

félagsmiðstöðvastarfið gangi sem best. Habba og starfsmenn settu sér sameiginleg 

markmið. Markmiðin voru fá en skýr, stundum tvö í byrjun en um jól gátu þau verið 

orðið þrjú. Markmiðin snéru aðallega að krökkunum og hverju þau ætluðu að ná. 

Starfsfólk Ekkó hittist reglulega utan vinna og oftar en ekki heima hjá Höbbu þar sem 

þau fengu sér súpu og ræddu málin. „Veggjabörnin“ svokölluðu, þ.e. þau börn sem 

mæta alltaf en maður sér ekki, voru oft inni í þessum markmiðum og leitast við að finna 

leiðir til þess að hægt væri að nálgast þau og fá þau meira með. Var þá oft talað við 

umsjónakennara viðkomandi nemanda og reynt í sameiningu að „virkja“ einstaklinginn 

inn í eitthvað félagslegt í félagsmiðstöðinni.  

 Það þýðir ekki bara að setja sér markmið, það skiptir líka máli að leggja sig fram við 

að ná þeim. Máli þessu til stuðnings fór starfsfólk Ekkó út um allan bæ að kynna sér 

ýmsa hluti t.d. brettamenninguna. Habba dvaldi heilu dagana í Héðinshúsinu og hafði 

gaman af. Þar fékk hún hugmyndir og ræddi við fólk. Markmið sem þau höfðu sett sér 

var að gera brettaklúbb í félagsmiðstöðinni sem og tókst. Enn þann dag í dag er 

brettamenningin virk í Ekkó. 

Starfsmaður félagsmiðstöðvar verður alltaf að vera meðvitaður um það að hann er 

fyrirmynd og það sem við látum út úr okkur án þess að okkur finnist það merkilegt þá 

getur það verið eitthvað sem hittir akkúrat í mark hjá unglingnum. Að hitta í mark 

skiptir alveg rosalegu miklu máli, bæði fyrir skjólstæðing og starfsmann, og gefur 

mikið.  
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„Það var alltaf mikið af hæfileikaríku starfsfólki að vinna hjá mér 

oftar en ekki tengt listum og það var alltaf eitthvað að gerast. Ég 

stefndi með Ekkó frá upphafi í svolítið listræna átt ef svo má segja, 

allavega var sköpun eitthvað sem ég lagði áherslu á og festist sú 

menning nokkuð fljótt í félagsmiðstöðinni... Ef þú ert að vinna með 

lifandi og hugmyndaríku fólki, þá eru ótakmarkaðir möguleikar í boði 

fyrir alla“ (Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2011). 

Þegar Habba horfir til baka finnst henni hún hafa verið ótrúlega heppin með 

starfsfólkið sem hún fékk til starfa og því hafi Ekkó náð að dafna svona vel. Henni 

finnst mikilvægt að starfsfólk sé vel gert og menntað fólk með lífsreynslu og sem tilbúið 

er að leggja sitt af mörkum til að láta unglingunum líða vel. Hún var alltaf með 

starfsfólk sem var tilbúið að kynna sér og demba sér í verkefni, það smitar frá sér og 

eftir höfðinu dansa limirnir. Má taka fram að starfsmannavelta var mjög lítil og fólk 

vann að meðaltali 4-5 ár í félagsmiðstöðinni, mjög oft með námi. 

3.5 Að vera trúr sannfæringu sinni  

Habba lagði sig alla fram í starfi og bar ávallt hag unglinga fyrir brjósti. Hún er með 

sterkar skoðanir á starfinu og fylgir greinilega hjartanu og sinni eigin sannfæringu í 

ákvarðanatökum sínum sem og skoðunum. Máli þessu til stuðnings þá voru settar reglur 

hjá ÍTK árið 1998 sem hljómuðu á þann veg að ef einhver sást reykja þá átti að hringja 

heim til viðkomandi og ef það gerðist aftur þá átti barnið að fara í bann frá 

félagsmiðstöðinni í eina viku. Habba var mjög á móti þessu því sumt væri barnanna og 

foreldranna að takast á við í sameiningu. Foreldrar bæru ábyrgð á börnunum sínum. Því 

neitaði hún alltaf að vera upplýsingaraðili um þetta. Sagði hún einfaldlega að reykingar 

barna væru foreldravandamál og félagsmiðstöðin væri ekki tilkynningaaðili fyrir 

foreldra nema fyrir alvarlegri mál. Hún var ekki klöppuð upp fyrir þessar skoðanir! 

Margir voru ekki sáttir með hvað hún lagði sig mikið fram við að fylgja sannfæringu 

sinni. Hún er enn þeirrar skoðunar að það sé ekki rétt að útiloka barn frá 

félagsmiðstöðinni. Það þurfi að vera eitthvað stórt og mikið sem sá einstaklingur hefur 

gert til að verðskulda það. Habba tók frekar krakkana í viðtal, kom þeim í nokkurskonar 

samfélagsvinnu og lét þau vinna að einhverju, þrífa eða hjálpa til, í klukkutíma á dag í 

stað þess að standa í hinu. Henni fannst að ef unglingarnir væru að gera eitthvað sem 

starfsmenn teldu hættulegt, t.d. að fara í bíl með ókunnugum og þess háttar þá ætti að 
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láta vita, annað ættu foreldrarnir að sjá um. Þrátt fyrir að vera með á hreinu hvar línan 

lægi í þessum efnum þá vissi hún að í þeim hópi unglinga sem sóttu félagsmiðstöðina 

Ekkó voru inn á milli unglingar sem áttu erfitt, meðal annars fjárhagslega. Kom það oft 

fyrir að krakkar voru í félagsmiðstöðinni í matartímum og borðuð eitthvað úr ísskápnum 

það sem til var. Starfsmenn pössuðu upp á að það væri alltaf til eitthvað í ísskápnum og 

elduðu oft of mikinn mat til að það væri eitthvað til handa þeim sem bjuggu við erfiðar 

heimilisaðstæður. 

   Þegar Habba var að byrja að vinna hjá Ekkó var lenska að laumast inn með bland í 

flösku en það var strax tekið hart á því. Í Ekkó var nánast bara ein regla, en það var 

reglan að þú kemur ekki í Ekkó ef þú hefur svo mikið sem tekið einn sopa af áfengi. Það 

tók þau um 2 ár að eyða þessu en þau voru mjög hörð á þessu. Einstaklingurinn var ekki 

settur í bann í Ekkó en það var hringt heim. Ef það gerðist að barn var ósjálfbjarga 

sökum ölvunar þá kom t.d. fyrir að starfsmenn fóru með börnunum á slysavarðsstofu í 

sjúkrabíl eftir að hafa látið foreldra eða forráðamenn vita. 

Habba var með ramma en hann var mjög ákveðinn. Hún leit þannig á málin að innan 

rammans átt þú að vera töluvert frjáls með það sem þú gerir. Það þurftu að vera mjög 

fáar og mjög einfaldar reglur sem aldrei var vikið frá og allir vissu um en síðan hinar 

sem hægt er að ræða og finna flöt á málunum. Það er munur á skóla og félagsmiðstöð. 

Skóli er yfirvald og þar eru rammar og reglur. Félagsmiðstöðvar eru meira boðandi 

fremur en regluverk og þú ert að kenna þeim náungakærleik, hlusta, leyfa þeim að heyra 

frá þínu lífi og byggja upp traust. Höbbu finnst alveg stórkostlegt hversu mikil áhrif 

starf félagsmiðstöðvastarfsmanns getur verið. Þú getur snert ungling til æviloka með 

starfi þínu. Með því að virkja ungling, leyft honum að taka þátt, fá tilgang, tala við 

hann, vera til staðar og fleira. Hún kom einmitt inn á áhrif starfsfólks félagsmiðstöðva í 

samskiptabók sem hún bjó til fyrir ÍTK og hóf hana á þessum orðum: 

„Stundum staldra ég við og hugsa um hversu mikil áhrif við starfsfólk 

félagsmiðstöðva getum haft með orði og æði, meðvitað og ómeðvitað 

á unglingana sem við vinnum með. Mjög mörg dæmi hafa sannað það. 

Nú aðeins fyrir stuttu hitti ég á förnum vegi unga konu sem sótti mikið 

félagsmiðstöðina á sínum tíma. Hafði ég aðstoðað hana eftir bestu 

getu í 2 ár, í fjarlægð ef svo má segja í miklum fjölskylduerjum. Urðu 

miklir fagnaðarfundir hjá okkur og sagði hún mér að eitthvað sem ég 

hafði sagt og hún hafði eftir mér setningu, hefði hreinlega bjargað sér 
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á þessum tíma og orðið ástæðan fyrir vali hennar á lífsstarfi. Mér brá 

við og þakkaði ég bara guði og gæfunni fyrir að hafa ætið reynt að 

hlusta og fyrir að hafa aldrei hreytt ónotum eða meinlegum 

athugasemdum í barn eða ungling“ (Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2011). 

Habba hefur mikið dálæti af unglingum. Stundum finnst henni eins og unglingar hafi 

sjötta skilningarvitið á starfsmennina. Þeir vita þegar þeim líður ekki vel, vita ef þú ert 

ekki einlægur og vita hverjum hægt sé að treysta.  

Margir unglingar sem voru hjá Höbbu blómstruðu í því hlutverki sem þau höfði 

fengið í Ekkó þegar út í lífið var komið. Habba sagði alltaf og segir enn við ungt fólk að 

það eigi að fylgja hjartanu og það muni gera þeim gott. En það teljum við að Habba hafi 

gert á þeim árum sem hún starfaði í Ekkó. Hún vildi að unglingarnir gengju að glöðu og 

góðu viðmóti og að öllum liði vel og væru velkomnir í Ekkó. Umhyggja er það sem 

skiptir máli. Hún innleiddi það fljótlega að taka utan um þau og knúsa þau. Ekki voru 

allir til í það en þeir fengu þá bara klapp á axlirnar í byrjun. Henni fannst hún geta það 

þar sem hún var það gömul að þeim fyndist það ekki skrítið. Allir fengu athygli en 

unglingar njóta þess að fá athygli og hlýju, og að einhver hlusti og taki mark á því sem 

þau hafa að segja. Þess má geta að Habba var alla sína tíð sem forstöðumaður með 

hundinn sinn í vinnunni og gerði hann mörgum svo gott að efni væri í langa góða sögu. 

3.6 Þróun og framtíðarsýn 

Þegar Habba hóf störf sín hjá Ekkó þá tilheyrði félagsmiðstöðin Félagsmálastofnun eins 

og stofnunin hét þá og við þekkjum núna undir nafni Félagsþjónustunnar. Þar var Árni 

Stefán starfandi unglingafulltrúi og hann var yfirmaður Höbbu á þessum tíma. Hann 

hafði mikla trú á félagsmiðstöðvastarfi og var einstaklega jákvæður frá upphafi sem var 

nauðsynlegt fyrir starf Ekkó, framvindu og þróun starfsins. Tímarnir hafa breyst frá því 

að hún byrjaði að vinna í Ekkó. Tíðarandi hvers tíma hefur komið og farið. Þegar Ekkó 

var sett á laggirnar þá voru félagsmiðstöðvar í Kópavogi orðnar tvær, Agnarögn og 

Ekkó. Það var hluti af starfi Höbbu fyrstu árin að vinna með Agnarögn og þau tóku 

vaktir á föstudags- og laugardagsnóttum með útideild í miðbæ Reykjavíkur. Ástandið 

var ekki í líkingu við neitt sem á sér stað núna. Bæjarlífið var miklu verra. Miklu meiri 

unglingadrykkja hjá krökkum langt niður í aldri. Hópuðust þau saman niðri í bæ. 

Útideildin í Reykjavík var með aðstöðu í Tryggvagötu. Þar var aðstaða til að taka börn 

og leyfa þeim að sofa úr sér ef ekki náðist í foreldra. Þarna byrjaði að mótast samvinnan 
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við lögregluna og þær útivaktir sem voru settar á laggirnar í Kópavogi. Viðhorf til 

reykinga var allt annað á þeim tíma en þá fengu krakkarnir ekki að reykja á skólatíma en 

leyfilegt var á þeim tíma að reykja í Ekkó. Þegar vakning varð í þjóðfélaginu að 

reykingar væru skaðlegar þá smátt og smátt fór þetta að líða undir lok í Ekkó. Þegar 

bannað var að reykja inni sem og á skólalóðinni var það að sjálfsögðu virt í 

félagsmiðstöðinni. Á fjórða starfsvetri Höbbu, 1993 byrjaði Ekkó að vinna í forvörnum 

gegn reykingum. Þau voru á undan kennurunum en fljótlega eftir það var tekið fyrir 

reykingar á kennarastofunni og gert var sér reykherbergi. Þrátt fyrir að kennarar væru 

með reykherbergi þá var það ekki leyfilegt meðal starfmanna Ekkó að reykja inni því 

það var nauðsynlegt að aðskilja félagsmiðstöðina frá skólanum. 

Habba er á því að unglingur fyrir 15 árum er ekkert svo frábrugðinn unglingi nú til 

dags. Það eru bara aðstæður sem hafa breyst. Habba er t.d. virkilega hrædd við 

tölvunotkun unglinga því hún hefur séð mjög mörg dæmi þess að strákar sem aðallega 

eru óöruggir og ekki mjög vel staddir í félagsfærni eigi það til að hverfa á nokkrum 

mánuðum inn í þennan tölvuheim. Hún gæti ekki verið án tölvu sjálf en þetta er svo 

ofboðslega fín lína að hún talar um að það sé skelfilega auðvelt fyrir vissa einstaklinga 

og unglinga að einangrast. 

„Þetta er svo skemmtilegur aldur, þau eru svo frábær og mér finnst 

þau bara vera eins og unglingar voru áður nema þau eru betur upplýst 

á vissan hátt núna. T.d. varðandi reykingar, drykkju og eiturlyf. 

Kringum 1990 var rosalegt bjórvesen og aðeins frameftir næstu árum. 

Þá var rosalega töff að drekka bjór. En eftir aldamótin 2000 þá eru 

mikið færri sem reykja og drekka. Leikjatölvunotkun, netsamskipti og 

tæknin getur verið að spila þar inn í. En það er alveg frábært hvernig 

foreldrasamtök, félagsmiðstöðvar og allir tóku sig saman til að útrýma 

þessari unglingadrykkju í miðbænum og að auka eftirlit með 

börnunum“ (Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2011). 

Þrátt fyrir að Habba hafi haft mikil áhrif á félagsmiðstöðvastarf í Kópavogi þá hafði 

hún orð á því að það hefði verið mikil himnasending fyrir ÍTK þegar að Linda 

Udengaard kom til starfa. Hún hafði og hefur svo mikinn skilning á því sem við sem 

vinnum í félagmiðstöðvum erum að gera. Hún átti þátt í því að berjast og láta það gerast 

að fleiri félagsmiðstöðvar væru settar á laggirnar í Kópavogi. 
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Hún lítur á framtíð félagmiðstöðva með enn meiri bjartsýni eftir að farið var að 

kenna Tómstunda- og félagsmálafræði hér á landi og það sé á vissan hátt vendipunktur 

fyrir framtíð félagsmiðstöðva á Íslandi. Sjálf var hún í fyrsta hópnum sem hóf þetta 

gagnlega nám við Kennaraháskóla Íslands (KHÍ). Félagsmiðstöðvar eru einfaldlega 

nauðsynlegar þar sem uppeldisgildi frítímans eru höfð að leiðarljósi og öll vinna miðast 

við eflingu félagsþroska og heilbrigðan lífsstíl. Það að vera kominn með þetta 

háskólanám skapar umræðu. Umræðan er mjög nauðsynleg því oft hafa kennarar og 

foreldrar litið á félagsmiðstöð sem geymslu fyrir unglinga. Það séu bara krakkar að 

vinna þar og ekkert markvisst starf sé unnið. Í Ekkó fann hún aldrei fyrir þessari 

tilfinningu hvorki frá foreldrum né kennurum því samskiptin og upplýsingaflæðið var 

það mikið á milli að allir vissu hvað var að gerast. 
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4 Markmið rannsóknar 

Þessi vettvangur tómstunda hefur lítið sem ekkert verið rannsakaður miðað við aðra 

tómstundavettvanga. Er þessi rannsókn liður í því að byggja upp viðameiri þekkingu á 

sviði félagsmiðstöðva á Íslandi. Það hafa einungis tvær rannsóknir verið gerðar á þessu 

sviði, annars vegar eitt B.Ed.-verkefni þar sem sýn unglinganna sjálfra á 

félagsmiðstöðvarnar var skoðuð (Ragnheiður Erna Kjartansdóttir, 2008) og hinsvegar 

eitt MA-verkefni þar sem skoðuð eru sýn unglinga á félagsmiðstöðvar og eigin þátttöku 

í starfi þeirra (Eygló Rúnarsdóttir, 2011). Fannst okkur við knúnir til að leggja lóð á 

vogaskálarnar og framkvæma rannsókn er snýr að fyrrum þátttakendum í 

félagsmiðstöðvastarfi. Þar sem markmið félagsmiðstöðva er að mæta félagslegum 

þörfum unglinga teljum við afar mikilvægt að efla rannsóknir á félagsmiðstöðvastarfi til 

muna svo að þátttakendur fái félagslegum þörfum sínum fullnægt. Megin markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á lærdóm og reynslu sem einstaklingar öðlast á því 

að taka virkan þátt í tómstundastarfi, hvað hefur áhrif og viðhorf þeirra til 

félagsmiðstöðvastarfsins í Ekkó. Vorum við með þrjár rannsóknarspurningar sem lágu 

til grundvallar við gagnaöflunina, en þær voru: 

 Hvað fékk þig til að mæta og taka virkan þátt í starfi Ekkó? 

 Hvað lærðir þú af því að taka þátt í félagsmiðstöðvastarfinu ? 

 Telur þú að starfsfólk hafa haft áhrif á þig á einhvern hátt? 
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5 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf þeirra einstaklinga sem virkir voru á 

sínum yngri árum í starfi félagsmiðstöðva og hvaða þættir í því starfi móti þeirra 

viðhorf. Lá beinast við að styðjast við aðferðir eigindlegar rannsóknar. Þar sem við 

vorum að velta fyrir okkur veruleikanum út frá sjónarhorni einstaklingsins. Úrtak 

rannsóknarinnar var markaðsúrtak þar sem við fengum fyrrum forstöðumann Ekkó til að 

velja fyrir okkur einstaklinga sem væru líklegir til að geta gefið miklar upplýsingar og 

þar af leiðandi hentað vel fyrir rannsóknina. Úrtakið var einnig að hluta til 

hentugleikaúrtak þar sem við völdum viðmælendur af þeim sem Habba benti okkur á. 

5.1 Gagnaöflun 

Við tókum viðtöl við átta einstaklinga og hvert viðtal var á bilinu 25-60 mínútur að 

lengd. Við töluðum við Hrafnhildi Ástþórsdóttur sem starfaði sem forstöðumaður í 

félagsmiðstöðinni Ekkó í tæp 20 ár. Við fengum hana til að benda okkur á viðmælendur 

sem hún taldi henta fyrir rannsóknina, þar sem við vildum taka viðtöl við einstaklinga 

sem virkir höfðu verið í félagsmiðstöðvastarfi Ekkó. Ástæðan fyrir því að við ákváðum 

að taka viðtöl við einstaklinga sem höfðu verið þátttakendur í starfi Ekkó var sú að við 

vissum að Habba hafði unnið þar lengi og fannst okkur áhugavert að kynna okkur 

upplifanir þeirra.  

Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga. Þrjá einstaklinga sem fæddir eru 1975 og 

voru í 10. bekk árið 1990, þrjá einstaklinga sem fæddir eru 1980 og voru í 10. bekk árið 

1995 og tvo einstaklinga sem fæddir eru árið 1985 og voru í 10. bekk árið 2000. 

Ástæðan fyrir því að við tókum einungis fyrir tvo einstaklinga sem fæddir voru árið 

1985 var til að hafa kynjahlutfall rannsóknarinnar jafnt. Markmið viðtalanna var að fá 

fram skoðun þeirra og viðhorf til félagsmiðstöðvastarfsins þar sem þau voru virkir 

þátttakendur á fyrri hluta unglingsáranna. Það reyndist okkur mjög erfitt að komast yfir 

nemendalista frá þessum árum. Skólinn var ekki á þeim buxunum að láta þær 

upplýsingar í okkar hendur, né Höbbu. Á endanum sá skólinn að sér og féllst á það að 

láta Höbbu fá gamla nemendalista og gat hún því bent okkur á einstaklinga sem höfðu 

verið virkir í félagsmiðstöðinni og höfðu sett mark sitt á starf Ekkó. Framkoma skólans í 

garð rannsóknar sem unnin er í þágu starfsemi sem snýr að unglingum Kársnesskóla, 
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komu okkur í opna skjöldu. Sérstaklega með tilliti til þess að Habba starfaði í skólanum 

í tæp 20 ár og annar höfundur ritgerðarinnar hefur starfað þar í tæplega 3 ár. 

Þegar nöfn einstaklinga lágu loksins fyrir þá hófumst við handa við að hafa samband 

við viðmælendur ýmist símleiðis og eða í gegnum samskiptavefinn Facebook. Viðtölin 

voru hálf opin einstaklingsviðtöl. Við lögðum mikið upp úr því að vera í umhverfi þar 

sem viðmælandanum liði vel í. Fyrstu tvö viðtölin fóru fram í lok desembermánaðar og 

voru þau bæði tekin á heimili viðmælanda. Hin sex viðtölin fóru öll fram fyrstu daga 

janúarmánaðar. Þrjú af þeim voru tekin á heimilum viðmælenda en hin þrjú tekin á 

kaffihúsum á höfuðborgarsvæðinu, sem viðmælendur kusu að hitta okkur á.Við báðum 

viðmælendur okkar um leyfi til að hljóðrita viðtölin og tóku allir viðmælendur vel í það. 

Öllum nöfnum viðmælenda var breytt við úrvinnslu gagna. 

5.2 Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknar eru alls átta einstaklingar, fjórir strákar og fjórar stelpur. Öll 

eiga þau það sameiginlegt að hafa verið í Þinghólsskóla og fastagestir í 

félagsmiðstöðinni Ekkó á sínum yngri árum.  

Sigrún er fædd 1985. Hún var mjög virk í félagsmiðstöðinni Ekkó. Hún mætti 

þangað um leið og færi gafst, strax í 7. bekk og var virkur þátttakandi allan 

gagnfræðiskólann. Hún var dugleg að mæta í listaklúbba og taka þátt í skipulagningu 

starfsins. Starfaði hún sjálf í félagsmiðstöð um tíma eftir menntaskólann. Í dag starfar 

hún við dagskrágerð í íslensku sjónvarpi. 

Ingibjörg er fædd 1985. Hún fór að taka þátt í 9. bekk og var þá mjög virkur 

þátttakandi. Var hún í nemendaráði bæði í 9. og 10. bekk. Í 10. bekk þá sat hún í sæti 

formanns. Eftir gagnfræðiskólann tók hún virkan þátt í því félagsstarfi sem fram fór í 

menntaskólanum hennar. Þar nýtti hún þau sambönd sem hún hafði myndað í 

félagsmiðstöðinni Ekkó. Í dag starfar hún sem sérfræðingur í varanlegri förðun. Tekur 

hún einnig þátt í rekstri fjölskyldufyrirtækis og hefur starfað sem flugfreyja undanfarin 

sumur. 

Gestur er fæddur 1980. Hann bjó á Akureyri áður en flutti í Kópavog, stuttu áður en 

hann byrjaði í 10. bekk. Hann var duglegur að mæta í félagsmiðstöðina, tvö til þrjú 

kvöld í viku og þar kynntist hann krökkunum sem og starfsfólki félagsmiðstöðvarinnar. 

Gestur starfaði um tíma í félagsmiðstöð þegar hann hafði aldur til, líkt og Sigrún. En nú 

starfar hann á öldum ljósvakans. 
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Þorvarður er fæddur 1980. Þegar hann byrjaði í 8. bekk var félagsmiðstöðin honum 

frekar framandi. Það var ekki fyrr en í 9. bekk sem hann fer að mæta reglulega eitt til 

þrjú kvöld í viku. Hann hafði aldrei spáð í því né sóst eftir því að vinna í félagsmiðstöð 

en af einstæðri tilviljun æxlaðist það svoleiðis. Hann fór að vinna í félagsmiðstöð líkt og 

Sigrún og Gestur. Hann byrjaði fyrst sem hlutastarfsmaður og síðar sem verkefnastjóri 

félagsmiðstöðvar. Starfar hann enn þá á vettvangi frítímans. 

Rakel er fædd árið 1980. Hún var mjög virk í félagsmiðstöðinni Ekkó. Strax þegar 

hún byrjaði í 8. bekk fór hún í nemendaráð sem fulltrúi 8. bekkjar og var í nemendaráði 

einnig í 9. og 10. bekk. Hún fór með hlutverk formanns nemendaráðs þegar hún var í 

10. bekk. Hún hafði mjög gaman af því að stjórna og skipuleggja og fann sig vel í 

starfsemi Ekkó. Hún hefur nýverið lokið skilum á meistaraverkefni sínu í 

mannauðsstjórnun og starfar við gerð sjónvarpsþáttar. 

Margeir er fæddur 1975. Félagsmiðstöðin var reglulegur viðkomustaður hans á 

unglingsárum. Líkt og aðrir viðmælendur okkar starfaði hann um tíma í félagsmiðstöð. 

Hann sinnti bæði hlutastarfi um tíma sem og hlutverki forstöðumanns. Í dag starfar hann 

á öldum ljósvakans líkt og Gestur. 

Össur er fæddur 1975. Hann var duglegur að mæta í félagsmiðstöðina. Hann var í 

búraráði um tíma og unni sér vel í félagsmiðstöðinni innan um vini, kunningja og 

starfsfólk. Búraráð var hópur unglinga sem sá um tónlist á viðburðum 

félagsmiðstöðvarinnar. Össur myndaði sterk vinatengsl á grunnskólaárunum og er hann 

hluti af stórum vinahóp sem hittist reglulega og er mjög samheldinn. Í dag starfar hann 

sem tónlistarmaður og viðburðastjóri og er fluttur aftur í gamla hverfið sitt á 

Kársnesinu. 

Elín er fædd 1975. Hún var tíður gestur í Ekkó og oftar en ekki mætti hún þangað á 

skellinöðru sinni. Hún átti góða tíma í Þinghólsskóla en Ekkó og kórinn gerðu henni 

mjög gott. Hún myndaði líkt og Össur sterk vinatengsl á þessum árum og halda þau 

hópinn og hittast reglulega. Hún er námsmaður og er hálfnuð með óperunám. 

5.3 Greining viðtala 

Öll viðtölin voru tekin upp og því næst skrifuð niður. Eftir það voru viðtölin kóðuð til 

að draga fram það sem einkenndi og var leiðandi í hverju viðtali fyrir sig. Að því loknu 

bárum við saman þau efnisatriði sem einkenndu viðtölin og athuguðum hvort við sáum 

einhvern samhljóm eða þemu í þeim. 
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5.4 Álitamál og takmarkanir  

Þar sem við báðir störfum í félagsmiðstöðvum og erum báðir að ljúka tómstunda- og 

félagsmálafræði við Háskóla Íslands má gera ráð fyrir því að við sem rannsakendur 

séum litaðir af vitneskju okkar um mikilvægi félagsmiðstöðvastarfs. Reyndum við eftir 

fremsta megni að gæta hlutleysis ogspyrja ekki leiðandi spurninga í viðtölunum. Það 

þarf ekki að vera neikvætt að við þekkjum vel til félagsmiðstöðvastarfs. Það er kostur 

fyrir okkur sem rannsakendur að þekkja vel til viðfangsefnis rannsóknarinnar 

samkvæmt Butt (1984). Þar sem það auðveldar okkur að huga að þátttakendum, 

væntingum þeirra og sýn við túlkun rannsóknagagna. Teljum við að eigindleg 

aðferðafræði hafi átt vel við þar sem við vorum að rannsaka upplifanir, skoðanir og sýn 

fólks af félagsmiðstöðinni sinni. Þrátt fyrir að við höfðum ákveðnar hugmyndir í 

kollinum hvað varðar niðurstöðurnar kom margt okkur á óvart.  

Þegar við settum okkur í samband við viðmælendur okkar höfðum við það að sið að 

kynna fyrir þeim megin innihald ritgerðarinnar og áform okkar við gerð 

rannsóknarinnar. Þegar viðmælendur höfðu fallist á að hitta okkur, þá lögðum við okkur 

fram við að skapa þægilegt umhverfi. Vildum við hitta á viðmælendur okkur í umhverfi 

sem þeim liði vel í. Við sóttum marga viðmælendur okkar heim og aðra hittum við á 

kaffihúsum, sem hver viðmælandi valdi sér. Í upphafi hvers viðtals byrjuðum við á því 

að spjalla við viðmælendur um daginn og veginn og reyndum við eftir fremsta megni að 

vera opnir og skemmtilegir. Því við vorum sammála um það að við vildum ekki láta 

viðtölin vera þvinguð, vandræðaleg eða leiðinleg. Í lok hvers viðtals þökkuðum við 

viðmælendum fyrir veittan tíma og aðstoðina. Eftir hvert viðtal hlustuðum við saman á 

það og skráðum niður hjá okkur það sem vakti áhuga okkar og okkur fannst skipta máli. 

Ræddum við saman og veltum fyrir okkur þeim gögnum sem fyrir lágu hverju sinni. 
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6 Rannsóknarviðtöl 

Við úrvinnslu rannsóknargagna ákváðum við að skipta gögnunum niður í flokka sem 

við töldum fanga innihald spurninganna sem við lögðum upp með í byrjun 

rannsóknarferlisins. Það er margt sem kom okkur á óvart og vakti upp nýjar spurningar 

við úrvinnslu gagnanna en þeim spurningum verður maður að leita svara við síðar. 

Héldum við okkur við inntök rannsóknarspurninganna sem við settum fram í kaflanum 

um markmið rannsóknarinnar. Fyrstu spurningarnar við gagnaöflunina snéru að 

þátttökunni í starfi. Leituðum við svara við spurningum eins og hvers vegna þau fóru að 

mæta og af hverju þau tóku þátt. Hér í fyrsta kaflanum drögum við það fram sem 

einkenndi í megindráttum hvert viðtal fyrir sig. 

6.1 Megin innihald viðtala 

Ólöf talar um í viðtalinu að hún hefði skipt um skóla ef ekki hefði verið fyrir eins góða 

félagsmiðstöð og raun ber vitni. Samband Ólafar við forstöðumann Ekkó er rauði 

þráðurinn í gegnum viðtalið. Þegar rætt er um félagsmiðstöðina og tíma hennar þar þá 

kemur forstöðumaðurinn nánast undantekningarlaust fyrir. Ólöfu finnst ótrúlegt hversu 

margir hæfileikaríkir og góðir 25 ára og eldra einstaklingar fengust til að vinna 

hlutastörf í félagsmiðstöðinni. En líkt og nær allir viðmælendur okkar finnst henni 

starfsfólkið vera það mikilvægasta í félagsmiðstöðinni. 

Í viðtalinu við Ingibjörgu sést mjög vel hversu mikilvægt það er henni að í 

félagsmiðstöðinni hafi hún fengið að vera hún sjálf. Það hafi verið komið fram við 

unglingana sem jafningja en ekki sem einhverja smákrakka. Hún lærði að tala fyrir 

framan fólk í Ekkó og býr enn þann dag í dag að því. Henni leið vel í Ekkó og er 

þakklát fyrir það að hafa fengið tækifæri til að blómstra í Ekkó líkt og aðrir. Hún var 

dugleg í ráðum Ekkó og nýtti sér reynsluna þaðan í áframhaldandi félagsstörf. 

Gestur talar um að það hafi verið mikið um að vera í Ekkó. Stórir viðburðir í 

bland við litla og það hafi haldið krökkunum á tánum að alltaf eitthvað spennandi hafi 

verið að gerast. Starfsfólk Ekkó hafði lag á því að tala við unglingana sem fólk og bera 

virðingu fyrir þeim sem fékk þau frekar til að taka mark á þeim heldur en öðru fólki. 

Starfsfólkið hafði það mikil áhrif á Gest að hann fór að vinna í félagsmiðstöð 4 árum 

seinna.  
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Þorvarður talar um mikilvægi þessa athvarfs sem Ekkó var fyrir þeim. Þarna hafi 

unglingahópurinn haft samastað og frábært fólk til að spjalla við og leiðbeina þeim oft í 

gegnum allskyns vitleysu sem þeir tóku sér fyrir hendur. Þeir hafi fengið viðmót og 

uppeldisaðferðir sem þeir hefðu ekki fengið annars staðar. Í Ekkó lærði hann og hans 

vinir mikið en fengu að njóta sín og vera kjánar í friði. 

Það skín í gegnum viðtalið við Rakel hversu mikið hún hefur verið með puttana í 

öllu tengt Ekkó. Hennifinnst gaman að vera í kringum fólk, vera að stjórna og taka þátt. 

Í viðtalinu kemur í ljós að það lá alltaf fyrir að hún yrði dugleg í félagslífi og 

skipulagningu þess eftir gagnfræðiskólann. Rakel var mikið í í félagsmiðstöðinni en hún 

talar um að hafa oft eytt miklu meiri tíma í Ekkó, sem hún kallar sitt annað heimili, 

heldur en á lögheimili sínu. Hún er á því að reynslan sem hún fékk í Ekkó sé ómetanleg 

og hana hafi hún getað nýtt sér í þeim verkefnum sem hún tók að sér eftir það. 

Í viðtalinu við Margeir kemur fram að mikilvægt hafi verið að hafa félagsmiðstöð 

í vesturbæ Kópavogs á þessum erfiðu tímum. Hann segir mikið af sögum frá 

unglingsárum sínum og sumar mjög sjokkerandi. Hann talar um að í Ekkó hafi hann 

lært rosalega mikið í samskiptum við fólki og að þar hafi hann tekist á við verkefni sem 

hafi þroskað félagshæfni hans til muna. 

Þegar Margeir var kominn í 1. bekk í menntaskóla fór hann alltaf reglulega og kíkti 

við í Ekkó og dyrnar voru honum ávallt opnar þrátt fyrir að félagsmiðstöðin hafi ekki 

verið ætluð framhaldsskólanemum. 

Í viðtalinu við Össur sér maður hversu þakklátur hann er fyrir félagsmiðstöðina. 

Vinahópurinn úr Ekkó heldur enn þá mjög góðu sambandi og talar hann um að 

endurfundir séu svo tíðir að það sé ekki eins merkilegt þegar allur hópurinn úr Þingó 

hittist eins og hjá sumu fólki. Þeir vinirnir hittast t.d. öll áramót svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig finnst honum mikilvægi starfsmanna ómetanlegt. Þeir hafi ávallt leyft 

unglingunum að vera eins og þau voru í friði, alltaf komið fram við þá sem jafningja og 

kennt þeim mikinn náungakærleik. 

Össur var líkt og Margeir að líta við í Ekkó þegar hann var kominn í menntaskóla og 

fékk ávallt hlýjar móttökur. 

Elín talaði um að það sem fékk hana til að mæta voru diskótekin, poolborðið og 

krakkarnir. Hún fór að taka virkan þátt um leið og hún hafði aldur til. Megin ástæða 

þátttöku hennar í starfinu taldi hún vera erfiðar heimilisaðstæður. Hún talaði um það að 

það hefði verið notalegt að vera í öruggu umhverfi.Henni fannst starfsfólkið æðislegt og 

nefndi þá 2 starfsmenn sérstaklega á nafn þar á meðal Höbbu. Elín talaði um að það 

hefði aldrei verið neitt vesen í félagsmiðstöðinni. Núna býr hún að þeirri söngreynslu 

sem hún öðlaðist bæði í kór Kársnesskóla og félagsmiðstöðinni Ekkó. 
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6.2 Ástundun þeirra í Ekkó 

Það er nánast enginn sem talar um að aðstaðan, þ.e.a.s. borðtennis, sjónvarpið, 

poolborðið, og fleiri veraldleg gæði hafi verið ástæða þess að þau stunduðu Ekkó. Í 

byrjun þá var það kveikjan hjá sumum en síðan eftir að þau voru orðin kunnug 

starfseminni þá sóttu þau Ekkó út af öðru. Þetta var staður þar sem þeim leið vel á og 

varst ávallt velkomin. Ingibjörg, Rakel og Össur höfðu orð á því að í félagsmiðstöðinni 

fengu þau að vera sjálfstæðir einstaklingar og að njóta sín. 

,,Maður gat alltaf leitað þangað til að vera eitthvað annað en kannski 

litla dóttir einhvers eða litla systir einhvers þá gat maður farið þangað 

og verið sjálfstæður einstaklingur, hitta krakka á sama stað í lífinu” 

(Ingibjörg). 

Rakel talaði um að í byrjun hefði bara ekkert annað komið til greina en að mæta. 

Ekkó var staðurinn til að hitta krakkana. Vinahópurinn og allar vinkonurnar voru þarna 

eins og Rakel orðaði það. Nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að mikið klúbbastarf 

hefði verið einkennandi fyrir Ekkó. Þorvarður talaði um að kveikjan að ástundun hans í 

Ekkó hafi verið þegar það var verið að leitast eftir sögumanni til að tala á ensku inn á 

myndband sem verið var að gera í Ekkó. Það voru prufur fyrir þetta og skólafélagar 

hans voru að hvetja hann til að taka þátt. Hann var nýlega fluttur heim frá 

Bandaríkjunum og því með enskuna á hreinu. Hann var valinn í hlutverk sögumannsins. 

Eftir þetta var ekki aftur snúið og Ekkó var komið til að vera. 

6.3 Áhrif starfsfólks 

Það kom mjög skýrt fram í öllum viðtölunum að áhrif starfsfólks voru mikið. 

Starfsmenn eru þeir einstaklingar sem unglingarnir vita að eru alltaf til staðar í Ekkó og 

það sé hægt að leita til þeirra og fá ráð. 

,,Það var voða gaman að taka þátt og líkaði mér ótrúlega vel við fólkið 

sem vann þarna og það hvatti mann áfram... eiginlega fyrsti staðurinn 

sem maður varð einstaklingur á, í staðinn fyrir að vera einhver 

krakki… Fékk að vera maður sjálfur… án þess að skammast sín 

eitthvað fyrir það“ (Ingibjörg). 

Þrátt fyrir að margir töluðu um starfsfólki í heild sinni þá voru nokkrir viðmælendur 

sem ítrekað nefndu viss nöfn starfsmanna sem höfðu haft sérstaklega áhrif á þau, 
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starfsfólk sem þau höfðu náð góðri tengingu við. Eins og Gestur sagði „Ég tengdist vel 

við starfsfólkið og sérstaklega vel við Inga“. En hann talaði einnig um starfsfólkið í 

heild. 

„Staffið á þessum tíma var gott fólk… skilningur þeirra á þeim 

aðstöðum sem maður var í þarna sem unglingur og maður gat rætt 

saman við það um allt milli himins og jarðar. Allt öðruvisi en að ræða 

við foreldra sina... voru mitt á milli félaganna og foreldra“ (Gestur). 

Habba kom oftar en ekki við sögu þegar áhrif starfsfólks voru rædd. 

„Habba var eins og, já eins og amma mín. Ég vissi alltaf að ég gæti 

leitað til hennar með allt, hringt í hana hvenær sem er og hún í mig… 

og gerir enn… Félagsmiðstöðvar almennt sinna uppeldishlutverki án 

þess að krakkarnir fatti það fyrr en eftir á... krakkarnir eiga að fatta 

það þegar þau eru orðin fullorðin... þau eiga að upplifa sig örugg og 

eins og þetta séu ekki einstaklingar sem eru að ala þau upp... ég 

þroskaðist mikið í þessum aðstæðum“ (Ólöf). 

Þegar við ræddum við Elínu um starfsfólkið talaði hún um áhrif Höbbu á unglingana. 

Elín lýsti Höbbu á þennan veg: 

„Hrafnhildur var náttúrulega svona verndarinn hún sá alltaf ef það var 

eitthvað að hjá krökkum og tók eftir því þegar eitthvað var að. Maður 

leitaði til hennar. Það var aldrei neitt vesen. Aldrei einelti og ekki neitt 

þannig“ (Elín). 

6.4 Lærdómur 

Það er margt sem viðmælendur okkar lærðu á því að taka þátt í félagsstarfi Ekkó. Voru 

allir viðmælendurnir sammála um að hafa lært margt af félagsmiðstöðvarstarfinu. Flest 

töluðu þau um að hafa eflt samskiptahæfni sína. Rakel talaði t.d. um að „Í Ekkó lærðu 

þau að díla við fólk af öllum gerðum”. Þau töluðu nokkur um það hversu mikið þau 

höfð lært af því að eiga í samskiptum við krakka úr sérdeild Kársnesskóla í gegnum 

félagsmiðstöðina. 

,,Það kenndi manni rosalega mikið í samskiptum við fólk og 

náungakærleik og fleira. Af því að það var mikið gert í því þegar við 

vorum þarna í Þinghólsskóla, þá var sérdeild í smíðahúsinu og Habba 
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lagði sig ótrúlega mikið fram, það voru krakkar sem voru eftir á í námi 

og fleira sem voru höfð út í skúr og voru náttúrulega eins og sirkus 

þarna, hún reyndi að virkja þau mjög mikið inn í þetta og ég held það 

hafi þroskað mann rosalega í félagshæfni manns að taka þátt í svona 

starfi sem var gott” (Margeir). 

Viðmælendur okkar töluðu líka um að þau höfðu lært að koma fram. Rakel talar um 

að í Ekkó hafi hún lært að koma fram með því að standa í viðburðum tengdum Ekkó og 

tala fyrir framan hóp áhorfenda. Ingibjörg talar líkt og Rakel um hvað það hafi hjálpað 

henni að koma fram í tengslum við Ekkó. „Ég var formaður og fleira en á landsmóti 

Samfés talaði ég fyrir framan fullt af krökkum sem ég þekkti ekki neitt og þá fór ég sko 

út fyrir þægindahringinn” (Ingibjörg).  

6.5 Uppeldishlutverk starfsemi Ekkó 

Þorvarður talar um það þegar Ekkó fór á myndina Kids sem var sjokkerandi mynd á 

þeim tíma. Eftir bíóið þá voru krakkarnir ekki bara sendir heim með sínar hugmyndir og 

nálgun á myndinni heldur voru umræður eftir myndina. Eftir klukkutíma umræðu 

gjörbreyttust hugmyndir Þorvarðar um myndina. Það var verið að leiðbeina og þroska 

einstaklinga, ekki bara verið að hafa ofan af fyrir þeim. 

Einnig talaði Þorvarður um það þegar hann og vinirnir höfðu stolið fullt af sælgæti 

og gosi úr kjörbúð og þá fóru þeir upp í Ekkó og földu það þar í stutta stund. 

Starfsmaðurinn sem vissi af þessu tilkynnti atvikið ekki en hóf þess í stað mjög mikla 

umræðu um þetta og fékk þá til að hugsa um málið. ,,Við lærðum miklu meira á þessu 

nokkurn tímann heldur en ef hringt hefði verið í lögguna”. 

Gesti finnst starfsfólkið hafa óbeint sinnt uppeldishlutverki með viðmóti sínu. ,,Að 

tala við starfsmennina var ekki eins og að tala við foreldra eða vini þína, þetta var svona 

mitt á milli einhvern vegin. Þau voru leiðbeinendur og fróðleg og ekki þvingandi í 

samskiptum við okkur og það finnst mér hafa skipt máli”. 

Þegar Rakel lítur til baka þá sér hún uppeldishlutverkið sem Ekkó gegndi. „Þegar 

maður er kominn með börn þá fattar maður hversu öruggt það er að vera í 

félagsmiðstöðinni, þá ertu ekki úti í sjoppu eða hvar sem unglingarnir hittast og enda 

kannski í einhverju rugli, heldur þig frekar frá því með því að vera í félagsmiðstöðinni” 
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6.6 Horft til baka 

Þegar Ólöf horfir til baka þá er hún fljót að svara að ef Ekkó hefði verið öðruvísi 

félagsmiðstöð eða jafnvel ekki verið til þá hefði hún skipt um skóla. Hún var ekki 

vinamörg en „það að hafa tvö til þrjú kvöld í viku þar sem maður gat hangið í Ekkó en 

ekki heima hjá sér... það má segja að Ekkó bjargaði unglingsárum mínum... vera ekki 

hangandi heima öll kvöld“ (Ólöf). 

Margeir talar um hversu miskunnarlaust umhverfið var á þessum tíma. Ekki þótti 

óhætt að fara yfir í austurbæinn að óþörfu. ,,Ég man þegar ég labbaði inn í skólann í 

fyrstu vikunni minni í Þingó, þá mæti ég gaur sem var búið að lemja í tætlur af 

einhverjum pönkara úr austurbænum...það var mjög mikilvægt að vera með 

félagsmiðstöð í Kársnesinu á þessum tíma því vesturbærinn hélt sér mikið saman.” 

,,Eins frábær og skóli er og allt það á öllum stigum þá finnst mér maður læra svo miklu 

meira á óbóklegum hluta í lífinu heldur en í skólanum. Í skólanum lærirðu að afla þér 

þekkingar og leiðir til að gera hina og þessa hlutina en restina lærirðu með því að spjalla 

við fólk, læra að tjá þig, með félagsfærni og fleira svoleiðis og þarna er bara kominn 

grunnurinn að því... standa upp á sviði, söngkeppni og allskonar þannig dót sem nýtist 

okkur... var með söngkeppni í Ekkó og svo var ég nokkrum árum seinni með 

söngkeppni fyrir framhaldsskóla – engin bók hefði getað kennt mér það sem ég lærði 

þar...Hver reynsla skiptir svo miklu máli... með reynslunni og mistökunum lærirðu 

frekar heldur en í einhverri kennslustofu...lærir á lífið” (Rakel). 

Þorvarður talar um hversu mikið af frábærum minningum sem hann og vinir hans 

eiga frá Ekkó. „Það er hellings vesen að vera unglingur og miklar tilfinningar sem fylgja 

því... Ég bý að því alla ævi að hafa verið í svona umhverfi sem var svona gagnrýnið og 

upplýsandi” (Þorvarður) 
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7 Samantekt 

Eins og kemur bersýnilega í ljós í viðtölum okkar við viðmælendur okkar, þá hafði 

Ekkó gríðarlega mikil áhrif á þá einstaklinga sem við ræddum við. Þessir einstaklingar 

voru ekki einsleitur hópur heldur voru þau mjög mismunandi og því ættu þessar 

niðurstöður að geta speglað áhrif félagsmiðstöðva á breiðan hóp unglinga. Það er ekki 

hægt að segja að starfsemi félagsmiðstöðvarinnar hafi nýst öllum á sama hátt eða jafn 

vel. Ekkó var mikilvægari sumum einstaklingum en öðrum. Hún hreinlega bjargaði 

sumum en styrkti aðra. Viðmælendur okkar voru allir sammála um að það voru ekki 

veraldlegu hlutirnir sem fengu þau til að mæta í félagsmiðstöðina heldur sóttu þau í 

samverustund með jafnöldrum sínum sem og starfsfólki Ekkó. 

Enginn viðmælandi sem sóttist einungis eftir því að fara eingöngu til að spila billjard 

eða borðtennis, heldur til þess að hitta vini og kunningja og eiga í samskiptum við 

starfsfólk Ekkó. 

Félagsmiðstöð er afar góður vettvangur til að efla félagsfærni, framkomu og 

samskiptafærni sína. Voru viðmælendur á heildina litið sammála um að hafa lært mikið 

af þátttöku þeirra í félagsmiðstöðvastarfinu. Kemur það skýrt fram hjá flestum 

viðmælendum að þau töldu sig mörg hver hafa eflt samskiptafærni sína til muna. Nánast 

allir viðmælendur nefndu þætti sem snéru að því að efla félagsfærni, samskiptahæfni og 

framkomu. Þau töldu það að vera innan um fullorðið starfsfólk sem talaði við þau sem 

jafningjar hafi skipt þar gríðarlega miklu máli. 

Kom það skýrt fram í nokkrum viðtölum að ákveðnir starfsmenn hefðu náð betur til 

þeirra en aðrir, sem þau litu upp til og voru þeir þeim oftar en ekki miklar fyrirmyndir. 

Margir viðmælenda okkar höfðu orð á því að þau hefðu átt og sum væru enn þann dag í 

dag í þó nokkru samskiptum við fyrrum starfsmenn Ekkó. Má því draga þá ályktun að 

þessir starfsmenn hafi markað djúp spor í uppvaxtarár þeirra. 
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8 Lokaorð 

Með þessari rannsókn höfum við leitast við að veita innsýn inn í hugarheim fáeinna 

einstaklinga sem voru virkir í félagsmiðstöðvastarfi Ekkó. Fengum við fram skoðanir 

þeirra, ástæður þátttöku þeirra og hvaða lærdóm þau drógu af því að vera virkir 

þátttakendur í starfi Ekkó. Þessi rannsókn gaf okkur vitneskju um hvað það er sem fær 

einstaklinga til að mæta og hvað skiptir virkilega máli í félagsmiðstöð. En fyrst og 

fremst ættu niðurstöður þessarar rannsóknar að undirstrika mikilvægi félagsmiðstöðva.  

Tómstundastarf er afar mikilvægt fyrir alla einstaklinga hvort sem viðkomandi er 

barn, unglingur, fullorðinn eða eldri borgari. Þrátt fyrir að tómstundir séu mikilvægar 

öllum, á hvaða æviskeiði sem er, þá teljum við tómstundir vera hvað mikilvægastar 

einstaklingum á unglingsárunum. Þar sem unglingurinn er í óða önn að skýra og efla 

sjálfsmynd sína.  

Samkvæmt þessari rannsókn hefur félagsmiðstöðin Ekkó verið mikilvægur staður 

fyrir marga unglinga og hefur eflaust haft mikil áhrif á mun fleiri einstaklinga en við 

ræddum við. Þegar við tölum um að Ekkó hafi haft mikil áhrif, þá er átt við það starf 

sem fer þar fram. En það starf byggir fyrst og fremst á sköpunargleði, lífsgleði og 

umhyggju starfsmanna sem í félagsmiðstöðinni starfa. Habba virtist vera með þessi þrjú 

orð að leiðarljósi í sínu starfi sem forstöðumaður. 

Það er mikið og gott starf sem Habba hefur skilað af sér í þágu samfélagsins. Vorum 

við minntir á það í gríð og erg hversu mikil áhrif starfsmenn geta haft á skjólstæðinga 

sína, bæði í viðtalinu við Höbbu sem og í gagnavinnslu rannsóknarinnar. Habba kom 

þar oftar en ekki fyrir en hún er sennilega ein af þeim fáu konum á Íslandi sem á yfir 

þúsundir barnabarna. Það kom fram oftar en einu sinni að litið var á Höbbu sem 

hálfgerða ömmu. Sú hlutgerving sýnir áhrif hennar og viðmótið sem hún hefur sýnt 

unglingum sínum. 

Þótt Habba sé títt nefnd í viðtölunum þá kemur fram að starfsfólkið í heild sinni hafi 

verið gott og sumir viðmælendur okkar voru undrandi hversu ótrúlega hæfileikaríkt 

starfsfólk hafi starfað í Ekkó. Það ýtir undir þá hugmynd sem við höfðum um hvað 

mikilvægast sé í starfi félagsmiðstöðva, starfsfólkið. 

Félagsmiðstöð er mikilvægur vettvangur fyrir unglinga til að ná að þroskast sem 

einstaklingar. Félagsmiðstöðin getur skipt einstaklinga mis miklu máli en fyrir suma er 
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hún einfaldlega nauðsynleg. Sérstaklega þeim sem eiga erfitt uppdráttar á einhverjum 

sviðum s.s. í skólanum, heima fyrir eða ráða einfaldlega illa við viðfangsefni 

unglingsáranna. Að mynda sjálfsmynd sína er ærið verkefni og ekki auðvelt fyrir 

unglinga að takast á við. Það þarf lítið til að bregða fyrir þeim fæti og þá getur verið gott 

að fá hjálparhönd frá fullorðnum einstaklingi sem þeir líta ef til vill á sem fyrirmynd. 

Starfsmaður þarf því að sinna starfi sínu faglega og vera meðvitaður um þau 

viðfangsefni sem unglingur þarf að glíma við, á því áhugaverða ferðalagi sem 

unglingsárin geta verið. Þau eru mörg verkefnin sem unglingur þarf að glíma við og oft 

getur verið erfitt að leita ráða hjá fullorðnum. Í kaflanum um hlutverk starfsmanna 

kemur fram að í félagsmiðstöð nálgast starfsmenn skjólstæðinga sína á 

jafningjagrundvelli og þá eru meiri líkur á því að unglingur í vanda leiti til þeirra ef 

eitthvað bjátar á. 

Unglingsárin eiga það til að vera tilfinningarússíbani og því er mikilvægt fyrir 

unglinga að hafa fullorðna einstaklinga í sínu nærumhverfi. Ef við ímyndum okkur 

einstakling sem býr við erfiðar heimilisaðstæður þar sem hann kvíðir fyrir að fara heim 

til sín, vill ekki fara heim og eða hefur engan til að tala við, þá getur félagsmiðstöðin 

verið hans stoð og stytta í gegnum þetta skeið. 

Eftir að hafa framkvæmt þessa rannsókn og fengið skoðanir og upplifanir hjá 

einstaklingum sem stunduðu félagsmiðstöðina Ekkó af kappi á sínum unglingsárum, 

kom það í ljós hversu miklu hlutverki og áhrif félagsmiðstöð getur haft á líf fólks. Það 

sem fólk lærir á þessum tímum tekur það með sér út í lífið. Hæfileiki í samskiptum og 

félagsfærni er eitthvað sem við viljum öll búa yfir og á þessum árum er mikilvægt að 

virkja og vinna í þessum þáttum.  

Í rannsókninni leituðum við eftir svörum við nokkrum atriðum sem við töldum 

mikilvægt að fá upplýsingar um. Með þessari rannsókn vildum við leggja okkar að 

mörkum í þágu tómstundamála en hér á landi hafa einungis tvær rannsóknir verið gerðar 

er snúa að starfi félagsmiðstöðva. Þessar rannsóknir eru dropi í hafið miðað við allan 

þann fjölda rannsókna sem framkvæmdar eru ár hvert er snúa að öðrum viðfangsefnum. 

Því er brýn nauðsyn að styrkja stoðir tómstundastarfsins með fleiri og frekari 

rannsóknum. Með frásögnum þeirra sem tala um að félagsmiðstöðin hafa skipt sig 

sköpum, þroskað, hjálpað eða jafnvel bjargað þeim á þeirra unglingsárum, er líklegra að 

vitundarvakning geti orðið í þjóðfélaginu. Er það í okkar höndum, fagfólks er starfar á 

vettvangi frítímans að halda fána félagsmiðstöðvanna á lofti, með því að skrifa, 

rannsaka og upplýsa landann um það starf sem þar fer fram. 
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