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Útdráttur

Félagsmiðstöðvar hafa verið starfandi á Íslandi síðan árið 1957 og vinna þær aðallega 

að forvarnarstarfi og munu ætíð gera það. Hlutverk starfsmanna hefur breyst og þróast 

með árunum og í dag er hlutverk þeirra meðal annars að vera jafningi unglinganna, vera 

til staðar og ráðleggja á faglegan hátt. Gerð var lítil rannsókn og tekin voru viðtöl við 

átta unglinga á aldrinum 13-16 ára og þau meðal annars spurð að því hver væri tilgangur 

félagsmiðstöðva, hlutverk starfsmanna, hvað þau hefðu lært á því að taka þátt í starfi 

félagsmiðstöðva og hvaða eiginleika góður starfsmaður eigi að hafa. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að unglingarnir hafi takmarkaða þekkingu á tilgangi 

félagsmiðstöðva og á hlutverki starfsmanna, en þau segjast læra ótal margt á því að taka 

þátt í starfinu. Í ritgerðinni er einnig fjallað um þær breytingar sem eiga sér stað þegar 

einstaklingur gengur inn í unglingsárin, gildi tómstunda og það nám sem á sér stað í 

félagsmiðstöðvastarfi.
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1. Inngangur

Fyrsta félagsmiðstöðin á Íslandi var Tómstundaheimilið á Lindargötu 50 sem hóf 

starfsemi sína 1. apríl 1957 (Árni Guðmundsson, 2007:133). Það var ekki fyrr en 

tæplega 20 árum síðar að félagsmiðstöðvar fóru að rísa og hefja starfsemi sína í 

hverfum Reykjavíkurborgar og eru félagsmiðstöðvarnar nú orðnar tæplega 100 talsins 

um land allt og þeim fer fjölgandi. Í félagsfræðilegu ljósi eru félagsmiðstöðvar m.a. 

leið samfélagsins til þess að halda utan um þjóðfélagsþróun sem menn eru ekki alveg 

vissir um hvert muni stefna. Félagsmiðstöðvar eru í þeim skilningi öryggisventill sem 

miðar að því að hafa eftirlit með og fyrirbyggja að æskulýðurinn fari sér „að voða“ 

(Árni, 2007:135). Í upphafi voru starfsmenn félagsmiðstöðva í gæsluhlutverkinu en 

hlutverkið hefur breyst og þróast með árunum og í dag er hlutverk þeirra að vera 

jafningi unglinganna, vera til staðar og leiðbeina, hvetja og ráðleggja, allt á faglegan 

hátt.

Ég hef starfað á vettvangi félagsmiðstöðva í nokkur ár og þegar ég fór að hugsa um 

það hvað mig langaði að fjalla um í lokaverkefninu mínu til B.ed. prófs í tómstunda-

og félagsmálafræði, kom eiginlega ekkert annað til greina en að fjalla um 

félagsmiðstöðvar og unglinga. En við hvað gæti ég tengt umfjöllun félagsmiðstöðva 

var stór spurning og úr mörgu að velja. Á undanförnum árum í starfi mínu hafa mjög 

margir unglingar komið til mín og spurt mig hvað starfsmenn gera í 

félagsmiðstöðvum? Hvort þeir séu ekki bara alltaf að leika sér í vinnunni í borðtennis 

og billiard? Hvort þeir fái borgað fyrir að vera í félagsmiðstöðinni? Því þeir eru bara 

að leika sér með unglingunum. Út frá þessum pælingum ákvað ég að tengja umfjöllun 

mína um félagsmiðstöðvar og unglinga við tilgang starfsins, hlutverk starfsmanna 

ásamt öðrum þáttum tengdum unglingum og tómstundastarfi. 

Viðhorf unglinga til félagsmiðstöðvastarfs hefur lítið verið kannað og ákvað ég að 

gera litla rannsókn sem fólst í því að taka viðtöl við átta unglinga á aldrinum 13-16 

ára sem eru virk í félagsmiðstöðvastarfi. Rannsóknarspurningin mín er: Hvaða 

hugmyndir og þekkingu hafa unglingar á tilgangi félagsmiðstöðva og á hlutverki 

starfsmanna félagsmiðstöðva? Helstu niðurstöður úr rannsókninni gefa til kynna að 

unglingarnir hafi takmarkaða þekkingu á tilgangi félagsmiðstöðva og á hlutverki 

starfsmanna og hvað starfsmenn gera í vinnunni, en þau segjast læra ótal margt á því 
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að taka þátt í starfinu. Þau eru einnig með sterkar skoðanir á því hvaða eiginleika og 

kosti góður starfsmaður í félagsmiðstöð eigi að hafa.

Áður en allar niðurstöður rannóknarinnar koma fram verður fjallað um tilurð, 

starfsemi og markmið félagsmiðstöðva, þær breytingar sem eiga sér stað þegar 

einstaklingur gengur inn í unglingsárin, gildi tómstunda og hlutverk starfsmanna í 

félagsmiðstöðvum.

2. Unglingsárin

Erik Erikson var sálgreiningarmaður í grundvallarviðhorfi. Eins og aðrir 

manngildissálfræðingar lagði hann þunga áherslu á tækifæri einstaklingsins til að ráða 

við lífskreppu (eða öllu heldur krossgötuvanda) sem einkennir hin ýmsu þroskaskeið. 

(Myhre, 2001:225) Erikson kom fram með kenningu þar sem hann skiptir þroska 

mannsins í átta þroskastig, frá vöggu til grafar. Fólk þarf að takast á við ákveðin 

verkefni á hverju skeiði og því betur sem þeim tekst að leysa verkefnin, þeim mun 

betur gengur á næsta þroskaskeiði á eftir.

Í töflu 1 má sjá hvernig Erikson skiptir þroskaskeiðunum upp eftir aldri ásamt því 

hvað hvert skeið tileinkar sér.

Tafla 1. Þroskaskeið Erikson (Vísindavefurinn, 2006).

Aldur
Það sem verið er að 

tileinka sér
Styrkleiki

Fæðing - 1 árs Traust og vantraust Von

1-3 ára Sjálfstæði eða efi, skömm Viljastyrkur

3-5 ára
Frumkvæði eða 

sektarkennd
Markmiðssókn

6-11 (að verða kynþroska)
Dugnaður eða 

minnimáttarkennd
Geta

12-18 ára
Sjálfsmynd eða 

sjálfsmyndarruglingur
Tryggð

18-35 ára Nánd eða einangrun Kærleikur

35-55 ára Sköpun eða stöðnun Umönnun

55 ára og eldri
Heilsteypt sjálf eða 

örvænting
Viska
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Samkvæmt Erikson er eitt meginviðfangsefni unglingsáranna að mynda heilsteypta 

sjálfsvitund. Unglingurinn er að reyna að átta sig á því hver hann er, hvert hann stefnir 

og hvað hann ætlar að verða. Hverjar eru skoðanir hans á ýmsum sviðum? (Gyða 

Jóhannsdóttir, 2004:5)

Á hverju þroskasviði þurfa unglingar að ná ákveðnum þroska:

Tilfinningaþroski – Að geta lýst og talað um tilfinningar sínar og gert sér grein fyrir 

því að aðrir hafa einnig tilfinningar.

Félagsþroski – Að geta byggt upp og haldið sambandi við ólíkar manneskjur, hæfni í 

góðum samskiptum, komið fram við fólk eins og jafningja, lesið í aðstæður og ráðið 

við ólíkar aðstæður.

Líkamsþroski – Að þekkja líkamann sinn og vera sáttur með hann. Að skilja hvað 

þarf til þess að halda líkamanum hraustum og heilbrigðum.

Vitsmunaþroski – Að geta notað öll svið kunnáttunnar, eins og að bera saman, greina 

á milli og að geta útskýrt hluti.

Andlegur þroski – Að vita muninn á réttu og röngu. Að bera virðingu fyrir trú og 

hugsunum annarra. Að finna sína eigin trú.

Námsþroski – Að geta lesið og skrifað. Að geta lært af upplifun sinni, að geta hugsað 

sjálfstætt og að geta unnið að því að finna sér áhugamál.

Pólitískur þroski – Að skilja vald og hvernig það virkar. Að geta myndað sér 

pólitíska afstöðu og að taka þátt í kosningum. Að vera þátttakandi í samfélaginu og 

vita hvaða rétt þú hefur.

Sjálfstæði – Að geta fundið sjálfan sig, hver þú ert, hvað þú ætlar að verða og hvernig 

þú vilt lifa þínu lífi.

(Harris og Ingram, 2001:32-33).

Í töflu 2 má sjá þá þætti sem einkenna hvert aldursskeið.
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Tafla 2. Einkenni aldursskeiða (Bates, Ewert, Gilbertson og McLaughlin, 2006:47).

3-4 ára 5-11 ára 12-17 ára 18 ára og eldri

Sjálfhverf

Safna saman 
upplýsingum um 
hver þau eru og 

hvað þau geta gert

Miklar 
líkamsbreytingar

"Vote with their 
feet". Hafa 

kosningarétt.

Þurfa á athygli að 
halda og eftirlit

Þroska til að 
mynda vinabönd

Rökhugsun 
þroskast

Færa vitneskju og 
reynslu 

námsumhverfið

Líkamþroski. 
Skortur á 

fínhreyfingum 
vöðva

Hreyfiþroski og 
geta eykst

Geta haldið 
einbeitingu í lengri 

tíma í einu

Vilja taka þátt í 
ákvörðunum um 

þeirra nám

Málþroski. Tala í 
stuttum setningum

Læra að nota 
móðurtungumálið í 

tjáningu
Sjálfstæði

Vilja stöðugleika í 
lífinu

Geta haldið 
einbeitingu í 

stuttan tíma í einu

Ráða fullkomlega 
við 

móðurtungumálið

Eru óörugg með 
sjálfan sig sökum 
líkamsbreytinga

Þurfa á reglulegum 
matartímum og 

salernishléum að 
halda

Skortur á skilningi 
á 

stærðarhlutföllum

Finnst þau þurfa að 
vera hæf og 
samþykkt af 

öðrum

Tjá sig í gegnum 
teikningar 

Hafa náð þroska til 
að sjá gildi lífsins 

og atvinnunnar

2.1 Togstreita og breytingar

Unglingsárunum er svo oft lýst sem tíma árekstra og áhyggja að sumir foreldrar vænta 

hins versta, en sem betur fer tekst þó flestum að viðhalda vinsamlegum samskiptum 

og margar fjölskyldur þekkja aðeins minniháttar vandamál unglingsáranna (Fenwick 

og Smith, 1996:8). Þegar unglingsárin ganga í garð er margt sem breytist hjá 

einstaklingnum. Útlitið fer að skipta meira máli en áður, vinirnir verða á svipstundu 

mikilvægari en fjölskyldan, viðhorfsbreytingar eiga sér stað og hugsunarháttur 

breytist. Samfara kynþroska tekur unglingurinn vaxtakipp og breytist á örfáum árum 

úr barni í fullvaxta og kynþroska konu eða karlmann. Vitsmunaþroskinn tekur stökk 

og það sem áður þótti viðtekinn sannleikur verður nú afstætt og jafnvel fáránlegt 

(Ólöf Ásta og Þorbjörg, 2006:52).

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


9

Viðhorf fullorðinna breytist þegar börn verða að unglingum og þeir fara ósjálfrátt að 

gera meiri kröfur til þeirra. Þó að vinir unglingsins fari að skipta meira máli en 

fjölskyldan, hefur hann ennþá mikla þörf fyrir þá fullorðnu til að halda aga og reglu 

og ekki síst skýrra skilaboða. Þetta getur oft valdið togstreitu, bæði hjá unglingnum og 

foreldrum því unglingurinn er á því aldursskeiði þar sem hann er í rauninni ekki barn 

lengur og ekki orðinn fullorðinn og því getur oft verið erfitt að finna ákveðna línu sem 

gott er að fylgja. Afskipstaleysi getur farið illa í unglinga og því verða hinir fullorðnu 

að gæta þess að eiga jákvæð samskipti við unglinga, gefa þeim tíma og sýna áhuga á 

því sem þeir eru að fást við (Ólöf Ásta og Þorbjörg, 2006:53). Gott samband foreldris 

og unglings getur meðal annars komið í veg fyrir að unglingurinn leiðist út í einhvers 

konar áhættuhegðun.

Niðurstöður úr bandarískri rannsókn sýna að hjá stúlkum kemur mikil fjölskyldunánd 

snemma á unglingsárunum í veg fyrir að þær meðal annars skrópi í skólanum og 

líkurnar eru minni á að þær fari að stunda kynlíf of snemma. Niðurstöðurnar sýna að 

hjá drengjum eru það agi og reglur á heimilinu sem koma í veg fyrir að þeir fari út í 

óhóflega áfengisneyslu snemma á unglingsárunum (Pubmed, 2008).

2.2 Sjálfsmyndin

Unglingar sjá bæði sjálfa sig og aðra í nýju og hlutdrægnara ljósi og eru fullir af 

áhuga á hvað öðrum finnst um þá. Samtöl vina á þessu aldursskeiði snúast að miklu 

leyti um að fá álit á sér og umhugsunarefnum sínum. Áhugi á gagnstæða kyninu eykst 

til muna og tilfinningamálin verða oft aðalumræðuefni vina og þó einkum vinkvenna. 

Trúnaður, trygglyndi, ástúð og umhyggja eru oft þeir eiginleikar sem eru mest metnir 

hjá vinum (Ólöf Ásta og Þorbjörg, 2006:53). Að móta sjálfsmyndina er eitt af þeim 

verkefnum sem unglingsárin ganga út á. Hugtakið sjálfsmynd stendur fyrir hvaða 

skoðun þú hefur á sjálfri/sjálfum þér, hver þú ert, hvaða hæfileikum þú býrð yfir og 

hvað gerir þig sérstaka(n) (Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir, 

2003:10). Sjálfsmyndin er mikið að mótast á þessum aldri og þeir sem hafa áhrif á 

þær hugmyndir hver þú ert, hvernig þú eigir að haga þér, hvernig þú eigir að vera, 

hvernig þú eigir að klæða þig og hvernig þú eigir að hugsa, eru til dæmis fjölskyldan, 

vinirnir, skólinn, tómstundafræðingar, íþróttaþjálfarinn og fjölmiðlar. Það er því ekki 

skrítið að margir unglingar lendi á krossgötum og hafi ekki hugmynd um það hvernig 
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þeir eigi að vera og haga sér og ef til vill hvernig þeim líður. Það verður því að 

leiðbeina þeim og það er hægt að gera á marga vegu, eins og að benda þeim á að loka 

eyrunum og ekki hlusta á utanaðkomandi raddir og leiðbeina þeim að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og að þau verði ánægð og sátt við sjálfan sig. Þetta er til dæmis eitt af 

hlutverkum starfsmanna í félagsmiðstöðvum. Álit einstaklinga á eigin hæfni er hluti af 

sjálfsmynd þeirra. Fræðimenn og rannsakendur hafa annars vegar beint athygli sinni 

að sjálfsmynd sem huglægu og tilfinningalegu fyrirbæri, þar sem hugtök eins og 

sjálfstraust, sjálfsvirðing og sjálfsvitund (identity) eru í brennidepli, og hins vegar litið 

á sjálfsmynd sem meðvitaða vitneskju eða hugmyndir um sjálfan sig, eigin sérkenni 

og stöðu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002:209).

Unglingurinn leitar oft fyrirmyndar í fullorðnum manneskjum. Oft verða fyrir valinu 

íþróttahetjur, leikarar eða tónlistarmenn. Þekktir könnuðir, kappar sem stuðla að því 

að unglingarnir sýni jákvæða áhættuhegðun, fólk sem sigraðist á því er virtist 

óyfirstíganlegt og einstaklingar, sem hafa mikil áhrif á eigið samfélag, eru heppilegar 

fyrirmyndir fyrir þennan aldurshóp (Skátastarf - markviss menntun, 1999:39). Fyrir 

marga unglinga skipta fyrirmyndirnar miklu máli. Þetta geta verið fyrirmyndir sem 

sína annars vegar æskilega hegðun og hins vegar óæskilega hegðun. Ef fyrirmynd 

unglings er þannig að hún sýnir ávallt óæskilega hegðun og getur verið skaðleg fyrir 

unglinginn, skiptir máli að setjast niður með honum og ræða viðkomandi fyrirmynd á 

uppbyggilegan hátt. Félagsmiðstöðin er tilvalinn vettvangur til að ræða þessa hluti og 

ekki skemmir það fyrir að ræða málin saman í hóp undir leiðsögn tómstundafræðings 

eða annarra starfsmanna.

Í félagsmiðstöðvum fer fram óformleg menntun og læra unglingar ýmislegt á því að 

taka þátt í hinu fjölbreytta starfi sem þar er boðið upp á. Unglingar fá tækifæri til þess 

að vinna að ýmsum verkefnum sem starfsmenn leggja fyrir þá. Verkefnin geta meðal 

annars fjallað um sjálfsmynd og sjálfstraust. Önnur verkefni ganga til dæmis út á að 

unglingarnir eiga að telja upp kosti sína og hrósa hvor öðrum. Í framhaldi af 

verkefnavinnu er hægt að skapa umræður í kringum þessi efni. Í hópavinnu læra 

unglingar til dæmis að bera virðingu fyrir hvort öðru og skoðunum hvors annars, þau 

læra að vinna í hóp og kynnast hvort öðru í gegnum ýmis samvinnuverkefni. 

Verkefnin eru eins fjölbreytt og þau eru mörg og unglingunum gengur misvel að leysa 

þau. Verkefni sem lokið er getur verið afrek fyrir Óla en einfalt mál fyrir Pétur. Við 
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skulum ekki gleyma því að litlu “sigrarnir” í félagsmiðstöðinni geta haft mikla 

þýðingu fyrir sjálfsmynd unglings (Gísli Árni Eggertsson, 1997). Gott spjall í 

sófanum með starfsmanni og öðrum unglingum getur einnig verið mjög lærdómsríkt 

þar sem dægurmálin eru rædd og skoðanaskipti fara fram.

3. Gildi tómstunda

Í þjóðfélaginu sem við búum í í dag er frítíminn okkar hluti af uppeldisstarfi þar sem 

aðal áherslurnar eru aukinn þroski og færni með mjög fjölbreyttum viðfangsefnum og 

reynslunámi. Á vettvangi frítímans er lögð áhersla á að þjálfa samskiptafærni, auka 

félagsfærni, styrkja sjálfsmynd og efla samfélagslega virkni og þátttöku (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, 2007:4). Fyrir börn og unglinga hefur frítíminn þríþætt 

gildi, afþreyingargildi, menntunargildi og forvarnargildi.

Tómstundastarf er mikilvægt því það er á milli þess að vera vinna og nám. Fólk 

ákveður sjálft hvað það vill gera í sínum tómstundum og eru þessar ákvarðanir 

einstaklingsbundnar því ekki hafa allir áhuga á því sama. Það er mikilvægt að allir 

hafi tök á því að finna sér tómstund við sitt hæfi (Gardner og Chapman, 1993:218).

Að skemmta sér, hlægja og drepa tímann í góðum hópi án sýnilegs markmiðs er 

mikilvægur hluti af lífinu og nauðsynlegt að skapa börnum, unglingum og ungu fólki 

tíma og aðstöðu til afþreyingar undir þessum formerkjum. Börn og unglingar hafa 

þörf fyrir að tilheyra hópi, eiga í samskiptum og njóta samverunnar við jafningja og 

mikilvæga aðra en rannsóknir sýna mikilvægi þess að börn og unglingar geti litið til 

annarra fullorðinna, auk foreldra sinna, sem fyrirmyndir og myndað við þá tengsl 

(Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2007:4).

Menntun er ævilangt ferli sem stuðlar að stöðugum persónuþroska og hæfni til að taka 

þátt í störfum samfélagsins. Markmið menntunar er að stuðla að þroska einstaklings 

sem er sjálfstæður, ábyrgur, umhyggjusamur og samkvæmur sjálfum sér (Skátastarf -

markviss menntun, 1999:10). Sú menntun sem börn og unglingar fá út úr því að taka 

þátt í skipulögðu frístundastarfi er ekki formlegt nám, heldur fást þau frekar við 

fjölbreytt og skapandi verkefni þar sem áhersla er lögð á frumkvæði, virkni og 
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sköpun. Börn og unglingar sem taka þátt í slíkum verkefnum fá meiri þekkingu og 

reynslu sem þau taka síðan með sér út í lífið og jafnvel búa að til framtíðar.

Þátttaka í skipulögðu félagsstarfi í umsjá fagfólks í öruggu umhverfi hefur mikið 

forvarnargildi. Með því að bjóða börnum og ungu fólki upp á jákvæð viðfangsefni í 

frítímanum með sterkum fyrirmyndum aukast líkur á því að þau kjósi heilbrigðan 

lífstíl og forðist áhættuhegðun (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2007:4). Það 

skiptir einnig miklu máli að ekki sé eingöngu horft á viðfangefnin sjálf, það verður að 

skoða hvaða markmið eru með félagsstarfinu og hvernig viðfangsefnin eru 

framkvæmd.

Félagsmiðstöðvar á Íslandi eru reknar af sveitarfélögunum. Markmið félagsmiðstöðva 

fyrir unglinga á aldrinum 13-16 ára eru margþætt:

 Félagsmiðstöðvarnar skulu vera öruggur samastaður fyrir unglinga þar sem 

stuðlað er að jákvæðum félagsþroska og samskiptum. 

 Að vinna að forvarnarstarfi þar sem aðaláherslurnar eru forvarnir gegn 

vímuefnum. Einnig að vinna að forvörnum gegn neiðkvæðri hegðun eins og 

reykingum, ofbeldi og einelti.

 Að auka þátttöku og virkja unglinga í starfi félagsmiðstöðva og skapa vettvang 

þar sem unglingar fá tækifæri til starfa eftir lýðræðislegum stjórnarháttum þar 

sem þeim er kennt að sýna frumkvæði, taka ákvarðanir, framkvæma, axla 

ábyrgð og sýna sjálfstæð vinnubrögð.

 Að efla og styrkja sjálfsmynd og sjálfstæði unglinga og virkja þátttöku í 

félagsstarfi þá einstaklinga sem þarfnast félagslegs stuðnings.

 Að leitast við að hafa sem hæfasta starfsfólk á sínu sviði og viðhalda hæfni 

þess.

(Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2005:10, Íþrótta- og tómstundanefnd 

Hafnarfjarðar, 2005 og Samkóp, 2006).

Einn meginhvatinn að öllu tómstundastarfi er skemmtigildi þess. Annars vegar draga 

tómstundir, til dæmis tónlist og íþróttir, að sér ungt fólk vegna þess að þeim finnst 

gaman að taka þátt í starfinu (Inga Dóra Sigfúsdóttir, Kjartan Ólafsson, Viðar 

Halldórsson og Þórólfur Þórlindsson, 2000:13).
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4. Félagsmiðstöðvar

Félagsmiðstöðvar eru menntasetur. Þar fer þó ekki fram hin svokallaða formlega 

menntun þar sem unglingar sitja í kennslustundum og læra sérstakar námsgreinar. 

Frekar má kalla nám unglinga í félagsmiðstöðvum óformlega menntun og reynslunám 

því unglingar þjálfast m.a. í félagshæfni, læra umburðarlyndi, læra að bera virðingu 

fyrir hvort öðru og læra lýðræðisleg vinnubrögð í félagsmiðstöðvastarfinu. Með virkri 

þátttöku í þeim fjölmörgu verkefnum og viðfangsefnum er felast í starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar öðlast ungmennin aukna félagslega hæfni, þroska og jákvæða 

sjálfsmynd (Árni, 2007:135).

4.1 Í upphafi

Tilurð félagsmiðstöðva má rekja til tíma iðnbyltingarinnar. Félagsmiðstöðvar eru 

skilgetið afkvæmi borgarsamfélagsins. Forveri félagsmiðstöðva voru svokallaðar 

hverfamiðstöðvar (settlements) í Englandi sem stofnaðar voru fyrst 1884 (Árni, 

2007:132). Á Íslandi þekktu menn vel til starfsemi félagsmiðstöðva upp úr 1940. Hins 

vegar tók um 15 ár að koma þessum hugmyndum í framkvæmd. Fyrsta 

félagsmiðstöðin á Íslandi var Tómstundaheimilið á Lindargötu 50 sem hóf starfsemi 

sína 1. apríl 1957 (Árni, 2007:133). Tæplega tuttugu árum síðar fóru félagsmiðstöðvar 

að hefja starfsemi í flestum hverfum Reykjavíkur; Fellahellir í Breiðholti árið 1974, 

Bústaðir í Bústaðahverfi árið 1976, Þróttheimar í Langholts- og Vogahverfi árið 1980, 

Ársel í Árbæjarhverfi árið 1981. Hinn vinsæli unglingaskemmtistaður Tónabær lauk 

sinni starfsemi árið 1976 en félagsmiðstöðin Tónabær hóf starfsemi sína í sama 

húnsæði árið 1981, Frostaskjól í Vesturbænum árið 1986, Fjörgyn í Grafarvogi árið 

1989, Hólmasel í Seljahverfi árið 1992 og síðan má áfram telja. Nú eru 

félagsmiðstöðvarnar í Reykjavík orðnar um 21 talsins en tæplega 100 talsins á öllu 

landinu samkvæmt félagatali samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi, Samfés (Samfés, 

e.d.).

Þó að mörg ár séu síðan fyrsta félagsmiðstöðin á Íslandi var stofnuð og fleiri 

félagsmiðstöðvar hófu starfsemi sína, voru hlutverk og markmið nokkurn veginn þau 

sömu og eru í dag. Hin margvíslegu verkefni félagsmiðstöðva hafa tekið mið af 

samtímanum og þeim þörfum sem sögðu til sín hverju sinni. (Árni, 2007:134). Frá 

upphafi var hlutverk félagsmiðstöðva fyrirbyggjandi starf fyrir unglinga og er það enn 
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þann dag í dag. Helstu markmið félagsmiðstöðva síðari ára voru að vinna að 

forvörnum, baráttu gegn ofbeldi, einelti, vímuefnum og fordómum. Starfsemi 

félagsmiðstöðva hefur ávallt lútað að þörfum unglinganna, málefnum samtímans og

þjóðfélagsins hverju sinni og samfara því hefur verið unnið út frá þeim þáttum á 

faglegan og uppbyggilegan hátt.

Skipulagt félags- og tómstundastarf fyrir börn og unglinga má rekja til þriggja þátta. Í 

fyrsta lagi má rekja það til þjóðfélagsbreytinga sem hafa stuðlað að því að 

unglingsárin eru nú skilgreind sem sjálfstætt æviskeið. Í öðru lagi hefur formlegt 

tómstundastarf fyrir ungt fólk öðlast fastan sess í nútíma þjóðfélagi vegna þess 

uppeldislega gildis sem það er talið hafa. Í þriðja lagi hefur skipulagt tómstundastarf 

mikilvægt skemmtanagildi bæði fyrir þátttakendur og þá sem fylgjast með til dæmis 

kappleik eða tónleikum. Þar að auki hefur sumt tómstundastarf, til dæmis líkamsrækt 

og íþróttir, heilsufarslegt gildi (Inga Dóra o.fl., 2000:12).

4.2 Starfsemi félagsmiðstöðva

Með starfsemi félagsmiðstöðva er verið að mæta þörfum unglinga fyrir fjölbreytt 

frítímastarf og samveru með jafnöldrum. Rannsóknir sýna að þátttaka í skipulögðu 

frítímastarfi hefur mikið forvarnargildi og styrkir unglinga til virkari þátttöku í 

samfélaginu. Félagsmiðstöðvar eru því mikilvægur vettvangur fyrir ófélagsbundna 

unglinga (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2007:10). Félagsmiðstöðvastarfið er 

opið öllum unglingum og eiga allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í sinni 

félagsmiðstöð.

Í félagsmiðstöðvum er unglingastarfið miðað við 13-16 ára aldur og er unnið með 

unglingunum á marga vegu, en áherslurnar eru að vinna að forvörnum, þjálfa 

samskiptafærni þeirra, auka félagsfærni ásamt því að styrkja sjálfsmyndina og að efla 

virkni og þátttöku í starfi. Það eru til margar leiðir til að vinna að þessum þáttum í 

félagsmiðstöðvastarfinu eins og í opnu starfi þar sem engin skipulögð dagskrá er og 

unglingarnir geta komið og spilað billiard, borðtennis, hlustað á tónlist, spjallað 

saman og leitað sér upplýsinga. Í opnu starfi gefst unglingunum einnig tækifæri til 

þess að mynda tengsl við aðra unglinga. Hópastarf, eða klúbbastarf eins og það er 

oftast kallað, er mikilvægur þáttur í félagsmiðstöðvastarfinu. Annars vegar er talað 
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um áhugatengda klúbba eins og kvikmyndaklúbbar og bókaklúbbar og hins vegar 

stelpu- og strákaklúbbar. Í klúbbastarfinu fer ýmis formleg og óformleg fræðsla og 

verkefnavinna fram eins og fræðsla um einelti, fordóma, kynlíf, sjálfsmynd, 

sjálfsstyrkingu og samskipti. Klúbbastarfið auðveldar starfsmönnum að fylgjast betur 

með unglingunum því þeir vinna í meiri nálægð í hópastarfi en í opnu starfi. Það getur 

skapað öryggi fyrir unglingana og persónulegri tengsl og traust myndast á milli þeirra 

og starfsmanna. Félagsmiðstöðvarstarfið byggist helst á unglingalýðræði. Þetta er 

hugmyndafræði og leið sem notuð er til að tryggja áhrif unglinganna á starfið. 

Félagsmiðstöðvar eru fyrst og fremst staður fyrir unglinga og því liggur augum uppi 

að nauðsyn þess að þeir taki þátt í stjórnun þeirra, komið hugmyndum sínum á 

framfæri og framkvæmt þær (Ragnheiður Stefánsdóttir, 1997). Ein af þeim leiðum til 

að vinna að unglingalýðræði er sú að kosin er svokölluð unglingaráð. Hlutverk 

unglingaráðsins er að hvetja og virkja unglinga til þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu, 

skipuleggja dagskrá fyrir hvern mánuð og sjá um ýmsa viðburði innan dagskrárinnar 

auk þess að vera fyrirmynd annarra unglinga. Í félagsmiðstöðvum fer fram formleg 

fræðsla og óformleg fræðsla. Formleg fræðsla flokkast undir þá fræðslu sem er 

skipulögð, eins og fordómafræðsla, kynfræðsla, eineltisfræðsla, sjálfsstyrking, fræðsla 

á vegum ýmissa samtaka eða félaga eins og 78 samtakanna og íþróttafélaga. 

Unglingarnir hafa oft skoðanir á því hvað þarf að fræða þau um og um hvað þau vilja 

fræðast. Óformleg fræðsla getur verið spjall með unglingum um þjóðfélagsmálefni 

eða önnur málefni sem þau varðar. Á þessum vettvangi er mikilvægt að hvetja 

unglingana til nota gagnrýnda hugsun, að mynda sér skoðun og í leiðinni að skiptast á 

skoðunum. Í flestum tilfellum eru viðburðir í félagsmiðstöðinni hugmyndir 

unglinganna sem þeir hrinda í framkvæmd í samstarfi við starfsfólk. Þessir viðburðir 

geta verið böll, íþróttamót, stelpu- eða strákakvöld, bingó, sýningar og fleira. Með 

þátttöku unglinganna í framkvæmd viðburða læra þau að bera ábyrgð, þjálfast í 

samskiptum, hópavinnu og í skipulagningu, kynnast nýjum unglingum og víkka 

sjóndeildarhringinn. Oft fara félagsmiðstöðvarnar í ferðir og geta þessar ferðir verið 

óvissuferðir, skíðaferðir, hellaferðir, útivistarferðir og svo framvegis. Í ferðunum fer 

dagskráin yfirleitt mjög mikið fram utandyra í formi hópeflileikja, þrauta og 

skemmtunar. Þeir þættir sem þjálfast hjá unglingnum í útinámi eru vistfræðilegur 

þroski, líkamleg geta og persónulegur þroski (Bates o.fl., 2006:5-6). John Amos 

Comenius trúði því að börn lærðu mest á því að nota skilningarvitin, og að best væri 

að öðlast betri reynslu og menntun utandyra. Líkt og heimspekingurinn Jean-Jacques 
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Rousseau og Johann Heinrich Pestalozzi trúðu þeir báðir á gagnsemi reynslunáms 

(Bates o.fl., 2006:11). Forvarnarstarf er rauði þráðurinn í gegnum allt starf 

félagsmiðstöðvanna en ýmis sértæk forvarnarverkefni eru þar mikilvægur þáttur. 

Þverfagleg teymi, hverfarölt og ýmis átaksverkefni tengd forvörnum spila einnig stórt 

hlutverk í starfinu (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2007:12).

4.3 Forvarnir

Félagsmiðstöðvar hafa og munu ávallt vinna að forvarnastarfi og þá sérstaklega gegn 

vímuefnum. Flest allir unglingar gera sér grein fyrir þeim reglum í 

félagsmiðstöðvunum að ekki sé leyfilegt að taka þátt í starfinu undir áhrifum áfengis 

eða annarra vímuefna ásamt því að ekki megi reykja á lóð félagsmiðstöðvanna. 

Langflestir virða og skilja þessar reglur og dettur ekki einu sinni í hug að reyna að 

brjóta þær. En eins og gengur og gerist þá eru alltaf einhverjir sem brjóta þessar reglur 

en þeim fylgja líka ávallt einhverjar leiðinlegar afleiðingar. Eftir því sem árin hafa 

liðið eru unglingar farnir að gera sér betur grein fyrir skaðsemi áfengis og annarra

vímuefna og til dæmis það að reykja þykir ekki eins flott eins og það var fyrir 

nokkrum árum. Það sýnir að forvarnarstarfið er greinilega að virka, það tekur alltaf 

einhver ár, en það skilar sér. 

5. Hlutverk starfsmanna

Í upphafi skipulagðs tómstundastarfs hér á landi var starfsmaðurinn í eftirlits- og 

gæsluhlutverki en þegar kom að hópastarfi þar sem átti meðal annars að kenna 

fluguhnýtingar eða leiki, var starfsmaðurinn í hlutverki kennarans. Unglingar komu til 

þess að taka þátt í tilteknu klúbbastarfi sem byggði á verkefnum eins og t.d. sjóvinnu, 

tágavinnu, radíóvinnu og ljósmyndun. Í opnum húsum voru alls kyns reglur um útlán 

spila og leiktækja (Árni, 2007:137). Reglurnar um útlán á leiktækjum og öðrum 

tækjum og tólum eru enn við lýði í mörgum félagsmiðstöðvum í dag.

Eftir því sem árin liðu og tómstundastarfið fór að þróast með árunum breyttust 

starfsaðferðir og hlutverk starfsmanna í félagsmiðstöðvum. Hlutverk starfsmanns 

breyttist í þá veru að samskipti unglinga og starfsmanna byggðust á 

jafnréttisgrundvelli. Níundi áratugurinn markaði upphaf starfsaðferða í anda 
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unglingalýðræðis, aðferða sem enn eru við lýði og eru í stöðugri framþróun. (Árni, 

2007:138). Með unglingalýðræðinu breyttist hlutverk starfsmanna ennþá meira í það 

að vera unglingunum til aðstoðar og leiðbeiningar, eins og við framkvæmd viðburða. Í 

töflu 3 má sjá þær breytingar sem hafa orðið á starfsaðferðum og innra starfi síðustu 

áratugi í félagsmiðstöðvum. 

Tafla 3. Breytingar á starfsaðferðum félagsmiðstöðva (Árni, 2007:137).

Helstu 
áhrifaþættir

1955-1970 1970-1980 1980-1992

Tilgangur og 
markmið

Fyrirbyggjandi starf Fyrirbyggjandi starf Fyrirbyggjandi starf

Stefna -
áherslur

Koma á fót 
tómstundastarfi

Uppbygging 
félagsmiðstöðva í 

öllum hverfum 
borgarinnar

Uppbygging 
félagsmiðstöðva í

öllum hverfum 
borgarinnar

Hlutverk 
starfsmanna

Gæsla og eftirlit að 
mestu leyti

Jafningjasamskipti. 
Gefa unglingum 
sem þess þurfa 
sérstakan gaum.

Jafningi til 
aðstoðar. Ráðgjafi. 
Samstarf við aðra 
aðila sem vinna að 

velferðarmálum 
unglinga.

Stefna -
áherslur

Klúbbastarf byggt á 
verklegum 

viðfangsefnum. 
Opið starf á seinni 
hluta tímabilsins.

Klúbbastarf -
fræðsla byggð á 

virkum samskitum. 
Opið starf.

Klúbbastarf, 
skammtímahópar. 
Unglingaráð. Opið 

starf.

Staða unglinga 
- áhrif á starfið

Unglingar sem 
gestir - Lítil áhrif

Unglingar og 
starfsmenn 

jafningjar. - Áhrif 
nokkur.

Unglingar 
samstarfsaðilar. -

Áhrif mikil.

5.1 Starfsmenn ekki meðferðaraðilar

Í félagsmiðstöðvum fer ekki fram einstaklingsbundið meðferðarstarf og er það ekki 

hlutverk starfsmanna að vinna með einstaka unglinga. Oft geta komið upp erfið mál 

og þá kemur fyrir að starfsmönnum langi að hjálpa unglingnum og fara þar af leiðandi 

í meðferðarhlutverkið. En það á ekki að vinna með erfið einstaklingsmál í 

félagsmiðstöðinni. Miklu frekar á að vinna með unglingahópinn í heild og smærri 

hópa í félagsmiðstöðinni. Vinna sem snýst um einstakling krefst tímafrekra úrræða og 

sérkunnáttu sem ekki er ætlast til að starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar búi yfir (Gísli, 

1997). Það sem starfsmenn geta gert er að benda einstaklingnum á þá staði og 
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stofnanir sem hann getur snúið sér að, hvert hann geti hringt, við hvern eigi að tala og 

svo framvegis. 

Þetta þýðir ekki að starfsmaður eigi ekki samskipti við unglinga sem þarfnast 

aðstoðar. Þvert á móti, því eitt besta úrræðið í þeim efnum getur verið það sem 

unglingurinn upplifir sem billiardleik við starfsmann en starfsmaður tekur sem spjall 

með ábendingum til unglingsins um að mönnum sýnist ekki allt með felldu, hann sé 

oft drukkinn um helgar o.s.frv. og hvort ekki þurfi að staldra við og athuga gang 

tilverunar? Hér ganga skýr skilaboð frá starfsmanni til unglingsins en allt innan 

ramma leiksins (Árni, 2007:121). Það er margt sem starfsmenn geta komið til skila til 

unglings í gegnum leik og oft skilar það sér jafnvel betur en þegar unglingurinn situr 

og hlustar á fyrirlestur um skaðsemi áfengis. 

Í Handbók Samfés kemur fram um hlutverk starfsmanna: „Það er okkar hlutverk að 

vera leiðbeinendur sem á faglegan hátt beina unglingunum inn á “réttar” brautir“

(Gísli, 1997).

5.2 Starfsmenn sem fyrirmyndir

Það skiptir miklu máli að starfsmenn séu góðar fyrirmyndir og lifi heilbrigðu lífi því 

unglingarnir eru sífellt að leita eftir fyrirmyndum í umhverfi sínu. Unglingarnir sem 

sækja staðinn eru flestir að leita sér að fyrirmyndum og sækjast eftir því í fari 

starfsmanna sem höfðar til þeirra. Það geta verið sameiginleg áhugamál eins og 

íþróttir, tónlist, klæðnaður eða kynímynd eða jafnvel stéttarbakgrunnur (Gísli, 1997).

Starfsmenn félagsmiðstöðva eiga sér einkalíf fyrir utan vinnuna eins og allir aðrir.  

Fyrir suma getur oft verið erfitt að skilja á milli starfsins og einkalífsins. Sumir eiga 

það jafnvel til að fara með vinnuna heim að loknum vinnudegi, annars vegar í formi 

tölvu eða pappíra og hins vegar í huganum. Fyrir suma unglinga eru starfsmenn alltaf 

starfsmenn og margir tengja andlit starfsmanna einungis við félagsmiðstöðina. 

Ótrúlegt en satt þá fékk samstarfsfélagi minn eitt sinn spurningu frá unglingi þar sem 

hann spurði hvar í félagsmiðstöðinni starfsmennirnir svæfu!
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Fjölmargir starfsmenn kjósa það að sleppa því að fara inn á skemmtistaði bæjarins um 

helgar hvort sem þeir eru undir áhrifum áfengis eða ekki. Þessir starfsmenn velja þetta 

svo að þeir eigi ekki í hættu á því að hitta ungling, annað hvort á gangi um bæinn eða 

inni á sjálfum skemmtistöðunum. Öðrum starfsmönnum er sama því þeir eru þá 

tilbúnir að svara spurningum eða athugasemdum unglinganna og færa rök fyrir 

svörum sínum og ræða málin við viðkomandi. Unglingar geta gleymt því að 

starfsmenn eru fullorðið sjálfráða fólk sem má fara inn á skemmtistaði og neyta 

áfengis, en þau sjálf mega það ekki. Mikilvægt er að starfsmenn séu með á hreinu að: 

Gagnvart unglingunum er munur á því að vera mannlegur og einlægur og því að hafa 

einkalíf (Gísli, 1997).

5.3 Aldur og menntun starfsmanna

10. grein Æskulýðslaga (Æskulýðslög nr. 70/2007, 28. mars) segir:

„Miða skal við að þeir sem starfa með eða hafa umsjón með börnum 

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

þekkingu eða reynslu til starfsins.“

Ekki er gerð krafa um að umsækjendur fyrir starf í félagsmiðstöðvum séu búnir að 

ljúka stúdentsprófi eða öðru framhaldsskólanámi þó svo að það sé ef til vill æskilegra. 

Það er þó gerð krafa í sumum sveitarfélögum að umsækjendur fyrir ábyrgðarstöður í 

félagsmiðstöðvum hafi háskólamenntun. Oft á tíðum hefur fólk lokið ýmsum 

námskeiðum sem koma að starfi með unglingum eða búa yfir góðri þekkingu og 

reynslu á starfi með börnum og unglingum þó svo að það hafi ekki lokið 

framhaldsskólamenntun. Þegar fólk hefur starf í félagsmiðstöð stendur þeim oft til 

boða að fara á ýmis námskeið tengd starfinu og er ætlast til að starfsfólk nýti sér 

námskeiðin.

Starfshópur í félagsmiðstöð ætti að vera sem breiðastur. Því fylgja ótal kostir ef í 

félagsmiðstöðinni er fjölskrúðugur hópur starfsmanna sem getur myndað 

yfirgripsmikið “hlutverkagallerí” (Gísli, 1997.). Þetta getur átt bæði við um áhugamál 

og menntun starfsmanna vegna þess að eftir því sem fjölbreytileikinn er meiri því 

meira innsýn og fjölbreytni kemur inn í starf félagsmiðstöðvarinnar.
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6. Rannsóknaraðferð

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvaða hugmyndir og þekkingu 

unglingar hafa á tilgangi félagsmiðstöðva og á hlutverki starfsmanna í 

félagsmiðstöðvum.

6.1 Þátttakendur

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta unglingar á aldrinum þrettán til sextán ára og 

eru þeir allir mjög virkir þátttakendur í starfi félagsmiðstöðvarinnar Ársels. Úrtakið 

var samblanda af hentugleikaúrtaki, þar sem einstaklingarnir voru valdir í úrtak sem 

voru tiltækir eða nálægt, og markmiðsúrtaki, þar sem einstaklingarnir voru valdir í 

úrtakið sem taldir voru henta vel og gátu gefið miklar upplýsingar (Amalía 

Björnsdóttir, 2006). Kynjaskiptingin var fimm stelpur og þrír strákar. Ég vildi fá 

unglinga sem væru virkir í starfinu svo ég fengi innihaldsrík svör við spurningunum. 

Þar sem ég er starfsmaður í félagsmiðstöðinni Árseli talaði ég við þessa átta unglinga, 

lýsti fyrir þeim verkefninu og rannsókninni og spurði þau hvort að þau færu tilbúin að 

taka þátt í rannsókninni. Ég sagði þeim jafnframt frá því að viðtölin við þau yrðu tekin 

upp, þau skráð og síðan eytt að lokinni vinnslu. Einnig lét ég þau vita að engar 

persónulegar upplýsingar kæmu fram í verkefninu og að nöfnum þeirra yrði breytt ef 

til þess kæmi og að þeim væri frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem þeim hentaði. 

Þar sem þátttakendur höfðu ekki náð 18 ára aldri óskaði ég eftir leyfi foreldra eða 

forráðamanna til þess að taka viðtöl við unglingana. Þegar unglingarnir sjálfir höfðu 

samþykkt að taka þátt í rannsókninni lét ég þau fá blað með öllum upplýsingum um 

mig, verkefnið, rannsóknina, hvernig henni yrði háttað og hvernig unnið yrði úr henni. 

Unglingarnir fóru því næst með blaðið heim til sín og létu foreldra eða forráðamenn 

sína fá það sem skrifuðu síðan undir samþykki fyrir því að unglingurinn þeirra mætti 

taka þátt í rannsókninni og staðfestingu á því að þeim var kunnugt um tilgang hennar 

og hvernig hún færi fram. Að því loknu afhentu unglingarnir mér blöðin, undirrituð 

áður en viðtölin hófust.

6.2 Framkvæmd

Aðferðin sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar var eigindleg 

rannsóknaraðferð. Í eigindlegum rannsóknum er áhersla lögð á að einstaklingurinn sé 
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virkur túlkandi veruleikans og beinist rannsóknaraðferðin að því að afla gagna um það 

hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður (Vísindavefurinn, 2005). Viðtölin eru 

gagnasöfnun þar sem spurningarnar eru bornar fram og munnlega viðbrögð og svör 

svaranda eru skráð. Áður en framkvæmdin hófst var ég búin að ákveða nokkurn

veginn hvað ég óskaði eftir að fá út úr viðtölunum. Ég bjó til spurningalista með hálf 

stöðluðum spurningum sem fjölluðu um félagsmiðstöðvar og starfsmenn 

félagsmiðstöðva. Ég spurði alla sömu spurningarnar en auk þess spurði ég út í svör 

þátttakenda ef mér fannst þess þurfa, svo þetta var nokkuð opin viðtöl.

Ég byrjaði á því að spyrja þátttakendur að því hvað félagsmiðstöð væri fyrir þeim og 

hvaða tilgangi þær þjónuðu. Þeir voru einnig spurðir að því hvort þeir vissu hver aðal 

markmið félagsmiðstöðva ÍTR væru, ef þau vissu það ekki þá voru þau beðin um að 

giska á hver þau væru. Einnig voru unglingarnir spurðir út í hvaða unglingar sækja 

helst félagsmiðstöðvar, hvort að það sé einhver ákveðinn hópur af unglingum og hvað 

þau væru búin að læra á því að taka þátt í starfi félagsmiðstöðva. Áður en 

spurningunum um félagsmiðstöðvar lauk voru þau spurð að því hvort þau myndu vilja 

sjá einhverjar breytingar á starfi félagsmiðstöðva, ef svo hvernig breytingar og að 

lokum voru þau spurð að því hvernig þau sæu fyrir sér félagsmiðstöðvar eftir 20 ár. Í 

seinni hluta viðtalanna voru spurningar sem fjölluðu um starfsmenn og byrjaði ég á 

því að spyrja unglingana hvert hlutverk starfsmanna væri í félagsmiðstöð og afhverju 

væru starfsmenn. Þau voru einnig spurð að því hvað starfsmenn gerðu í vinnunni og 

hvað þeir gerðu þegar ekki væri búið að opna félagsmiðstöðina á daginn eða á 

kvöldin. Ég spurði þau hvaða menntun fólk þyrfti að hafa til þess að fá að starfa í 

félagsmiðstöð ásamt því að spyrja þau hvaða aldri fólk þyrfti að vera búið að ná til 

þess að fá að starfa í félagsmiðstöð. Að lokum bað ég þau um að segja mér frá þeim 

eiginleikum og kostum sem þeim finnst góður starfsmaður þyrfti að hafa.

Viðtölin fóru öll fram í þægilegu og lokuðu rými í félagsmiðstöðinni Árseli þar sem 

engin truflun gat átt sér stað. Hvert viðtal var um það bil átta til tuttugu og fimm 

mínútna langt og voru þau tekin upp á segulband og síðan skrifuð/ orðrétt í tölvu.
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6.3 Skráning og úrvinnsla

Eftir að búið var að skrá öll gögn nákvæmlega niður var hafist handa við að vinna úr 

þeim og greina. Þeirri úrvinnslu og greiningu var þannig háttað að ég las hvert viðtal 

oft yfir og þau atriði sem komu oft fram og voru áberandi og áhugaverð voru tekin 

saman og borin saman við önnur viðtöl. Þannig fann ég ákveðin þemu í viðtölunum 

og hélt þeim til haga.

7. Niðurstöður og umræða

Allir unglingarnir búa í sama hverfinu í Reykjavík og þekkja félagsmiðstöðina sína 

mjög vel. Eins og fram hefur komið þá hafa þau öll verið mjög virk í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar, sumir þó virkari en aðrir. Sum þeirra hafa verið meðlimir í 

unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar undanfarin ár. Unglingarnir gátu í rauninni ekki 

undirbúið sig neitt sérstaklega fyrir viðtölin nema að mæta á réttum tíma og með góða 

skapið.

7.1 Hvað er félagsmiðstöð?

Unglingarnir sem rætt er við eru flest með sömu svörin við þessari spurningu og mér 

finnst skemmtilegt að skoða það. Flestir líta á félagsmiðstöð sem stað til að hitta aðra 

unglinga og hafa gaman.

„Félagsmiðstöð er staður sem unglingar geta komið saman og skemmt 

sér í heilbrigðu umhverfi“ (Ólafur).

„Staður fyrir unglinga til að koma á þegar, æ ég veit ekki. Gott 

forvarnarstarf og bara góður staður til að hitta vini sína á og hafa 

gaman“ (Sunna).

„Það er bara staður þar sem unglingar geta komið og eytt tíma saman 

og langar að gera eitthvað saman“ (Kristinn).

Nokkrir tala um að í skólanum eru allir með sömu krökkunum og í frímínútum allir 

sitja við sitt borð í matsalnum með vinum sínum og eiga jafnvel ekki samskipti við 
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aðra krakka. En þegar allir koma í félagsmiðstöðina er það öðruvísi, þá kynnast þau 

krökkum í öðrum bekkjum og árgöngum. Rósa segir að félagmiðstöð sé „staður þar 

sem krakkar geta komið saman og einhvern veginn kynnst betur“. Hún bætir svo við:

„mér finnst þeir afslappaðari heldur en í skólanum, því sumir eru 

stressaðir í skólanum og bara mjög skemmtilegur staður. Og bara í 

alvörunni þá finnst mér þetta vera skemmtilegur staður til að fara á, 

þægilegt að vera hérna“ (Rósa).

Guðjón talar um að „núna eru félagsmiðstöðvar geðveikt að detta niður“ vegna þess 

að allir eru bara heima hjá sér í tölvunni á MSN. Guðjóni finnst þetta slæm þróun:

„Þú veist, ég man alveg fyrir áramót þá var alltaf opið hús og krakkar 

að hittast þar. En þú veist eins og MSN, það er að rústa mannlegum 

samskiptum, það eru allir á MSN. Þú veist ég fór á MSN um daginn og 

það eru 240 manns online, ég er ekki að ýkja með þessa tölu. Yfir 

daginn þá er enginn en á kvöldin svona um sex og sjö á föstudögum þá 

eru svo margir inn á, þú veist í staðinn fyrir að vera í 

félagsmiðstöðvum. Vá maður þetta er næstum að leggjast niður, það 

mæta svo fáir“ (Guðjón).

Niðurstöðurnar sýna að félagsmiðstöð er staður fyrir unglinga að koma saman á og 

gera eitthvað skemmtilegt saman eins og að spila billiard, spjalla saman og horfa á 

sjónvarpið.

7.2 Hvaða tilgangi þjóna félagsmiðstöðvar?

Mér finnst þetta vera mjög mikilvæg spurning því sumir unglingar eru almennt ekki 

að hugsa út í það afhverju verið er að halda úti félagsmiðstöðvum og út á hvað starfið 

gengur. Almennt líta unglingar á félagsmiðstöðina sem stað sem þau geta komið á og 

tekið þátt í skipulagðri og óskipulagðri dagskrá, sem er að vísu mjög gott mál.

Eins og áður hefur komið fram þá eru þessir unglingar sem ég talaði við mjög virkir í 

félagsmiðstöðvastarfinu og geta nokkrir nokkurn veginn svarað spurningunni og hafa 
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einhverja hugmynd um tilgang og afhverju félagsmiðstöðvar eru, en sumir eiga 

erfiðara með að svara spurningunni:

„Ég veit það ekki. Kannski bara til að hafa eitthvað fyrir krakka að 

gera. Til dæmis fyrir krakka sem eiga ekki marga vini þá er gott að 

hafa svona stað þar sem hægt er að hitta aðra og langar að vera hérna“ 

(Harpa).

„Eigið þið ekki að vera svona til þess að koma í veg fyrir að unglingar, 

til dæmis eins og að drekka og þannig. Einhvern veginn það má ekki 

vera þannig að félagsmiðstöðin tengist drykkju og þannig. Vá hvað er 

erfitt að koma orðum að þessu. Eitthvað svona forvarnar, vera með 

upplýsingar, eins og þegar Ástráður kemur í heimsókn og vera 

einhvern veginn svona heilbrigður staður til að hittast í staðinn fyrir að 

fara í partý og þú veist, betra að mæta hingað og bara“ (Emelía).

Eins og sjá má þá eru Harpa og Emelía í rauninni að reyna að giska á það sem gæti 

verið rétta svarið og þær hafa í rauninni nokkra hugmynd og afhverju verið er að 

halda úti félagsmiðstöðvum. Harpa nefnir að félagsmiðstöðin sé fyrir þá unglinga sem 

eiga ekki marga vini og vilja jafnvel kynnast öðrum og þá sé félagsmiðstöðin góður 

vettvangur fyrir það. Það er að nokkru leiti rétt hjá henni því félagsmiðstöðvar vinna 

meðal annars að því að fá unglingana sem eru félagslega óvirkir inn í starfið. Leiðin 

til að fá þessa unglinga í starfið er oft í gegnum hópastarf og þá stundum með sértæku 

hópastarfi þar sem fyrirfram er ákveðið hvernig eigi að vinna með hópinn og eru 

unglingar valdir í hópinn sem hafa þörf á félagslegri örvun.

Þau tala um að félagsmiðstöðin sé staður til að „til að halda okkur frá allskonar 

vitleysu og getur líka, þú veist eflað svona kynni við nemendur í skólanum“ (Sunna). 

Guðjón talar um að „krakkar fari kannski frekar í félagsmiðstöðina en að hanga úti í 

Skalla eða drekka brennivín eða eitthvað svoleiðis því það er svo miklu skemmtilegra 

og svo er líka bara geðveikt hallærislegt að hanga eitthvað úti í sjoppu og gera ekki 

neitt“. Með því að hafa félagsmiðstöðvar og að vera með góða dagskrá þá kjósa 

unglingar jafnvel frekar að koma í félagsmiðstöðina en að hanga úti í sjoppu.
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Niðurstöðurnar sýna að unglingar eru almennt ekki að hugsa út í það hver 

tilgangurinn sé með því að starfrækja félagsmiðstöðvar en þau eru öll sammála um að 

félagsmiðstöðin er staður fyrir unglinga að koma á og gera eitthvað skemmtilegt með 

jafnöldum sínum.

7.3 Aðalmarkmið félagsmiðstöðva ÍTR

Þegar ég spyr þau hvort þau viti hver markmið félagsmiðstöðva ÍTR eru þá veit 

enginn hver þau eru. Ég spyr þau því næst hver þau halda að þau eru og hvort þau 

geta ímyndað sér hver þau eru, en þá er einnig fátt um svör.  Svanfríður segir „að hafa 

einhvern stað fyrir krakka og eitthvað vímulaus æska eða eitthvað þannig“. Kristinn 

er í rauninni eini sem getur svarað einhverju:

„Eitthvað svona æskulýðsstarfs dæmi, stuðla að góðri framtíð eða svo 

að þú ert ekki alltaf eitthvað blindbeyglaður úti í einhverju partýi þú 

veist eitthvað, þá geturðu valið að fara í félagsmiðstöðina líka“.

Aðrir nefna að markmiðin hljóta að tengjast forvarnarstarfi:

„Ekki það að ég hafi kynnt mér það eitthvað en ég myndi halda að það 

væri svona forvarnarstarf, ég myndi halda það, eða mér finnst að það 

eigi að vera þannig“ (Sunna).

„Ég held að það sé forvarnarstarf, ég held það. Ég hugsa það“ (Ólafur).

Unglingarnir eru meira og minna að giska á hver aðalmarkmið félagsmiðstöðva ÍTR 

eru og koma svörin þeirra mér ekki mikið á óvart, en mörg þeirra tala um að 

markmiðin hljóta að tengjast forvarnarstarfi. Eins og fram hefur komið þá er eitt af 

markmiðum félagsmiðstöðva að vinna að forvörnum gegn vímuefnum og neikvæðri 

hegðun. Þau vita að félagsmiðstöðvar eru í boði fyrir þau og þangað geta þau komið 

og skemmt sér án áfengis og annarra vímugjafa.
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7.4 Hvaða unglingar sækja helst félagsmiðstöðvarnar?

Í mörgum félagsmiðstöðvum eru oft ákveðnir hópar sem sækja mest í starf 

félagsmiðstöðvanna. Þetta geta verið unglingar sem ber mest á í skólanum og eru 

vinsælir, unglingar sem stunda ekki íþróttir, tónlistarnám eða stunda ekkert áhugamál, 

unglingar sem eiga ekki marga vini, unglingar sem sýna gjarnan einhverskonar 

áhættuhegðun og svo framvegis.

Ég spyr unglingana hvort að það eru einhverjir sérstakir hópar af unglingum sem 

sækja helst félagsmiðstöðvarnar. Emelía nefnir að þeir unglingar sem koma helst eru 

„félagslyndir krakkar og líka þeir sem eru að reyna að kynnast nýju fólki, ekki 

vitleysingjarnir af því að þeim finnst þetta ekkert töff lengur held ég“.

„Það er bara misjafnt sko. Það fer oft eftir atburðum. Maður sér nottla 

fullt af vinsæla fólkinu hérna og svo sér maður líka fullt af fólki sem á 

kannski ekki eins mikið af vinum og þeir. En mér finnst allavega mjög 

fjölbreytt, það er eiginlega enginn einhver sérstakur hópur sem kemur 

bara“ (Harpa).

Harpa talar hér á undan um að það fari oft eftir atburðum hverjir mæta í 

félagsmiðstöðvarnar. Það skiptir því miklu máli að félasgmiðstöðvarnar sníði 

dagskrárnar sínar eftir þörfum og áhuga unglinganna. Einnig þarf að hafa hana 

fjölbreytta svo flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi.

„Þegar ég var í 8. bekk þá fannst mér allir vera að prófa að fara í Ársel. 

Ég man að ég fór á hverja einustu opnun, alveg bara nánast. En núna 

þá eru þetta oftast meira svona krakkar sem eru opnari fyrir svona 

allskonar og eru kannski með stóran vinahóp, þeir koma hingað til að 

hitta vini sína. En svo sér maður líka krakka sem eru svona mjög 

hljóðir í skólanum og þeir eru kannski hérna með tveimur vinum 

sínum. En ég held að það séu ekki einhverjir ákveðnir hópar. En það 

eru alveg ákveðnir hópar sem koma ekki á böll, og ákveðnir hópar sem 

koma ferkar á böll en Guitar Hero kvöld og svo kannski öfugt. Og 
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sumir hafa engan áhuga á félagslífi, þeim finnst það bara leiðinlegt og 

svo eru bara aðrir sem lifa fyrir það“ (Kristinn).

Þau tala öll um að það eru engir sérstakir unglingar eða hópar af unglingum sem 

sækja félagsmiðstöðvarnar heldur er það mismunandi og þá sérstaklega hvað er á 

dagskránni hverju sinni. Sunna sagði að „fólk er mismikið að koma, en ég held að 

allir hafa einhverntímann komið hingað í félagsmiðstöðina“. Einnig tala þau um að 

allir hljóta einhvern tímann hafa komið í félagsmiðstöðina sína.

7.5 Hvað hefur þú lært á því að taka þátt í starfi félagsmiðstöðva?

Að taka þátt í starfi félagsmiðstöðva er menntun, þó ekki í formi formlegrar 

menntunar eins og í skólum heldur í formi óformlegrar menntunnar. Það sem 

unglingar læra á að taka þátt í starfi félagsmiðstöðva er ekki mælanlegt í tölum eins 

og skólaeinkunnir heldur læra unglingar og fá þjálfun til dæmis í því að bera ábyrgð, 

taka sjálfstæðar ákvarðanir, efla sjálfsmyndina og margt fleira. 

Þegar ég spyr unglingana hvað þau eru búin að læra á síðustu mánuðum og árum með 

því að taka þátt í starfi félagsmiðstöðva, er enginn sem stendur á gati og getur ekki 

svarað, en sumir taka sér góðan tíma til að hugsa áður en þau svara:

„Ég hef kannski lært að bera meira umburðarlyndi fyrir skoðunum 

annarra og virða skoðanir annarra“ (Guðjón).

„Mannleg samskipti, þú veist maður talar oft við fólk hérna sem maður 

talar ekki við í skólanum eða þannig. Maður talar oft við fólkið og 

kynnist því betur hérna“ (Kristinn).

„Ábyrgð. Maður hugsar alltaf miklu meira um hlutina, maður hugsar 

áður en maður framkvæmir. Maður lærir það svolítið mikið hér“ 

(Harpa).

Mér fannst mjög áhugavert að heyra hvað unglingarnir höfðu að segja þegar ég spurði 

þá að þessari spurningu því ég hef oft velt því fyrir mér hvort að unglingar hugsi 
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eitthvað út í það hvort þeim finnist þau læra eitthvað á því að taka þátt í starfi 

félagsmiðstöðva og hvað það væri þá helst. Ég bjóst eins við því að fá lítil sem engin 

svör en það er greinilegt að þessir unglingar eru með það á hreinu hvað þeir eru búnir 

að læra.

„Mér finnst ég hafa opnast aðeins meira. Mér fannst gott þegar 

starfsmennirnir fóru að þekkja mann eða kannast við mann því maður 

kom svo oft og þau vildu kynnast manni og spyrja og spjalla við mann.

Ég lærði einhvern veginn að vera sjálfstæðari og hafa ákveðnar 

skoðanir og segja þær. Ég man í 7. bekk þá leyfði ég bara öllum að 

vaða yfir mig og ég sagði aldrei mína skoðun en mér finnst ég hafa 

lært það. Svolítið skrítið að segja það en mér finnst það samt“ (Rósa).

Í félagsmiðstöðvum er hópefli eitt af þeim tækjum til að ná að vinna markvisst með 

hóp. Unglingarnir skilja stundum ekki út á hvað hópefli gengur, þetta eru bara þrautir 

og leikir fyrir þeim. Hópeflið getur skilað sér vel þegar hópurinn fer að vinna saman 

að sameiginlegum verkefnum þar sem er krafist góðra samskipta og samvinnu. Ólafur 

segir meðal annars:

„Ég hef lært að það er mjög gaman að vinna með öðru fólki og mér 

finnst, þú veist, mjög gaman að ég hafi eitthvað að segja eins og til 

dæmis í Árselsráði, tekið ákvarðanir með öðrum og svona“ (Ólafur).

Í gegnum leik og skemmtunina í hópavinnu og í ýmsum samvinnuverkefnum er lögð 

áhersla á frumkvæði einstaklings, samvinnu, virkni og sköpunargáfur. Hópastarf er 

m.a. góður vettvangur til þess að þjálfa samskiptahæfni með jafningjum og 

fullorðnum ásamt því að gefa unglingum tækifæri til að þroska með sér hópvitund 

(Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2007:10). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að unglingarnir hafa lært margt og mikið í félagsmiðstöðvastarfinu, eins og 

umburðarlyndi, bera virðingu fyrir skoðunum annarra, mannleg samskipti, ábyrgð og 

að hugsa áður en maður framkvæmir. Það er frábært að heyra hvað þau hafa lært 

mikið á því að taka þátt í starfinu og ég bjóst allt eins við því að margir gætu ekki 

svarað spurningunni eða segðu að það væri ekki margt sem þau væru búin að læra.
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7.6 Myndir þú vilja sjá einhverjar breytingar á starfi 

félagsmiðstöðva?

Félagsmiðstöðvastarfið hefur þróast hægt og rólega síðustu áratugi og hafa 

áherslurnar breyst. Síðustu ár hafa félagsmiðstöðvarnar einbeitt sér að því að vinna að 

forvarnarstarfi. Fyrir ekki svo mörgum árum reyktu starfsmenn og unglingar saman 

upp við húsvegg félagsmiðstöðvarinnar og þótti það ekkert tiltöku mál. Engum 

starfsmanni myndi detta í huga að gera þetta í dag, vona ég.

Ég spurði unglingana hvort að þau myndu vilja sjá einhverjar breytingar á starfi 

félagsmiðstöðva og ef svo var, hvernig breytingar myndu þau vilja sjá. Flestir vilja 

ekki breyta neinu og eru ánægðir hvernig staðið er að starfinu. Margir sjá 

félagsmiðstöðvastarfið ekkert öðruvísi en það er í dag, eins og Svanfríður bendir á:

„Ég held að ég geti ekki ímyndað mér þetta einhvern veginn öðruvísi. 

Það er eiginlega hægt að gera flest allt sem mann langar að gera“.

Sumir tala um að sumar félagsmiðstöðvar mættu bjóða upp á meira og vera meira 

starfandi og að það mætti auglýsa betur hvað er á dagskránni hverju sinni. Rósa talar 

um að ,,það mætti gera meira fyrir stelpur, hafa eitthvað svona stelpukósýherbergi“. 

Margar félagsmiðstöðvar eru strákamiðaðar og þá er ég að tala um hlutina og 

leikföngin sem eru í félagsmiðstöðinni eins og til dæmis billiardborð, borðtennisborð, 

fótboltaspil og leikjatölvur. Þó að stelpur geti spilað billiard eða borðtennis þá eru það 

alltaf strákarnir sem sækja mest í þessi tæki og tól. Það getur því verið misjanflega 

erfitt að finna eitthvað fyrir stelpur, það væri þá helst kósýherbergi með sófum eins og 

Rósa talar um, þar sem stelpur geta setið og talað saman og þá helst í lokuðu rými til 

að koma í veg fyrir of miklar truflanir.

Ólafur vill að opnunartíma félagsmiðstöðva verði breytt:

„Ég myndi vilja hafa þær opnar um helgar, þú veist opnar á tímum sem 

hentar unglingum eða félagsmiðstöðvunum sjálfum. Eins og kannski á 

sunnudagskvöldum þá getur þú valið um það að fara í bíó eða í 

félagsmiðstöðina og þá hittast allir þar, það væri til dæmis mjög frábær 
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opnunartími, þá myndu fleiri mæta um helgar. Eins og við sjáum núna, 

þá er vetur og það er geðveikt lítið um partý og allir bara alltaf að 

kvarta og hanga bara heima hjá sér öll kvöld og segjum að það sé 

breyttur opnunartíminn um veturinn þá myndu miklu fleiri mæta um 

veturinn“.

Þetta er góður punktur hjá Ólafi og ég velti því fyrir mér afhverju félagsmiðstöðvar 

eru ekki með opið um helgar. Á kvöldin um helgar eru ekki íþróttaæfingar eða 

tónlistartímar eins og á virkum kvöldum og þá hafa unglingarnir lítið annað að gera 

en að vera heima hjá sér, fara í bíó eða fara í partý þar sem jafnvel er boðið upp á 

áfengi. Eins og Ólafur talar um, þá væri skemmtilegra að fara í félagsmiðstöðina um 

helgar og hitta vini sína þar heldur en að vera heima hjá sér eða fara í bíó. 

7.7 Hvernig sér þú fyrir þér félagsmiðstöðvarnar eftir 20 ár?

Það er mikil tölvu- og tæknivæðing í heiminum í dag og við Íslendingar höfum aldrei 

verið lengi að tileinka okkur nýjustu tækni. Unglingar í dag eru mjög meðvitaðir um 

þessa þróun og mörgum finnst hún frábær á meðan öðrum finnst hún vera slæm. Það 

kemur vel í ljós í sambandi við þessa þróun þegar ég spyr unglinganna hvernig þau 

sjá fyrir sér félagsmiðstöðvarnar eftir 20 ár og hvaða breytingar þau halda að verði á 

starfinu næstu árin. Þau tala öll um að tölvur eiga eftir að verða stærri þáttur í starfinu. 

Kristinn er til dæmis ekki bjartsýnn á að félagsmiðstöðvar eigi eftir að vera starfandi á 

næstu árum:

„Ég sé ekkert fyrir mér félagsmiðstöðvar. Þjóðfélagið sem við búum í, 

sem er svona mjög persónueinangrandi og þú þarft að vera rosalega 

félagslega sterkur því þú ferð ekkert, krakkar fara ekkert, þeir hanga 

bara inni á MSN og Myspace. En það verður örugglega eitthvað form 

af félagsmiðstöð, en þetta verður ekki eins og í dag held ég. Þetta starf 

á eftir að minnka og minnka með árunum og verður að næstum engu. 

Þetta er allt á leiðinni niður, eins og með MSN og netinu bara 

almennt“.
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Sunna „vonar að þetta verði bara allt eins og ekkert eigi eftir að breytast“ því henni 

finnst félagsmiðstöðvarnar fínar eins og þær eru í dag. Rósa getur ekki ímyndað sér 

hvernig félagsmiðstöðvarnar verða eftir 20 ár, „ég sé bara hvernig félagsmiðstöðin er 

í dag, ég get ekki séð hana öðruvísi en hún er núna“. En eins og fram hefur komið þá 

tala þau öll um að tölvur eigi eftir að koma ennþá meira inn í félagsmiðstöðvastarfið.

„Ég held að allt verði kannski miklu flottara og margar tölvur verða. 

Meiri tækni og þannig“ (Harpa).

„Þær verða ekki eins en billiardborðin verða ennþá og 

borðtennisborðin verða ennþá en það verða komið miklu meira svona 

tölvur, ég hugsa að það verði alveg kominn sko tölvusalur og fleiri 

sjónvörp og leikjatölvur“ (Guðjón).

„Ég held að að sumu leiti verði þær eins, og svo verða kannski komnir 

nýir leikir og svona allskonar, og ég vona að það verði miklu meiri 

mæting í félagsmiðstöðvar sem ég er samt ekki alveg viss um að verði 

því það er allt að breytast í tölvur“ (Emelía).

Samkvæmt unglingunum sem ég talaði við sjá þau félagsmiðstöðvarnar annars vegar 

ekki lengur starfandi og hins vegar að þær munu breytast í eins konar tölvuver og allt 

mun ganga út á tækni og tölvur. Eins og Kristinn talar um þá skulum við vona að 

félagsmiðstöðvarnar eigi ekki eftir að deyja út heldur að starfið haldi áfram að þróast 

á jákvæðan veg eins og það hefur gert síðustu áratugi.

7.8 Hvert er hlutverk starfamanna?

Hlutverk starfsmanna er fjölbreytt eins og fram hefur komið í kaflanum um hlutverk 

starfsmanna. Það hentar ekki öllum að starfa með unglingum, en undanfarin ár hefur 

starf í félagsmiðstöðvum verið mjög eftirsóknarvert enda skemmtilegt og fjölbreytt 

starf. Það er ekki óalgengt að ungt fólk á aldrinum 18-21 árs komi í heimsókn í sína 

gömlu félagsmiðstöð og sæki eftir að fá að starfa þar, til dæmi í kvöldstarfi. Þetta eru 

í flestum tilfellum ungt fólk sem var mjög virkt í starfi félagsmiðstöðvarinnar og naut 

þess.
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En hvert er hlutverk starfsmanna og afhverju eru starfsmenn í félagsmiðstöðvum? 

Þessar spurningar eru einar af þeim mikilvægustu sem mér fannst nauðsynlegt að 

spyrja unglingana að, því af fenginni reynslu þá vita unglingar ótrúlega lítið um 

hlutverk starfsmanna í félagsmiðstöðvum. Nokkrir tala um að hlutverk þeirra er að 

passa upp á unglingana „og bara til að fylgjast með að allt fari vel fram“ (Emelía) og 

helst að vera til staðar ef eitthvað kemur upp á og „ef einhver er í vandræðum þá á 

hann að geta leitað til starfsmannanna. Þeir eiga bara að vera til staða og leiðbeina 

manni” (Svanfríður).

„Ef að starfsmenn væru ekki þá myndi allt fara í klessu, allir út um allt. 

Og ég meina ef það væru engir starfsmenn þá væri ekkert skipulag, 

þeir eru bara nauðsynlegir“ (Ólafur).

„Bara til að fylgjast með og að allt fari vel fram. Þú veist, ef það væri 

enginn starfsmaður hérna þá myndi fólk bara koma hingað og drekka 

og reykja, þá væri þetta svona aðalstaðurinn fyrir það. Fólk myndi leita 

þangað í staðinn fyrir að leita eitthvert annað, hugsa bara hey kúl, 

enginn fullorðinn, förum að drekka í Árseli“ (Kristinn).

„Þeir eiga að passa að við séum ekki að gera eitthvað af okkur og að ef 

við erum að gera eitthvað af okkur að tala þá við okkur og benda okkur 

á hvað við getum gert“ (Svanfríður).

„Starfsmennirnir eru félagsmiðstöðin!“ (Harpa).

Rósa hefur ekki mikla hugmynd um það hvert hlutverk starfmanna er, en hún segir:

„Ég held að þið eigið bara að vera hérna, ég veit það ekki, og bara taka 

þátt í þessu með okkur, eða bara að vera með okkur, já vinna við það“.

Starfsmenn eru „bara svona eins og kennari nema meiri vinur þinn heldur en 

kennarinn“ (Guðjón).
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Niðurstöðurnar sýna meðal annars að þessir unglingar líta á hlutverk starfsmanna sem 

gæsluhlutverk, líkt og hlutverk starfsmanna var þegar félagsmiðstöðvar voru að hefja 

starfsemi sína árið 1957.

7.9 Hvað gera starfsmenn?

„Eru þið ekki bara alltaf í borðtennis eða að spila billiard í vinnunni?“ er algeng 

spurning frá unglingum til starfsmanna félagsmiðstöðva. Sumir halda jafnvel að 

starfsmenn séu í sjálfboðastarfi í félagsmiðstöð. Það er svo sem ekki skrítið vegna

þess að þegar starfsmenn eru að vinna með unglingunum þá eru þeir kannski að spila 

borðtennis við ungling, spila fótbolta, fara í hópeflileiki, horfa á sjónvarpið eða eru í 

allskyns ferðum með hópa og eru unglingarnir þátttakendur í öllum þessum þáttur. 

Fyrir unglingunum er þetta gleði og skemmtun og þeir sjá að starfsmennirnir eru 

einnig að skemmta sér með þeim svo það er ekki skrítið að einhverjir unglingar haldi 

að þeir séu alltaf að leika sér í vinnunni. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að bakvið 

allan leikinn og gleðina er vinna og pælingar sem starfsmenn hafa jafnvel setið lengi 

yfir.

En hvað gera starfsmenn í vinnunni, hvað vinna þeir við? Þetta er spurning sem að 

mér fannst ég ekki geta sleppt því að spyrja unglingana að. Það er misjafnt hverju þau 

svara, sumir hafa litla sem enga hugmynd um það hvað starfsmenn gera í vinnunni, en 

sumir hafa þó einhverja hugmynd um hvað þeir gera. „Ég veit voða lítið hvað þeir 

gera, ég hef eiginlega enga hugmynd“ sagði Rósa. 

„Ég bara veit það ekki, bara eitthvað sem tengist starfinu. Ég er ekki 

með það á hreinu“ (Svanfríður).

Einhverjir segja að starfsmenn séu að „læðupúkast og vita allt sem við erum að gera“ 

(Emelía) til að fylgjast með hvað er í gangi hverju sinni svo hægt sé jafnvel að koma í 

veg fyrir að eitthvað slæmt komi uppá.

„Ég hef aldrei hugsað út í þetta. Þið eruð bara hérna. En hvað gerið 

þið? Þetta er góð spurning. Maður þarf að hugsa sko, en þið 

náttúrulega berið ábyrgð“ (Harpa)
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Þegar farið er til dæmis í óvissuferð eða skíðaferð með hóp af unglingum skiptir 

staðsetningin og umhverfið máli. Það er ekki farið hvert sem er með hóp og því 

verður að skoða vel aðstöðu, tengiliði á staðnum, húsnæði, öryggisþætti, allan 

aðbúnað og svo framvegis. Þetta eru dæmi um hluti sem starfsmenn þurfa að sinna og 

hafa á hreinu þegar farið er í ferðir. Unglingarnir gera sér ekki grein fyrir hvað þetta 

getur verið mikil vinna enda segir Kristinn að starfsmenn séu í vinnunni að „reyna að 

redda stað og ókeypis þessu og ókeypis hitt, eitthvað svoleiðis smotterí“. Þetta er að 

sjálfsögðu hluti af starfinu, en að redda hinu og þessu getur verið mikil vinna og ekki 

sama hvernig staðið er að henni.

„Kannski skipuleggja einhverjar ferðir, tala við ÍTR í sambandi við 

kannski ef þeir þurfa styrk fyrir fræðslu og þannig. Og já bara svona 

skipulag yfir heildina” (Guðjón).

Ég spurði unglingana einnig að því hvað starfsmenn gera í vinnunni þegar til dæmis 

ekki er búið að opna félagsmiðstöðina á daginn eða á kvöldin. Það er einungis einn 

sem getur svarað þessari spurningu, aðrir hafa einfaldlega ekki hugmynd um hvað 

starfsmennirnir gera þegar félagsmiðstöðin er lokuð og kom mér það mjög á óvart. 

Guðjón segir:

„Taka til. Nei þið eruð örugglega að undirbúa og skipuleggja og læra 

og ákveða hvernig þetta á að vera, tala um það í hvernig stöðu 

krakkarnir eru í og athuga hvort það þurfi að hafa samband við 

einhverja eða hjálpa einhverjum. Þið sem starfsmenn þurfið að kynnast 

okkur til þess að halda þessu gangandi. Leiða okkur á rétta braut, það 

er það sem starfsmenn held ég gera“.

7.10 Menntun starfsmanna

Félagsmiðstöðvar leggja áherslu á að starfsfólk sé með góða menntun og þá helst á 

uppeldissviði, einnig er lögð áhersla á að starfsmenn hafi góða reynslu af starfi með 

börnum jafnt sem unglingum og séu sérstaklega góðar fyrirmyndir unglinga. Innan 

Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar (ÍTR) eru kröfurnar þær að 
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verkefnastjórar yfir félagsmiðstöðvum verða að hafa háskólapróf og þá helst á 

uppeldissviði. Með þessum kröfum er verið að gera félagsmiðstöðvastarfið að 

faglegra starfi. Fyrir nokkrum árum voru kröfurnar ekki þessar.

Ég spurði unglingana hvaða menntun fólk þyrfti að hafa til þess að fá að starfa í 

félagsmiðstöð. Fyrir unglingana skiptir menntun starfsmanna ekki miklu máli. 

Nokkrir af þeim sem ég talaði við segja að aðal málið er að þú sem starfsmaður „þarft 

eiginlega bara að vera skemmtilegur og hress karakter“ (Ólafur) og að starfsmenn 

þurfi ekki að vera með háskólapróf til að geta unnið með unglingum. Sumir nefna að 

það sé gott að vera með próf í félagsfræði eða sálfræði til að „þekkja líðan“ 

(Svanfríður) hjá unglingunum og vita hvernig þú getur leiðbeint eða hjálpað þeim 

þegar eitthvað kemur upp á.

„Væntanlega þurfa þeir að fara í gegnum einhverja félagsfræði, og ég 

held að það sé gott að vera búin að fara í sálfræði, og kennslu til þess 

að ná til okkar á þann hátt sem kennarar þurfa að gera. Allavega að 

fara á félagsfræðibraut í menntaskóla“ (Sunna).

„Það er ekki nóg að hafa grunnskólapróf, eða þú veist, ég er í 

grunnskóla og ég er ekki búin að læra hvernig á að vinna þína vinnu! 

En já, ég held að það þurfi nú eitthvað meira en bara 

grunnskólamenntunina til að vinna hérna“ (Emelía).

Sumir tala um að þeir vilji ekki að starfsmenn séu of menntaðir því annars „verður 

þetta einhvern veginn allt svo stíft og mikið í reglum“ (Harpa) og að fólk hættir að 

vera skemmtilegt því það er svo fast í því sem það lærði í háskóla.

„Þú þarft ekkert að vera með þrjú háskólapróf í félagsfræði til að geta 

unnið með krökkum. Þú ert kannski hundleiðinlegur en ert með 

uppeldisgráðu og eitthvað þannig. Allir sem eru hressir og 

skemmtilegir eiga að fá séns til að vinna þarna því að þú vilt fá 

tilhugsunina til að mæta í Ársel, og þú veist, ef einhver Jón sem er 

geðveikt fúll og fasisti og alltaf að fylgjast með öllu og svona og vill 
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hafa svona gjörsamlegt kontrol á öllu, þú vilt það ekki, þá mætirðu 

ekkert í Ársel“ (Kristinn).

Unglingunum sem ég talaði við finnst menntun starfsmanna ekki vera mikilvæg. Þau 

segja að það sé örugglega gott fyrir starfsmenn að hafa lokið námi á félagsfræðibraut í 

menntaskóla og séu ef til vill búnir að læra einhverja félags- eða sálfræði í háskóla, en 

það er ekki nauðsynlegt. Aðalatriðið er að starfsmaðurinn er hress og skemmtilegur 

og finnst gaman að vinna með unglingum. Það eitt og sér er góður kostur og 

nauðsynlegt en eins og fram hefur komið þá skiptir máli í félagsmiðstöðvastarfi að 

starfsmannahópurinn sé sem breiðastur og hafi fjölbreytt áhugamál og menntun.

7.11 Aldur starfsmanna í félagsmiðstöðvum

Eins og komið hefur fram þá er leyfilegt að 18 ára ungmenni hafi umsjón með 

börnum og ungmennum í æskulýðsstarfi. Í félagsmiðstöðvastarfi er talað um að 

aldurstakmark starfsfólks sé 20 ára en ekki er vitað til þess að það standi í lögum 

félagsmiðstöðva, frekar er ætlast til þess að starfsfólk sé ekki yngra en 20 ára.

Það er gaman að heyra frá unglingunum hvað þau halda að fólk þurfi að vera orðið 

gamalt svo það geti fengið að starfa í félagsmiðstöð, og rökin fyrir því. Nokkur af 

þeim hafa séð auglýsingar þar sem verið er að auglýsa eftir starfsfólki í 

frístundarheimili og þar sjá þau að 18 ára unglingar geta sótt um starf. Þau sem hafa 

séð auglýsingarnar finnst 18 ára vera „allt of ungt til að geta verið að vinna á 

frístundarheimili og borið ábyrgð og þannig“ (Rósa) og þau skilja ekki afhverju verið 

er að ráða svona ungt fólk til að vinna með börnum. En í sambandi við 

félagsmiðstöðvarnar þá halda þau að fólk þurfi að vera búið að ná 20 ára aldri þó að 

sumum finnist það heldur of ungt:

„20 ára finnst mér eiginlega vera aðeins of ungt því að þú ert þá svona 

að útskrifast og búið að vera ógeðslega gaman og skrítið að fara svo að 

vinna með krökkum sem eru bara nokkrum árum yngri en þú“ 

(Svanfríður).
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„Mér finnst að það ætti að vera eitthvað svona aldurstakamark. Það má 

ekki vera einhver 18 ára unglingur að vinna með unglingum. Mér 

finnst að það ætti að vera allavega yfir tvítugt af því að þá hafa þeir 

allavega meiri reynslu og eru ekki eins miklir krakkar, en mér finnst 

ekkert endilega að þeir þurfa að hafa stúdentspróf en allt í lagi ef þeir 

eru ennþá í námi í háskóla“ (Guðjón).

Það er mjög áhugavert að sjá að aldur starfsmanna skiptir þau máli og þau gera sér 

fulla grein fyrir því að 18 ára unglingur er ekki hæfur til þess að vinna með 

unglingum því hann er of ungur og hefur ef til vill ekki tekið út ákveðinn þroska sem 

þarf í svona starf. 

„Þeir þurfa örugglega að verða orðnir svona 24 eða 25 ára, af því að þá 

ertu ekki lengur svona unglingavitleysingur sem er nýbúinn með 

menntaskóla. Ég held að það sé svona aldurinn sem getur alveg haft 

svona ábyrgð og traust til þín, ég held það“ (Harpa).

„Allavega að vera búin með einhvern skóla, svona 25 ára“ (Ólafur).

Í rauninni held ég að það myndi ekki ganga upp ef að 18 ára ungmenni væri að vinna 

með unglingum sem eru 2-3 árum yngri en hann sjálfur. Unglingar ættu örugglega í 

erfiðleikum með að taka starfsmanninn alvarlega og líta frekar á hann sem jafningja 

en starfsmann sem hefur völd. Áður en ég bar þessa spurningu fyrir unglingana þá 

bjóst ég eins við því að þau myndu segja að ungt fólk á aldrinum 18-20 ára væri 

aldurinn sem er hæfur til að vinna með unglingum á þeirra aldri. En raunin er sem 

betur fer ekki sú og mörg þeirra hafa góð rök gegn því að of ungt sé að starfa í 

félagsmiðstöðvum, eins og hér hefur komið fram.

7.12 Hvaða eiginleika og kosti finnst þér góður starfsmaður þurfa að 

hafa?

Það er ekkert eitt sem getur einkennt góðan starfsmann heldur eru það margir 

eiginleikar og kostir sem einkenna góðan starfsmann. Í starfsmannahópi í 

félagsmiðstöð er mikilvægt að hópurinn samanstandi af ólíkum einstaklingum því 
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annars er hætta á að starfið í félagsmiðstöðinni verði einsleitt og ef til vill staðni. Með 

ólíkum einstaklingum koma mismunandi hugmyndir fram, til dæmis í dagskrárgerð, 

sjónarmiðum, hugmyndum og fleira.

Það er gaman að heyra frá unglingunum hvaða eiginleika og kosti góður starfsmaður 

þarf að hafa því þau eru ekki að liggja á skoðunum sínum. Hver einn og einasti tekur 

það fram að starfsmaðurinn þarf fyrst og fremst að vera skemmtilegur. Sunna segir að 

starfsmaður þurfi að vera „svolítið líkur krökkum“ og „ekki of alvarlegur“ (Emelía).

„Hann má ekki vera hlédrægur eða þannig, maður þarf að geta treyst 

honum og hann þarf að vera skemmtilegur“ (Harpa).

„Hann þarf að vera þolinmóður, mjög opinn og kunna samskipti við 

annað fólk, sumir geta það bara ekki“ (Svanfríður).

„Hress, skemmtilegur, með góðar hugmyndir, hvetjandi“ (Rósa).

„Starfsfólkið má ekki vera eitthvað svona yfir okkur hafið eða tala 

niður til okkar, ég þoli það ekki. Unglingar þola ekki svoleiðis fólk og 

myndu ekki taka mark á því ef það væri að vinna í félagsmiðstöð“ 

(Kristinn).

Svanfríður segir að „maður þarf að geta litið upp til hans og hann þarf að vera góð 

fyrirmynd“. Þau tala einnig um að það skiptir máli að starfmaðurinn geti haldið aga á 

hópnum en samt verið skemmtilegur:

„Þarf kannski að vera soldið flippaður og hann þarf líka að geta haldið 

aga á krökkum og svona ábyrgð“ (Emelía).

„Hann þarf að vera skemmtilegur og þarf að hafa svona aga eða stjórn 

og vera kannski fjörugur og skemmtilegur“ (Ólafur).

Þeir sem hafa áhrif á þær hugmyndir hver þú ert, hvernig þú átt að vera og svo 

framvegis eru meðal annars fjölskyldan, vinir og starfsmenn félagsmiðstöðva. Það er 
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nauðsynlegt að starfsmenn séu góðar fyrirmyndir unglinga vegna þess að unglingar 

eru ávallt í leit að fyrirmyndum sem móta þar af leiðandi sjálfsmyndina. 

Niðurstöðurnar sýna að unglingarnir hafa sterkar skoðanir á því hvaða eiginleika og 

kosti góður starfsmaður þarf að hafa. Mér fannst sérstaklega áhugavert að heyra þau 

tala um að starfsmaður verður að geta haldið aga á unglingum, auk þess að geta borið 

ábyrgð og að hann sé traustsins verður.
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8. Lokaorð

Rannsóknarspurning mín var: Hvaða hugmyndir og þekkingu hafa unglingar á 

tilgangi félagsmiðstöðva og á hlutverki starfsmanna í félagsmiðstöðvum? Gerð var 

lítil rannsókn og tekin voru viðtöl við átta unglinga á aldrinum 13-16 ára til þess að 

leita svara við rannsóknarspurningunni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að unglingar hafi takmarkaða þekkingu á tilgangi félagsmiðstöðva og á hlutverki 

starfsmanna. Þau segjast læra ótal margt á því að taka þátt í starfinu og þroskast. Þau 

hafa sterkar skoðanir á því hvaða aldri fólk þarf að vera búið að ná til þess að geta 

starfað í félagsmiðstöð og þeim finnst menntun starfsmanna ekki skipta miklu máli. 

Ég tel að helsti galli rannsóknarinnar sé sá að þátttakendurnir eru mjög virkir í 

félagsmiðstöðvastarfinu og því ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir alla unglinga. 

Einnig þyrfti að kanna þá unglinga sem taka ekki þátt í starfi félagsmiðstöðva. Það 

sem að mér finnst áhugaverðast í niðurstöðum rannsóknarinnar er að unglingarnir 

gátu gert grein fyrir því sem þau væru búin að læra á því að taka þátt í 

félagsmiðstöðvastarfinu. Þar sem allir þátttakendur rannsóknarinnar eru virkir starfi 

félagsmiðstöðvarinnar væri gaman ef gerð yrði stærri rannsókn þar sem allir unglingar 

yrði spurðir út í starfsemi félagsmiðstöðva og hvaða tómstundir þeir stunda ef þeir 

taka ekki þátt í starfi félagsmiðstöðva.

Reykjavík, 28. apríl 2008
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