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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að fá fram skoðanir unglinga á starfsemi 

félagsmiðstöðva. Könnun var lögð fyrir unglinga í 8., 9. og 10. bekk í einum 

grunnskóla úti á landi. Með könnuninni vildi rannsakandi fá að vita hvaða hugmyndir 

unglingarnir hafa um félagsmiðstöðvar og starfsemi þeirra, hvort unglingarnir telja 

sig hafa lært eitthvað af þátttöku sinni í starfinu og hvort þeir þekkja markmið og 

tilgang félagsmiðstöðva. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

unglingarnir líta á félagsmiðstöðina sem þeirra eigið athvarf, þar sem þeir hafa gott 

aðgengi að vinum sínum og jafningjum. Fáir unglingar telja sig læra eitthvað af 

þátttöku í starfinu en nokkrir mikilvægir þættir komu þó í ljós og má þar nefna ýmsa 

persónulega og félagslega færni. Niðurstöður sýna einnig að unglingarnir hafi 

takmarkaða þekkingu á markmiðum og tilgangi félagsmiðstöðva. Í ritgerðinni er 

fjallað um hugtakið tómstundir, unglingsárin, félagsmiðstöðvar, frítímann og 

menntun og þátttöku. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa öllum þeim sem koma að 

félagsmiðstöðvarstarfi innsýn í hugmyndir unglinga um starfsemina.     
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Formáli 

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

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er vægi verkefnisins 10 einingar. Leiðbeinandi 

minn var Eygló Rúnarsdóttir, verkefnisstjóri unglingamála hjá Reykjavíkurborg.   

Þrátt fyrir að félagsmiðstöðvar hafi verið starfandi hér á landi í rúm 35 ár þá 

hefur sá vettvangur lítið verið rannsakaður. Ég er starfsmaður í félagsmiðstöð og átti 

ekki í erfiðleikum með að velja mér viðfangsefni en ég hef mikinn áhuga á að vinna 

með unglingum og mig hefur lengi langað að fá fram sýn unglinganna sjálfra á 

starfsemi félagsmiðstöðva, tilgang þeirra og markmið.   

 Leiðbeinandi minn, Eygló Rúnarsdóttir, fær endalausar þakkir fyrir mjög góða 

leiðsögn, mikinn áhuga og alla þá hvatningu sem hún sýndi mér. Valur Rafn 

Halldórsson fær sérstakar þakkir fyrir alla þá hjálp sem hann veitti mér alveg frá 

upphafi til enda. Fjölskyldan mín fær þakkir fyrir alla þá aðstoð, hvatningu og 

stuðning sem þau veittu mér. Einnig vil ég koma á framfæri þakklæti mínu til 

starfsfólks grunnskólans, sérstakar þakkir fær Guðlaug Einarsdóttir fyrir alla þá hjálp 

sem hún veitti mér. Að lokum vil ég þakka þeim unglingum sem tóku þátt í 

könnuninni og foreldrum/forráðamönnum þeirra fyrir samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni.     

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík,____.__________________20___   

_____________________________   ____________________________________ 
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1 Inngangur  

Skipulagt tómstundastarf er mikilvægt fyrir unglinga, andlega heilsu þeirra og 

þroska. Tómstundaiðkun er mikilvægur hluti af leit einstaklings að sjálfum sér, leit 

hans að sjálfsmynd sinni og persónuleika. Þátttaka í tómstundum eykur vellíðan og 

gefur viðkomandi frelsistilfinningu. Persónuleg og félagsleg færni einstaklinga getur 

aukist til muna í gegnum tómstundastarf (Heaven, 2001).  

 Unglingsárin eru mikilvægur tími í lífi hvers einstaklings. Þessi ár eru tímabil 

nýrra hugsana og nýrra tilfinninga og unglingar þurfa að takast á við ýmsar áskoranir 

sem þeir hafa ekki gert áður (Lightfoot, Cole og Cole, 2009). Á þessum árum hafa 

unglingar mikla þörf fyrir að finna að þeir tilheyri einhverjum hópi. Það er þeim 

mikilvægt að vera viðurkenndir og að geta upplifað sig sem hluta af einhverri heild 

(Werner og Smith, 2001). Það geta unglingar gert í félagsmiðstöðvum. 

Félagsmiðstöðvar eru athvarf unglinga og þar hafa þeir gott aðgengi að jafningjum 

sínum og samskiptum við þá. Slíkt tækifæri fá unglingar ef til vill ekki annars staðar 

en einmitt í félagsmiðstöðvum (Kofod og Nielsen, 2005).  Unglingar mynda oft 

samband við fullorðna einstaklinga sem standa utan fjölskyldunnar, þessir 

einstaklingar teljast til mikilvægra annarra fullorðinna (e. very important 

nonparental adults) (Beam, Chen og Greenberger (2002). Slík sambönd geta 

myndast í félagsmiðstöðvum á milli unglinga og starfsmanna. Í félagsmiðstöðvum 

starfa fullorðnir einstaklingar sem allir vilja vinna með unglingum og í þágu þeirra. 

Flestir einstaklingar starfa þar vegna áhuga á því að vinna með unglingum (Eygló 

Rúnarsdóttir og Hulda V. Valdimarsdóttir, 2008).  

Félagsmiðstöðvar og starfsemi þeirra hefur ekki verið rannsökuð mikið hér á 

landi. Upphaf félagsmiðstöðvarstarfs miðast við árið 1957 en þá reis fyrsta 

félagsmiðstöðin upp í Reykjavík. 20 árum síðar litu fleiri félagsmiðstöðvar dagsins 

ljós (Árni Guðmundsson, 2007) en í dag eru félagsmiðstöðvar landsins 112 talsins 

(SAMFÉS, e.d.). Félagsmiðstöðvar eru og hafa frá upphafi verið starfræktar í þágu 

unglinganna. Frítímastarf er góður vettvangur til menntunar að mati Illeris (2007), 

sérstaklega vegna þess að unglingar sækja sjálfir í þau viðfangsefni sem í boði eru. 
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Það sem unglingar læra er meðal annars persónuleg og félagsleg færni (Larson, 

Wilsons, Brown, Furstenberg og Verma, 2006).  

 Tilgangur rannsóknarinnar var að fá vitneskju um það hvaða hugmyndir 

unglingarnir sjálfir hafa um félagsmiðstöðvar og starfsemi þeirra, hvort þeir telji sig 

læra eitthvað af þátttöku í þeirri starfsemi og hvort þeir þekki markmið og tilgang 

félagsmiðstöðva. Rannsóknarspurningarnar eru því þrjár: Hvert er sjónarhorn 

unglinganna á félagsmiðstöðina? Hvað telja unglingarnir sig læra af þátttöku sinni í 

starfi félagsmiðstöðvarinnar? Þekkja unglingarnir markmið félagsmiðstöðvarinnar?  

Í ritgerðinni er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Hugtakið 

tómstund er skoðað, unglingsárin eru tekin fyrir sem og félagsmiðstöðvar. Einnig 

verður fjallað um frítímann, menntun og þátttöku. Þar á eftir er sagt frá helstu 

aðferðum við vinnslu rannsóknarinnar og síðan eru niðurstöður hennar settar fram. 

Að lokum eru niðurstöður ræddar með tilliti til þeirrar fræðilegu umfjöllunar sem 

liggur að baki rannsókninni.    
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Hér á eftir verður fjallað um hugtakið tómstundir, skilgreiningar á hugtakinu og 

megintilgang tómstunda sem og unglingsárin, breytingar á unglingsárunum, 

mikilvægi jafningjahópsins og mikilvægi tómstunda fyrir unglinga. Einnig verður 

fjallað um félagsmiðstöðvar, sögu þeirra, starfsemi og hlutverk, frítímann og 

menntun og þátttökuhugtakið er tekið til skoðunar. 

2.1 Að skilgreina tómstundir 

Skilningur á því hvað hugtök þýða er mikilvægur vegna þess að skilningur hjálpar 

okkur að túlka og skilja rannsóknir. Þörfin fyrir samræmi á milli skilgreininga verður 

ávallt meira áberandi þegar kemur að rannsóknum og fræðilegri umfjöllun um 

tómstundafræði/tómstundir. Að skilgreina hugtök er mikilvægur þáttur í fræðilegri 

umfjöllun fyrir allar fræðigreinar en þó áberandi mikið þegar kemur að 

tómstundafræði (Howe og Rancourt, 1990). Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður 

rannsókna eða staðfesta þær á  hlutlausan hátt ef skilgreining er ekki til staðar. Þar 

fyrir utan er hætta á að framsetning og hugsun rannsakanda verði ruglingsleg sé 

skilgreining á hugtökum ekki á hreinu (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).     

 Hugtakið tómstundir er ekki einungis orð heldur er það hugsmíð (e. 

construct) sem hefur ákveðinn eiginleika, viðhorf, hegðun eða skoðun. Hugtakið 

getur oft verið óhlutbundið (e. abstract) eitthvað sem erfitt er að finna og jafnvel 

ekki hægt að sjá með berum augum, eins og til dæmis hamingja og streita. Þess 

vegna getur þurft að mæla hugsmíð með nokkrum mismunandi aðferðum, að 

minnsta kosti með nokkrum spurningum (Ragna B. Garðarsdóttir, 2006). Hugsmíð er 

vitsmunaleg og getur því verið mjög breytileg og það getur leitt til vandamála við 

þýðingu og staðfærslu (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Því er óhætt að segja að erfitt 

er að setja fram einhverja eina skilgreiningu á hugtakinu tómstundir sem allir geta 

verið sammála um.   
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2.1.1 Skilgreiningar á hugtakinu tómstundir 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu tómstundir en hér verður hugtakið 

skoðað frá fimm hliðum. Þessar hliðar felast í athafna-, tíma-, viðhorfa-, gæða- og 

hlutverkanálgun. Þessar nálganir gefa góða innsýn í hugtakið tómstundir og auka 

skilning á því  (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). Í kaflanum hér á eftir verður stuttlega 

gerð grein fyrir þessum nálgunum, þær verða ekki gagnrýndar, kostir og gallar ekki 

taldir upp þó svo að hver nálgun búi yfir báðum þáttum heldur aðeins fjallað 

almennt um þær.    

Tímanálgun: Tími er mikilvægur þegar kemur að því að skilgreina tómstundir. 

Oft er fjallað um tómstundir sem þann tíma sem eftir er þegar vinnu lýkur sem og 

ýmsum skylduverkum og líkamlegum nauðsynjum. Þegar þeim tíma er lokið getur 

einstaklingur ákveðið sjálfur hvernig hann ver tímanum sem eftir er. Tómstundir og 

tækifæri til að stunda þær eiga sér stað innan ramma samfélagsins. Af nauðsyn, 

skilvirkni og hagkvæmni fara tómstundir yfirleitt fram innan ákveðinna tímamarka. 

Tímanálgun gefur ágæta sýn á tómstundir og kemur inn á mikilvæga þætti í að 

skilgreina eðli tómstunda (Bull, Hoose og Weed, 2003).    

Viðhorfanálgun: Viðhorfanálgun gengur út á það að einstaklingurinn sjálfur 

ákveður hvað hann telur vera tómstund. Nálgunin kemur því inn á hugarástand 

hvers og eins. Reynsla og skilningur ákvarðar hvað tómstundir eru hjá hverjum og 

einum. Þetta verður til þess að tómstundir geta verið mismunandi, þær geta einnig 

breyst hjá sama einstaklingnum. Einstaklingar finna fyrir frelsi, sjálfsstjórn og 

ánægju í mismunandi aðstæðum við mismunandi tómstundir. Viðhorfanálgunin er 

frekar andleg nálgun og snýst ekki um ákveðið tímabil eða starfsemi sem ákvörðuð 

er af samfélaginu (Bull o.fl., 2003).  

Gæðanálgun: Í þessari nálgun er það innihald tímans sem skiptir öllu máli og 

tómstundir eru taldar sem gæði frekar en hegðun. Gæðanálgunin telur mikilvægt að 

tómstundir feli í sér ánægju, vellíðan, merkingarbæra reynslu sem og jákvæð áhrif á 

einstaklinginn. Hér, líkt og í tímanálguninni, er litið á tómstundir sem andstæðu 

vinnu (Bull og félagar, 2003). Ekki er hægt að mæla tómstundir einungis sem tímann 

eftir vinnu heldur þarf upplifunin að hafa verið jákvæð. Þar fyrir utan þarf ákveðið 
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val og frelsi að vera til staðar svo að hægt sé að tryggja gæði upplifunarinnar fyrir 

einstaklinga (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Athafnanálgun: Athafnanálgun sér tómstundir sem eitthvað sem einstaklingur 

velur sér að stunda og tengist ekki skyldum á neinn hátt. Nálgunin er skyld 

tímanálguninni en hér er áherslan lögð á þá athöfn sem stunduð er, ekki 

einstaklinginn (Bull o.fl., 2003). Litið er á tómstundir sem röð athafna sem 

einstaklingar velja sér að stunda í sínum frítíma (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Hlutverkanálgun: Þessi nálgun er skyld athafnanálguninni að því leytinu til að 

lögð er áhersla á hvað verið er að gera og gæðanálguninni vegna þess að hér er 

einnig litið á tómstundir sem eitthvað jákvætt fyrir einstaklinginn. Samkvæmt 

þessari nálgun eiga tómstundir að hafa notagildi fyrir einstaklinginn en enn betra er 

að þær hafi notagildi fyrir samfélagið í heild. Litið er á tómstundir sem leið til þess 

að ná fram samfélagslega jákvæðum og samþykktum markmiðum. Hlutverkanálgun 

horfir því til þess hvernig tómstundir eru notaðar og leggur áherslu á innihald og 

félagslegar afleiðingar (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). Ekki er litið á neikvæða og 

andfélagslega hegðun sem tómstundir (Torkildsen, 2005).   

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) hefur sett fram skilgreiningu á hugtakinu 

tómstundir og notar þær nálganir sem hafa verið taldar upp hér að framan sem 

grunn að henni. Hún skilgreindi hugtakið með það að markmiði að hana mætti nota 

á vettvangi, í rannsóknir og í fræðilegum skrifum innan tómstundafræðanna.  

Tómstundir eru því 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).  

Í skilgreiningu Vöndu segir að í grundvallaratriðum eigi tómstundir sér stað í frítíma 

og gerður er greinarmunur á frítíma og tómstundum. Þó svo að tómstundir eigi sér 

oftast stað í frítíma er ekki þar með sagt að allur frítími sé tómstundir. Þannig er 

afstaða því tekin gegn þeim sem líta á neikvæða og niðurbrjótandi hegðun sem 
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tómstundir en afstaða tekin með þeim sem líta á tómstundir sem uppbyggjandi og 

jákvæðar (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

2.1.2 Megintilgangur tómstunda 

Það að iðka tómstundir eykur vellíðan, gefur viðkomandi frelsistilfinningu og bætir 

sjálfsmynd.  Það gefur því augaleið að tómstundaiðkun er mikilvæg fyrir andlega 

heilsu einstaklinga.  Þó svo að tómstundir séu margar og ólíkar að gerð er hægt að 

finna megintilgang með iðkun þeirra allra: sjálfsþekking, að efla sjálfstæði, að ná 

ákveðnum markmiðum, að draga úr leiða og auka gleði og skemmtun og að þróa 

félagsleg tengsl sem og að koma á tengslum við jafningja (Heaven, 2001).   

Miklar breytingar eiga sér stað á unglingsárum.  Breytingar eiga sér stað í 

samböndum unglinga, skoðunum þeirra og hegðun.  Tómstundaiðkun gefur kost á 

því að víkka sjóndeildarhring þeirra sem það velja, kanna nýja valkosti og þróa nýja 

vináttu.  Ástundun tómstunda hefur það í för með sér að unglingar auka kunnáttu 

sína á ýmsum samfélagslegum þáttum, æfa félagsfærni sína sem og samvinnufærni, 

unglingum gefst færi á að reyna á líkamlega þætti og andlega og þeir fá að kanna 

fjölbreytileg hlutverk jafningja, fjölskyldu og samfélagsins (Heaven, 2001). 

2.2 Unglingsárin 

Unglingsárin eru merkilegur tími í lífi einstaklings.  Mikið er í gangi á þessu tímabili 

og unglingur þarf að takast á við ýmsar áskoranir.  Hér á eftir verður fjallað um 

breytingarnar sem fylgja þessum tíma, mikilvægi jafningjahópsins og mikilvægi þess 

að unglingar iðki jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir. 

2.2.1 Breytingar á unglingsárum 

Unglingsárin hafa mikið verið skoðuð af hinum ýmsu fræðimönnum.  Þetta er 

tímabil nýrra hugsana og nýrra tilfinninga sem gerir það að verkum að einstaklingur 

hefur meiri möguleika á sköpun og sveigjanleika en á nokkru öðru þroskatímabili 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009).  

 Unglingsárin eru tímabil mikilla breytinga, bæði líkamlegra og andlegra.  

Kynþroska fylgja breytingar á hormónum sem hafa bein áhrif á tilfinningalíf 

unglinga.  Það getur til dæmis komið fram í snöggum tilfinningasveiflum, í einni 
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andrá getur einstaklingi liðið vel en í þeirri næstu getur honum liðið illa.  Á þessum 

árum leitast unglingur einnig við að svara spurningunni um hver hann sjálfur er.  Það 

er því óhætt að segja að mikið gangi á í lífi unglinga (Bull, Hoose og Weed, 2003).    

 Það var þroskasálfræðingurinn Erikson sem lagði mikla áherslu á leit 

einstaklings að sjálfum sér.  Hann taldi að tímabil unglingsáranna einkenndist af 

togstreitu milli tveggja þátta, annars vegar sjálfsmyndar og hins vegar 

hlutverkaruglings.  Hann hélt því fram að unglingar væru uppteknir af því að meta 

það hvernig aðrir sæju þá miðað við það hvaða augum þeir litu sjálfa sig (Erikson, 

1974). Á þessum tíma sjá unglingar sig og aðra í nýju og hlutdrægara ljósi eru fullir 

áhuga á að vita hvað öðrum finnst um þá. Það skiptir þá miklu máli að fá álit á sér og 

sínum umhugsunarefnum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

Sjálfsmyndin mótast sem sagt mikið á unglingsárunum. Þeir sem hafa til dæmis áhrif 

á það hvernig þú ert, hugmyndir um hver þú ert og hvernig þú eigir að vera eru 

fjölskyldan, vinir og tómstundafræðingar, svo einhverjir séu nefndir. Unglingar geta 

lent á krossgötum á þessu tímabili og þá er mikilvægt að leiðbeina þeim á rétta 

braut, aðstoða þá við að taka sjálfstæðar ákvarðanir og að vera sáttir við sig. Þetta 

er til dæmis eitt af hlutverkum sem starfsmenn í félagsmiðstöðvum ættu að taka að 

sér. Hluti af sjálfsmynd unglinga er álit þeirra sjálfra á eigin hæfni. Ýmsir fræðimenn 

hafa beint athygli að sjálfsmynd og skoðað það fyrirbæri sem huglægt og 

tilfinningalegt fyrirbæri þar sem sjálfsvirðing, sjálfstraust og sjálfsvitund eru í 

brennidepli. Einnig hefur verið litið á sjálfsmynd sem meðvitaða vitneskju eða 

hugmyndir sem einstaklingur hefur um sjálfan sig, sína stöðu og eigin einkenni 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002).  

 Ragnhildur Bjarnadóttir (2004) framkvæmdi rannsókn sem fjallaði um 

íslenska unglinga og hvernig þeir upplifðu sína eigin getu í gegnum tómstundir.  Þar 

kom í ljós að unglingar skilgreina getu sína eftir jafningjahópi sínum, þeim viðmiðum 

sem sá hópur setur fram.  Í okkar samfélagi í dag er talið að unglingar þurfi að vera 

sterkir andlega séð til að takast á við daglegt líf og þær áskoranir sem því fylgja.  Þeir 

einstaklingar sem ekki eru nægilega sterkir geta auðveldlega gefist upp og leiðst 

afvega (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004). Það er mikilvægt að þeim einstaklingum sem 

ekki eru nægilega sterkir sé veitt hjálparhönd. Þátttaka í skipulögðu 
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tómstundastarfi, eins og til dæmis þátttaka í félagsmiðstöðvarstarfi, getur verið 

gagnleg leið fyrir þá einstaklinga.   

2.2.2 Mikilvægi jafningjahópsins 

Rannsóknir hafa sýnt fram á hversu mikilvægt það er fyrir unglinga að finnast þeir 

vera hluti af hópi (e. sense of belonging) (Werner og Smith, 2001). Sigurjón 

Björnsson (1986) er á sama máli. Hann talar um að  jafningjahópurinn sé unglingum 

mjög mikilvægur og gegnir sá hópur ýmsum hlutverkum. Í þessum hópi fær 

unglingur tækifæri til þess að prófa mismunandi hlutverk, einnig fær hann 

fyrirmyndir og kemst að því hvernig áhrif hegðun hans og viðhorf hafa á aðra innan 

hópsins. Það að tilheyra jafningjahópi er mikilvægt fyrir þroska unglinga og sjálfsins 

þeirra. Í jafningjahópum geta unglingar speglað sjálfa sig, gildin sín og hugmyndir 

(Harter, 1990).  

 Það er mikilvægt fyrir unglinga að hafa gott aðgengi að jafningjum en það 

hafa þeir í félagsmiðstöðvum. Þar geta þeir verið með jafningjum sínum og tekið 

þátt í starfseminni. Þannig öðlast unglingar tækifæri á samskiptum og tengslum sem 

þeir hefðu annars ekki aðgang að (Kofod og Nielsen, 2005).   

2.2.3 Mikilvægi tómstunda fyrir unglinga 

Tómstundaiðkun er mikilvægur partur af leit einstaklings að sjálfum sér, leit hans að 

sjálfsmynd sinni og persónuleika.  Tómstundaiðkun hefur jákvæð áhrif á andlega 

vellíðan einstaklings.  Hægt er að líta á tómstundaiðkun unglinga sem samspil 

undirliggjandi áhrifa frá unglingnum sjálfum og félagslegu umhverfi hans.  Það að 

þekkja þá tómstund sem unglingur velur að stunda getur verið mikilvægt.  

Tómstundin getur falið í sér sérstaka og tiltekna hegðun og þannig er mögulegt að 

spá fyrir um persónueinkenni og hegðun unglings sem iðkar tiltekna tómstund 

(Heaven, 2001).  Ljóst er að uppbyggileg tómstundaiðkun getur haft gríðarlega mikið 

að segja fyrir unglinga. Fleiri fræðimenn eru sammála því að tómstundaiðkun sé 

mikilvæg fyrir unglinga. Feldman og Matjasko (2005) telja að unglingar sem taka 

þátt í tómstundastarfi myndi tengslanet sem geti komið sér vel síðar í lífi þeirra. 

Jafnframt örvi þátttakan félagslegan þroska. Þátttakendur kynnast öðrum, mynda 

traust, læra að taka tillit til annarra og byggja upp vináttutengsl. Þær telja að 
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þátttaka í tómstundastarfi sé því mikilvægur liður í mótun viðhorfa unglinga og 

leggja einnig drög að sýn þeirra á samfélagslegt hlutverk sitt sem og að gildismati 

þeirra (Feldman og Matjasko, 2005). 

 Unglingar mynda oft samband við fullorðna einstaklinga sem standa utan 

fjölskyldunnar. Þessir einstaklingar teljast til mikilvægra annarra fullorðinna (e. very 

important nonparental adults). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að unglingar 

meta það samband mikils og slík sambönd eru eðlileg í þroskaferli unglinga. 

Mikilvægir fullorðnir geta með sambandi sínu við unglinga sameinað jákvæða 

eiginleika hins fullorðna og vináttu jafningjans. Það sem unglingar sækjast eftir í 

sambandi við hina mikilvægu fullorðnu er að þeim sé veittur tilfinningalegur 

stuðningur, sýnd virðing og að þeir styðji við bakið á þeim (Beam, Chen og 

Greenberger (2002). Þetta er ein af ástæðunum fyrir því hvers vegna tómstundir eru 

mikilvægar fyrir unglinga. Með því að taka þátt í tómstundastarfi, eins og til dæmis 

félagsmiðstöðvarstarfi, geta unglingar öðlast slíkt samband við mikilvægan 

fullorðinn en þessi sambönd geta skipt unglinga miklu máli og ýtt undir andlegan 

þroska þeirra á jákvæðan og uppbyggjandi hátt.   

Ekki er langt síðan tilvist unglingsins var samþykkt sem sérstakt æviskeið. Í 

samfélagi okkar í dag eru væntingar til einstaklinga miklar og það á ekki síður við um 

væntingar til unglinga. Unglingar byrja að upplifa sig öðruvísi en þeir gerðu áður og 

fara að finna fyrir vaxandi kröfum frá öðrum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Þó 

svo að grunnskólar spili stórt hlutverk í því að þroska unglinga sem virka einstaklinga 

í samfélaginu þá hafa unglingar mjög mikinn tíma aflögu eftir skóla, þessi tími getur 

nýst í skipulagt og uppbyggilegt tómstundastarf sem getur þá jafnframt gegnt 

uppeldislegu hlutverki í lífi unglinga (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2009). Skipulagt tómstundastarf gegnir mikilvægu hlutverki í lífi 

unglinga og getur þátttaka í slíku starfi kennt unglingum lýðræðisleg vinnubrögð og 

virkjað samfélagskennd þeirra. Í starfinu fá þeir einnig tækifæri til að koma sínum 

hugmyndum og skoðunum á framfæri (Umboðsmaður barna, e.d.). 
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2.3 Félagsmiðstöðvar 

Í dag eru félagsmiðstöðvar stór hluti af frístundastarfsemi hér á landi. Starfsemi 

félagsmiðstöðva hefur mikið breyst frá upphafi. Hér á eftir verður farið stutt yfir 

sögu félagsmiðstöðva og gerð verður grein fyrir starfsemi þeirra og hlutverki. 

2.3.1 Saga félagsmiðstöðva 

Félagsmiðstöðvar, tilkoma þeirra og þróun eiga rætur sínar að rekja til 

hverfamiðstöðvar í London. Með iðnbyltingunni breyttist hlutverk barna og 

unglingar urðu viðurkenndur þjóðfélagshópur. Þetta fól í sér meiri menntun og 

minni vinnu og því höfðu unglingar meiri frítíma sem leiddi til þess að þeir voru 

mikið á eigin vegum. Kveikjan að starfsemi félagsmiðstöðva þróaðist sem slík vegna 

þess að fullorðnir höfðu áhyggjur af afdrifum unglinga. Því má segja að fyrstu 

félagsmiðstöðvarnar hafi verið byggðar á hugmyndum um forvarnarstarf og 

stuðning við unglinga en einnig er hægt að líta á málið með þeim augum að 

starfsmenn félagsmiðstöðva voru í upphafi eins konar gæslumenn (Árni 

Guðmundsson, 2007). 

Fyrsta félagsmiðstöðin hér á landi var stofnuð árið 1957 en við það miðast 

upphaf starfsemi félagsmiðstöðva. Það var svo ekki fyrr en tæpum 20 árum síðar að 

félagsmiðstöðvar tóku að rísa í Reykjavík. Á öllum þessum árum hefur starfið tekið 

miklum breytingum hvað varðar innihald, áherslur og stöðu í samfélaginu (Árni 

Guðmundsson, 2007). Samkvæmt félagatali SAMFÉS (e.d.) árið 2011-2012 eru 

félagsmiðstöðvar landsins 112 talsins.    

2.3.2 Starfsemi og hlutverk félagsmiðstöðva 

Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi, SAMFÉS, skilgreina félagsmiðstöð á eftirfarandi 

hátt:  

Félagsmiðstöð, eins og við þekkjum hana í dag, er í flestum tilfellum 

afdrep rekið af sveitarfélagi þar sem unglingar á aldrinum 13-16 ára geta 

varið frítíma sínum án áfengis og vímuefna. Samfés er einnig opið fyrir 

frístundaheimili fyrir 6-9 ára, félagsmiðstöðvar sem eru með 

tómstundarstarf fyrir 10-12 ára og ungmennahús sem þjóna 

aldurshópnum 16-25 ára hvort sem þau eru rekin af sveitarfélögum eða 
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öðrum aðilum. Hlutverk félagsmiðstöðva er að stuðla að jákvæðum þroska 

unglinga og gera þau sjálfstæðari, bæði í verki og félagslegum 

samskiptum og gera þau hæfari til að takast á við lífið (SAMFÉS, e.d.)  

Félagsmiðstöðvar geta verið mismunandi og haft ólíkar áherslur. Þó er alltaf hægt 

að finna nokkra þætti sem allar félagsmiðstöðvar eiga sameiginlega, þeir eru 

forvarnir, viðurkennt tómstundastarf, fræðsla og örvun félagsþroska og jákvæðra 

samskipta (SAMFÉS e.d.)  

Félagsmiðstöðvar eru vettvangur uppeldisstarfs og lífsleiknináms. Árni 

Guðmundsson (2007) vísar til þess að starfið í félagsmiðstöðvum megi einnig skoða 

með félagsfræðilegum skilningi vegna þess að starfsmenn á vettvangi 

félagsmiðstöðva öðlast innsýn í menningu unglinganna og stöðu unglingahópsins 

með öðrum hætti en ella. Hann telur félagsmiðstöðvar hér á landi einnig vera 

menntasetur og segir að eina ,,námsgreinin“ þar sé lífsleikni vegna þess að starfið í 

félagsmiðstöðvum byggir á samvinnu starfsmanna og unglinga á lýðræðislegum 

forsendum. Í ljósi félagsfræðinnar eru félagsmiðstöðvar meðal annars leið 

samfélagsins til þess að halda utan um ákveðna þróun vegna þess að fólk vissi ekki 

hvert sú þróun myndi stefna. Í þeim skilningi er hægt að líta á félagsmiðstöðvar sem 

öryggisventil sem miða að því að hafa eftirlit með unglingum og fyrirbyggja 

neikvæða og niðurbrjótandi hegðun (Árni Guðmundsson, 2007).     

Eitt af lykilatriðum í skipulögðu frístundastarfi er nærvera fullorðinna 

leiðbeinenda. Leiðbeinendur eiga að styðja við sjálfstæði unglinganna meðal annars 

með því að veita þeim ákveðið frelsi við val á viðfangsefnum. Einnig eiga 

leiðbeinendur, með skipulögðum hætti, að miðla væntingum og endurgjöf um 

hegðun unglinganna. Það er hlutverk leiðbeinenda að styðja við þá og veita þeim 

tækifæri til að ná árangri. Það er því ljóst að leiðbeinendur gegna veigamiklu 

hlutverki í félagsmiðstöðvum  (Watts og Caldwell, 2008). Félagsmiðstöð er staður 

fyrir unglinga þar sem þeir hafa gott aðgengi að jafningjahópnum og skemmtun við 

öruggar aðstæður. Þar er einnig hægt að öðlast fjölbreytta reynslu. Það sem skiptir 

unglingana mestu máli er jafningjahópurinn og skemmtunin en fjölbreytt reynsla og 

öruggar aðstæður endurspeglast í þeim markmiðum um uppbyggjandi afþreyingu, 
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forvarnir, jafnræði og stuðning við unglinga sem koma gilda í starfsemi 

félagsmiðstöðva (Jacobsen, 2000).  

2.4 Frítíminn og menntun 

Frítíminn og viðfangsefni hans eru ekki bara mikilvæg fyrir unglinga heldur einnig 

alla aðra einstaklinga og samfélögin í heild. Það sem fer fram í frítíma skiptir einnig 

miklu máli fyrir atvinnulífið, menntakerfið og virkni samfélagsins (Illeris, 2007). Í 

þessum kafla verður fjallað um frítímann, óformlega menntun og það hvað 

unglingum finnst þeir læra í frítímanum.  

Óformleg menntun er ekki á vegum mennta- eða þjálfunarstofnana. Slík 

menntun leiðir ekki til vottunar af neins konar tagi. Hún er þó skipulögð, til dæmis 

með tilliti til námsmarkmiða og námsaðstoðar. Þess konar menntun er ávallt 

meðvituð frá sjónarhorni nemenda (Colley, Hodkinson og Malcolm, 2002). 

Tilviljanakennd menntun verður til í gegnum viðfangsefni daglegs lífs, í sambandi við 

vini eða frítíma. Menntunin er ekki skipulögð og leiðir í flestum tilvikum ekki til 

vottunar. Hún er oftast ómeðvituð en getur þó verið meðvituð (Colley o.fl., 2002).      

Af þessu er hægt að telja að óformleg menntun getur farið fram í 

tómstundastarfi og þá kannski sérstaklega í félagsmiðstöðvum. Óformleg menntun 

getur til dæmis farið fram í samskiptum unglinganna við starfsmenn og verkefnum 

sem krefjast samvinnu þeirra.   

2.4.1 Frítíminn og lærdómur  

Illeris (2007) telur skipulagt frítímastarf vera góðan vettvang til menntunar, 

sérstaklega vegna þess að unglingar hafa oftast mikinn áhuga á þeim viðfangsefnum 

sem í boði eru. Unglingar sækja sjálfir í þessi viðfangsefni vegna eigin áhuga. Þeir 

virðast einnig vera sammála um að þátttaka í skipulögðum tómstundum gefi þeim 

jafnvel fleiri færi á að hljóta menntandi reynslu (e. learning related experience) 

heldur en að hanga með vinum sínum eða formlegt nám. Unglingar nefna 

persónulega færni, félagslega færni og samskipta færni sem hluti af því sem þeir 

læra með því að taka þátt í skipulögðum tómstundum (Larson, Wilsons, Brown, 

Furstenberg og Verma, 2006).   



20 

 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar upplifa meiri hvatningu og vitræna (e. 

cognitive) reynslu í tómstundastarfi heldur en á öðrum sviðum lífs síns. Þetta getur 

gefið færi á persónulegum og mannlegum þroska fyrir unglinga. Unglingar sem eru 

virkir í tómstundastarfi eiga auðveldara með að uppgötva sjálfsmynd sína og þekkja 

sjálfa sig betur. Þeir styrkja sjálfstraust sitt, verða framtakssamri og eiga auðveldara 

með að leysa ýmis viðfangsefni. Unglingar þróa einnig tilfinningalega, vitræna sem 

og líkamlega færni sína. Félagsleg færni þeirra og samskiptafærni eykst að miklu 

leyti með þátttöku í tómstundastarfi (Hansen, Larson og Dworkin, 2003).   

2.5 Þátttaka 

Ákveðnir þættir styðja við þátttöku unglinga í skipulögðu tómstundastarfi. Þeir 

þættir eru að starfsemin bjóði upp á tækifæri til þess að þróa ákveðna færni í lífi 

sínu og þátttöku foreldra að einhverju leyti, að markhópurinn sé skýr, að starfsemin 

taki mið af gæðastaðli og sé ávallt metið með tilliti til þess hvort settum markmiðum 

hafi verið náð. Unglingar hafa ákveðnar væntingar til tómstundastarfsins. Þátttaka í 

skipulögðu tómstundastarfi þarf að skilja eitthvað merkingarbært eftir hjá 

unglingunum að mati þeirra sjálfra. Það að taka þátt getur gefið unglingum ákveðna 

öryggistilfinningu og tilfinningu um að þeir tilheyri hópi. Þetta getur svo komið í veg 

fyrir að þeir lendi á villigötum eða í slæmum félagsskap. Þar fyrir utan gefur þátttaka 

í skipulögðu tómstundastarfi unglingum tækifæri til þess að þroska sjálfstraust og 

hæfni (Borden, Perkins, Villarruel og Stone, 2005). 

Það er þó vert að taka það fram að þátttaka í tómstundastarfi getur haft 

neikvæð áhrif á ákveðna hópa unglinga. Upp getur komið neikvæð hópaþróun og 

þar getur jafnvel hvati til áhættuhegðunar verið til staðar. Neikvæð fyrirmynd í 

leiðbeinendum og neikvæð samskipti við leiðbeinendur getur einnig fælt unglinga 

frá tómstundastarfi (Hansen og félagar, 2003). Það er því mikilvægt að 

tómstundastarf sé uppbyggilegt og jákvætt, að leiðbeinendur og starfsmenn séu 

jákvæðir, vilji vinna með unglingum, beri þeirra hag ávallt fyrir brjósti og hafi 

yfirumsjón með allri starfseminni og unglingunum sem eru þátttakendur í henni. 



21 

 

2.6 Samantekt á fræðilegum bakgrunni 

Hér að ofan hefur verið fjallað um hugtakið tómstundir og skilgreiningar á því. 

Unglingsárin eru tekin fyrir, breytingar sem eiga sér stað á þessu tímabili, mikilvægi 

jafningjahópsins sem og mikilvægi tómstunda fyrir unglinga. Einnig hefur verið 

fjallað um frítímann og menntun og þátttaka hefur verið skoðuð.  

Væntingar til unglinga eru miklar og þeir finna fyrir kröfum frá öðrum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Starfsemi félagsmiðstöðva mætir þörfum 

unglinga fyrir fjölbreyttu frítímastarfi og aðgengi að jafningjum. Grunnskólar spila 

stórt hlutverk í þroska unglinga en jákvætt og skipulagt tómstundastarf getur einnig 

gegnt því hlutverki (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2009).  Rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi, eins og félagsmiðstöðvastarfi, hefur 

mikið forvarnargildi og ýtir undir virka þátttöku unglinga í samfélaginu (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.). 

Í næsta kafla verður sagt frá þeirri aðferð sem notast var við í rannsókninni. 

Fjallað verður um megindlega og eigindlega aðferðafræði og fyrirbærafræði verður 

skoðuð. Einnig verður fjallað um gagnaöflun, þátttakendur, greiningu gagna og 

réttmæti, áreiðanleika og siðfræðilega þætti. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár. 

Hvað er félagsmiðstöð í augum unglinganna? Hvað telja unglingarnir sig læra af 

þátttöku sinni í starfi félagsmiðstöðvarinnar? Þekkja unglingarnir markmið 

félagsmiðstöðvarinnar?  
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3 Aðferð 

Markmið þessa verkefnis var tvíþætt, annars vegar að skoða félagsmiðstöðvar út frá 

fræðilegu sjónarhorni og hins vegar að skoða félagsmiðstöðvar út frá sjónarhorni 

unglinganna sjálfra.  Það var gert með því að notast við ýmsar heimildir og fyrri 

rannsóknir sem hafa verið gerðar og einnig með því að leggja könnun fyrir 

unglingana en þannig fékkst þeirra sjónarhorn fram.  

3.1 Megindleg aðferðafræði 

Rannsóknir þjóna allar einum megintilgangi en hann er að finna eitthvert sjónarhorn 

á veruleikann. Megindleg aðferðafræði byggir aðallega á tölum og því sem er hægt 

að mæla.  Aðferðin er notuð þegar vitað er fyrirfram að hverju er verið að spyrja. 

Hún er yfirleitt frekar víð og skoðar viðfangsefni yfirleitt ekki ítarlega (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Megindlegar rannsóknir fara fram í ákveðnum skrefum. Fyrsta 

skrefið er að útskýra eitthvert fyrirbæri, næsta skref er að safna tölulegum gögnum, 

síðasta skrefið er svo að greina þessi gögn með stærðfræðilegum aðferðum og þá 

einkum tölfræði (Muijs, 2004). Með megindlegum aðferðaferðum er hægt að fá 

fram grundvallar upplýsingar sem þörf er á að kunna skil á í nútímaþjóðfélagi. 

Grunnþekking á megindlegri aðferðafræði er hjálpleg þegar verið er að meta 

upplýsingar sem skipta okkur máli (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).   

3.2 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði fæst við tilfinningar, skoðanir og upplifanir einstaklinga.  

Markmið eigindlegra rannsókna er að skilja þessar tilfinningar og upplifanir og 

merkingu þeirra fyrir daglegt líf einstaklinga. Eigindlegar rannsóknir fara oftast fram 

í umhverfi þátttakendanna sjálfra. Mælitæki eigindlegra aðferða eru ekki tölur líkt 

og í megindlegum aðferðum heldur er hægt að segja að rannsakandinn sjálfur sé 

mælitækið.  Hann safnar gögnum saman og vinnur úr þeim (Hatch, 2002). 

Eigindlegar aðferðir eru meðal annars notaðar til að finna einstaklingsbundin 

mynstur og þegar rannsakandi vill skilja hlutina dýpri skilningi heldur en 
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megindlegar aðferðir gefa kost á (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Því fannst 

rannsakanda mikilvægt að skoða ákveðna þætti í könnuninni með eigindlegum 

hætti. 

Kjarni eigindlegrar rannsóknar er kóðun (Creswell og Clark, 2007). Til eru 

margar gerðir kóðunar en allar hafa þær sama markmið, að greina gögn, að aðstoða 

rannsakanda við að einfalda gögn og beina sjónum að ákveðnum einkennum þeirra 

(Morse og Richards, 2002). Kóðun er ferli sem felur í sér að flokka gögn þar sem 

rannsakandi setur fram ákveðnar hugmyndir um flokka eða þemu eftir að hafa 

skoðað gögnin vel. Flokkun gagna gengur út á það að finna einhver sameiginleg 

einkenni í gögnum og setja þau undir ákveðin þemu (Creswell og Clark, 2007).        

3.3 Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði tengist eigindlegum rannsóknum.  Hugtakið fyrirbærafræði má 

skilgreina á þann hátt að verið er að reyna að skilja félagsleg fyrirbæri út frá sýn 

þátttakenda og lýsa samfélaginu út frá þeirra reynslu og upplifun. Rannsakandi 

leitast eftir að skilja þann veruleika sem einstaklingar skynja og upplifa. Skilningur og 

merking eru því lykilhugtök í fyrirbærafræði, með öðrum orðum skilningur 

rannsakanda á því hvaða merkingu ákveðin upplifun hefur fyrir þá einstaklinga sem 

verið er að rannsaka (Kvale og Brinkman, 2009). Fyrirbærafræðileg nálgun gerir ráð 

fyrir því að líta þurfi á hóp þátttakenda þar sem merkingu ákveðinnar reynslu af 

fyrirbæri nokkurra einstaklinga er lýst. Þeir sem aðhyllast fyrirbærafræðina telja að 

best sé að taka saman sameiginlega reynslu nokkurra einstaklinga af því fyrirbæri 

eða hugtaki sem verið er að rannsaka.  Athyglin beinist sem sagt að því hvað 

einstaklingar upplifa og hvernig þeir gerðu það (Creswell, 2007).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skilja hvað félagsmiðstöð er í augum 

unglinganna, hvort þeir telji sig læra eitthvað af því að taka þátt í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar og hvort unglingarnir þekki markmið hennar. 

Fyrirbærafræðileg nálgun hentar rannsókninni því vel.    
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3.4 Gagnaöflun 

Könnun var lögð fyrir unglinga í 8., 9. og 10. bekk í einum grunnskóla í bæ utan 

höfuðborgasvæðisins sem heldur úti einni félagsmiðstöð.  Mikilvægt var að sem 

flestir tækju þátt í könnuninni svo að sýn flestra kæmi fram. 73 unglingar tóku þátt í 

könnuninni en alls voru 87 unglingar í 8., 9. og 10. bekk. Því er óhætt að segja að 

svörun hafi verið mjög góð.   

Í samráði og samvinnu við grunnskólann voru leyfisbréf send á alla foreldra.  

Þar var könnuninni lýst og markmiðum með rannsókninni. Nauðsynlegt var að fá 

samþykki allra foreldra vegna þess að þátttakendur voru allir undir lögaldri.   

 Könnunin var rafræn og fór fram þann 15. mars árið 2013 í tölvuveri 

grunnskólans. Þar sem könnunin fór fram á kennslutíma þurfti að fá leyfi hvers 

umsjónarkennara fyrir sig sem og skólastjóra og gekk það eftir. Útskýrt var fyrir 

öllum þátttakendum hvernig könnunin færi fram og um hvað hún fjallaði. Sérstök 

áhersla var lögð á að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og að 

ekkert svar væri rangt. Þátttakendur voru beðnir um að vera heiðarlegir og segja 

sínar skoðanir. Könnunin var bæði megindleg og eigindleg. Megindlegi hlutinn 

samanstóð af lokuðum spurningum þar sem svörin voru tölulegar upplýsingar en 

eigindlegi hlutinn af hálfopnum spurningum þar sem þátttakendur áttu að segja frá 

sinni upplifun, reynslu og skoðunum. Könnunin var sett upp á vefsíðunni 

Surveymonkey.com og forritið sá um að halda utan um svör þátttakenda.  

3.5 Þátttakendur 

Af þeim 73 unglingum sem tóku þátt í könnuninni voru 35 strákar og 38 stelpur.  

Þátttakendur voru ekki allir virkir í félagsmiðstöðvarstarfinu en rannsakandi taldi 

mikilvægt að fá bæði skoðanir frá unglingum sem sækja ekki félagsmiðstöðina sem 

og þeirra sem sækja hana reglulega.  

3.6 Greining gagna 

Gögnin voru færð af vefsíðunni og yfir í SPSS. Það forrit var svo notað við 

tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Rannsakandi leitaði að ýmsum tölulegum 

upplýsingum úr spurningakönnuninni og bjó til ýmsar tíðnitöflur og voru 
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niðurstöður einnig greindar eftir þeim sem sækja félagsmiðstöðina reglulega og 

þeim sem gera það ekki sem og eftir kyni.  Notast var við tölfræðiforritið Excel við 

gerð mynda og taflna.   

Svör þátttakenda úr eigindlega hlutanum voru kóðuð, sameiginleg einkenni 

voru fundin og þemu voru búin til út frá þeim. Þau þemu sem voru hvað mest 

áberandi voru notuð mest. Í sumum tilfellum var ekki auðvelt að aðgreina þemun 

þar sem þau tengdust að einhverju leyti. Túlkunarfræðileg greiningarleið var notuð 

en samkvæmt Creswell (2007) hentar sú greining vel fyrir fyrirbærafræðilegar 

rannsóknir. Þessi greiningarleið felur í sér að skrá allar hugmyndir sem kvikna við 

lestur og kóðun gagnanna. Hugmyndirnar voru síðan mátaðar við gögnin. Einnig 

studdist rannsakandi við svokallaða öxulkóðun en sú greiningarleið byggist á því að 

tengja saman hugmyndir þátttakenda um ákveðna efnisflokka og finna þannig 

sameiginlegan öxul eða þráð í svörum þátttakenda (Creswell, 2007).  

3.7 Réttmæti, áreiðanleiki og siðfræðilegir þættir 

Að gera rannsókn er starf sem krefst ábyrgðar þeirra sem hana framkvæmir, 

sérstaklega þegar unnið er með einstaklingum. Rannsakendur fá ýmsar upplýsingar 

frá þátttakendum sem þeir afla í samskiptum og samvinnu við þá. Þátttakendur gera 

sinn part vel í trausti þess að þeir verði ekki þvingaðir eða blekktir, að áhættu verði 

haldið í algjöru lágmarki og að rannsóknir séu gerðar af kunnáttu og færni (Sigurður 

Kristinsson, 2005).  

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru allir undir lögaldri en unglingar eru 

taldir viðkvæmur hópur í rannsóknum. Markmið siðareglna fyrir rannsóknir í 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands er að skapa siðferðilegan ramma og viðhalda 

trausti á réttmæti rannsókna og að tryggja að siðferðileg sjónarmið séu virt, þau 

sem snúa að persónuvernd, sjálfræði og upplýstu samþykki þátttakenda. Séu 

þátttakendur undir 18 ára aldri er nauðsynlegt að fá upplýst samþykki foreldra eða 

forráðamanna sem og samþykki þátttakenda sjálfra geti þau gefið samþykki sitt. 

Mikilvægt er að rannsókn og tilgangur hennar sé útskýrður fyrir þátttakendum á 

máli sem hentar aldri þeirra og þroska (Félagsvísindadeild Háskóla Íslands, 2006).  
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 Til að tryggja réttmæti rannsóknar þarf einnig að gera stöðu rannsakandans 

skil, það eykur einnig trúverðugleika hennar. Eigindlegar rannsóknir eru þess eðlis 

að ekki er hægt að endurtaka rannsóknina og búast við sömu niðurstöðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn er ákveðinn hópur unglinga tekinn fyrir og 

spurt er um ákveðna félagsmiðstöð. Því er ólíklegt að hægt sé að endurtaka 

rannsóknina með öðrum unglingum og annarri félagsmiðstöð og fá sömu 

niðurstöður. Vert er þó að taka fram að mögulegt væri að finna eitthvað 

sameiginlegt í báðum niðurstöðum. Til að réttmæti sé tryggt enn fremur þarf 

rannsakandi að gera grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni, einnig er rétt að taka 

fram hvaða hagsmuni rannsakandi hafi af rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2003).  

 Það getur verið kostur að þekkja vel það fyrirbæri sem verið er að rannsaka 

vegna þess að það getur auðveldað rannsakanda að huga að þátttakendum, sýn 

þeirra og væntingum við túlkun rannsóknargagna (Butt, 1984). Þar sem rannsakandi 

er starfsmaður í þessari tilteknu félagsmiðstöð og þekkir unglingana vel var að ýmsu 

að huga, bæði við framkvæmd könnunar og við túlkun á niðurstöðum. Rannsakandi 

má ekki á nokkurn hátt hafa áhrif á þátttakendur og því gerði rannsakandi grein fyrir 

öllu í sambandi við könnunina í upphafi, við alla þátttakendur í einu, þannig að allir 

fengu að heyra það sama. Ef rannsakandi var beðinn um hjálp við einhverjar 

spurningar var það eina sem hann gerði að orða spurningarnar öðruvísi og hjálpa 

þannig þátttakendum með að skilja þær betur. Rannsakandi passaði einnig upp á að 

vera hlutlaus þegar kom að því að túlka svör þátttakenda til að fá fram niðurstöður. 

Rannsakandi mun hafa ákveðna hagsmuni af rannsókninni að því leytinu til að með 

niðurstöðum vonast hann til að bæta starfsemi félagsmiðstöðvarinnar enn betur og 

fá enn fleiri unglinga til þess að taka þátt í starfi hennar.  
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4 Niðurstöður  

Niðurstöður könnunarinnar gáfu rannsakanda mikið magn upplýsinga um 

hugmyndir unglinganna á starfsemi félagsmiðstöðvarinnar og þeirra eigin reynslu og 

upplifun af þátttöku sinni í starfinu. Niðurstöður verða settar fram á grunni 

rannsóknarspurninganna þriggja. Þær eru: Hvert er sjónarhorn unglinganna á 

félagsmiðstöðina? Hvað telja unglingarnir sig læra af þátttöku sinni í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar? Gera unglingarnir sér grein fyrir markmiðum 

félagsmiðstöðvarinnar? Niðurstöður verða settar fram annars vegar með tilliti til 

kyns og hins vegar með tilliti til þess hvort unglingar sækja félagsmiðstöðina eða 

ekki.   

Niðurstöður eru settar fram undir efnisflokkum en rannsakandi greindi nokkur 

þemu undir hverjum efnisflokk fyrir sig. Hér er hugtakið efnisflokkur notað yfir 

megináherslu hverrar rannsóknarspurningar, sem sagt það viðfangsefni sem skoðað 

er hverju sinni. Hugtakið þema er notað yfir þær hugmyndir sem koma frá 

unglingunum sjálfum í könnuninni varðandi hvern efnisflokk. Niðurstöðurnar eru því 

settar fram sem þemu undir hverjum efnisflokki, sjá töflu 1. Við hvern efnisflokk 

komu fram ákveðin þemu sem rannsakandi mun fjalla um.  

 

 Karlkyn Kvenkyn Samtals 

Hversu margir svöruðu 35 38 73 

Prósent af heildarsvörum 48% 52% 100% 

Tafla 1: Yfirlit yfir þátttakendur 

Þátttakendur könnunarinnar voru 73 talsins en alls eru 87 unglingar í efri bekkjum 

grunnskólans, þannig að svarhlutfallið er um 84%. Ástæðan fyrir því að svarhlutfallið 

var ekki enn hærra er til dæmis sú að nokkrir einstaklingar voru veikir þegar 

könnunin fór fram. Spurningakönnunin skiptist í tvennt, annars vegar var sérstökum 

spurningum beint að þeim sem sögðust mæta reglulega í félagsmiðstöðina en þeir 
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unglingar sem sögðust ekki mæta reglulega fengu ekki sömu spurningar. Ekki var 

skylda að svara öllum spurningum og það skýrir hve misjafn fjöldi svara er við hverri 

spurningu. Svo dæmi um þetta sé nefnt þá svöruðu 23 unglingar því játandi að hafa 

lært eitthvað af þátttöku sinni en aðeins 21 unglingur gaf upp það sem hann taldi sig 

hafa lært.  

4.1 Almenn þátttaka 

Á mynd 1 má sjá að mæting í félagsmiðstöðina er mjög góð. Stelpurnar eru duglegri 

að mæta en tæp 61% stelpna eða 23 þeirra af 38 sem svöruðu mæta oftar en 8 

sinnum í hverjum mánuði á meðan rúm 43% strákanna eða 15 þeirra af 35 mæta 

það oft.    

 

Mynd 1: Mæting í félagsmiðstöðina 

Hér að neðan gefur að líta efnisflokka og þemu sem fram komu við greiningu 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

43,3% 

30,0% 

20,0% 

0,0% 
6,7% 

60,7% 

14,3% 
7,1% 

10,7% 
7,1% 

Karlkyn Kvenkyn
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Tafla 2: Yfirlit yfir efnisflokka og þemu 

4.2 Hvað er félagsmiðstöð í augum unglinganna? 

Rannsóknargögn birta mynd af því hvað félagsmiðstöð er í augum unglinganna. Þeir 

unglingar sem svöruðu þessari rannsóknarspurningu voru 55 talsins eða um 75% af 

heildinni sem tóku þátt í könnuninni. Unglingar sem sækja félagsmiðstöðina 

reglulega svöruðu því að félagsmiðstöðin hafi ákveðið félagslegt og skemmtana gildi 

í þeirra augum. Svör unglinganna voru á borð við: ,,staður til að hitta fólk,“ ,,þar sem 

krakkar koma saman og skemmta sér,“ og ,,hús þar sem þú mátt taka eins marga inn 

og þú vilt.“ Einn unglingur svaraði því að með því að mæta í félagsmiðstöðina er 

verið að sjá til þess að félagslífið ,,sé í góðum málum.“ Annar unglingur sagði að 

félagsmiðstöðin er ,,vettvangur unglinga til þess að koma saman og hafa gaman“.  

 

Hvað er félagsmiðstöð í þínum augum? 

Félagslegt gildi Skemmtanagildi Forvarnargildi Griðastaður 

30 29 1 6 

Tafla 3: Hvað er félagsmiðstöð í augum þeirra sem sækja félagsmiðstöðina 

Þeir unglingar sem ekki sækja félagsmiðstöðina eru 15 talsins eða um 20% af 

þátttakendum. Af þessum 15 unglingum eru það 14 unglingar sem svara 

spurningunni: Hvað er félagsmiðstöð í þínum augum? Svör þeirra voru á svipuðum 

nótum og unglinganna sem sækja félagsmiðstöðina reglulega. Unglingarnir svöruðu 

að félagsmiðstöð er ,,staður sem að krakkar hittast og chilla, að hlusta á music og 

tala saman,“ ,,mikið gott fyrir krakka“ og ,,staður til að hitta fólk.“   

Merking 

félagsmiðstöðvarinnar 

Lærdómur af  

eigin þátttöku 

Markmið og tilgangur 

starfseminnar 

Félagslegt gildi Samvinna Félagslegt gildi 

Skemmtanagildi Samskipti Skemmtanagildi 

Griðastaður Vinátta Forvarnargildi 

Forvarnargildi Persónuleg færni  
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Hvað er félagsmiðstöð í þínum augum? 

Félagslegt gildi Skemmtanagildi Forvarnargildi Griðastaður 

5 7 0 0 

Tafla 4: Hvað er félagsmiðstöð í augum þeirra sem sækja ekki félagsmiðstöðina 

Af þessum niðurstöðum má sjá að merking félagsmiðstöðvarinnar hefur margs 

konar gildi fyrir unglingana, félagslegt, skemmtana og forvarnar gildi. Einnig líta 

unglingarnir á félagsmiðstöðina sem griðastað sinn. Þessi tvö þemu, forvarnar gildi 

og griðastaður, koma þó einungis fram hjá þeim unglingum sem mæta reglulega í 

félagsmiðstöðina. Ekki er mikill munur á svörum unglinga sem sækja 

félagsmiðstöðina reglulega og þeirra unglinga sem sækja hana ekki reglulega. Í 

flestum tilvikum töluðu unglingarnir um félagslegt gildi félagsmiðstöðvarinnar og 

skemmtanagildi.   

 Sé þetta skoðað út frá kyni þátttakenda er hægt að sjá á töflu 5 að strákar 

hugsa frekar um skemmtanagildið þegar þeir eru spurðir hvað félagsmiðstöð er í 

þeirra augum. En eins og sjá má hugsa stelpurnar frekar um félagslega gildið í stað 

skemmtana gildisins. Einnig er hægt að sjá að ein stelpnanna kemur inn á forvarnar 

gildi starfseminnar en það gerir enginn af strákunum.      

 

Karlkyn Kvenkyn 

Félagslegt 

gildi 

Skemmtana- 

gildi 

Forvarnar- 

gildi 

Félagslegt 

gildi  

Skemmtana- 

gildi 

Forvarnar- 

gildi 

9 13 0 22 17 1 

Tafla 5: Hvað er félagsmiðstöð í augum þeirra sem sækja félagsmiðstöðina, greint 

eftir kyni 

4.3 Hvað telja unglingarnir sig læra af þátttöku sinni í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar? 

Hér svöruðu aðeins þeir unglingar sem sækja félagsmiðstöðina reglulega. Það voru 

því 56 unglingar sem svöruðu rannsóknarspurningunni sem sneri að lærdómi þeirra í 
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gegnum þátttöku í starfi félagsmiðstöðvarinnar. Af þessum 56 unglingum svöruðu 

23 þeirra játandi eða 41%. Það voru því 33 unglingar, 59%, sem svöruðu 

spurningunni neitandi.   

 

Mynd 2: Hefur þú lært eitthvað af því að taka þátt í starfi félagsmiðstöðvarinnar? 

Niðurstöður úr þeim efnisflokki, lærdómur af eigin þátttöku, sýndu aðeins tvö 

þemu. Aftur kom félagslega hliðin vel í ljós en einnig þættir sem snerta persónulega 

færni hvers unglings.    

Það sem þessir 23 unglingar töldu sig læra af þátttöku sinni í 

félagsmiðstöðvarstarfinu er meðal annars það að ,,félagslíf og samvinna skiptir 

máli,“ ,,samskipti,“ ,,bara flest allir eru vinir og það er mjög gott bara,“ og það er 

mikilvægt að ,,leyfa öllum að vera með.“ Þessir þættir koma inn á félagslega færni 

unglinganna en helst þó að sjálfsögðu einnig í hendur við persónulega færni þeirra. 

Fleira sem unglingarnir töldu sig læra voru ,,að vera miklu betri manneskja“ og að 

,,vera góð hvert við annað og að bera virðingu fyrir öðrum.“    

 

Karlkyn Kvenkyn 

Félagsleg færni Persónuleg færni Félagsleg færni Persónuleg færni 

2 4 6 4 

Tafla 6: Lærdómur af eigin þátttöku, greint eftir kyni 

41% 

59% 

Já Nei
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Það voru 12 strákar sem sögðust telja sig hafa lært eitthvað af þátttöku í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar en 17 strákar sem ekki töldu sig hafa lært neitt. 11 stelpur 

svöruðu spurningunni játandi en 16 stelpur neitandi. Þeir strákar sem svöruðu svo 

opnu spurningunni, um hvað þeir hefðu lært, voru 6 talsins og stelpurnar 10.  

Sé lærdómur unglinganna skoðaður út frá kyni er ekki hægt að sjá mikinn mun 

þar á. Eins og sjá má á töflu 7 snúa svör allra unglinganna að félagslegri og 

persónulegri færni. Strákarnir tala meðal annars um ,,samskipti“ og að ,,leyfa öllum 

að vera með.“ Meirihluti þeirra talar þó um að hafa öðlast færni á borð við ,,pool,“ 

,,borðtennis“ og ,,já fullt, eins og í spurningakeppnum.“ Stelpurnar tala um að hafa 

lært að ,,félagslíf og samvinna skiptir máli,“ ,,að vera miklu betri manneskja“ og að 

,,vera góð hvert við annað og bera virðingu fyrir öðrum.“    

   

4.4 Þekkja unglingarnir markmið félagsmiðstöðvarinnar? 

Alls 58 unglingar eða 80% af þeim sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 

spurningunni: Veist þú hver markmið félagsmiðstöðvarinnar eru?  

 

Mynd 3: Veist þú hver markmið félagsmiðstöðvarinnar eru? 

Ekki voru það margir unglingar sem töldu sig þekkja markmið og tilgang 

félagsmiðstöðvarinnar. Mikill meirihluti þeirra, 38 unglingar eða 66%, töldu sig ekki 

vita hver markmið og tilgangur félagsmiðstöðvarinnar er. En 20 unglingar eða 34%, 

töldu sig þekkja markmiðin og tilgang félagsmiðstöðvarinnar og töluðum um 

félagslífið, skemmtun og afþreyingu. Svör þeirra voru á borð við að ,,bæta 

34% 

66% 

Já Nei
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félagsskapinn,“ ,,láta okkur bara hafa gaman“ og ,,til að skemmta krökkum.“ Þó svo 

að þessir þættir séu að sjálfsögðu stór partur af starfseminni í félagsmiðstöðinni eru 

þeir ekki aðalmarkmiðin eða tilgangur starfsins. Tveir unglingar virðast þó hitta 

naglann á höfuðið og vísa til forvarnargildis starfseminnar og segja að 

félagsmiðstöðvarstarfið stuðli að ,,heilbrigðu félagslífi og reyna að skemmta 

unglingum með vímuefnalausri skemmtun.“ Annar unglingurinn tekur í sama streng 

og talar um ,,góð samskipti á milli krakka og líka til þess að halda krökkum frá alls 

konar rugli og eitthvað.“           

 

Veist þú hver markmið félagsmiðstöðvarinnar eru? 

Félagslegt gildi Skemmtanagildi Forvarnargildi 

9 6 2 

Tafla 7: Veist þú hver markmið félagsmiðstöðvarinnar eru? 

Sé þetta skoðað með tilliti til kyns voru það 30 strákar og 28 stelpur sem svöruðu 

spurningunni. Eins og sjá má á mynd 4 eru það 30% eða 9 strákar og rétt tæp 40% 

eða 11 stelpur sem telja sig þekkja markmið og tilgang félagsmiðstöðvarinnar.   

 

Mynd 4: Veist þú hver markmið félagsmiðstöðvarinnar eru, greint eftir kyni 

 

Niðurstöður sýna að strákarnir leggja áherslu á félagslífið og skemmtana gildi 

félagsmiðstöðvarinnar. Þeir tala um að ,,bæta félagsskapinn“ og ,,til að skemmta 

30,0% 

39,3% 
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krökkum.“ Það gera stelpurnar líka en þær koma þó einnig inn á forvarnargildi 

starfseminnar.   

Af niðurstöðum er hægt að sjá að unglingarnir leggja mikla áherslu á félagslíf, 

skemmtun og afþreyingu þegar þeir eru beðnir að segja sínar skoðanir á 

félagsmiðstöðinni og starfsemi hennar. Vert er að taka fram að flestir þessara 

unglinga, ef ekki allir, eru að ígrunda reynslu sína og upplifun af þessari starfsemi í 

fyrsta skipti.  
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5 Umræður  

Niðurstöður hafa hér verið settar fram á grunni rannsóknarspurninganna þriggja. 

Þátttakendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir en þó var hægt að greina rauðan þráð 

í gegnum mörg svör þeirra. Unglingarnir ganga allir í einn grunnskóla og um er að 

ræða eina félagsmiðstöð.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að unglingarnir líta á 

félagsmiðstöðina sem sinn eigin griðastað sem er ætlaður aðeins þeim. Þeir tengja 

félagsmiðstöðina sterkum böndum við félagslíf, skemmtun og afþreyingu. 

Niðurstöður sýna að það eru ekki margir unglinganna sem töldu sig læra eitthvað af 

þátttöku sinni í félagsmiðstöðvarstarfinu en þeir þættir sem eru taldir upp tengjast 

persónulegri og félagslegri færni þeirra. Þegar unglingarnir voru spurðir hvort þeir 

þekktu markmið og tilgang félagsmiðstöðvarinnar svöruðu flestir þeirra játandi en 

svörin voru þó ekki alveg í takt við raunveruleg markmið hennar og tilgang. 

Niðurstöður sýna því að unglingarnir hafa takmarkaða þekkingu á markmiðum og 

tilgangi félagsmiðstöðvarinnar.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta gagnast öllum þeim sem koma að 

félagsmiðstöðvarstarfi og gefa þeim einstaklingum innsýn í hugmyndir og skoðun 

unglinganna sjálfra um starfsemina. Hér á eftir verða niðurstöður ræddar með tilliti 

til þeirrar fræðilegu umfjöllunar sem farið hefur fram hér að framan.   

5.1 Hvað er félagsmiðstöð í þínum augum? 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknarspurningar sýna hversu mikilvægt félagslíf 

og aðgengi að jafningjum er unglingum. Félagsmiðstöðin skiptir unglingana 

greinilega miklu máli og er stór partur af lífi þeirra, sérstaklega hvað varðar félagslíf 

þeirra. Þetta er hægt að bera saman við niðurstöður Kofod og Nielsen (2005) og 

hægt er að sjá að þær eru af mjög svipuðum toga. Félagsmiðstöðin er í augum 

unglinganna griðastaður sem þau hafa út af fyrir sig. Unglingarnir telja aðgengi að 

jafningjum sínum og vinum vera mjög mikilvægt og það hafa þeir í 

félagsmiðstöðinni. 



36 

 

Þetta endurspeglast í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Unglingarnir nefna 

aðgengi að jafningjum og skemmtun og afþreying af ýmsu toga eru unglingunum 

mjög ofarlega í huga þegar þau eru spurð hvað félagsmiðstöð er í þeirra augum. 

Unglingarnir tala um að vera með vinum sínum í félagsmiðstöðinni og að kynnast 

öðrum betur. Niðurstöður sýna að einhverjir af unglingunum sjá forvarnargildið sem 

felst í því að mæta í félagsmiðstöðina og passa upp á félagslíf sitt og annarra. Það 

má einnig sjá úr svörunum sem eru talin upp hér að ofan.   Úr niðurstöðum er einnig 

hægt að sjá að unglingar líta á félagsmiðstöðina sem griðastað sinn, að 

félagsmiðstöðin sé vettvangur þeirra þar sem starfsemin snýst um þau og að þeim 

líði vel. Þetta kom fram hjá þeim unglingum sem sækja félagsmiðstöðina reglulega. 

En félagsmiðstöðin er í þeirra augum: ,,staður þar sem þú getur verið með vinum 

þínum,“ staður til að hitta vinina og hafa gaman,“ skemmtilegur staður þar sem allir 

geta verið saman“ og ,,skemmtistaður og slökunarstaður fyrir unglinga.“    

Félagsmiðstöðin býður einnig upp á fjölbreytta afþreyingu og skemmtun en 

það var ofarlega í huga unglinganna þegar þeir svöruðu þessari 

rannsóknarspurningu. Samkvæmt Jacobsen (2000) snýst félagsmiðstöðvastarf um 

öruggar aðstæður og fjölbreytta reynslu. Markmið starfsins eru forvarnir, 

uppbyggjandi afþreying, jafnræði og stuðningur við unglinga. Þetta endurspeglast 

að einhverju leyti í svörum unglinganna.  

 Þó svo að svör flestra unglinganna komu aðeins inn á félagslíf þeirra og 

skemmtun og afþreyingu voru það tveir einstaklingar sem svöruðu því til að með því 

að mæta í félagsmiðstöðina er verið að sjá til þess að félagslífið sé í góðum málum 

og ef einstaklingur ætti enga vini væri mjög gott fyrir hann að mæta í 

félagsmiðstöðina. Þessi svör er hægt að tengja við forvarnargildi félagsmiðstöðva. 

En félagsmiðstöðvar urðu einmitt að veruleika fyrir tilstilli forvarna og stuðnings við 

unglinga (Árni Guðmundsson, 2007). Samkvæmt SAMFÉS (e.d.) er ein af 

aðaláherslum félagsmiðstöðva landsins forvarnir. Ekki eru til margar íslenskar 

rannsóknir en þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum Eyglóar 

Rúnarsdóttur (2011) þar sem unglingar nefna aðgengi að jafningjum, sérhæfða 

aðstöðu, skemmtun og afþreyingu og tækifæri til fjölbreyttrar reynslu. Það sama má 
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segja um niðurstöður Ragnheiðar Ernu Kjartansdóttur (2008) þar sem unglingar tala 

um félagsmiðstöð sem stað til að hitta vini sína, spjalla saman og skemmta sér.  

5.2 Hefur þú lært eitthvað af því að taka þátt í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar? 

Árni Guðmundsson (2007) talar um að félagsmiðstöðvar séu eins konar 

menntasetur og hann telur að félagsmiðstöðvar séu vettvangur uppeldisstarfs og 

lífsleiknináms. Þessu er Illeris (2007) sammála. Hann telur frítímann vera góðan 

vettvang til menntunar og er helsta ástæðan fyrir því sú að unglingarnir sækja í 

starfsemina af eigin hvöt og áhuga.  Niðurstöður sýna að  fáir unglinganna töldu sig 

læra eitthvað af því að taka þátt í starfi félagsmiðstöðvarinnar og það má ef til vill 

rekja til þess að flestir þeirra eru mjög líklega að ígrunda þátttöku sína í starfinu í 

fyrsta sinn.  Af þessu er ljóst að þó svo að fáir unglingar telja sig hafa lært eitthvað af 

þátttöku sinni í félagsmiðstöðvarstarfinu þá er sú færni sem þau öðlast í gegnum 

starfið góð og mikilvæg fyrir alla unglinga að búa yfir, að mati rannsakanda.    

Þeir unglingar sem töldu sig hafa lært eitthvað töluðu um þætti sem tengjast 

persónulegri og félagslegri færni. Hansen, Larson og Dworkin (2003) fjalla einmitt 

um þessa þætti sem hægt er að læra með þátttöku í tómstundastarfi. Þar er talað 

um þætti á borð við félagslega færni og samskiptafærni. Slík færni eykst til muna í 

gegnum virka þátttöku í tómstundastarfi. Svör unglinganna eru að öllu leyti eins og 

Larson og félagar (2006) fjalla um í sínum skrifum en þar er talað um persónulega og 

félagslega færni. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að einstaklingar telja sig fá gott 

tækifæri til menntandi reynslu (e. learning related experience) í tómstundastarfi. 

Lærdómur sem einstaklingar fengu í gegnum starfið var meðal annars 

samskiptaþroski, samvinna í hóp og félagsleg færni. En þetta er alveg í líkingu við 

það sem unglingarnir í þessari rannsókn svöruðu. Þeir tala um að hafa lært 

samvinnu og samskipti, að það sé mikilvægt að allir fái að vera með og að allir séu 

vinir. Einnig tala unglingarnir um að læra að vera betri manneskja og að bera 

virðingu fyrir öðrum. Þessar niðurstöður er einnig hægt að heimfæra á niðurstöður 

Ragnhildar Bjarnadóttur (2004) en í þeirri rannsókn töluðu unglingar einnig um 

félagslega og persónulega færni sem þeir öðluðust í frítíma sínum.  Niðurstöðurnar 
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má einnig heimfæra á niðurstöður Ragnheiðar Ernu Kjartansdóttur (2008) og 

Eyglóar Rúnarsdóttur (2011). Í báðum rannsóknum tala unglingar um að efla 

persónulega og félagslega færni sína.   

5.3 Veist þú hver markmið félagsmiðstöðvarinnar eru? 

Hér voru það flestir unglingarnir sem svöruðu játandi. Flest svörin voru þó á borð við 

að skemmta unglingum. Unglingarnir einblíndu sem sagt flestir á félagslegt gildi 

félagsmiðstöðvarinnar og skemmtanagildi hennar. Að sjálfsögðu eru þessi svör góð 

og gild og þetta eru ef til vill markmið félagsmiðstöðvarinnar í þeirra augum en 

þetta er þó ekki aðalmarkmið hennar en það að skemmta unglingum og vera 

samastaður fyrir þá er að sjálfsögðu stór partur af starfseminni.   

Samkvæmt SAMFÉS (e.d.) eru helstu áherslur félagsmiðstöðva viðurkennt 

tómstundastarf, forvarnir, fræðsla og örvun félagsþroska og jákvæðra samskipta. 

Það voru tveir unglingar sem svöruðu þessari spurningu á svipuðum nótum. Þeir 

töluðu um að starfsemi félagsmiðstöðvarinnar væri að halda krökkum frá rugli og að 

stuðla að heilbrigðu félagslífi með vímuefnalausum skemmtunum.  Eins og áður 

sagði hafa félagsmiðstöðvar alla tíð haft ákveðið forvarnargildi (Árni Guðmundsson, 

2007) og því er hægt að segja að einungis tveir unglingar hafi hitt naglann á höfuðið 

þegar þeir svöruðu þessari spurningu. Ragnheiður Erna Kjartansdóttir (2008) komst 

að svipaðri niðurstöðu en hún taldi að unglingar hefði takmarkaða þekkingu á 

tilgangi félagsmiðstöðva. Eygló Rúnarsdóttir (2011) komst hins vegar að annarri 

niðurstöðu en hún taldi að niðurstöður hennar sýndu að unglingar hefðu töluverða 

þekkingu á starfsemi félagsmiðstöðva og fyrir hvað þær standa. Þetta gæti ef til vill 

stafað af mun á aðferðum rannsakenda.     

Svo má að sjálfsögðu deila um það hvort það sé nauðsynlegt fyrir unglinga að 

þekkja markmið félagsmiðstöðva. Að mati rannsakandans ættu unglingar að gera 

sér einhverja grein fyrir því en það þyrfti samt ekki að vera efst í huga þeirra í hvert 

einasta skipti sem þeir mæta í félagsmiðstöðina. Margt af því sem lærist í gegnum 

þátttöku í skipulögðu og uppbyggilegu tómstundastarfi getur nýst unglingum á fleiri 

sviðum í lífi þeirra og því er talið mikilvægt að unglingar geri sér grein fyrir mikilvægi 

tómstundastarfs og hvað af því megi læra (Sellick, 2002).     
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5.4 Munur á kynjum 

Séu niðurstöður skoðaðar með tilliti til allra rannsóknarspurninganna og með tilliti 

til kyns er hægt að sjá að þegar unglingarnir eru spurðir að því hvað félagsmiðstöð 

er koma tvö svör sem hægt er að tengja við forvarnargildi starfseminnar og bæði 

svörin koma frá tveimur stelpum. Enginn af strákunum kom inn á forvarnargildið. 

Það sama er hægt að sjá þegar spurt er hver eru markmið og tilgangur 

félagsmiðstöðvarinnar. Þar koma einnig fram tvö svör sem ríma við aðalmarkmið 

hennar og þau svör eru einnig frá stelpum. Þegar spurt er um lærdóm af þátttöku 

starfseminnar einblína strákarnir frekar á færni eins og  borðtennis og lærdóm úr 

spurningakeppnum en stelpurnar hugsa frekar um félagslega og persónulega færni 

sem þær hafa öðlast.   

 Eins og kom fram hér að ofan eru það stelpurnar sem eru mæta oftar í 

félagsmiðstöðina og því má draga þá ályktun að betri mæting gefi þeim betri 

skilning á félagsmiðstöðinni og starfsemi hennar. En það sem kemur í veg fyrir að 

strákarnir séu duglegir að mæta er tímaskortur en margir strákanna töluðu um að 

vera mikið á íþróttaæfingum og sérstaklega á sama tíma og félagsmiðstöðin er opin. 

Þess má einnig geta að strákarnir töluðu um að ef opnunartímanum yrði breytt 

myndu þeir mæta oftar í félagsmiðstöðina. 

5.5 Samantekt  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að unglingarnir sjá félagsmiðstöðina 

sem öruggt athvarf fyrir þau, aðgengi að jafningjum og vinum sem og skemmtun og 

afþreyingu. Unglingarnir virðast hafa takmarkaða þekkingu á markmiðum hennar og 

starfsemi en þó eru það einhverjir sem gera sér ágætlega grein fyrir þeim. Þessi 

vettvangur hefur lítið verið rannsakaður hér á landi en niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru vel sambærilegar þeim rannsóknum sem til eru eins og sjá má hér 

að framan. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa góða hugmynd um sýn unglinga á 

félagsmiðstöðvar og starfsemi þeirra.  
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