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ÚTDRÁTTUR 

Verkefni þetta fjallar um unglinga, þroska þeirra, vináttu og frístundastarf. Í 

tengslum við frístundastarf unglinga er starfsemi nokkurra ungmennahúsa 

skoðuð. Frístundastarf unglinga almennt sem og unglinga í Mosfellsbæ er 

skoðað í þessu verkefni. Send var stutt tölvupóstkönnun til allra 16 og 17 ára 

unglinga í Mosfellsbæ, með aðstoð OUTCOME kannanakerfisins, og þeir spurðir 

út í eitt og annað er viðkemur skólasókn, frístundastarfi og ungmennahúsi í 

Mosfellsbæ. Niðurstöður könnunarinnar voru í stuttu máli þær að 16 og 17 ára 

unglingar í Mosfellsbæ virðast duglegir að sækja skipulagt frístundastarf. Engu 

að síður finnst þeim vanta frekar upp á félagsstarf fyrir þá í bæjarfélaginu og 

meirihluti þeirra telur að þeir myndu sækja ungmennahús væri það til staðar.  

Samkvæmt rannsóknum er skipulagt frístundastarf talið vera ein besta forvörn 

sem völ er á fyrir unglinga gegn ýmis konar áhættuhegðun sem getur leitt þau 

af braut. Ungmennahús bjóða upp á skipulagt frístundastarf og eru víða um 

land hluti af forvarnarstarfi sveitarfélaga. Með forvarnir og mikilvægi 

skipulagðs frístundastarfs að leiðarljósi er reynt að sýna fram á mikilvægi þess 

að unglingar í Mosfellsbæ hafi áfram aðgang að frístunda- og félagsstarfi þegar 

á framhaldsskólaaldur er komið líkt og félagsmiðstöðvar fyrir grunnskólanema 

bjóða upp á.  
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INNGANGUR 

Það er gaman að vera ungur og unglingsárin geta fyrir marga verið 

skemmtilegustu ár lífsins. Unglingsárin einkennast oftar en ekki af skemmtun, 

gleði og glaum og nánum samskiptum við vini. Vinskapur sem myndast á 

unglingsárum er oft á tíðum sá vinskapur sem endist út lífið. Áhugamálin 

þróast og breytast í takt við aðrar breytingar sem eiga sér stað á 

unglingsárunum. Í lífi flestra unglinga spilar frístundastarf stóran þátt og talið 

mikilvægt að tíminn sem unglingar eyða með vinum sé vel varið.  

Nám mitt á tómstundabraut KHÍ hefur að miklu leyti snúist um unglinga, 

unglingsárin og frístundastarf með unglingum. Í náminu hef ég oft á tíðum litið 

til baka til minna eigin unglingsára og hvernig það var að vera unglingur í 

Mosfellsbæ. Ungmennahús fyrir unglinga 16 ára og eldri eru eitt af því sem ég 

hef kynnst í náminu og þekkti ekki til áður. Ungmennahús má finna um allt 

land. Starfsemi þeirra, hugmyndafræði og markmið eru að mínu mati 

áhugaverð og sýna fram á að skipulagt frístunda- og félagsstarf fyrir unglinga 

að loknum grunnskóla er ekki síður mikilvægt en frístunda- og félagsstarf á 

grunnskólaaldri. Því ákvað ég að kanna hvort ungmennahús væri ekki eitthvað 

sem vert væri að skoða fyrir unglinga í Mosfellsbæ.  

Rannsóknarspurningum, sem og tilgangi þessa verkefnis, má skipta í tvennt: 

Annars vegar eru unglingar, þroski þeirra og frístundastarf skoðað og út frá því 

spurt hvaða máli frítíminn skiptir unglingana og hvernig þeir verji honum. Hins 

vegar eru ungmennahús skoðuð sérstaklega sem frístundaúrræði fyrir unglinga 

16 ára og eldri og spurt hvort ungmennahús í Mosfellsbæ sé jafnvel eitthvað 

sem koma skal fyrir unglingana sem þar búa. Til að leita svara við þessum 

spurningum sem og um frístunda- og félagsstarf unglinga í Mosfellsbæ var send 

út stutt könnun í tölvupósti til 16 og 17 ára unglinga í bænum.  Könnun 

þessari, niðurstöðum og umræðum eru gerð skil í lok verkefnisins. Verkefnið 

hefst á fræðilegum kafla sem skiptist í tvennt. Fyrri hlutinn fjallar um 

unglinga, þroska þeirra, umhverfi og hætturnar sem geta falist í því einu að 

vera unglingur og í þeim seinni er rætt um frístundastarf, mikilvægi þess og 

forvarna. Að því loknu kemur kafli er fjallar um ungmennahús, hugmyndafræði 

og starfsemi fjögurra þeirra hér á landi. Einnig verður stuttlega fjallað um 
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hvernig ungmennahús má finna í Noregi. Áður en áhugaverðar niðurstöður 

könnunarinnar eru kynntar, lýsi ég stuttlega hvernig könnunin fór fram. Í 

umræðukafla verða niðurstöður síðan frekar ræddar og vitnað í rannsóknir á 

málefnum unglinga sem styðja við það sem fram kemur í niðurstöðunum.  
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1. UNGLINGAR 

Unglingsárin hafa alla jafna verið miðuð við táningsárin þ.e.a.s. þrettán til 

nítján. Með breyttu umhverfi og aðstæðum má segja að unglingsárin byrji við 

kynþroskaaldur sem getur verið við 10 ára aldur og ljúki um tvítugt eða þegar 

unglingar hafa öðlast öll þau réttindi og skyldur sem fullorðnir hafa (Steinberg 

2005:7). Hér á landi tíðkast að skipta unglingsárunum í tvennt, frá 13 til 16 

ára unglingar á grunnskólaaldri og 16 til 20 ára unglingar á 

framhaldsskólaaldri.  

Við 16 ára aldur, er grunnskólanámi lýkur breytist eitt og annað í lífi unglinga. 

Þeir eru á leið úr hinu verndaða umhverfi sem grunnskólinn er, yfir í frumskóg 

framhaldsskólanna, þroski þeirra tekur kipp og á þessum tímamótum eykst 

frelsi þeirra og val til muna t.d. hvað varðar nám og atvinnu. 

 

1.1. ÞROSKI 

Unglingsárin eru tímabil mikilla breytinga, tímabil þar sem börn eru að 

breytast í fullorðna einstaklinga með öllu sem því fylgir. Þroskinn sem á sér 

stað á þessum árum er mikill, hvort sem er líkamlega, félagslega eða andlega. 

Samkvæmt kenningum Eriks Erikson (1968:128) um þroska og þroskastig þá 

þroskast sjálfsvitundin og sjálfsmyndin einna mest á unglingsárunum og 

unglingar reyna að finna hvar þeir passi inn í samfélag fullorðinna. 

Breytingarnar sem verða á líkamanum á unglingsárunum geta haft bæði 

jákvæð og neikvæð áhrif á sjálfsmyndina en þroski hennar er talið vera eitt 

erfiðasta verkefni unglingsáranna (Aldís Guðmundsdóttir 1997:149). Útlitið 

skiptir unglinga miklu máli og normið innan hópsins er það sem þeir eru alla 

jafna að leita eftir. Unglingar eru frekar uppteknir af því hvað öðrum finnst 

um þá og skiptir það oft meira máli en hvað þeim finnst um sjálfa sig.  

Erikson (1968:128-129) telur ennfremur að þroskastig unglingsáranna 

einkennist af hlutverkaruglingi og mikilli sjálfsvitund. Til að ná árangri í 

þroska verði unglingar að hafa komist vel yfir fyrri þroskastig og það hvernig 

unglingar réðu við fyrri þroskastig hefur töluvert um það að segja hvernig þeir 

ráða við sjálfsmynd sína og mótun hennar. Það skiptir miklu máli að koma sér 
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upp ákveðinni sjálfsmynd á unglingsárum sem grunni fyrir þann þroska sem 

unglingar öðlast síðan seinna á lífsleiðinni (Arnett 2007:178). Sjálfsmynd sína 

móta unglingar út frá þeim sem standa þeim næst eins og t.d. foreldrum, 

vinum, kennurum, þjálfurum, frístundaleiðbeinendum sem og öðrum sem eru 

þeim á einhvern hátt fyrirmyndir. Unglingar eiga það til að máta sig við ýmsar 

sjálfsmyndir, setja sig í ýmis hlutverk og prófa sig áfram eins og t.d. í námi, 

frístundastarfi og vinnu. Þannig finna þeir hvað hentar þeim, í hverju þeir eru 

góðir og hvað þeir vilja gera í framtíðinni. Þessi leit og tilraunastarfsemi 

unglinganna er mikilvæg í þroskaferlinu í því að læra á lífið og finna hvað þeir 

eru eða vilja vera.  Unglingar verða að fá að reka sig á til þess að læra og 

þroskast, hvort sem það er í námi, frístundstarfi eða bara í lífinu almennt.  

Reynslunám er aðferð sem talin er vera ein besta leiðin til náms. John Dewey 

(1996) er einn þeirra kenningasmiða sem telur svo vera, hann heldur því fram 

að börn og unglingar læri best af reynslunni sem þau verða fyrir og upplifa í 

gegnum skólastarf, frístundir og daglegt líf. Dewey telur mikilvægt að börn og 

unglingar fái að gera mistök til að geta lært af þeim án þess þó að þau séu 

látin halda að þau sé á einhvern hátt misheppnuð. Eigin virkni unglinga, áhugi 

og persónuleg reynsla eru forsenda þess að efla með sér skilning á umhverfi 

sínu. Dewey heldur því jafnframt fram að börn og unglingar séu að eðlisfari 

mjög félagslynd og þau þoli einveru mun verr en fullorðnir. Mikilvægt sé fyrir 

unglinga að læra að vinna í félagslegri heild þar sem þeir nái að þroska 

sjálfsmynd sína og gott félagslíf skipti í raun miklu máli fyrir allan andlegan 

þroska þeirra. Félagslífið verður að skipuleggja fram í tímann og það verður að 

vera svigrúm til að hver og einn fái notið sín á eigin forsendum.  

Það er ekki alltaf auðvelt fyrir unglinga að meta hlutina útfrá eigin 

forsendum. Utanaðkomandi áreiti í umhverfinu hefur mikil áhrif á val unglinga 

og eru fjölmiðlar stöðugt að koma skilaboðum sínum áleiðis til að reyna að 

hafa áhrif á val, smekk, gildi og áhugamál þeirra. Unglingar virðast þó eiga 

auðveldara með að meta sjálfa sig eftir eigin gildum og hugmyndafræði eftir 

því sem þeir þroskast og eldast (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63). 

Á síðari hluta unglingsáranna fer persónuleiki unglinga að falla í fastar skorður 

og sjálfsmyndin verður nokkuð stöðug. Skoðanir unglinga, viðhorf og hugsjónir 
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mótast, áhugamálin verða varanlegri og unglingarnir vita frekar hvað þeir vilja 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:116). Eftir því sem unglingar eldast eiga þeir 

auðveldara með að sjá fyrir sér framtíðina og gera framtíðarplön eins og það 

að flytja að heiman, fara út á vinnumarkaðinn eða í framhaldsnám. Það má 

því segja að á síðari hluta unglingsáranna sé heimur unglinga farinn að færast 

æ meira út af heimilinu og þeir farnir að slíta sig meira frá þeim áhrifum sem 

fjölskyldan alla jafna hefur.  

Þrátt fyrir að sjálfsmyndin sé farin að taka á sig einhverja heildstæða mynd á 

síðari hluta unglingsáranna getur sjálfstraust þeirra verið mjög mismikið eftir 

aðstæðum og umhverfi hverju sinni (Steinberg 2005:273). Sjálfstraustið getur 

verið gott í skólanum eða heima fyrir en slakt þegar kemur t.d. að félagslífi, 

vináttu og samskiptum við hitt kynið og má því segja að jafningjar og vinir geti 

haft töluverð áhrif á sjálfstraust og sjálfsmynd unglinga. 

  

1.2. JAFNINGJAR OG VINIR 

Börn og unglingar eru alla jafna miklar félagsverur og þurfa yfirleitt frekar á 

félagsskap annarra að halda en fullorðnir. Rannsóknir sýna að unglingar í dag 

verja u.þ.b. einum fjórða af tíma sínum einir. Unglingar verja töluvert meiri 

tíma einir en þeir verja með fjölskyldu eða vinum en það getur verið bæði 

gott og slæmt fyrir unglinga (Arnett 2007:188-9). Allir hafa gott af því að vera 

eitthvað einir með sjálfum sér, hlusta á tónlist, láta sig dreyma o.s.frv. en 

mikil einvera unglinga getur haft neikvæð áhrif á líðan þeirra.  

Verji unglingar miklum tíma einir eykst hættan á því að þeir verði einmana 

eftir því sem líður á fullorðinsárin. Ástæða þessa er m.a. talin vera þær 

breytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum eins og það að klára 

grunnskóla, hefja nám í framhaldsskóla, byrja í nýrri vinnu, flytja að heiman 

o.s.frv. Það getur reynst mörgum erfitt að kynnast nýju fólki en jafnframt 

getur verið erfitt að halda sambandi við gamla vini og kunningja þegar komið 

er á framhaldsskólaaldur. 

Þrátt fyrir að unglingar verji miklum tíma sínum einir þá skipta vinirnir þá 

miklu máli og þeir eyða mun meiri tíma með vinum og jafningjum nú en þeir 

gerðu á árum áður. Vinir og jafningjar eru ekki alveg það sama og rétt að geta 
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þess aðeins hér. Jafningjar eru þeir sem eru á sama aldri, hafa svipuð 

áhugamál, eru í sama skóla eða vinna á sama stað. Vinir eru yfirleitt einnig 

þeir sem eru á sama aldri en sambandið við vinina er gagnkvæmt og nánara 

(Arnett 2007:238). 

Það er mikilvægt fyrir unglinga að eiga vini, þeir biðja oft frekar vinina um ráð 

en foreldrana og leita frekar til vina ef eitthvað er. Vinirnir eru flestir að 

ganga í gegnum svipaða reynslu, eru á sama aldri, með svipuð áhugamál og 

veita hver öðrum stuðning, því skiptir vináttan svo miklu máli á þessum aldri. Í 

félags- og frístundastarfi skiptir vináttan unglinga einnig miklu máli, unglingar 

fara ekki einir á dansleiki, viðburði í skólanum, íþróttaviðburði, tónleika 

o.s.frv. (Arnett 2007:250). 

Þó svo vinirnir skipti unglinga jafn miklu máli og raun ber vitni er ekki vitað 

með vissu hvort vinir og jafningjar hafi meiri áhrif á val unglinga í dag en áður 

(Steinberg 2005:171). Rannsóknir hafa sýnt að unglingar telja að vinir passi 

frekar upp hvern annan og að þeir geri ekki eitthvað sem þeir ættu ekki að 

vera að gera. Vinirnir virðast þó ekki hafa jafn mikil áhrif á það að þeim gangi 

vel í skóla eða standi sig almennt vel í því sem þeir taka sér fyrir hendur.  

Áhrif vina og jafningja geta verið bæði góð og slæm. Samkvæmt kenningum 

um félagsnám hefja unglingar frekar neyslu vímuefna og tóbaks sé sú hegðun 

almennt viðurkennd meðal vinanna. Unglingar leita frekar eftir viðurkenningu 

frá jafningjum og vinum heldur en frá fjölskyldunni og eftir því sem 

jafningjarnir- og/eða vinirnir skipta meira máli í lífi unglinga því mun líklegri 

eru unglingar til að fara eftir væntingunum sem gerðar eru til þeirra af hálfu 

jafningja og vina (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998:75-81). Ætla má að litlu máli 

skipti unglingana hvort þessar væntingar hafi góð eða slæm áhrif á þá svo 

lengi sem þeir fá þá viðurkenningu sem þeir eru að sækjast eftir og oft eru 

unglingar að sækjast eftir viðurkenningu frá hinu kyninu.  

Yfirleitt eru jafningja- og vinahópar samansettir af báðum kynjum á 

unglingsárunum og kjósa flestir unglingar að fá að þróa sambönd sín við hitt 

kynið án afskipta fullorðinna. Það má segja að þessi þörf fyrir afskiptaleysi 

fullorðinna eigi sér stað á fleiri sviðum, vina- og jafningjahópar kjósa frekar 

að vera saman og hittast á stöðum þar sem fullorðnir eru ekki (Steinberg 
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2005:173). Unglingar vilja sitt einkalíf án afskipta fullorðinna, þá helst 

foreldra, sé það látið alfarið eftir þeim aukast líkur á áhættuhegðun. 

 

1.3. ÁHÆTTUHEGÐUN 

Áhættuhegðun er sú hegðun sem getur, beint eða óbeint, stofnað lífsstefnu 

unglinga í hættu og haft neikvæð áhrif á heilsu, vellíðan og almennt líf þeirra. 

Áhættuhegðun getur einnig haft mjög neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir 

unglinga, hvort sem er þroska-, félags- eða persónulegar (Bonino o.fl. 2005:19 

o.áfr.). Til áhættuhegðunar teljast t.d. þættir eins og vímuefnaneysla, 

tóbaksnotkun, áfengisneysla, slakur árangur í skóla, þunglyndi, átröskun, 

ótímabær kynlífshegðun og óhófleg tölvu- og netnotkun. 

Þó flestir unglingar prófi eitt og annað sem telst til áhættuhegðunar á 

unglingsárunum er ekki þar með sagt að allir unglingar villist af braut og 

áhættuhegðunin verði ráðandi þáttur í lífi þeirra. Einn þáttur í leið unglinga til 

fullorðinsára er tilraunastarfsemi. Unglingar eiga það til að prófa eitt og 

annað og í byrjun nota þeir jafnvel áfengi til að auðvelda samskipti við hitt 

kynið sem verður svo jafnvel til þess að þeir eiga erfitt með samskipti við hitt 

kynið án áfengis. Þetta á þó alls ekki við um alla unglinga og flestir þeirra fara 

varlega með áfengi og sýna sjaldan hegðun sem talist getur til 

áhættuhegðunar (Bonino o.fl. 2005:73).  

Á aldrinum 14 til 18 ára eru unglingar hvað líklegastir til að sýna 

áhættuhegðun. Á þessu tímabili byrja flestir að reykja, drekka áfengi og neyta 

vímuefna (Sigrún Aðalbjarnardóttir o.fl. 2003). Árið milli 16 og 17 ára er talið 

sérstakt áhættutímabil þegar kemur að því hvenær unglingar hefja neyslu á 

hörðum vímuefnum. Í rannsókn um vímuefnaneyslu unglinga kemur fram að í 

10. bekk hafa að jafnaði 9% unglinga prófað að reykja hass en þegar komið er í 

1. bekk í framhaldsskóla fer þessi tala upp í 12,7%. (Álfgeir Logi Kristjánsson 

o.fl. 2004). Við 17 ára aldur hafa um 30% unglinga prófað hass og um 15% 

þeirra prófað amfetamín. Þessi tala heldur síðan áfram að hækka með 

aldrinum og um tvítugt hafa 47,8% unglinga í framhaldsskóla prófað hass. 

Þegar áfengisneysla er skoðuð þá hafa 90% unglinga í framhaldsskólunum 

bragðað áfengi, hlutfall þeirra sem hafa orðið drukknir í 10. bekk er um 48% 
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og í 1. bekk framhaldsskóla tæp 67%. Í þessum tölum eru stelpur færri en 

strákar. 

Töluverður munur er einnig á strákum og stelpum þegar kemur að 

áhættuhegðun. Strákar á aldrinum 16-19 ára eru stærsti áhættuhópurinn til að 

sýna áhættuhegðun og þá helst strákar sem stunda verk- eða iðnnám eða ekki 

eru í skóla. Þessir strákar eru einnig líklegri til að vera einangraðir félagslega 

og þunglyndir. Því er jafnframt haldið fram að áhættuhegðun einkenni 

unglinga sem gengur illa í skóla, hafa orðið eða verða fyrir einelti eða öðru 

ofbeldi og hafa ekki sömu tækifæri og aðrir til að uppfylla þann lífsstíl sem 

krafist er af unglingum í dag (Miles 2000:43-44). 

Af framantöldu má sjá að mikið breytist í lífi unglinga við það að eitt að fara 

úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Neysla og áhættuhegðun eykst til muna er 

komið er í framhaldsskóla, sérstaklega hjá strákum og við þessu ætti að 

bregðast markvisst. Verndandi þættir eins og öflugt frístundastarf geta haft 

mikið um það að segja hvort unglingar leiðist út í áhættuhegðun eða ekki 

(Bonino o.fl. 2005:73).  

 

2. FRÍSTUNDIR 

Á okkar dögum eru flestir meðvitaðir um forvarnargildi og mikilvægi 

skipulagðs frístundastarfs fyrir börn og unglinga. Rannsakendur hafa um 

nokkurt skeið beint sjónum sínum að ungu fólki, frístundastarfi, áhugamálum, 

áhættuhegðun og forvörnum. Skipulagt frístundastarf er talið skapa festu í lífi 

unglinga og veita vissa umgjörð utan um jafningja- og vinasamskipti. Skipulagt 

frístundastarf er jafnframt talið vera vel til þess fallið að kenna unglingum 

ósérhlífni í þágu hópsins sem og veita þeim þjálfun í framkomu og tjáningu. 

Markvisst skipulagt frístundastarf eykur mannauð unglinga ásamt því að halda 

þeim uppteknum svo minni tími og tækifæri gefist til athafna sem leitt gætu 

til óæskilegrar hegðunar (Menntamálaráðuneytið 2003:5).  

Frítími unglinga er meiri á okkar dögum en hann var áður. Þrátt fyrir það 

virðast unglingar vinna meira fyrir utan heimilið en áður. Samkvæmt 

rannsóknum eru þeir ekki í vinnu til þess að safna sér peningum fyrir frekari 



- 16 - 
 

menntun eða öðru í framtíðinni. Flestir eru í vinnu til að eiga fyrir neyslunni 

þ.e.a.s. fötum, skemmtunum o.fl. (Steinberg 2005:240). Einnig má ætla að 

einhverjir séu í vinnu til að eiga fyrir „frítímanum“ því það kostar sitt að 

fylgja tískunni, eiga nýjustu tæki og tól, fara í bíó, stunda líkamsrækt o.s.frv. 

Hjá mörgum unglingum er frítíminn meiri heldur en sá tími sem varið er í skóla 

eða vinnu eða allt að 40-50% af þeim tíma sem þeir eru vakandi á sólarhring 

(Steinberg 2005:232).  

Algengt er að börn byrji ung að verja frítíma sínum í fjölbreyttu frístundastarfi 

en eftir því sem börn og unglingar eldast fækkar þeim stundum sem varið er í 

skipulögðu frístundastarfi (Arnett o.fl. 2007:251). Kannanir sýna að 64% 

unglinga í 9. og 10. bekk taka þátt í virku frístundastarfi en aðeins 46% 

framhaldsskólanema á aldrinum 16 til 19 ára (Menntamálaráðuneytið 

2003:20).  

Unglingar á framhaldsskólaaldri vilja frekar koma að frístundastarfi á sínum 

eigin forsendum og skipuleggja það sjálfir, það skýrir kannski að hluta 

brottfall þeirra úr t.d. íþróttum. Það skiptir höfuðmáli að unglingarnir geti 

varið frítíma sínu í það sem þeir kjósa en undir umsjón ábyrgra aðila (Svandís 

Nína Jónsdóttir o.fl. 2003).  

Aukin þörf fyrir framboð á félags- og frístundastarfi fyrir unglinga 16 ára og 

eldri hefur myndast á síðastliðnum árum (Menntamálaráðuneytið 2003:9). Það 

er ekki þar með sagt að lítið sem ekkert sé í boði, síður en svo. Það er nú samt 

svo að flest það starf sem er í boði er að miklu leyti skipulagt af fullorðnum, 

gildir hér einu hvort átt er við íþróttastarf, tónlistarnám eða annað 

æskulýðsstarf. 

 

2.1. ÍÞRÓTTIR OG TÓNLIST 

Skipulagt frístundastarf, til að mynda íþróttastarf og tónlistarstarf er talið 

hafa góð almenn áhrif á unglinga. Unglingar sem eru virkir í frístundastarfi 

hafa frekar gott sjálfstraust og sterka sjálfsmynd, hvort sem það er orsök eða 

afleiðing er þó ekki að fullu rannsakað (Steinberg 2005:247-249) en sjálfsagt 

hjálpast hvoru tveggja að. Íþróttir eru það frístundastarf sem langflestir 

unglingar stunda í dag, gildir einu hvort það eru unglingar í Ameríku eða 
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unglingar í Mosfellsbæ (sbr. könnun síðar í verkefninu). Unglingar stunda 

íþróttir vegna félagsskaparins og ánægjunnar sem þeir fá út úr leiknum 

(Þórlindur Þórólfsson o.fl 2000). Íþróttir eru taldar hjálpa unglingum við að 

staðsetja sig í samfélaginu og móta tengsl við jafningja. Forvarnargildi íþrótta 

er jafnframt ótvírætt, hvort sem það er gegn áhættuhegðun, offitu, þunglyndi 

eða almennri vanlíðan. 

Rannsóknir sýna að unglingar í framhaldsskóla sem stunda íþróttir eða annað 

skipulagt frístundastarf hætta síður í námi og eru jafnframt líklegri til að 

standa sig betur í því en þeir sem ekki stunda íþróttir eða annað skipulagt 

frístundastarf (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl. 2003). Rannsóknir sýna ennfremur 

að þeir unglingar sem eru í tónlistarnámi eru síður líklegir til að sýna 

áhættuhegðun á borð við reykingar, áfengis- og vímuefnaneyslu. Einnig eru 

minni líkur á því að unglingar sem eru í tónlistarnámi hætti í framhaldsskóla 

(Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl. 2004).  

Tónlist er talin hafa góð áhrif á unglinga og þroska þeirra (Larsons 1995). Því 

er haldið fram að unglingar kjósi frekar að hlusta á tónlist en t.d. að horfa á 

sjónvarp eða spila tölvuleiki. Markhópur þeirra sem semja og selja tónlist er í 

mörgum tilfellum unglingar sbr. rapp, rokk, hipp hopp, o.s.frv. Unglingum 

finnst þeir vera meira á „lífi“ þegar þeir hlusta á og/eða spila tónlist og þeir 

nota oft tónlist til að skilgreina sjálfa sig. Tónlistin er sá þáttur frístundastarfs 

sem vegur hvað þyngst í menningu unglinga og hefur mikið skemmtanagildi í 

augum þeirra (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000). Þar sem unglingar koma saman 

er tónlist, sérstaklega þegar þeir eru að skemmta sér. 

 

2.2. SKEMMTANIR 

Skemmtanagildi frístundastarfs er meginhvati þess að unglingar sem og aðrir 

sækja í frístundastarf. Frístundastarf á líka að vera skemmtilegt en boðskapur 

og tilgangur þess þarf einnig að vera gefandi á einhvern hátt. Unglingar eru 

hvað duglegastir mannfólksins við að skemmta sér. Skemmtanalífstíll er einn 

þeirra lífsstíla sem unglingar þróa snemma með sér og einkennist hann af 

skemmtunum á borð við partý, rúnta um í bíl, sækja rokktónleika og neyta 

áfengis (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998). Þessi lífsstíll er talinn fara saman 



- 18 - 
 

með litlum áhuga á námi og litlu aðhaldi foreldra. Unglingar vilja skemmta sér 

og hafa gaman af lífinu, það er alkunna. Engu að síður sýna rannsóknir að 

þegar skemmtanalífsstíllinn er ráðandi lífsstíll eru mun meiri líkur á að 

unglingar neyti vímuefna, áfengis og tóbaks en þeir sem stunda lífsstíl þar sem 

íþróttir og/eða annað skipulagt frístundastarf er ráðandi.  

 

2.3. FJÖLMIÐLAR OG ÁHRIF 

Eitt og annað hefur trúlega áhrif á það hvaða lífsstíl unglingar velja sér og 

áhrifin koma víða að. Unglingar eru fljótir að tileinka sér nýjustu tækni hverju 

sinni og það er sjálfsagt enginn þjóðfélagshópur sem notar fjölmiðla jafn 

mikið og unglingar. Unglingar í iðnvæddum ríkjum eyða allt að átta tímum á 

dag í fjölmiðla eins og t.d. sjónvarp, útvarp, internet og tölvuleiki. Fjölmiðlar 

hafa mikil áhrif á unglinga og það getur reynst unglingum erfitt að standast þá 

pressu sem fjölmiðlar setja fram eins og hvað varðar tísku, líkamsímyndir o.fl. 

(Arnett 2007:413 o.áfr.). Internetið er einn þeirra fjölmiðla í dag sem hefur 

breytt hvað mestu í lífi unglinga þegar kemur að samskiptum, afþreyingarefni 

sem og aðgangi að fræðsluefni. Þó að Internetið opni margar dyr t.d. þegar 

kemur að menntun, samskiptum og afþreyingu þá getur það verið nokkuð 

„hættulegur“ miðill. Unglingar geta einangrast félagslega vegna mikillar net- 

og tölvunotkunar og einnig hefur borið talsvert á kynferðislegu áreiti og 

misnotkun í tengslum við internetnotkun.  

Miðað við þau áhrif sem fjölmiðlar virðast hafa almennt á fólk mætti ætla að 

þeir gætu gengt lykilhlutverki í forvarnarstarfi. Bannað er að auglýsa tóbak og 

áfengi í opinberum miðlum á Íslandi. Auglýsingar um skaðsemi reykinga, 

drykkju á meðgöngu og hættuna sem fylgir vímuefnaneyslu hafa ítrekað birst á 

skjám og í dagblöðum landsmanna. Fjölmiðlamenn telja þó ábyrgðina ekki 

vera hjá sér og telja sig ekki skylduga til að sinna forvörnum en flestir eru þó 

meðvitaðir um mikilvægi þess að vera góðar fyrirmyndir (Sigrún Stefánsdóttir 

2001). Trúlega mætti virkja fjölmiðlana til markvissari forvarna og hvetja enn 

frekar einstaklinga sem hjá þeim starfa til þess að vera unglingum sem og 

öðrum góðar fyrirmyndir.  
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2.4. FORVARNIR 

Forvarnir geta verið mjög margvíslegar og komið inn á marga þætti í 

samfélaginu. Forvarnir geta átt sér stað á ýmsum vettvangi eins og t.d. inni á 

heimilum, í skólum, í skipulögðu frístunda- og æskulýðsstarfi og hjá hinum 

ýmsu félagasamtökum. Stefnan í forvörnum verður þó að vera skýr (Árni 

Einarsson 2001). Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga segir í IX. 

kafla er fjallar um þjónustu við unglinga: „Að tilhlutan sveitarfélaga skal vera 

skipulegt forvarnarstarf í unglingamálum sem miðar að því að beina 

athafnaþörf æskufólks á heillavænlegar brautir“ (Alþingi 1991). Þetta er skýrt 

og má ætla að sveitarfélögin sinni þessu ágætlega með öllu því íþrótta- og 

tómstundastarfi sem finna má í hverju sveitarfélagi. Trúlega má þó víða gera 

betur, sérstaklega þegar kemur að unglingum á framhaldsskólaaldri þar sem 

brottfall unglinga úr skipulögðu frístundastarfi eykst með aldrinum sem og 

líkurnar á áhættuhegðun. 

Samstillt átak þar sem reynt er eftir fremsta megni að tengja saman 

jafningjahópinn, fjölskylduna, skólann og frístundastarfið getur verið góð leið 

til þess að minnka líkurnar á að unglingar kynnist vímuefnum eða öðrum 

þáttum áhættuhegðunar (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998). Mikilvægt er að 

skapa unglingum skilyrði og aðstæður til þess að stunda heilbrigðan lífstíl. 

Forvarnir þurfa þó að byrja fyrr en á unglingsárum eigi þær að skila árangri, 

engu að síður má ætla að nauðsynlegt sé að halda þeim áfram fram á 

fullorðinsár.  

Því lengur sem unglingar fresta því að hefja neyslu áfengis eða annarra 

vímuefna aukast líkurnar á því að þeir ánetjist þeim ekki og eigi við vanda 

þeim tengdum í framtíðinni. Því yngri sem unglingar eru þegar þeir hefja 

neyslu því meiri líklegra er að  neyslan verði meiri og því mun meiri líkur á því 

að þeir þrói með sér áfengis- og vímuefnasýki (Einar Gylfi Jónsson 2001). 

Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi er ein besta forvörn sem völ er á. Það 

skiptir ekki öllu máli hvers eðlis frístundastarfið er heldur að það sé skipulagt 

og í umsjón ábyrgra aðila. Það eykur líkurnar á því að unglingar haldi áfram í 

skóla og séu í góðu og nánu sambandi við fjölskyldu sína, vini, kennara, 

leiðbeinendur og aðra sem þeir umgangast (Steinberg 2005:251). Unglingar 
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sem ekkert hafa fyrir stafni í frítíma sínum og eru ekki í frístundastarfi í 

umsjón ábyrgra aðila sem standa vörð um rétt gildi og viðmið eru mun líklegri 

en aðrir til að stunda áhættusaman lífsstíl sbr. vímuefna- og tóbaksnotkun 

(Þórólfur Þórlindsson 1998:89). Unglingar þurfa að hafa eitthvað fyrir stafni í 

frítíma sínum sem styður við heilsusamlegan lífsstíl á stað sem þeir geta ráðið 

tíma sínum nokkuð sjálfir. Líkt og fram hefur komið vilja unglingar yfirleitt 

frekar taka þátt í frístundastarfi sem er kominn til af frumkvæði þeirra sjálfra 

heldur en frá foreldrum eða öðrum fullorðnum (Steinberg 2005:173). Dæmi 

um slíkt frístunda- og félagsstarf má oft finna í ungmennahúsum.   

 

3. UNGMENNAHÚS 

Hugmyndin um ungmennahús er ekki ný og víða má finna ungmennahús, 

ungmennaklúbba o.fl. fyrir börn og unglinga. Á Norðurlöndunum má víða finna 

ungmennahús, t.d. í Danmörku (Ungdomsringen [án árs]) og í Noregi.  

Í Noregi hafa landssamtökin Ungdom og fritid [án árs.] verið starfrækt frá 

árinu 1978. Samtök þessi styðja við menningu og frítíma unglinga og markmið 

þeirra eru m.a. að tryggja að öll börn og unglingar frá 10 til 18 ára hafi aðgang 

að frístundastarfi við hæfi og/eða ungmennahúsi. Samtök þessi eru aðilar að 

UFN (Ungdom og fritid i Norden) ásamt fleirium norrænum 

ungmennasamtökum t.d. SAMFÉS á Íslandi. Flestir frístundaklúbbar og 

ungmennahús í Noregi eru ætlaðir unglingum 13 til 18 ára en einnig má finna 

ungmennahús fyrir 16 til 25 ára líkt og hér á landi. Til að mynda eru nokkur 

slík ungmennahús í Þrándheimi. Eitt þeirra er ungmenna- og menningarhúsið 

Isak (Kultursenteret Isak [án árs]). Í því ungmennahúsi er kaffihús og þangað 

geta unglingar leitað með hugmyndir sínar og langanir um það sem þeir vilja 

gera í frítíma sínum og framkvæmt þær. Mikið er t.d. um tónlistarstarfsemi og 

í boði ýmis námskeið tengd tónlist. Hugmyndafræðin gengur að stærstum 

hluta út á að unglingarnir komi sjálfir með hugmyndirnar og vinni sjálfstætt að 

því sem þá langar til að gera. 

Hér á landi var fyrsta ungmennahúsið ætlað 16 til 25 ára opnað árið 1991, Hitt 

húsið í Reykjavík (Hitt húsið [án árs]). Í dag má finna ungmennahús um allt 
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land. Misjafnt er hvernig rekstri þessara húsa er háttað, í sumum 

sveitarfélögum sér Rauði krossinn um reksturinn, í öðrum sjá sveitarfélögin um 

húsin og rekstur þeirra, en víða eru þetta samstarfsverkefni Rauða krossins og 

sveitarfélaganna. Þau ungmennahús sem starfrækt eru í dag eru: Hitt húsið 

Reykjavík, Gamla bókasafnið Hafnarfirði, Hvíta húsið Akranesi, Mímir 

Borgarnesi, Gamla apótekið Ísafirði, Geymslan Sauðárkróki, Húsið Akureyri, 

Tún á Húsavík, Vegahúsið á Egilsstöðum, Austurríki á Eskifirði, OZ Vík í Mýrdal, 

H-húsið í Hveragerði, Skýlið Sandgerði og 88 húsið í Reykjanesbæ (Rauði kross 

Íslands [án árs]).  

Víða um land eru sveitarfélög að skoða að stofna ungmennahús og stutt er í 

það að ungmenna- og menningarhús verði opnað í Kópavogi (Bæjarstjórn 

Kópavogs 2005). Einnig stendur til að opna ungmennahús ií sveitarfélaginu 

Árborg (Íþrótta- og tómstundanefnd Árborgar 2007), í Vestmannaeyjum 

(Menningar- og tómstundaráð Vestmannaeyja 2007) og sjálfsagt víðar. 

 

3.1. UNGMENNAHÚS VÍTT OG BREYTT UM LANDIÐ 

Eins og komið hefur fram eru ungmennahús rekin víða um land. Hér á eftir 

verður starfsemi fjögurra þeirra lítillega kynnt sem og hugmyndafræði. Þessi 

fjögur ungmennahús urðu fyrir valinu vegna þess að þau eru bæði í stórum og 

litlum sveitarfélögum og forstöðumenn þeirra brugðust vel við fyrirspurnum 

höfundar. 

 

3.1.1. GAMLA BÓKASAFNIÐ HAFNARFIRÐI 

Í Hafnarfirði er starfrækt á vegum sveitarfélagsins ungmenna- og 

menningarhús er nefnist Gamla bókasafnið. Starfsemin þar byggir að mestu 

leyti á frumkvæði, hugmyndum og áhuga unglinganna í bænum (Andri Ólafsson 

o.fl. 2002). Í Gamla bókasafninu er lögð mikil áhersla á fjölbreytileika í 

starfinu sem og fjölbreytta starfsemi. Aðsóknin er misjöfn eftir því hvað um er 

að vera hverju sinni en alltaf eitthvað rennerí.   

Hugmyndafræði Gamla bókasafnsins styðst að einhverju leyti við hugmyndir 

Howards Gardner um fjölgreindarkenninguna (Armstrong, 2001:20-21). 
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Gardner heldur því fram að hæfileikar og greind fólks geti legið á 

mismundandi sviðum, að enginn ein tegund greindar sé mikilvægari en önnur 

og allir búi yfir öllum greindum. Gardner telur að allir búi yfir hæfni til að 

þróa með sér allar greindir og telur mikilvægt að allir fái tækifæri til að sinna 

fjölbreytilegum verkefnum, hvort sem þau eru í leik eða starfi, til að ná fram 

sem bestum þroska.  

Í Gamla bókasafninu er sérstaklega lögð rækt við samskiptagreindina því talið 

er að ungu fólki vegni betur í framtíðinni þroski það með sér góða 

samskiptahæfni (Andri Ólafsson o.fl. 2002). Einnig er töluvert lagt uppúr 

forvörnum og ráðgjöf og að starfsfólk hússins sé góðar fyrirmyndir sem 

unglingarnir geti leitað til. 

Opið er þrjá virka daga frá kl. 14-23. Á þriðjudögum eru ungmömmumorgnar 

frá kl. 11-12.30 og um helgar er opið á kvöldin frá kl. 19-23. Ýmis starfsemi 

fer fram í húsinu alla jafna og er þar m.a. aðstaða fyrir tónleikahald, kaffihús, 

tölvur og vinnumiðlunm svo eitthvað sé nefnt (Gamla bókasafnið [án árs]). 

 

3.1.2. 88 HÚSIÐ Í REYKJANESBÆ 

Í Reykjanes bæ er starfrækt á vegum sveitarfélagsins ungmennahús er kallast 

88 húsið. Það var vígt árið 2004 og að meðaltali sækja um 45 unglingar það 

alla jafna en þó fleiri þegar um skipulagða viðburði á vegum Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja eða tónleika er um að ræða (Hafþór Barði Birgisson 2008). Í 88 

húsinu, líkt og í Gamla bókasafninu hafa unglingarnir sjálfir mest um það að 

segja hver starfsemin er. Í hugmyndafræði 88 hússins er stuðst við kenningar 

Howards Gardner með það að leiðarljósi að sem flestir geti fundið eitthvað við 

sitt hæfi. 

Starfsemi 88 hússins er fjölbreytt. Þar má finna kaffihús, tölvuver, 

snókerborð, breiðtjaldssjónvarp og fundarherbergi. Í kjallara hússins er salur 

sem nýttur er undir ýmsar uppákomur eins og t.d. tónleika. Húsið er opið fjóra 

daga í viku frá kl. 14-23.30. Um helgar er oft opið á daginn og þá sérstaklega 

ef góðir knattspyrnuleikir eru í sjónvarpinu. Í 88 húsinu er einnig að finna 

hjólbretta- og línuskautagarð og æfingaaðstaða er fyrir allt að fjórar 

hljómsveitir. Húsráð skipað unglingum starfar við húsið ásamt starfsmönnum 
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þess og markmið þess er að gera starfið í húsinu sem fjölbreyttast og 

skemmtilegast (88 Húsið [án árs]). 

 

3.1.3. MÍMIR BORGARNESI 

Samkvæmt Indriða Jósafatssyni (2008) forstöðumanni í Borgarnesi hófst 

starfsemi ungmennahússins Mímis árið 2001 í gömlu kartöflugeymslu bæjarins. 

Sveitarfélagið rekur alfarið húsið og aðstoðaði við uppbyggingu þess. Auk 

aðstoðar sveitarfélagsins við breytingar á húsnæðinu og uppbyggingu mættu 

áhugasamir unglingar og hjálpuðu til við að mála og standsetja. Áður en 

starfsemin hófst var leitað til fyrirtæjka í bænum til að styrkja starfsemina og 

voru einhverjir sem gáfu tölvur, snókerborð, kaffivél og leiktæki.  

Líkt og í öðrum ungmennahúsum sjá unglingarnir sjálfir að mestu leyti um 

almenna starfsemi, fullorðnir eru þarna eingöngu til að fylgjast með að allt 

fari vel fram og til staðar ef eitthvað er.  

Mímir er opinn þrjú kvöld í viku og að jafnaði mæta 10 til 20 unglingar á 

kvöldi. Líkt og í 88 húsinu mæta þó mun fleiri þegar um skipulagðar 

uppákomur er að ræða. Í ár hefur mætingin þó aukist þar sem menntaskóli er 

nú starfræktur í Borgarnesi. Til tals kom að loka ungmennahúsinu þegar 

menntaskólinn í Borgarnesi kæmist í varanlegt húsnæði en unglingarnir þar í 

bæ hafa sett sig alfarið upp á móti því. Þeir sem ekki eru í menntaskólanum 

eða á leiðinni í hann vilja hafa áfram hlutlausan stað til að hittast á og sinna 

áhugamálum sínum með vinum og jafningjum í bænum (Indriði Jósafatsson 

2008). 

Hugmyndafræði Mímis byggir á því að þessi félagsaðstaða komi í beinu 

framhaldi af félagsmiðstöðvastarfi í eldri bekkjum grunnskóla. Lagt er upp 

með það að unglingarnir hafi sinn stað í bænum til að hittast á og sinna 

áhugamálum í stað þess að hanga öll kvöld í sjoppum bæjarins. Í húsinu er 

starfrækt húsráð skipað unglingum og vinnan sem fer fram í því er galdurinn á 

bak við virkni þess og starfsemi (Indriði Jósafatsson 2008). 

 

3.1.4. VEGAHÚSIÐ EGILSSTÖÐUM 
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Vegahúsið á Egilsstöðum opnaði þann 22. janúar sl. eftir nokkurt hlé og eftir 

að hafa fengið nýtt húsnæði til afnota. Frá árinu 2004 hafði Vegahúsið haft 

aðstöðu í gömlu 80 fm húsnæði sem orðið var allt of lítið. Nýja húsnæðið er 

mun stærra og öll aðstaða þar til fyrirmyndar. Hljómsveitir og aðrir minni 

hópar hafa nú aðstöðu til æfinga. Einnig hefur bæst við myndlistaraðstaða 

sem og föndurherbergi sem er vel tækjum búið. Risa flatskjár er í húsinu, 

leikjatölvur, billiardborð, þythokkíborð og kaffihús með þráðlausri 

nettengingu. Rúsínan í pylsuendanum er síðan hljóðvinnslustúdíó sem er 

útbúið nýjustu tækjum og tólum til að taka upp tónlist (Kristín Scheving 

2008). 

Vegahúsið er opið alla virka daga frá kl. 14-23 og um helgar frá kl. 18-23. 

Dagskrá hússins er skipulögð af unglingunum sjálfum og eru á bilinu 5 til 45 að 

mæta á hverjum degi. Vegahúsið er rekið af Fljótsdalshéraði en Rauði krossinn 

kom þó að rekstrinum um tíma. Starfsemin hefur einnig fengið ýmsa styrki 

m.a. frá Lýðheilsustöð. Markmið Vegahússins er að gefa unglingum á 

Fljótsdalshéraði tækifæri til að vinna að skemmtilegum verkefnum, stað þar 

sem öll vímuefni eru bönnuð en heilsa og vellíðan höfð að leiðarljósi. Í húsinu 

geta unglingar fengið ráðgjöf um hin ýmsu málefni og til stendur að bjóða 

uppá ókeypis félagsráðgjöf sem og ókeypis námskeið fyrir unga foreldra 

(Kristín Scheving 2008). 

 

3.2. HUGMYNDAFRÆÐI UNGMENNAHÚSA 

Ungmennahúsin, starfsemi þeirra og rekstur eru á margan hátt lík. Óhætt er 

að segja að hugmyndafræði þeirra og áherslur séu svipaðar. Lagt er upp með 

það að unglingarnir komi sjálfir með sínar hugmyndir og langanir í starfið og 

að starfið sé að stærstum hluta skipulagt af þeim sjálfum. Í tveimur þeirra er 

verið að vinna eftir fjölgreindarkenningu Gardners, að hver og einn eigi að 

geta fundið eitthvað við sitt hæfi og að allir séu sterkir á einhverju sviði. Í 

öllum þessum ungmennahúsum er rík áhersla lögð á tónlistarlíf og það að 

unglingar geti komið inn í húsin og fundið sér afþreyingu við hæfi.  

Það virðist samt vera svo að mis mikið er lagt í ungmennahúsin og stærð og 

íburður þeirra er nokkuð misjafn. T.d. er aðstaðan á Egilsstöðum og í 



- 25 - 
 

Reykjanesbæ nokkuð betri og stærri en víða annars staðar. Á Egilsstöðum er 

boðið upp á ýmsa ráðgjöf en minna gert af því í hinum húsunum og þar eru öll 

nýjustu tæki og tól eins og fullkomið hljóðver og tónleikaaðstaða. Í 

Reykjanesbæ er flottur hjólabretta- og línuskautagarður sem ekki finnst í 

öðrum ungmennahúsum sem og  góð aðstaða fyrir hljómsveitir að æfa í.  

Í öllum húsunum eru húsráð sem unglingar skipa ásamt starfsmanni eða 

starfsmönnum húsanna. Með húsráðunum er verið að tryggja að unnið sé með 

unglingalýðræði og þær ákvarðanir sem teknar eru varðandi starfsemi og 

annað er viðkemur húsunum séu áí höndum unglinganna sjálfra. Unglingarnir 

sjálfir eiga og hafa skoðanir á því hvernig frístundastarf þeirra er og hvernig 

það er skipulagt, eðlilegast er því að bera allar slíkar ákvarðanir undir þá og 

kanna viðhorf þeirra.  

 

4. KÖNNUNIN 

Í þessum kafla er sagt frá könnuninni er send var til allra 16 og 17 ára unglinga 

í Mosfellsbæ. 

Könnun þessi er megindleg og er tilgangur hennar að leita svara við því hvað 

16 og 17 ára unglingar í Mosfellsbæ gera í frístundum, hvort þeim finnst vanta 

eitthvað upp á félagsstarf í bænum fyrir þeirra aldurshóp, hver áhugi þeirra er 

að sækja ungmennahús og hvernig starfsemi unglingarnir myndu vilja hafa í 

ungmennahúsi.    

 

4.1. ÞÁTTTAKENDUR 

Þátttakendur í könnuninni voru unglingar í Mosfellsbæ fæddir árin 1990 og 

1991. Heildarúrtak voru 240 unglingar. Til að nálgast unglingana var leitað til 

grunnskólanna í Mosfellsbæ og netföng allra foreldra fengin þar úr 

upplýsingakerfi skólanna, Mentor. Það voru 220 netföng foreldra sem reyndust 

enn vera virk og í notkun. Eftir að könnunin var send út svöruðu 10 foreldrar 

strax tilbaka og sögðu að þeir eða börn þeirra væru flutt úr bæjarfélaginu og 

tækju þess vegna ekki þátt. 



- 26 - 
 

 

4.2. MÆLITÆKI 

Notast var við spurningalista, alls níu spurningar (sjá Viðauka I). 

Spurningalistinn var saminn sérstaklega fyrir þetta verkefni og voru 

rannsóknarspurningar verkefnisins hafðar til hliðsjónar. Fyrstu spurningar voru 

almenns eðlis eins og kyn og hvort viðkomandi sé í framhaldsskóla eða í vinnu. 

Síðan var spurt út í frístundastarf, hvort viðkomandi myndi sækja 

ungmennahús væri það til staðar og hvernig starfsemi hann vildi sjá í slíku 

húsi.  

Spurningalistinn var borinn undir forstöðumann fræðslu- og menningarsviðs 

Mosfellsbæjar, Björn Þráinn Þórðarson og jafnframt fengu þrír 16 ára 

unglingar hann til umsagnar og prófunar áður en hann var sendur út.  

 

4.3. FRAMKVÆMD  

Í lok janúar sl. var tölvupóstkönnun send út í gegnum Outcome kannanakerfi 

til 220 foreldra 16 og 17 ára unglinga í Mosfellsbæ. Foreldrar voru beðnir um 

að veita börnum sínum leyfi til að svara stuttri könnun með því að opna tengil 

sem fylgdi með í tölvupóstinum.  

Til að byrja með var lítil svörun, milli 30 og 40 unglingar svöruðu fyrstu fjóra 

dagana. Send var ítrekun á fimmta degi og foreldrar þá einnig beðnir um að 

senda netföng barna sinna til baka kysu þeir frekar að könnunin yrði send 

beint til þeirra. Lokaítrekun var síðan send tveimur dögum síðar og var 

könnuninni lokað á miðnætti daginn eftir. Alls svöruðu 107 unglingar 

könnuninni eða rétt tæp 51% af þeim sem talið er að hafi fengið könnunina.  

 

5. NIÐURSTÖÐUR 

Hér á eftir verða kynntar niðurstöður könnunarinnar en þær síðan frekar 

ræddar í umræðukafla. 
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Af þeim 107 þátttakendum sem svöruðu könnuninni voru 47 strákar eða 4
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eins og sjá má á Mynd 5. Leyfilegt var að merkja við fleiri en einn af 

3. Ef hefði verið framhaldsskóli í Mosfellsbæ þegar þú 
ur þú að þú hefðir valið að 

eða tæp 44% að það hefði verið mjög 

eða frekar líklegt að þeir hefðu sótt framhaldsskóla í bænum hefði hann verið 

ldu það frekar eða mjög 

 í ljós að níu 

ða 50% en þeir 

frístundastarf. Fyrri 

þeir stundi eitthvað reglulega í frístundum 

við fleiri en einn af 
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Mynd 5. Stundar þú reglulega eitthvað af eftirfarandi í frístundum 
fyrir utan skóla eða vinnu?

Spurt var út í það helsta sem talið er

unglingar eða 21% sem sögðust ekki stunda neitt af eftirfarandi í frístundum. 

Langflestir eða 52 sögðust æfa íþróttir 

íþróttunum voru flestir í tónlist eða 35%

framhaldsskóla en 29 unglingar

Fæstir sögðust stunda myndlist eða fjórir

Í næstu spurningu voru unglingarnir spurðir 

frístundum. Leyfilegt var 

skrá í valmöguleikann „annað“ ef eitthvað af valmöguleikunum átti ekki við 

viðkomandi.  

Mynd 6. Hvað gerir þú almennt í frístundum? 
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5. Stundar þú reglulega eitthvað af eftirfarandi í frístundum 
fyrir utan skóla eða vinnu? 

það helsta sem talið er að unglingar iðki reglulega. Það voru 23 

lingar eða 21% sem sögðust ekki stunda neitt af eftirfarandi í frístundum. 

Langflestir eða 52 sögðust æfa íþróttir eða 49% aðspurðra. Næst á eftir 

flestir í tónlist eða 35%. Þar á eftir kom skipula

unglingar svöruðu að þeir tækju þátt í slíku eða 27%. 

ðust stunda myndlist eða fjórir og 12 sögðust vera í leiklist eða 11%.

Í næstu spurningu voru unglingarnir spurðir um hvað þeir gerðu

var að merkja við fleiri en einn valmöguleika sem og 

skrá í valmöguleikann „annað“ ef eitthvað af valmöguleikunum átti ekki við 

Mynd 6. Hvað gerir þú almennt í frístundum? 
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nefndu aðra hluti en þá sem gefnir voru upp sem valmöguleikar. Sjö unglingar 

49%

11%
4%

35%
27%

Íþróttir (reglulegar æfingar)
Myndlist

Tónlist (tónlistarnám) Skipulagt félagsstarf í framhaldsskóla

19%
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5.3. FÉLAGSSTARF 

Í þremur síðustu spurning

þeim fyndist vanta eitthvað upp á f

ungmennahúsi og starfsemi sem þar mætti finna.

Unglingarnir voru fyrst spurðir 

16 til 20 ára í Mosfellsbæ

Mynd 7. Finnst þér að það mætti vera meir

 

 

 

 

 

Fram kemur á Mynd 7 að 75 unglingar eða 70% 

því að það mætti vera meira félagsstarf

síðan 25 eða 23% sem sögðust ekki vita hvort það mætti vera meira félagsstarf 

og sjö eða 7% sögðust vera frekar eða mjög ósammála því að meira félagssta

mætti vera í bænum.    

Í næstu spurningu var 

Unglingarnir voru spurðir hvort þeir myndu sækja ungmennahús væri það til 

staðar í Mosfellsbæ. 
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pp bíl með pabba sínum, annar í mótorkrossi, einn nefndi 

hestamennsku, nokkrir nefndu heimalærdóm, skemmtanir og vers

Einn sagðist eyða tíma með fjölskyldunni og þrír nefndu að þeir væru

Space. Þá sögðust sjö unglingar ekki gera neitt í 

 OG UNGMENNAHÚS 

síðustu spurningum könnunarinnar voru unglingarnir spurðir hvort

vanta eitthvað upp á félagsstarf í bænum, um áhug

og starfsemi sem þar mætti finna. 

spurðir hvort þeim fyndist vanta meira félagsstarf fyrir 

16 til 20 ára í Mosfellsbæ.  

7. Finnst þér að það mætti vera meira félagsstarf fyrir 16
ára í Mosfellsbæ? 

 

að 75 unglingar eða 70% voru mjög eða frekar sammála 

því að það mætti vera meira félagsstarf fyrir 16-20 ára í Mosfellsbæ
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Þá sögðust sjö unglingar ekki gera neitt í 

unglingarnir spurðir hvort 

áhuga þeirra á 

meira félagsstarf fyrir 

a félagsstarf fyrir 16-20 

mjög eða frekar sammála 

20 ára í Mosfellsbæ. Það voru 

sögðust ekki vita hvort það mætti vera meira félagsstarf 

vera frekar eða mjög ósammála því að meira félagsstarf 

inganna til ungmennahúss. 

Unglingarnir voru spurðir hvort þeir myndu sækja ungmennahús væri það til 
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mikill meirihluti þeirra sem 

ungmennahúsi. Eins og sést ennfremur á Mynd 9 þá vildu

ungmennahúsi og 61% sem vildu

beinni“, 46% nefndu tölvuaðstöðu,

þeir vildu námskeiðahald eða klúbbastarf. Rétt rúm

vildu hafa einhvers konar ráðgjafaþjónustu í ungmennahúsi
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ndir þú sækja ungmennahús (tómstunda
menningarhús) fyrir 16 – 20 ára væri slíkt hús ti l staðar í  

Mosfellsbæ? 

Nokkur meirihluti, 65 unglingar eða 61% voru frekar eða mjög sam

þeir myndu sækja í ungmennahús. 24 eða 22% þeirra sögðust ekki vita h

ungmennahús og 18 eða 16% þeirra sögðust vera frekar eða 

að síðustu inntir eftir því hvernig starfsemi þeir 

vilja hafa í ungmennahúsi væri slíkt hús til staðar í Mosfellsbæ 

ti þeirra sem svaraði eða 70% vildi hafa tónleikaaðstöðu í 

sést ennfremur á Mynd 9 þá vildu 64% hafa kaffihús í 

61% sem vildu billiardborð. 51% aðspurðra vildu

beinni“, 46% nefndu tölvuaðstöðu, 45% borðtennis og 36% og 38% 

námskeiðahald eða klúbbastarf. Rétt rúmlega 28% eða 30 unglingar 

konar ráðgjafaþjónustu í ungmennahúsinu. 

Mynd 9. Hvernig starfsemi myndir þú vilja hafa í ungmennahúsi, 
væri slíkt hús ti l staðar í Mosfellsbæ? 

 

þú sækja ungmennahús (tómstunda/ 
slíkt hús ti l staðar í  

% voru frekar eða mjög sammála því að 

% þeirra sögðust ekki vita hvort 

% þeirra sögðust vera frekar eða 

inntir eftir því hvernig starfsemi þeir myndu 

vilja hafa í ungmennahúsi væri slíkt hús til staðar í Mosfellsbæ kom í ljós að 

hafa tónleikaaðstöðu í 

64% hafa kaffihús í 

vildu „boltann í 

tennis og 36% og 38% nefndu að 

lega 28% eða 30 unglingar 

þú vilja hafa í ungmennahúsi, 
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Unglingarnir gátu einnig komið með eigin hugmyndir í spurningu níu um 

hvernig starfsemi þeir vildu sjá í ungmennahúsi og skráð þær undir „annað“. 

Hugmyndirnar sem þar komu fram voru m.a. að þar ætti að vera aðstaða fyrir 

listamenn og einn vildi sérstaklega undirstrika tónlistaraðstöðu. Aðrir nefndu 

helst að þeir vildu stað til að hittast á og spjalla og nefndu í því samhengi 

einhvern stað eins og félagsmiðstöðina Bólið sem er fyrir unglinga í 

grunnskólum bæjarins.  

 

6. UMRÆÐUR  

Niðurstöður könnunarinnar eru á margan hátt áhugaverðar. Svarið við 

spurningunni um hvað 16 og 17 ára unglingar í Mosfellsbæ gera í frístundum og 

hvort þeim finnist vanta eitthvað upp á félagsstarf í bænum fyrir þeirra  

aldurshóp er í stuttu máli þetta: Unglingar í Mosfellsbæ eru að öllu jöfnu 

duglegir að taka þátt í frístundastarfi, um helmingur aðspurðra stundar 

einhverjar íþróttir, stór hluti er í tónlistarnámi eða spilar á hljóðfæri og 

rúmlega fjórðungur þeirra tekur þátt í félagsstarfi í framhaldsskóla.  

Fyrir utan skipulagt frístundastarf eyða flestir unglingar frítíma sínum með 

vinunum, í bíó, í líkamsrækt og í tölvuleikjum. Nokkrir sögðust þó ekki gera 

neitt í frístundum. Um tveir þriðju unglinganna fannst að það mætti vera 

meira félagsstarf í Mosfellsbæ fyrir þeirra aldurshóp, einn fjórði hluti þeirra 

var ekki viss en eingöngu sjö þeirra sem svöruðu töldu að þeir þyrftu ekki á 

frekara félagsstarfi að halda.   

Þegar unglingarnir voru inntir eftir því hvort þeir teldu að þeir myndu sækja 

ungmennahús í Mosfellsbæ og hvernig starfsemi þeir myndu vilja sjá í slíku 

húsi sögðust um 61% aðspurðra vera frekar eða mjög sammála því að þeir 

myndu sækja ungmennahús væri slíkt hús til staðar í bænum. Tæplega einn 

fjórði þeirra var ekki viss og 18 voru frekar eða mjög ósammála því að þeir 

myndu koma í slíkt hús. Reikna má með því að þeir sem eru óákveðnir myndu 

sækja ungmennahús væri starfsemi þar í boði sem þeir hefðu áhuga á.  

Unglingarnir fengu að velja úr nokkrum valmöguleikum þegar þeir voru spurðir 

um það hvernig starfsemi þeir myndu vilja hafa í ungmennahúsi. Langflestir 
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eða tveir þriðju þeirra sögðust vilja hafa tónlistaraðstöðu. Það segir manni 

það að mikið af ungu og efnilegu tónlistarfólki sem og áhugafólki um tónlist 

býr í bænum og því vantar aðstöðu til að sinna tónlistarlegum þörfum sínum. 

Stór hluti vildi einnig hafa kaffihús í ungmennahúsi eða 64%. Aðrir þættir 

fengu á milli 30 og 40% prósent svörun og voru það hlutir eins og billiard, 

boltinn í beinni, tölvuaðstaða, námskeið, klúbbar og fleira. Það vakti athygli 

mína að 28% aðspurðra eða 30 unglingar nefndu að þeir vildu sjá einhvers 

konar ráðgjafaþjónustu í ungmennahúsi. Það sýnir að unglingar í Mosfellsbæ 

eru greinilega að fást við ýmis mál sem þeir þurfa jafnvel aðstoð með og svör 

við. 

 

6.1. FRAMHALDSSKÓLINN  

Það eru viss kaflaskil í lífi hvers unglings að hefja nám í framhaldsskóla og 

hefur það aukist síðastliðin ár að unglingar fari beint í framhaldsskóla að 

grunnskólanámi loknu (Rannsóknir & greining 2006). Miðað við það sem fram 

kemur í könnuninni þá eru rétt rúmlega 90% 16 og 17 ára unglinga úr 

Mosfellsbæ í framhaldsskóla og 58% þeirra eru einnig í vinnu. Eftir því sem 

unglingar eldast því meiri líkur eru á brottfalli úr skóla og samkvæmt 

rannsóknum er hlutfall 19 ára unglinga í framhaldsskóla rétt rúm 60% (Svandís 

Nína Jónsdóttir o.fl 2003). Um 99% unglinga í Mosfellsbæ árið 2006 ætlaði sér 

að fara í framhaldsskóla þegar þeir voru í 10. bekk (Rannsóknir & greining 

2006) en eins og sést í niðurstöðum könnunarinnar þá hefur það ekki alveg 

orðið raunin. Ýmsar skýringar má sjálfsagt finna fyrir því að aðsóknin í 

framhaldsskóla er ekki eins og unglingarnir ætluðu. Þættir eins og 

námsörðugleikar, leiði á námi, fjárhagur, heimilisaðstæður og fleira getur 

spilað þar inn í (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl. 2003). Ætla má að fjöldi þeirra 

unglinga sem sækir framhaldsskóla í Mosfellsbæ eigi eftir að hækka í 

framtíðinni þegar mögulegt verður að sækja framhaldsskólanám í bænum því 

haustið 2009 er áætlað að nýr framhaldsskóli taki til starfa í Mosfellsbæ (Björn 

Þráinn Þórðarson 2008).  

Um 43% þeirra unglinga sem tóku þátt í könnuninni sögðu það frekar eða mjög 

líklegt að þeir hefðu hafið nám í framhaldsskóla í Mosfellsbæ hefði hann verið 
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til staðar þegar þeir hófu nám í framhaldsskóla, 24% voru ekki vissir en 32% 

töldu það frekar eða mjög ólíklegt. Það má reikna með því að fyrir marga 

unglinga verði það góður kostur að geta sótt framhaldsskóla í sínum heimabæ. 

Það verður styttra fyrir unglingana að fara og þar með spara þeir bæði tíma og 

peninga í ferðir. Framhaldsskóli í Mosfellsbæ á örugglega eftir að hafa góð 

áhrif á samfélagið og ekki síst unglingamenninguna í bæjarfélaginu. Unglingar 

á framhaldsskólaaldri eiga trúlega eftir að verða mun sýnilegri í bænum og 

reikna má með því að þörfin fyrir félags- og frístundastarf eigi eftir að aukast. 

Ætla má að framhaldsskóli í Mosfellsbæ fullnægi ekki félagsþörfum unglinga á 

framhaldsskólaaldri og þá síst þeirra sem tímabundið sækja ekki skóla eða 

hafa ekki áhuga á námi.  

Unglingar sem flosna upp úr námi í framhaldsskólum eiga það til að missa þau 

tengsl við samfélagið sem skólinn veitir og það getur reynst erfitt fyrir þessa 

unglinga að taka þátt í skipulögðu félagsstarfi vegna þessa, sérstaklega ef lítið 

skipulagt félagsstarf er að finna í sveitarfélaginu. Skipulagt frístunda- og 

félagsstarf skiptir þó þessa unglinga jafnvel meira máli en þá sem eru í 

framhaldsskóla því þeir sem eru í skóla sækja frekar í skipulagt félags- og 

frístundastarf (Svandís Nína Jónsdóttir 2003).  

 

6.2. FRÍSTUNDASTARF UNGLINGANNA 

Þegar niðurstöður um frístundastarf unglinga í Mosfellsbæ eru skoðaðar kemur 

greinilega í ljós að unglingar í Mosfellsbæ telja að það vanti meira félagsstarf 

fyrir þá í bænum. Það voru einungis 7% þeirra sem töldu að það vantaði ekki 

uppá félagsstarf í bænum. Um 50% unglinga í Mosfellsbæ stunda íþróttir 

reglulega og hlýtur það að teljast gott miðað við rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á íþróttaiðkun framhaldsskólanema þar sem kemur fram um 40% stráka 

og 28% stelpna í framhaldsskólum landsins stunduðu íþróttir reglulega árið 

2004 (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2005).  

Þegar frístundastarf unglinga í Mosfellsbæ var skoðað árið 2006 sögðust um 

40% unglinga í 9. og 10. bekk (úrtakið í þessu verkefni) taka þátt í skipulögðu 

frístundastarfi vikulega eða oftar (Rannsóknir & greining 2006). Á þessum tíma 

töldu 81% stráka og 61% stelpna að félagslífið í sveitarfélaginu væri gott. 
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Miðað við þessi svör unglinganna fyrir um tveimur árum síðan og svo nú þegar 

um 70% þeirra segja að félagslífið mætti vera meira er greinilegt að eitthvað 

vantar í félagslíf unglinga að loknum grunnskóla í Mosfellsbæ og við því ætti 

sveitarfélagið að bregðast.  

Unglingar vilja vera saman í hópum og það virðist vera sem þeir þrífist vart án 

þess að hafa aðra unglinga í kringum sig. Vináttan er unglingum mikilvæg. Það 

kemur berlega í ljós í könnuninni í spurningu sex þar sem þeir voru spurðir út í 

hvað þeir gerðu alla jafna í frístundum. Um 92% unglinganna sögðust hitta vini 

sína í frístundum. Miðað við þær tölur má ætla að unglingar í Mosfellsbæ 

myndu sækja stað þar sem þeir gætu ræktað vináttusambönd og eflt þau. 

Það voru nokkrir unglingar sem nefndu það undir „annað“, þegar spurt var um 

hvaða starfsemi unglingarnir vildu hafa í ungmennahúsi, að þeir vildu hafa 

einhvern stað til að hittast á eins og félagsmiðstöðina Bólið sem er fyrir 

unglinga í grunnskólum bæjarins. Það er líkt og myndist eitthvert tóm í lífi 

þessara unglinga eftir að grunnskóla lýkur og fasti punkturinn sem 

félagsmiðstöðin var stendur þeim ekki lengur til boða. Það hefur komið fram 

meðal unglinga að loknum grunnskóla að þá kjósi þeir síður að koma að 

frístundastarfi með grunnskólanemum (Menntamálaráðuneytið 2003) en vilja 

engu að síður áfram hafa aðstöðu til frístundastarfs líkt og grunnskólanemum 

stendur til boða í almennum félagsmiðstöðvum. 

Í skipulögðu frístundastarfi eiga unglingar að geta fundið sér skemmtileg 

áhugamál til að sinna og eitthvað sem þeir geta stefnt að með skýrum 

markmiðum. Þannig getur frístundastarf haft jákvæð áhrif á unglinga og lífsstíl 

þeirra (Menntamálaráðuneytið 2003). Unglingar telja að í skipulögðu 

frístundastarfi læri þeir að setja sér markmið, ná þeim og skipuleggja sig 

(Ragnhildur Bjarnadóttir 2002). Einnig læri þeir að þekkja betur takmörk sín 

og taka ábyrgð á sjálfum sér og athöfnum sínum (Dworkin 2003). Í 

frístundastarfi eignast unglingar nýja vini, þeir víkka sjóndeildarhringinn, læra 

að vinna með öðrum og vinna í hóp. Unglingar telja hæfni sína í samskiptum 

eflast með þátttöku í frístundastarfi, þeir læri að hlusta á aðra og bera fyrir 

þeim virðingu (Ragnhildur Bjarnadóttir 2002). Skipulagt frístundastarf hefur 

góð áhrif á allan almennan þroska unglinga, sjálfsmyndin verður jákvæðari og 
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sjálfstraustið eflist. Ætla má að frístundastarf sé vel til þess fallið að læra eitt 

og annað og allur lærdómur og reynsla getur verið dýrmætt veganesti út í 

lífið. Allt er betra en ekkert. 

Það kemur fram í niðurstöðum könnunarinnar þegar spurt er út í hvað 

unglingarnir geri í frístundum að 23 unglingar sögðust ekki stunda neitt af því 

sem spurt var um. Það má samt ekki ætla að þessir 23 geri ekki neitt í 

frístundum þó svo þeir iðki ekki eitthvað af því sem spurt var um. Í næstu 

spurningu á eftir þar sem svarmöguleikar voru fleiri og opnari voru sjö sem 

sögðust ekki gera neitt í frístundum. Ætla má að þessir sjö til tuttugu og þrír 

unglingar geti talist í áhættuhóp um áhættuhegðun þar sem talið er að 

skipulagt frístundastarf haldi unglingum frekar uppteknum og minnki þar með 

líkur á að tími gefist til athafna er geta leitt til áhættuhegðunar 

(Menntamálaráðuneytið 2003). Eitt af markmiðum ungmennahúss gæti verið 

að ná sérstaklega til þessara unglinga og hvetja þá til þátttöku í skipulögðum 

frístundum af einhverju tagi.   

 

6.3. UNGMENNAHÚS OG STARFSEMI 

Ungmennahús fyrir unglinga 16 ára og eldri gæti orðið mikil lyftistöng fyrir 

samfélag unglinga í Mosfellsbæ og ætla má að það sé alveg jafn tímabært að 

fá slíkt í hús í bæinn líkt og framhaldsskóla.  

Í Mosfellsbæ er engin félagsmiðstöð eða félagsaðstaða fyrir unglinga á 

framhaldsskólaaldri. Ungmennahús væri tilvalinn staður fyrir unglingana að 

hittast á í frítíma sínum, sinna sameiginlegum áhugamálum og fylgja áfram 

félögum sínum sem hafa hingað til farið sitt í hvora áttina eftir að grunnskóla 

lýkur. Ungmennahús gæti orðið til þess að styrkja unglingamenningu og 

lýðræði í sveitarfélaginu með því að leyfa unglingunum sjálfum að sjá um og 

skipuleggja starfsemina undir eftirliti ábyrgra aðila. 

Það má ætla að þeir unglingar sem ekki sækja í framhaldsskóla í bænum muni 

nýta sér félagsaðstöðu sem finna mætti í ungmennahúsi þar sem þeir hafa 

almennt ekki aðgang að því félagsstarfi sem fer fram i framhaldsskólum og 

tilheyra ekki skólasamfélagi. Það kemur fram hjá Indriða Jósafatssyni (2008) 

forstöðumanni í ungmennahúsinu Mími í Borgarnesi að unglingarnir sem ekki 
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eru í framhaldsskólanum í bænum eða í öðrum framhaldsskólum vilja ekki 

sækja félagsstarf inn í skólann í bænum þó svo það standi þeim til boða. Það 

er ekki þar með sagt að þeir unglingar sem sækja framhaldsskóla í bænum 

myndu ekki sækja ungmennahús, þvert á móti gæti það einmitt orðið staður 

þar sem unglingar hittast og sinna sínum hugarefnum burt séð frá því hvaða 

skóla þeir sækja, hvaða vinnu þeir stunda eða hvað þeir gera í öðrum 

frístundum. Því ætti ungmennahús ekki að vera staðsett innan 

framhaldsskólans. Þau ungmennahús sem fyrir eru á landinu eru í flestum 

tilfellum í sér húsnæði ætluð öllum unglingum í sveitarfélaginu 

Ungmennahús í Mosfellsbæ gæti ennfremur verið staður þar sem unglingar 

gætu leitað sér ráðgjafar um hin ýmsu málefni eins og skóla, atvinnu, 

peningamál, sálfræðiaðstoð o.s.frv. Miðað við það að í Mosfellsbæ búa 

tæplega 600 unglingar á aldrinum 16-20 ára (Hagstofan 2008) má ætla, miðað 

við aðsókn í önnur ungmennahús á landinu, að talsverður fjöldi unglinga í 

Mosfellsbæ myndu sækja ungmennahús og njóta þeirrar aðstöðu og þjónustu 

sem þar væri hægt að bjóða uppá. 

Þegar unglingarnir voru spurðir út í hvernig starfsemi þeir myndu helst vilja 

hafa í ungmennahúsi voru ýmsir möguleikar í boði og vildu flestir hafa 

fjölbreytt starf. Mikill meirihluti þeirra sem svaraði sagðist vilja hafa 

tónleikaaðstöðu í ungmennahúsi. Tónleikaaðstaða sem og æfingaaðstaða fyrir 

ungar hljómsveitir í bænum er af skornum skammti og ekki hefur verið mikið 

af tónlistartengdum uppákomum í bænum hingað til sem höfða til þessa 

aldurshóps.  

Eins og fram hefur komið er flest tónlist talin hafa mjög góð áhrif á unglinga, 

hvort sem þeir eru að hlusta á hana eða flytja sjálfir. Tónlist virðist vera 

unglingum lífsnauðsynleg og sem tónlistaráhugamanneskja, foreldri unglings 

og fyrrverandi unglingur get ég vitnað til um að svo sé. Það þarf því ekki að 

koma á óvart að mikill meirihluti unglinganna sem tók þátt í könnuninni vill 

hafa tónlistaraðstöðu í ungmennahúsi. Það kemur jafnframt fram að í þeim 

ungmennahúsum sem skoðuð voru er tónlistin fyrirferðamikil í starfseminni. 

Starfsemi ungmennahúsa er fjölbreytt og hugmyndafræði þeirra gengur að 

miklu leyti út á það að allir sem þangað leiti geti fundið sér eitthvað við hæfi. 
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Einnig er töluvert lagt upp úr samskiptum og í þeim öllum eru rekin kaffihús 

með aðstöðu til að horfa á sjónvarp, fara í tölvur eða aðra afþreyingu. 

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í neyslumenningu unglinga og því er eðlilegt að 

ungmennahúsin bjóði uppá fjölbreyttan aðgang að þeim. 

Ungmennahús þarf húsnæði við hæfi og þarf rekstarumhverfi þess að vera 

tryggt. Víða er hægt að sækja um styrki fyrir starfseminni, m.a. hjá 

Forvarnarsjóði Lýðheilsustöðvar, Rauða krossinum og Æskulýðssjóði 

Menntamálaráðuneytis en í flestum tilfellum eru ungmennahús rekin af 

sveitarfélögum.  

Ungmennahús eru yfirleitt staðsett miðsvæðis í sveitarfélögum, í miðbæjum, í 

tengslum við aðra menningu og mannlíf. Víða um land hafa gömul hús öðlast 

ný hlutverk með tilkomu ungmennahúsa sbr. Gamla bókasafnið í Hafnarfirði og 

Gamla apótekið á Ísafirði. Ungmennahús þarf þó ekki eingöngu að vera fyrir 

unglingana í bænum. Í ungmennahúsi gætu hinir ýmsu aðilar í sveitarfélaginu 

nýtt sér aðstöðu og haft þar afdrep eða samastað fyrir starfsemi sína, má þar 

t.d. nefna; Félags- og fræðsluþjónustu bæjarins fyrir fræðslu, opna fundi 

og/eða uppákomur, Foreldrafélög leik-, grunn- og framhaldsskóla, Kiwanis, 

Lions, ITC, nýbúa/r, unga forelda, dagmæður, AA samtökin, Tómstundaskóla, 

fatlaða sem og aðra hópa eða klúbba. Í öllum þessu hópum má finna unglinga 

eða fólk sem tengist unglingum á einn eða annan hátt. 

 

6.4. FORVARNARSTARF OG SVEITARFÉLÖG 

Rauði krossinn hefur víða komið að starfsemi og rekstri ungmennahúsa og þar 

með sinnt forvarnarstarfi í þeim. Forvarnarstarf er eitt af megin markmiðum 

ungmennahúsanna. Í öllum þeim er öll notkun tóbaks og vímuefna bönnuð.   

Samkvæmt rannsókn, sem Rannsóknir & greining (2007) vann fyrir Mosfellsbæ 

síðastliðið ár, voru unglingar í 10. bekk (hluti af úrtaki þessarar könnunnar) í 

Mosfellsbæ nálægt landsmeðaltali þegar kom að neyslu áfengis og tóbaks. 

Unglingar í Mosfellsbæ komu nokkuð vel út þegar skoðuð var notkun vímuefna, 

en neysla slíkra efna þekktist varla hjá nemendum í 10. bekk árið 2007. Það er 

góð breyting frá því sem áður hafði komið fram í rannsóknum á unglingum í 

Mosfellsbæ. Árið 2006 höfðu 15% unglinga í 10. bekk í Mosfellsbæ prófað að 
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reykja hass á móti 9-10% unglinga á landsvísu en aðeins 2% ári seinna en 

hlutfallið á landsvísu hafði þá lítið breyst. Þetta þýðir þó ekki að unglingar í 

Mosfellsbæ séu hólpnir. Rannsóknir hafa sýnt að tölur um neyslu og 

áhættuhegðun geta verið breytilegar milli ára og árganga. Það má ekki sofna á 

verðinum þó svo að málin séu í góðum farvegi í dag, forvarnir eiga alltaf við, 

jafnvel þótt vel ári. Hvert sveitarfélag ætti að hafa skýra stefnu þegar kemur 

að forvarnarstarfi og skýrar línur um það hver sinnir forvarnarstarfi með 

hverjum. Samvinna þeirra sem sinna forvörnum er síðan nauðsynleg því þættir 

ií samfélaginu eins og skólar, vinnustaðir, heimili, íþrótta- og 

frístundastarfsemi tengjast yfirleitt á einn eða annan hátt.  

Frístundastarf unglinga og það umhverfi sem frístundastarfi er búið getur haft 

veruleg áhrif á lífsstíl þeirra sem og „lífsstíl“ sveitarfélaga. Afþreying og 

félagsleg samskipti eru unglingum sem og öðrum lífssnauðsynleg. Ætla má að 

það hvernig frístundastarfi og félagsmálum er háttað í sveitarfélögum hafi 

áhrif á það hvort unglingar kjósi að búa áfram í sveitarfélaginu þegar á 

fullorðinsár er komið eða það hvort þeir snúi aftur „heim“ að loknu námi 

(Menntamálaráðuneytið 2003).  

Ungmennahús gæti verið góður kostur í öflugu forvarnarstarfi með unglingum. 

Nærsamfélagið á að skipta alla máli og foreldrar sem og aðrir vilja vita af 

börnum sínum og unglingum í umhverfi sem gerir þeim gott. Ungmennahús 

gæti verið sterkur þáttur í samfélagi unglinganna í Mosfellsbæ. Staður þar sem 

þeir gætu sinnt hugðarefnum sínum undir tilsjón ábyrgra aðila. Miðað við 

stærð bæjarfélagsins og þann fjölda unglinga sem í honum býr ætti að vera 

grundvöllur fyrir því að koma á laggirnar einhvers konar starfsemi eins og 

ungmennahúsi til að sinna frekar félagslegum þörfum unglinganna í bænum. 

Því lengur sem unglingar eru í skipulögðu frístundastarfi, því minni líkur eru á 

því að hegðun sem talist getur til áhættuhegðunar verði ráðandi lífstíll, því 

betra fyrir unglinga, fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild sinni (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl. 1998).  
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LOKAORÐ 

Unglingsárin eru mikið þroskaskeið og vinátta og samskipti við jafningja á 

þessum árum eru unglingum sérstaklega mikilvæg. Frítíminn er dýrmætur tími 

í augum unglinga og helst kjósa þeir að eyða honum við skemmtilega iðju með 

vinum og kunningjum. Félags- og frístundastarf á forsendum unglinga höfðar 

frekar til þeirra en starf sem skipulagt er af öðrum. Frístundastarf, skipulagt 

af unglingunum sjálfum, með vinum og kunningjum, getur örugglega eflt og 

styrkt margan unglinginn á leið hans að fullorðinsárum. Fjölbreytt og skipulagt 

frístundastarf fyrir unglinga er hagur allra í samfélaginu. Allar rannsóknir sem 

skoðaðar voru við vinnu þessa verkefnis er tengjast unglingum og/eða 

frístundastarfi benda til þess sama. Skipulagt frístundastarf er ein besta 

forvörn sem völ er á á vegum sveitarfélaga og góður grunnur fyrir framtíðina. 

Því má ætla að frístunda- og félagsstarf sem í boði væri í ungmennahúsi væri 

öflug og góð fjárfesting fyrir Mosfellsbæ, fjárfesting í framtíðinni. 

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að meirihluti unglinga í Mosfellsbæ 

virðiast hafa fullt fyrir stafni í frístundum en telji engu að síður að 

félagsstarfið í bænum fyrir þeirra aldurshóp megi vera meira. Áhugi er þeirra 

á meðal fyrir því að fá ungmennahús í bæinn og allir höfðu þeir skoðun á því 

hvernig starfsemi ætti að vera í slíku húsi. Miðað við þessar niðurstöður, fyrri 

rannsóknir og fræðilegar heimildir er full ástæða til að skoða ungmennahús 

eða önnur frístundaúrræði fyrir alvöru að hálfu þeirra sem fara með mál 

unglinga og frístunda hjá bæjarfélaginu. 

Það er von mín og trú að með tilkomu framhaldsskóla í samfélagið í 

Mosfellsbæ styrkist bæjarfélagið enn frekar og þá opnist um leið nýjar gáttir 

til að skoða frekar hvernig bæta megi félags- og frístundaaðstöðu unglinga í 

bæjarfélaginu.  
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VIÐAUKI I.  

Könnun á frístundastarfi unglinga fæddafæddir eða sem fæddir eru? 1990 

og 1991 í Mosfellsbæ. 

1. Hvert er kyn þitt? 
( ) Karlkyn  ( ) Kvenkyn 

 
2. Stundar þú nám í framhaldsskóla? 

( ) Já   ( ) Nei    
 

3. Hefði verið framhaldsskóli í Mosfellsbæ þegar þú kláraðir grunnskóla, 
hversu líklegt telur þú að þú hefðir valið að hefja nám í honum? 

( ) Mjög líklegt 
( ) Frekar líklegt 
( ) Veit ekki 
( ) Frekar ólíklegt 
( ) Mjög ólíklegt 
 

4. Stundar þú vinnu?  
( ) Já, með skóla 
( ) Já, er ekki í skóla   
( ) Nei 
 

5. Stundar þú reglulega eitthvað af eftirfarandi í frístundum fyrir utan 
skóla eða vinnu? 

( ) Íþróttir, reglulegar æfingar 

( ) Leiklist 

( ) Myndlist 

( ) Tónlist (tónlistarnám) 

( ) Skipulagt félagsstarf í framhaldsskóla 

( ) Nei 

 

6. Hvað gerir þú almennt í frístundum (ef annað en kemur fram að ofan)? 
( ) Hitti vini mína 
( ) Fer á kaffihús 
( ) Fer í kvikmyndahús 
( ) Spila tölvuleiki 
( ) Útivist 
( ) Líkamsrækt 
( ) Ekkert 
( ) Annað ____________________________________________ 
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7. Finnst þér að það mætti vera meira félagsstarf fyrir 16 til 20 ára í 

Mosfellsbæ? 
( ) Mjög sammála  
( ) Frekar sammála  
( ) Veit ekki    
( ) Frekar ósammála     
( ) Mjög ósammála 

 
8. Myndir þú sækja ungmennahús (tómstunda- og menningarhús) fyrir 16 – 

20 ára væri slíkt hús til staðar í Mosfellsbæ? 
( ) Mjög sammála 
( ) Frekar sammála 
( ) Veit ekki 
( ) Frekar ósammála  
( ) Mjög ósammála 

 
9.  Hvernig starfsemi myndir þú vilja hafa í ungmennahúsi væri slíkt hús til 

staðar í Mosfellsbæ? (Má krossa í fleiri en einn reit) 
( ) Kaffihús 
( ) Tölvuaðstaða 
( ) Billiard 
( ) Borðtennis 
( ) Boltinn í beinni 
( ) Námskeiðahald 
( ) Klúbbastarf 
( ) Tónleikaaðstaða 
( ) Ráðgjafaþjónusta (vegna náms, vinnu, sálfræðiaðstoð o.s.frv.) 
( ) Annað, hvað? 
_____________________________________________________ 

  

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna ☺ 
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VIÐAUKI II.  

Bréf til foreldra og forráðamanna. 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna fædd árin 1990 og 1991.  

 

Sigríður Sigurðardóttir heiti ég, Mosfellingur og nemi á lokaári á 
tómstundabraut KHÍ.  

 

Í lokaverkefni mínu til BA prófs ætla ég að skrifa um frístundir unglinga 16 ára 
og eldri í Mosfellsbæ. Ætlunin er að kanna meðal unglinganna ykkar hvað þeir 
gera í frístundum og hvort áhugi sé þeirra á meðal á að í bænum verði komið á 
laggirnar einhverjum stað (ungmennahúsi) þar sem ungt fólk (16-20 ára) geti 
hist, sinnt áhugamálum sínum eða bara „ hangið“ saman. 

 

Mér þætti vænt um ef þú vildir leyfa barni þínu að svara stuttri könnun þessa 
efnis. Könnunin er algjörlega nafnlaus og ekki hægt að rekja nein svör til 
einstaklinga.   

 

Könnunin opnast með því að ýta á tengilinn hér að neðan. Svarfrestur er til 31. 
janúar 2008. 

 

Með von um góð viðbrögð. 

Bestu kveðjur,  

Sigríður Sigurðardóttir punktur hér? 

 


