
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Þetta er starfið sem fer fram, ekki staðurinn“ 

Rannsókn á vettvangi ungmennahúsa 

 

Hafsteinn Bjarnason 

Kristján Ari Halldórsson 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs 

Íþrótta-, tómstunda og þroskaþjálfadeild 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

„Þetta er starfið sem fer fram, ekki staðurinn“ 

Rannsókn á vettvangi ungmennahúsa 

Hafsteinn Bjarnason 

Kristján Ari Halldórsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í Tómstunda- og félagsmálafræði 

Leiðbeinandi: Unnur Gísladóttir 

 

Íþrótta-, tómstunda og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Þetta er starfið sem fer fram, ekki staðurinn“ 

Rannsókn á vettvangi ungmennahúsa 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs  

í Tómstunda- og félagsmálafræði við Íþrótta-, tómstunda og 

þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Hafsteinn Bjarnason og Kristján Ari Halldórsson 2016   

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfunda. 



 

3 

Ágrip  

Tilgangur verkefnisins var að fá dýpri skilning á hugtakinu ungmennahús og starfseminni 

sem þar fer fram. Einnig var tilgangurinn að skapa umræðu um starfsemi ungmennahúsa. 

Rannsakendur fengu innsýn í starfsemi ungmennahúsa á höfuðborgarsvæðinu með því að 

ræða við stjórnendur nokkurra slíkra. Kannað var hvað fer fram í ungmennahúsum og 

hver framtíð þeirra er. Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins byggir á umfjöllun um 

tómstundir, ungmennahús og ungmenni. Rannsóknin var eigindleg rannsókn þar sem 

tekin voru hálfopin viðtöl við sex stjórnendur ungmennahúsa. Viðtölin voru greind og 

niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starfsemi ungmennahúsa gangi að mörgu 

leyti vel, mikið af verkefnum séu í gangi og þónokkur fjöldi samfélagsþegna njóti góðs af 

starfsemi þeirra. Hinsvegar sé starfsumhverfið erfitt sökum mikils fjárhagslegs 

óstöðugleika. Eins og staðan er í dag munu mörg ungmennahús ekki halda út, breytinga er 

þörf ef starfsemin á ekki að líða undir lok. 
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Formáli 

Þegar kemur að því að þakka fólki eru fjölskyldan og makar ofarlega í huga, þau hafa 

staðið við bakið á okkur báðum í okkar námi og veitt okkur styrk þegar öll von virtist úti, 

haldið okkur við efnið og oft á tíðum hreinlega dregið okkur áfram. Okkur langar að þakka 

öllum samnemendum okkar fyrir æðislega tíma síðustu ár og ótrúlegan stuðning og 

samstöðu í gegnum námið. Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Unni Gísladóttir fyrir að 

hafa sýnt þá ómælanlegu þolinmæði sem manneskja þarf að geyma til að leiðbeina okkur 

í gegnum verkefni eins og þetta. Kennararnir í tómstunda- og félagsmálafræði fá einnig 

sérstakar þakkir, allir sem einn, fyrir að gera námið svona ótrúlega skemmtilegt og 

fjölbreytt. Þá viljum við veita þeim sem tóku þátt í rannsókn okkar á ungmennahúsum 

sérstakar þakkir fyrir að taka á móti okkur með opnum örmum og hjálpa okkur að gera 

þetta verkefni að veruleika.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1. Inngangur  

Tómstunda- og félagsmálafræðinám felur í sér alls lags hluti er snúa að tómstundum. Allt 

frá tómstundum barna til tómstunda aldraðra. Af miklu er að taka og möguleikarnir 

margir þegar kemur að því að velja umfjöllunarefni til lokaverkefnis. Í ljósi þess hve lítið 

hefur verið fjallað um vettvang ungmennahúsa þóttu málefni þess vettvangs áhugaverð 

efnistök. Lokaverkefnið snýr því að rannsókn sem gerð var á ungmennahúsum á stór-

Reykjavíkursvæðinu. Til eru skrásett markmið stöku ungmennahúsa en rannsaka þurfti 

frekar þennan vettvang til þess að fá heildræna mynd. Því var leitað til fagfólks á vettvangi 

og tekin viðtöl til þess að fá skýrari mynd af starfsemi ungmennahúsa. 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í starfsemi ungmennahúsa og öðlast meiri 

þekkingu um málefni þeirra. Margar mögulegar rannsóknarspurningar komu til greina en 

til að halda rannsókninni hnitmiðaðri var stuðst við eina rannsóknarspurningu. Hver eru 

markmið ungmennahúsa? 
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2. Tómstundir 

Ólíkar skoðanir eru á því hvernig skilgreina eigi hugtakið tómstundir(e. leisure). 

Tómstundir eru tími sem einstaklingur hefur til frjálsa nota, hann getur nýtt tímann 

algjörlega eftir sínum eigin vilja hvort sem hann ákveður að nota hann til að skemma 

almenningseigur eða hitta góða vini og hreyfa sig í strandblaki (Leitner og Leitner, 2003, 

bls. 7). Vanda Sigurgeirsdóttir (2010, bls. 3) segir tómstundir vera 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 svo á að um tómstundir sé að 

ræða. Auk þess að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér 

ánægju og jákvæð áhrif. Hér eftir verður skilgreining Vöndu Sigurðardóttur (2010) á 

tómstundum höfð til grundvallar þegar hugtakið tómstundir er notað. 

Þó lítið sé að finna í íslenskum lögum um tómstundir er talað um í fyrstu grein 

æskulýðslaga (Alþingi, 2007, bls. 1) að hvetja eigi börn og ungmenni til þátttöku í 

æskulýðsstarfi. Æskulýðsstarf er skipulögð félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og 

ungmenni vinna saman að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta 

að verðleikum. Þegar kemur að æskulýðsstarfi skal huga að félags-, forvarna-, uppeldis- og 

menntunarlegu gildi þess sem auki lýðræðisvitund þátttakenda og auki einnig mannkosti 

þeirra. Velferð barna og ungmenna skal hafa að leiðarljósi og þau hvött til virkrar þátttöku 

og frumkvæðis í sínu starfi. Þessi lög miðast við æskulýðsstarf fyrir börn og ungmenni á 

aldrinum 6-25 ára (Æskulýðslög nr.70/2007).  

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna (1989) þarf að virða rétt allra barna 

18 ára og yngri til tómstunda. Mikilvægt er að öllum séu veitt jöfn tækifæri til þátttöku í 

menningarlífi, listum og tómstundaiðju (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). 

Félagsmiðstöðvar á Íslandi þjóna þessum tilgangi, en aðeins til 16 ára aldurs. Þegar 

unglingar klára grunnskóla hafa þau, sem ekki eru í skipulögðu tómstundastarfi, ekki um 

mikið að velja. ef að ekkert ungmennahús er til staðar. Ungmennahús leysa að vissu leyti 

félagsmiðstöðvar af hendi, þær eru opnar öllum ungmennum á aldrinum 16 – 25 ára. 

Ungmennahús er staður fyrir þá sem ekki stunda skipulagðar tómstundir, þar geta 

ungmenni komið inn og fengið að finna sig á sínum eigin forsendum í umhverfi sem setur 

þau ekki undir pressu. Samt sem  þarf að kenna ungmennum að nota frítímann sinn á 

jákvæðan hátt. Talið er að meðal manneskjan eyði 27 árum af lífi sínu í frístundum(Leitner 

og Leitner, 2003, bls. 20). Til að uppfylla þetta mikla tómarúm í lífi fólks er mikilvægt að 

kenna ungmennum að nota frítímann sinn á jákvæðan hátt. Kunni það ekki að skipuleggja 
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frítíma sinn getur það endað þannig að fólk sem hefur mikinn frítíma notar hann í 

misgóðar tómstundir einfaldlega vegna þess að þeim leiðist. Þess vegna þarf að hjálpa 

einstaklingum að öðlast grundvallarskilning á tómstundum og frítíma. 

Tómstundamenntun felst í því að einstaklingum er kennt hve mikil áhrif tómstundir geta 

haft á líkamlega og andlega hegðun. Tómstundamenntun er nú þegar viðurkennd sem 

hluti af venjulegri skólasókn. Ágóði er af tómstundamenntun og mikilvægt er að hún sé 

ekki vanrækt af skólastofnunum. Tómstundamenntun skiptir máli þegar kemur að 

formlegri menntun (e. formal education) sem og óformlegri menntun (e. non-formal 

education)  (Leitner og Leitner, 2003, bls. 18-20). Með því að kenna tómstundamenntun 

innan veggja ungmennahúsa gefur það fleiri einstaklingum tækifæri á að nýta sér ágóðann 

af henni.   

2.1. Ávinningur og hindranir tómstundastarfs 

Íþróttir og hreyfing er stór hluti af tómstundum, á Vesturlöndum er talið að bæði börn og 

fullorðnir eyði stórum hluta dagsins innandyra í vinnu eða skóla. Það væri því mjög 

gagnlegt og gott fyrir líkamlega og andlega heilsu fólks að taka þátt í einhverskonar 

hreyfingu eða atburðum utandyra (Leitner og Leitner, 2003, bls. 14-19). Tómstundir sem 

innihalda einhverskonar félagsleg samskipti, svo sem útivera með vinum eða samkomur 

meðal fólks, stuðla að bættri andlegri líðan einstaklingsins. Einnig hafa tómstundir sem 

innihalda einhverskonar hreyfingu jákvæð áhrif. Hins vegar geta atriði eins og óhóflega 

neysla matar eða drykkjar, stöðug einvera fyrir framan sjónvarpið og lítil félagsleg 

samskipti haft neikvæð áhrif á sálfræðilega velferð einstaklingsins (Siegenthaler, 1997, 

bls. 24-32).  

Það er því mikilvægt að reynt sé að hafa áhrif á hvað fólk gerir í tómstundum sínum, 

svo af hljótist jákvæður ávinningur (Leitner og Leitner, 2003, bls. 141). Skipulagt 

tómstundastarf er því vænlegast til jákvæðrar uppbyggingar á sálfræðilegri velferð 

einstaklingsins.  

Hindranir í tómstundastarfi geta verið margvíslegar en þeim er yfirleitt skipt í tvo 

flokka, hindranir sem snúa að utanaðkomandi ástæðum (e. external effects) og þær sem 

koma að innan (e. internal effects). Utanaðkomandi ástæður geta verið til dæmis allskyns 

skyldur gagnvart fjölskyldu, vinnu og námi (Leitner og Leitner, 2003, bls. 288-289). Ef 

ungmenni upplifa þessar hindranir í sínu lífi, hvað er þá til ráða? Þó einhver þjónusta 

kunni að vera í boði fyrir ungmenni gengur greinilega ekki nógu vel að kynna þau fyrir 

þjónustunni hvað þá fá þau til að nýta hana. Þegar ungmenni útskrifast úr grunnskóla 

verður breyting á hindrunum, meðal annars verður peningaleysi stærra vandamál. 

Afþreying eins og bíó- og kaffihúsaferðir verða vinsælar en þeim fylgir kostnaður sem ekki 
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allir geta staðið undir. Þeir sem hafa ekki mikið milli handanna gætu því fjarlægst jafnaldra 

sína og einangrast (Dahl, 2007, bls. 5-10). 

2.2. Ungmenni 

Þegar einstaklingur verður að ungmenni er ekki alltaf auðséð á hvaða tímabili það skeið 

hefst. Ungmenni (e. youth) eru skilgreind á ýmsa vegu og er auðvelt að rugla þessu 

tímabili við tímabil unglingsáranna. Sameinuðu þjóðirnar (2013) hafa hins vegar gefið út 

skilgreiningu á hvenær tímabil ungmennis hefst og hvenær það endar. Samkvæmt þeirri 

skilgreiningu er tímabil ungmennis ákveðið breytingaskeið frá því að vera barn yfir til þess 

að verða fullorðinn einstaklingur. Í greininni er tekið fram að auðveldasta leiðin til að 

skilgreina ungmenni sé með aldursgreiningu. Þar kemur fram að tímabil ungmenna nái frá 

15 - 24 ára aldri. Þessi skilgreining er samt sem áður sett fram með þeim fyrirvara að hún 

sé ekki algild og hún eigi ekki við alla einstaklinga. Mismunandi er eftir þjóðfélögum og 

menningu á hvaða aldri einstaklingur getur talist sem ungmenni. Þessi skilgreining er hins 

vegar notuð þar sem hún er talin fullnægja þeim tilgangi að meta þarfir og setja 

grundvallar viðmið í þróun ungmennis (e. youth developement) (Sameinuðu þjóðirnar, 

2013, bls. 1-3). Á Íslandi er erfitt að finna nákvæma skilgreiningu á hugtakinu ungmenni, í 

forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar sem gefin var út árið 2014 er einfaldlega sagt að vegna 

ólíkra áhersluþátta og eðlis þroskaviðfangsefna eftir aldursskeiðum séu ungmenni 

skilgreind sem 16 ára og eldri. Ekkert aldursþak er sett á skilgreininguna því eins og segir 

er misjafnt eftir aðstæðum hvenær fólk getur talist fullorðið (Reykjavíkurborg, 2014, bls. 

2). 

Þátttaka ungmenna í tómstundum hér á landi hefur reglulega verið mæld. Í rannsókn 

á vegum Menntamálaráðuneytisins frá árinu 2009 kemur fram að rúmlega 75% 

einstaklinga á aldrinum 16 - 20 ára utan framhaldsskóla stunda nær aldrei skipulagt 

tómstundastarf. Þegar kemur að starfsemi ungmennahúsa kemur fram að um 14% þeirra 

sem eru á atvinnumarkaðnum á aldrinum 16 - 18 ára mæta í ungmennahús einu sinni í 

mánuði eða oftar og um 12% atvinnulausra á sama aldri gera slíkt hið sama. Tölurnar eru 

töluvert lægri þegar kemur að einstaklingum sem eru 18 ára og eldri sem mætt hafa í 

ungmennahús einu sinni í mánuði eða oftar. Einungis 2% þeirra sem voru í vinnu svöruðu 

því játandi á meðan 7% atvinnulausra á þessum aldri höfðu mætt í ungmennahús einu 

sinni í mánuði eða oftar (Álfgeir Logi Kristjánsson, Birna Baldursdóttir, Hrefna Pálsdóttir , 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009, bls. 66, 165 - 177). Sams konar rannsókn frá 

árinu 2007 sýndi fram á að um 63% framhaldsskólanema stunda nær aldrei skipulagðar 

tómstundir utan skóla. Þar kemur einnig fram að um 40% svarenda rannsóknarinnar taka 

mikinn þátt í félagslífi síns skóla. Þá svöruðu um 40% að þátttaka þeirra í félagslífi skóla 
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síns væri í meðallagi (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Jón Sigfússon og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2008, bls. 175, 108). Þetta segir okkur að 

ungmenni sum hver eigi mikinn frítíma og noti hann mörg ekki jafn vel og hægt væri. 

Meiri hluti ungmenna stundar lítið skipulagðar tómstundir sem er ekki skref í rétta átt því 

rannsóknir hafa sýnt að taki ungmenni ekki þátt í skipulögðum tómstundum geti leitt til 

neikvæðrar og jafnvel andfélagslegrar hegðunar. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að 

þátttaka í skipulögðum tómstundum geti unnið gegn andfélagslegri hegðun og stuðlað að 

jákvæðri hegðun hjá einstaklingum (Larson, 2001, bls. 160).  

2.3. Þroski ungmenna 

Þegar einstaklingur kemst í tölu ungmenna fer hann að horfa til framtíðar og hugsa með 

sér hvað taki við á næsta skeiði lífsins. Þegar einstaklingur verður að ungmenni breytist 

hugsunarháttur hans. Einstaklingur sem kominn er á þroskastig ungmennis verður meira 

var um hegðun sína og hugar meira að ímynd sinni út á við heldur en áður. Það sem meira 

er hefur heili einstaklings ekki náð fullum þroska þegar komið er inn á æviskeið ungmenna 

og heldur hann í raun áfram að þroskast og vaxa í gegnum þetta lífsskeið. Sá hluti heilans 

er kemur að starfsemi á borð við skipulagningu, verður fyrir miklum breytingum á 

æviskeiði ungmennis. Þá er talað um að vanþroski heilans sé ein helsta ástæðan fyrir 

algengum vandamálum á þessu skeiði lífsins. Vandamál á borð við röskun á svefni, 

áhættuhegðun og geðsveiflur eru allt hlutir sem hægt er að útskýra vegna vanþroska 

heilans að mati Lerner og Steinberg (2009, bls. 152 - 155). Það sem hjálpar til við 

jákvæðan þroska ungmennis er að geta verið í umhverfi eins og ungmennahúsi þar sem 

samskipti bæði við fagfólk og jafningja örva þroska ungmennisins. 

 

2.4. Ungmennahús 

Ungmennahús eru ekki nýtt fyrirbæri hér á landi, og eru þau orðin yfir 20 talsins. Hitt 

húsið var fyrsta ungmennahúsið á Íslandi en það var stofnað árið 1991. Í fyrstu var sá 

staður þó starfræktur að miklu leyti sem dansstaður fyrir ungt fólk (Hitt Húsið, 2016). Í 

dag er öldin önnur og gegna ungmennahús mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi 

ungmenna og þjóna tilgangi fjölbreytts og öruggs félagslífs undir leiðsögn fagaðila. Í 

fundargerð borgarstjórnar í stefnumótun ungs fólks í Reykjavík frá árinu 2014 kemur fram 

að mikilvægt sé að ungmennahús séu starfrækt í öllum hverfum borgarinnar. Þar er einnig 

minnst á að félagsmiðstöðvastarf unglinga ljúki þegar þau þurfa sem mest á því að halda 

og því var hvatt til þess að ungmennahús væru fastur liður í fjárhagsáætlun borgarinnar 

(Reykjavíkurborg, 2014, bls. 19). 
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Ungmennahús á norðurlöndum ná lengra aftur í tímann. Fyrstu frístunda- og 

ungmennahúsin í Danmörku voru stofnuð í kjölfar kreppunnar árið 1930. Þjóðin stóð 

frammi fyrir því vandamáli að ungt fólk var farið að eyða tíma sínum á kaffihúsum og 

börum. Brugðist var við með því að stofna staði á borð við frístunda- og ungmennahús til 

að vinna gegn þeirri þróun en á þeim tíma var ekkert til sem kallaðist frístundaklúbbur 

eða ungmennahús (UngdomsringenDK, 2012). 

Þá hafa landssamtök í Noregi, „Ungdom og fritid“, verið starfrækt frá árinu 1978. 

Þessi samtök eru hluti af „Ungdom og fritid i Norden“. Samfés er einnig meðlimur í UFN 

ásamt aðilum frá Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Álandseyjum og 

Eistlandi. Meðal markmiða samtakanna er að vinna að lausnum á sameiginlegum 

norrænum vandamálum er snerta börn og unglinga. Þá er eitt helsta markmið 

samtakanna að vinna að því að allir ungir einstaklingar hafi tækifæri á iðkun 

uppbyggilegra tómstunda (Samfés, e. d.; Ungdom og fritid, e.d.). Ljóst er að 

Reykjavíkurborg telur starfsemi ungmennahúsa nauðsynlega í ljósi fundargerðarinnar sem 

vitnað var í hér framar. Þá má ætla að með samtökum UFN sé stuðlað að góðu alþjóðlegu 

samstarfi þar sem unnið er að sömu markmiðum fyrir yngri kynslóðir þessara landa. Í dag 

eru 16 ungmennahús meðlimir í Samfés og í gegnum þau samtök tengjast þau erlendum 

samtökum á borð við ECYC, með tengingu við erlend samtök ná ungmennahús á Íslandi að 

vera samtaka við önnur lönd í starfi sínu og þjónustu við ungmenni (Samfés, e.d.). 

2.5. Forvarnargildi 

Forvarnargildi er einn af mörgum kostum sem starfsemi ungmennahúsa býður uppá, 

ungmenni eiga að hafa kost á því að taka þátt í starfsemi sem hefur forvarnargildi að 

leiðarljósi. Skipulagðar tómstundir eru mikilvægar fyrir ungmenni og hefur verið sýnt fram 

á að þær séu vettvangur fyrir einstaklinga til að taka virkan þátt í starfsemi sem eykur 

sjálfsálit og hæfni meðal annars í markmiðasetningu (Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur 

Þórlindsson, 2006, bls. 321-339).  

Í forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar (e.d.) fyrir árin 2014 – 2019 er tekið fram að bæta 

þurfi forvarnarstarfsemi fyrir aldurshópinn 16 ára og eldri. Í stefnunni er tilgreint að gott 

samband við foreldra, traustur vinahópur, öruggt félagslegt umhverfi og virk þátttaka í 

skipulögðu frístundastarfi séu jákvæðir áhrifaþættir í lífi ungmennis. Þá er nefnt að það 

þurfi samþætta nálgun fjölskyldu, jafningjahóps, frítíma, skóla og samfélags til að ná 

árangri í forvörnum fyrir einstaklinga í þessum aldurshópi. Ungmennahús eru nefnd sem 

einn af lykilaðilum þegar kemur að forvörnum fyrir ungt fólk (Reykjavíkurborg, e.d., bls. 3-

20). 
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Í ungmennahúsum á Íslandi er stuðst við það sem kallast fyrsta stigs forvarnir. Með 

fyrsta stigs forvörnum er átt við að tekist sé á við áhættu áður en vandinn verður til og 

með því minnka líkurnar á að upp komi áfengis- og vímuefnavandamál. Fyrsta stigs 

forvarnir skiptast í tvo flokka. Fyrri flokkurinn felur í sér aðgerðir þar sem reynt er að hafa 

áhrif á aðstæður ákveðins hóps með reglugerð eða löggjöf. Seinni flokkurinn felur hins 

vegar í sér aðgerðir sem beinast að einstaklingnum sjálfum í afmörkuðum hópum með t.d. 

fræðslu (Velferðarráðuneyti, e.d.).   

Reykjavíkurborg hefur sett skýra stefnu á hvernig bæta megi forvarnir fyrir ungmenni. 

Getið er til þess að ungmennahús sé meðal þess sem stuðla eigi að heilsusamlegu líferni 

og jákvæðri hvatningu til þess að forðast vímu- eða fíkniefnaneyslu. Forvarnarstarfsemin 

sem fram fer innan veggja ungmennahúsa er fyrsta stigs og beinist að því að koma í veg 

fyrir vandann áður en hann á sér stað.  

2.6. Óformlegt nám 

Til að greina á milli formgerða náms er því oft skipt niður í formlegt og óformlegt nám. 

Hægt er að flokka allt það nám sem á sér stað utan veggja skólastofnana sem óformlegt. 

Þó eru ekki allar tegundir óformlegs náms eins. Ein tegund óformlegs náms á sér stað í 

skipulagðri starfsemi (e. non-formal education), á borð við nám sem á sér stað innan 

ungmennahúsa og félagsmiðstöðva. Þá er oft talað um formlaust nám(e. informal 

education) þegar átt er við nám sem á sér stað í daglegu lífi einstaklings og gerist af sjálfu 

sér. Formlaust nám fellur þó ekki undir formgerð óformlegs náms. 

Þegar um er að ræða formlegt nám er það skipulagt með ákveðin markmið í huga. Í 

formlegu námi er kennari eða leiðbeinandi yfirleitt til staðar. Þá er einkunn gefin í lok 

formlegs náms til að meta árangur þess. Óformlegt nám getur farið fram innan og utan 

veggja skólanna. Það sem er sérstakt við óformlegt nám er að það er ekki alltaf sýnilegt. 

Einstaklingur getur stundað óformlegt nám án þess að vita af því. Námið er 

aðstæðubundið og byggir á reynslunámi einstaklingsins. Reynslunám felur í sér að 

einstaklingur læri með því að framkvæma hlutina. Þegar reynslunám fer fram er 

einstaklingur í stöðugu samtali við sjálfan sig og umhverfið. Þó að skipting náms sé sett 

upp með þessum máta er ekki þar með sagt að skilin á milli formlegs og óformlegs náms 

séu einungis veggir skólanna. Óformlegt nám á sér stað innan skólanna og formlegt nám á 

sér einnig stað utan skólanna (Kolbrún Pálsdóttir, 2014, bls. 82-83; Jeffs og Smith, bls. 13-

23). Við getum litið svo á að óformlegt nám sé að læra á lífið. Að fá fólk til að ræða hlutina 

og tjá tilfinningar sínar getur hjálpað öðrum að takast á við svipuð vandamál sem gætu 

komið upp á lífsleiðinni. Óformlegt nám er því mikilvægur hluti í ferli reynslunáms 

einstaklingsins (Jeffs og Smith, 2005, bls. 5). Þegar kemur að hlutverki ungmennahúsa er 
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mikilvægt að hafa í huga hvaða kosti starfsemi þeirra hefur í för með sér og hverju sé 

hægt að miðla til ungmenna sem leggja stund á starfið. Óformlegt nám er veigamikill 

þáttur í starfsemi ungmennahúsa og er sú formgerð náms nýtt í miklu magni á vettvangi 

þeirra. 

2.7. Sjálfsmynd 

Sjálfsmyndin er brothætt fyrirbæri og er sífellt í mótun á tímabili ungmennis. Ungmenni 

upplifa ferli þar sem persónulega sjálfsmynd þeirra er í þróun og uppgötva á þessum tíma 

margt um sig sjálf. Sterk sjálfsmynd er mikilvæg og hvernig hún þróast getur haft mikil 

áhrif á hvernig einstaklingur verður í framtíðinni. Slæm sjálfsmynd getur gert það að 

verkum að einstaklingur felur eigin sjálfsmynd með því að draga sig til hlés og komast hjá 

útistöðum eða árekstrum með því að þóknast öðrum. Birtingarmynd góðrar sjálfsmyndar 

felst meðal annars í jákvæðum samskiptum og virðingu fyrir náunganum (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2008, bls. 47-52). Að 

efla góða sjálfsmynd hjá ungmennum með jákvæðri styrkingu er eitt af þeim hlutverkum 

sem að tómstundir geta stuðlað að. 

Ef leit einstaklings að sjálfsmynd sinni gengur ekki sem skyldi verður einstaklingurinn 

uppfullur af efasemdum um sjálfan sig. Hlutverk hans verður óljóst. Þá getur gerst að 

einstaklingur heldur áfram að vera upptekinn af áliti annarra eða dregur sig jafnvel inn í 

skel og stendur á sama um sjálfan sig. Ef sjálfsmyndunarferlið fer á versta veg getur 

einstaklingur þróað með sér geðsjúkdóm (Sigurjón Björnsson, 1986, bls. 20).   

Það hvernig einstaklingur þróar sjálfsmynd sína skiptir miklu máli þar sem 

sjálfsmyndin mótar persónuleika hvers og eins einstaklings. Mikilvægt er að hlúa að 

ungmennum svo að þetta ferli fari ekki illa. Starfsemi ungmennahúsa leggur mikið upp úr 

því að vinna að hæfileikum ungmenna. Sú vinna felur í sér jákvæða styrkingu með því að 

hvetja ungmenni til að nýta og þróa hæfileika sína. Með þeim hætti er hægt að sporna við 

lélegu sjálfsmyndunarferli hjá einstaklingum. 

 



 

14 

3. Aðferðafræði 

Hér að neðan verður farið yfir aðferðafræðilega hluta rannsóknarinnar. Gert verður grein 

fyrir markmiðum rannsóknarinnar og þátttakendum. Einnig verður rannsóknaraðferðinni 

sem notast var við gerð skil. Þá verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig 

gagnaöflun og gagnagreining fór fram. 

3.1. Markmið rannsóknarinnar 

Markmið með þessari rannsókn var að fá innsýn á vettvang ungmennahúsa á 

höfuðborgarsvæðinu. Skoðað var hver markmið ungmennahúsa eru og hvort eitthvert 

samræmi væri á markmiðasetningu á milli ólíkra ungmennahúsa. Þátttakendur þurftu að 

svara spurningum er varða tilvist ungmennahúsa og hvort hún sé nauðsynleg fyrir 

samfélagið. Þá vildu rannsakendur heyra hvernig þátttakendur rannsóknarinnar líta á 

stöðu ungmennahúsa í dag og hvernig þau telja að framþróun þess vettvangs verði á 

komandi árum. Til að ná ofangreindum markmiðum rannsóknarinnar voru framkvæmd 

viðtöl með fyrirfram ákveðnum spurningum (Viðauki I). 

 

3.2. Eigindleg rannsóknaraðferð  

Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar. Í eigindlegum 

rannsóknum er lögð áhersla á hið persónulega. Leitast er við að skilja frekar en að spá 

fyrir um eitthvað. Í eigindlegum rannsóknum er talað um að rannsakandinn sé mælitækið 

og að hann eigi að eyða talsverðum tíma í gagnagreiningu. Við vinnslu eigindlegrar 

rannsóknar er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um viðhorf sín og komi í veg fyrir 

að hans eigin fyrirframgefnu hugmyndir móti niðurstöður rannsóknarinnar. Aðferðir 

eigindlegra rannsókna eru margar en meðal þeirra eru vettvangsathuganir, 

þátttökuathuganir og viðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239-240).  

Eigindleg viðtöl geta verið opin(e. Unstructured) eða hálf opin(e. Semi-structured). 

 Með eigindlegri viðtalsaðferð er leitast eftir því að rannsakandi skilji reynsluheim 

viðmælanda og laði þannig fram sameiginlega reynslu. Viðtölin felast í því að 

umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda en það er ekki þar með sagt að áherslur 

viðtalanna séu fyrirfram ákveðnar. Eigindleg viðtöl nýtast til þess að ná meiridýpt í 

umfjöllun um viðfangsefni. Reynsluheimur hvers og eins er ekki sá sami og því geta 
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niðurstöður frá einum þátttakanda til annars verið mismunandi þó að viðfangsefni 

viðtalanna sé hið sama (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145).   

Við vinnslu þessarar rannsóknar var stuðst við viðtöl með hálfopnum spurningum þar 

sem sú aðferð þótti henta best. Í hálf opnum viðtölum hafa rannsakendur ákveðinn 

spurningaramma sem vinna þarf eftir þótt þátttakendur hafi samt sem áður rými til að 

tala útfrá eigin reynslu. Þá geta komið upp nýjar spurningar útfrá svörum þátttakenda 

(Kvale, Brinkmann, 2009, bls. 3-7). Þó að eigindlegar rannsóknaraðferðir hafi ýmsa kosti er 

ekki þar með sagt að þær séu lausar við galla. Til að mynda er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöður eigindlegrar rannsóknar yfir heilt samfélag. Þess í stað gefa niðurstöður 

eigindlegra rannsókna hugmynd um stöðu viðfangsefnisins (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 229-230). Réttmæti og áreiðanleiki niðurstaðna ber einnig að hafa í huga í ljósi þess 

hve fáir þátttakendur koma fram í eigindlegri rannsókn hverju sinni (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 215-216). 

Tekin voru viðtöl við sex einstaklinga við gerð þessarar rannsóknar. Því er mikilvægt 

að nálgast niðurstöður rannsóknarinnar sem viðmið en ekki endanlega niðurstöðu á 

tilteknu viðfangsefni þar sem hún endurspeglar ekki endilega viðhorf annarra einstaklinga 

á þessum vettvangi. Eigindleg viðtalsaðferð þótti henta best við gagnasöfnun í ljósi þess 

að viðfangsefnið snýr að upplifun og reynslu starfsmanna á vettvangi ungmennahúsa. 

 

3.3. Þátttakendur 

Úrtakið sem notað var við vinnslu þessarar rannsóknar kallast tilgangsúrtak. Í 

tilgangsúrtökum eru þátttakendur rannsóknarinnar valdir í ljósi þess hvaða viðmælendur 

henti best fyrir rannsóknina. Valdir eru einstaklingar sem hafa reynslu af viðfangsefninu 

sem til stendur að rannsaka. Val á þátttakendum í úrtak snýr ekki einungis að því hvað 

hentar markmiðum rannsóknarinnar heldur þarf líka að huga að því að velja góða 

viðmælendur. Þegar talað er um góða viðmælendur er átt við að þeir séu frásagnagóðir, 

færir um að ígrunda og deila reynslu sinni (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 129-132). 

Haft var samband við sex einstaklinga sem starfa eða voru í forsvari fyrir 

ungmennahús á höfuðborgarsvæðinu í gegnum tölvupóst. Innihald tölvupóstsins var 

staðlað. Tölvupósturinn (Viðauki II) innihélt nána lýsingu á framkvæmd rannsóknarinnar, 

markmiðum hennar og stutta lýsingu á því hvað yrði rætt í viðtalinu. Grundvallaratriði í 

eigindlegum rannsóknum er að halda trúnaði við þátttakendur þeirra (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir,2013, bls. 134). Í tölvupóstinum var tekið fram að nafnleyndar yrði 
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gætt. Viðtölin yrðu framkvæmd í trúnaði og ekki yrði tekið fram hvaðan upplýsingunum 

var aflað.  

Fimm af þeim sex einstaklingum sem var sendur tölvupóstur í upphafi féllust á viðtal 

en sökum anna gat einn þeirra ekki tekið þátt. Þá var gripið til þess ráðs að hafa samband 

við annan aðila innan sama ungmennahúss sem í kjölfarið samþykkti að taka þátt. 

  Þátttakendur rannsóknarinnar eiga það allir sameiginlegt að starfa eða hafa starfað hjá 

ungmennahúsi á síðastliðnum árum. Þá höfðu fjórir af sex viðmælendum starfað hjá 

ungmennahúsi sínu frá stofnun þess. Tekin voru viðtöl við þrjár konur og þrjá karlmenn 

sem störfuðu á vettvangi ungmennahúsa. Við framkvæmd rannsóknarinnar var stefnt að 

því að hafa jafnt kynjahlutfall viðmælenda. Í ljósi lágs fjölda ungmennahúsa á 

höfuðborgarsvæðinu telja rannsakendur ekki skynsamlegt að útlista starfsemi hvers og 

eins ungmennahúss sem þátttakendurnir störfuðu hjá. Til að viðhalda nafnleynd og 

trúnaði verður því ekki farið nánar út í starfsstaði þátttakenda rannsóknarinnar.  

3.4. Gagnaöflun og framkvæmd 

Gagnaöflun fór þannig fram að við höfðum samband við forstöðumenn eða stjórnendur 

sex ungmennahúsa í Reykjavík og nágrenni. Í framhaldinu báðum við um viðtalstíma við 

forstöðumenn eða aðra sem voru í forsvari fyrir hvert ungmennahús og voru viðtalstímar 

ákveðnir í sameiningu eftir hentileika þátttakenda. Í viðtalinu voru lagðar fram fyrirfram 

ákveðnar spurningar og var stuðst við að nota sama viðtalsrammann í hverju og einu 

viðtali. Viðtölin voru öll tekin upp á upptökuforrit í Samsung Galaxy farsíma og þegar búið 

var að ræða við alla þátttakendur voru viðtölin afrituð í tölvu. 

3.5. Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagnanna var notuð aðferð fyrirbærafræðinnar. Fyrirbærafræði gengur útfrá 

því að rannsakandinn reyni að koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum eða reynslu fólks. 

Þessi aðferð snýst um að nálgast viðfangsefni rannsóknar með opnum huga og leitast við 

að greina gögnin í gegnum túlkun rannsakandans. Þessi aðferð hefur því einnig verið 

kölluð túlkandi fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 244-246).  

Í kjölfar viðtalanna fór fram afritun þeirra. Þegar afritun viðtalanna var lokið voru 

viðtölin greind og lesin yfir. Eftir yfirferð voru þau síðan skoðuð enn nánar í þeim tilgangi 

að finna þemu sem komu fram í viðtölunum. Í fyrstu var leitast við að finna sameiginleg 

þemu sem komu fram í viðtölunum til að koma auga á atriði sem þátttakendur 

rannsóknarinnar höfðu sams konar upplifun á. Þemu rannsóknarinnar voru tiltölulega 

auðfundin þegar gagnagreiningin hófst og verður fjallað nánar um þau í kaflanum hér að 

neðan. 
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4. Niðurstöður 

Hér að neðan verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar eftir gagnagreiningu 

viðtalanna sem tekin voru við framkvæmd rannsóknarinnar. Með gagnagreiningu 

greindum við sex þemu úr rannsókninni. Þau þemu eru markmið og markhópar 

ungmennahúsa, forvarnargildi, félagslega einangraðir einstaklingar, þátttaka og það sem 

betur má fara. 

 

4.1. Markmið ungmennahúsa 

Ein af spurningunum sem borin var fram í viðtölunum varðaði markmið ungmennahúsa. Á 

daginn kom að í öllum viðtölunum höfðu þátttakendur rannsóknarinnar sams konar sýn á 

grundvallarmarkmið ungmennahúsa. Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála 

um að ungmennahús væru mikilvæg samfélaginu. Í öllum viðtölum kom fram að það sem 

skipti mestu máli væri að skapa sameiginlegan vettvang fyrir ungmenni til að stunda 

jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir með faglegri umsjón. Mikilvægt væri að þessi 

ungmenni fengu tækifæri til að njóta ábyrgðar og öðlast reynslu á vettvangi sem væri ekki 

skóli eða íþróttir. Þá töluðu sumir um mikilvægi þess að veita einstaklingum vettvang til 

að koma menningu sinni á framfæri. Tveir af viðmælendum okkar tóku það sérstaklega 

fram að staðurinn þar sem starfið færi fram væri ekki mikilvægasti hlutinn heldur starfið 

sjálft. 

   

Þetta er starfið sem fer fram, ekki staðurinn. Markmiðin ættu að vera í 

grunninn að búa til vettvang fyrir ungt fólk til að koma saman og gera sín 

verkefni. Hafa starfsemi sem að bera hag ungs fólks fyrir brjósti og vilja 

hjálpa þeim, valdefla þau. Hin hliðin á því er, vettvangur fyrir fólk sem að 

getur gert sitt eigið. Svo finnst mér að maður ætti að kortleggja það og 

reyna að ná þeim inn sem eru ekki að mæta neins staðar. 

 

Tveir af þátttakendum rannsóknarinnar minntust á að markmiðið með starfinu til 

lengri tíma væri að gera starfið sjálfbært. Sjálfbært á þann hátt að starfsmenn á vettvangi 

ungmennahúsa væru á endanum bara til staðar sem stuðningsnet fyrir ungmenni sem 

vilja koma og vinna að sínum eigin verkefnum eða öðrum á vegum ungmennahúsanna.  
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Í tveimur viðtölum var minnst á hugtakið ungmennahús og mikilvægi þess að koma 

því inn í rammann í lífi ungmenna. Í ljósi þess hve tiltölulega ný starfsemin er sé mikilvægt 

að kynna starfsemina fyrir almenning. Jafnframt að gera fólki grein fyrir því að þessi 

starfsemi sé til staðar og sé komin til að vera. 

Einn þátttakendanna talaði um að mikilvægt væri fyrir ungmennahús að finna sín 

eigin markmið og vinna að þeim í stað þess að reyna stöðugt að vinna í veikleikum 

staðarins. Tók hann fram að það væri ekki nauðsynlegt fyrir ungmennahús að vera öll 

eins. Ef á einum staðnum væri mikill áhugi fyrir tónlist þá ætti ungmennahúsið að sinna 

því. Starfsmenn ungmennahúsa ættu ekki að einblína á einhverja staðalímynd 

ungmennahúsa heldur ættu þeir frekar að huga að verkefnum sem eiga við hverju sinni og 

leyfa þeim að vaxa. 

 

4.2. Markhópar 

Markhópar ungmennahúsa voru til umræðu í viðtölunum og kom í ljós að stór hluti 

þátttakenda var tiltölulega sammála um hver helsti markhópur ungmennahúsa væri. Þó 

skal það tekið fram að markhópurinn á sumum stöðum var víðari heldur en það sem 

kemur fram hér í niðurstöðum. Þessar niðurstöður endurspegla það sem var algengast í 

niðurstöðum svara er varða markhópa ungmennahúsa. 

Flestir þátttakenda gerðu grein fyrir rammanum sem ungmennahús gefa til kynna að 

sé markhópur þeirra almennt en sá hópur er frá 16-25 ára. Hins vegar tóku fjórir 

þátttakenda fram að þó svo að út á við væri ramminn 16-25 ára, og að allir á þessum aldri 

væru velkomnir, þá væri aðal markhópur þeirra ungmenni á framhaldskólaaldri eða 16-20 

ára. Þá tóku margir fram að umskiptin frá félagsstarfi grunnskóla yfir í félagsstarf eftir 

grunnskóla væru mikil. Á grunnskólaaldri væri stöðugt félagsstarf fyrir einstaklinga í gangi 

í félagsmiðstöðvum en eftir útskrift úr grunnskóla væri ekki mikið í boði fyrir þann 

aldurshóp. Í framhaldsskólum væri félagsstarf meira falið í því að mæta á viðburði heldur 

en að skipuleggja eða skapa eitthvað. Þá væri félagsstarf fyrir þá sem ekki færu í 

framhaldsskóla af enn skornari skammti.  

 

Þú ert í grunnskóla, ert í félagsmiðstöð og ert alinn upp við að vera mjög 

félagslega virkur. Færð að skipuleggja, framkvæma og tekur virkan þátt í 

alls konar skemmtilegu starfi. Svo útskrifastu úr grunnskóla og þá er bara 

félagslíf sem er á forsendum drykkjumenningar… Svo þegar komið er í 

framhaldsskóla að þá ertu bara annaðhvort í nemendaráði eða ert að 

þiggja. Mæta á ballið kl. þetta o.s.frv....Svo er hægt að tala um krakkana 
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sem að flosna upp úr skóla. Eru 16 ára en fara ekki í menntaskóla og 

kannski atvinnulausir, fá ekki vinnu. Þá er í raun og veru hvergi einhver 

fullorðinn einstaklingur eða staður sem þú getur leitað til, þ.e. ef að þú ert 

ekki hjá íþróttafélagi eða einhverju slíku. Þú ert á milli kerfa, ekki fullorðinn, 

en á ábyrgð sveitarfélagsins. Það er enginn staður sem er svona þinn 

staður. Ungmennahús er eitthvað sem býður uppá það.  

 

Í mörgum viðtalanna kom fram að það þyrfti að huga að einstaklingum sem væru 

félagslega einangraðir. Þessir einstaklingar væru ef til vill með óstöðugt bakland og 

erfiðan bakgrunn. Því væri mikilvægt að þessir einstaklingar hefðu stað sem veitti þeim 

stuðning, hjálpaði þeim að finna styrkleika sína og vinna að þeim. Nánar verður fjallað um 

þennan hóp í niðurstöðum hér að neðan. 

 

4.3. Forvarnargildi 

Líkt og áður hefur komið fram var talað við sex einstaklinga sem koma að stjórnun 

ungmennahúsa og töluðu fjórir þeirra um að forvarnargildið sem starfsemi húsanna býður 

upp á væri mikilvægt. Krakkar taka stórt stökk við að fara úr grunnskóla og yfir í 

framhaldsskóla og því fylgja stundum freistingar. 

 

Svo útskrifastu úr grunnskóla og þá er bara félagslíf sem er á forsendum 

drykkjumenningar. Það félagsstarf er skipulagt af krökkunum alfarið og 

það er jákvætt að því leyti að krakkarnir hafa fulla stjórn á því. En leiðinlegt 

að því leytinu til að þar er lítil umsjá. 

 

Einn þátttakandi talaði um að hafa heyrt frá ungmennum að þæginlegt væri að hafa 

stað til að mæta á þar sem engin pressa eða hópþrýstingur væri um vímuefnanotkun, 

þarna innanhúss væri alveg á hreinu að tóbaks og vímuefnanotkun væri bönnuð. 

 

Eins og áður hefur verið sagt er rauði þráðurinn í starfinu hérna 

forvarnargildið sem svona staður hefur. Það er unnið að þessum eins og 

talað er um 1.stigs og 2.stigs forvarnir. Aðallega 1. stigs það er að segja að 

vera staður sem að býður upp á vímuefnalausa aðstöðu. Og svo náttúrlega 

reynum við líka að einhverju leyti að hafa áhrif á hvernig fólk hegðar sér, 

og ákvarðanir sem fólk tekur. 
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Starfsfólk ungmennahúsa bæði hvetur til vímulauss lífsstíls og einnig reynir að hafa 

áhrif á þau ungmenni sem annaðhvort eru að velta fyrir sér neyslu vímuefna eða eru 

byrjuð að nota vímuefni. Starfsfólkið reynir að beina þeim frá vegi vímuefnanotkunar. 

 

4.4. Ungmenni með félagsleg vandamál 

Þátttakendur töluðu öll um að ungmennahús nýttust vel til þess að hjálpa ungmennum 

sem eiga við einhverskonar félagslegt vandamál að stríða hvort sem það eru 

vímuefnavandamál, félagsleg einangrun, atvinnuleysi eða brottfall úr skóla. Þessi 

ungmenni týnast oft og gleymast og töluðu þátttakendur um að það þyrfti að huga að 

þessum hópum. Nokkrir þátttakendur báru upp sömu lausnina fyrir þau ungmenni sem 

eru ekki félagslega sterk sem var að koma þeim í hópastarf þar sem félagslega sterkum og 

ekki jafn félagslega sterkum var blandað saman, það er ekki endilega gert annarsstaðar.  

 

Það er enginn sem ber hag undirokans fyrir brjósti. Það eru einhverjir sem 

að eru ekki félagslega sterkir, það þarf að valdefla þá, gefa þeim verkefni. 

Þið vitið það þeir sem hafa lært tómstundafræði að einstaklingur getur 

blómstrað í gegnum tómstundastarf. En það er enginn endilega að kjósa 

þennan einstakling í ráð eða þú sem unglingur eða ungmenni í 

framhaldsskóla er ekkert að hugsa: „Heyrðu eigum við ekki að fá Sigga því 

hann er svo leiðinlegur og finnum eitthvað verkefni fyrir handa honum 

þannig að hann fái ábyrgð og finni eitthvað svona, geri eitthvað og verði 

kannski skemmtilegur og gangi betur í lífinu. “ 

 

Einn þátttakandi talaði sérstaklega um að ungmennahús væri góður vettvangur til 

þess að vinna með ungmenni sem eru í neyslu eða í einhverskonar óreglu. Gott væri að 

nýta ungmennahúsin til að hjálpa þessum ungmennum að takast á við vandamál sín hver 

svo sem þau væru, á óhefðbundinn hátt.  

 

Við unnum til dæmis síðasta sumar með ungum krökkum sem voru öll í 

neyslu og að selja, sum. Og bjuggum til prógram, þau voru búin að fara í 

gegnum allt kerfið bara síðan þau voru á frístundarheimilum. Búin að vera 

inní barnavernd bara stanslaust og ekkert virkað. Við vorum með prógram í 

6-8 vikur með þau og ef við hefðum fengið að halda áfram með það þá eru 

þau að kosta kerfið miklu minna ef við náum að aðstoða þau með ólíkri 

nálgun og vandamálin og bara þau. 
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Einnig sáu nokkrir þátttakendur tækifæri í því að vinna með ungmenni sem voru 

hvorki í skóla né vinnu. Nefnt var að í ungmennahúsum geta þessi ungmenni fengið hjálp 

frá starfsfólki hvort sem það væri við að taka ákvarðanir um skóla eða reyna að koma sér 

inná vinnumarkað. Einnig var talað um hugmyndir að hafa námskeið eða hópstarf fyrir 

þessi ungmenni. 

 

Og hægt væri að vera með námskeið og hægt að halda utan um þennan 

týnda hóp sem er ekki í skóla þú veist og þetta væri allt í bland. Þetta þarf 

ekki allt að vera í gangi sama tíma dags, það er hægt að nota allan daginn. 

Þú ert með krakka sem eru ekki í skóla og eru ekki að gera neitt. 

 

Einnig kom til tals að starfsmenn í ungmennahúsum gætu veitt bæði hjálp við lausn 

vandamála sem ungmenni eiga við en væru einnig til staðar ef ungmennin þyrftu 

hreinlega einhvern til að tala við og létta á hjarta sínu. 

 

4.5. Þátttaka ungs fólks í samfélaginu 

Allir viðmælendur töluðu um að megin markmið ungmennahúsa væri að gera ungmennin 

að virkum þátttakendum í samfélaginu. Leiðir til að virkja ungmennin sem 

samfélagsþegna voru nokkrar, sumir töluðu um að þau starfræktu einhverskonar 

ungmennaráð eða húsráð og aðrir voru höfðu það á stefnuskrá hjá sér að skapa slíkt ráð. Í 

þessum ráðum sitja ungmenni og taka ákvarðanir um hin ýmsu málefni sem snúa að 

ungmennahúsum en einnig fá ungmennaráð hverfa og bæjarhluta að koma inná fundi 

sveitarfélaganna. Þar fá þau að koma sinni skoðun á framfæri, þessi leið hefur virkað vel 

og eru ungmennin ánægð með þetta skipulag. Þátttakendur töluðu um að nauðsynlegt 

væri að ungmenni fengu að láta skoðun sína í ljós og að í ungmennahúsum væri mikilvægt 

að starfsfólk væri tilbúið að hlusta á þau.  

 

Hvað eru þau að hugsa, hvað eru þau að gera, hvað langar þeim að gera? 

 

Tímarnir eru alltaf að breytast, það er eitthvað vinsælt hjá ungmennum eitt árið en 

það næsta hefur það sem er vinsælt breyst og snúist við. Það er mikilvægt fylgjast með því 

sem er í gangi hjá ungmennum hvort sem það er gott eða slæmt. Það þarf að vera á 

tánum og vera tilbúinn að bregðast við þeim straumum sem í gangi eru hjá ungmennum.  
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Þátttakendur töluðu einnig um að ungmennahús væru góður staður fyrir ungmenni til 

að nota til þess að starfa við allskonar verkefni, stór eða smá. Ungmenni geti komið inn í 

 ungmennahús með hugmynd og fengið þar hjálp við framkvæmd verkefnisins. 

 

Hópurinn er alltaf  að endurnýjast og þú þarft alltaf að vera að minna á 

þig. Bara, hey þú mátt koma hingað og gera hvað sem er og við getum 

hjálpað þér. Nema engin eiturlyf eða eitthvað þannig. 

 

Talað var um að ungmennin þurfi að fá að stjórna og hafa ábyrgð til að þroskast. 

Hvort sem það fá að halda kaffihúsakvöld eða enn stærri viðburði. Þegar þau fá fullt vald 

yfir stjórn viðburðarins og taka á sig ábyrgðina sem því fylgir þroskar það hæfni á marga 

vegu. Á einum staðnum hafði gengið vel í nokkurn tíma að hafa svokallaða ungliða sem sjá 

hálfpartinn um starfið undir skuggastjórnun starfsmanna. 

 

Eitt af markmiðunum er að láta krakka fá tækifærið til að láta ljós sitt skína 

og að þau geti fengið að stýra því sem er í gangi. 

 

Einnig voru nokkrir sem nefndu mikilvægi þess að ungmennin fengu að gera eitthvað 

nýtt, að það yrði hlustað á þau og að þau fengu að ákveða hvaða viðburðir væru keyrðir í 

gegn. Mikilvægt væri að hlutirnir festist ekki í skorðum og standi í stað.  

4.6. Það sem betur má fara 

Þegar kemur að vandamálum er varða ungmennahús var ekki erfitt að fá svör frá 

þátttakendum. Í flestum viðtölum kom fram að eins og staðan er í dag ríkir mikil óvissa 

um vettvang ungmennahúsa á höfuðborgarsvæðinu. Í sumum tilfellum stóð til að leggja 

niður starfsemi þess ungmennahúss sem viðmælandinn vann hjá. Allir viðmælendur 

töluðu um fjármagn sem eitt helsta áhyggjuefni þegar kemur að starfsemi 

ungmennahúsa. Margir tóku fram að laga þyrfti fjárhagsramma borgarinnar og 

sveitarfélaga svo hægt væri að reka ungmennahús með betri hætti heldur en gert er í dag. 

Sum ungmennahús eru rekin á styrkjum frá borginni sem gefnir eru á ákveðnum 

tímapunktum ár hvert. Því væri starfsemin oft í óvissu þangað til víst var að þessir styrkir 

myndu ganga í gegn. Erfitt væri að festa sig í sessi í starfi þegar svona mikill óstöðugleiki 

ríkir um starfsvettvanginn. 
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...þetta er alltaf tilraunaverkefni á hverju einasta ári þannig. Í fyrra var 

þetta einmitt líka óljóst, og þau fengu ekkert grænt ljós fyrr en bara eftir 

áramót eða eitthvað skrítið....  

Við fengum ekki heldur að vita núna hvort við værum með rekstur út vorið 

fyrr en í febrúar byrjun, það er alltaf eitthvað ströggl og núna fáum við að 

heyra að þetta hafi aldrei verið svartara. 

 

Tveir þátttakendur minntust á að yfirvöldum skorti skilning á starfseminni. Að starfið 

sem unnið er í ungmennahúsum sé ekki alltaf mælanlegt. Hins vegar sé það mikilvægt 

fyrir samfélagið að setja fjármagn í starfsemi ungmennahúsa þar sem það gæti reynst 

kostnaðarsamara fyrir borgaryfirvöld og sveitarfélög að borga fyrir úrræði einstaklinga 

seinna meir ef starfsemin verður ekki til staðar. 

 

En það er svo erfitt að sanna þetta einhvern veginn á blaði. Við vorum 

alveg með prógram fyrir allan veturinn fyrir þessa krakka en það var bara 

ekki samþykkt, en það kostaði samt ekki mikið og hefði in the long run. Sko 

við lögðum fyrir þau könnun sem sýndi í ljós að þú veist sjálfsmynd þeirra 

hafði styrkst og þau báru meiri virðingu fyrir sjálfum sér. Þeim langaði ekki 

að vera áfram að rústa lífinu sínu alla daga. 

 

Helmingur viðmælenda talaði um skort á húsnæðisaðstöðu fyrir starfsemina sem 

verulegan ókost og eitthvað sem yfirvöld þyrftu að gera ráð fyrir. Á sumum stöðum væri 

ungmennahúsið í sama húsnæði og félagsmiðstöðin sem ungmennin sóttu fyrir nokkrum 

árum. Það sé galli að því leitinu til að ungmennin upplifa sig ekki sem einstaklinga í 

félagsstarfi fyrir 16-20 ára heldur séu þau komin aftur í heimsókn í gömlu 

félagsmiðstöðina. Einn viðmælandinn talaði um að ungmenni á þeim stöðum þar sem ekki 

væru starfrækt ungmennahús kæmu í heimsókn í gömlu félagsmiðstöðvarnar í leit að 

einhvers konar félagsstarfi.  

Einn þátttakandi rannsóknarinnar tók fram að í sínu ungmennahúsi væri mikilvægt að 

vinna betur að því að gefa ungmennunum völdin. Lítið sé af nýjum verkefnum og keyrð 

séu áfram eldri verkefni sem voru búin til á sínum tíma af ungmennunum sjálfum en að 

utanumhald þeirra verkefna væri núna í höndum starfsmanna ungmennahússins. Þá tók 

annar þátttakandi fram að fjármagnsleysi væri léleg afsökun yfirvalda og að þau þyrftu að 

kynna sér nánar það starf sem fari fram í ungmennahúsum. 
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Við þurfum að átta okkur á því að það er hægt að vera með landslið í 

íþróttum og það er hægt að vera með landslið í listafólki eða landslið í fólki 

sem var félagslega einangrað en er búið að ná að tækla það. Þar sem 

ungmennahús hjálpa til með það. Þurfum að hætta að leyfa fólki að segja 

að ungmennahús kostar þetta mikið og blablabla. Það er bara kjaftæði. Ég 

held að það kosti bara ekkert mikið miðað við allt hitt. 

 

Þátttakendur töldu að margt mætti betur fara á vettvangi ungmennahúsa. 

Fjármagnsleysi vettvangsins og óvissa um áframhaldandi starfsemi voru meðal helstu 

áhyggjuefna sem viðmælendur tóku fram að þyrfti að laga. Þá komu sumir inn á að 

skortur væri á skilning frá yfirvöldum á starfseminni. 

 

4.7. Þróun ungmennahúsa 

Við framkvæmd viðtalanna voru þátttakendurnir spurðir út í hvernig þau töldu að þróun 

ungmennahúsa yrði á næstu árum. Mismunandi var hvernig þátttakendur svöruðu 

þessum spurningum. Sumir voru einstaklega svartsýnir á ástandið og töldu jafnvel að 

meiri hluti ungmennahúsa myndu vera lögð niður og starfsemi þeirra hætt. 

 

Ég er ekki bjartsýnn að hún þróist neitt sérstaklega vel, ég er bara búinn að 

heyra út undan mér að það sé byrjar að skera niður og ekki bara í 

Reykjavík. Ég veit að í Vestmannaeyjum er búið að taka þetta út og mig 

grunar að það verði svipað uppá teningnum hér í Reykjavík hvort sem það 

verði alveg skorið á þetta eða að það verði minnkað þjónustan kannski eitt 

ungmennahús fyrir 3 hverfi. 

 

Sumir þeirra sem voru svartsýnir sáu lausn í meira fjármagni frá yfirvöldum og töldu 

það vera lausnina á einu helsta vandamáli ungmennahúsa. Á meðan sumir voru svartsýnir 

og þótti nokkrum viðmælendum erfitt að segja til um hver þróunin myndi verða. Að 

ófyrirsjáanlegt væri að sjá fram á hvernig einstaka starfsemi myndi þróast því það sem 

skapaði ungmennahús væru ungmennin sem stunduðu starfið og starfsmennirnir sem 

starfa þar hverju sinni. Annar þátttakandi tók uppá því að lýsa þróuninni ef hún færi á sem 

versta veg.  

 

En svo getur náttúrulega gerst að þetta verði bara fjársvelt og þetta verði 

bara svona tómir kofar. Einstaklingar verða bara með lykil og þetta verður 

opnað á tveimur kvöldum. Svo mætir enginn því að það er aldrei neitt að 
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gerast. Þá verður þetta ekki gaman og starfsemin missir mark. Þá myndi 

koma upp spurningin: “Af hverju erum við með ungmennahús? Það er hvort 

eð er ekkert að gerast þarna.” Það er svona worst case scenario. 

 

Þá voru þátttakendur einnig spurðir út í hvernig þau myndu óska sér að þróunin yrði. 

Ekki tókst öllum þátttakendum að svara þessari spurningu þar sem svör þeirra tengdust 

meira því hvernig þróunin yrði frekar en hvernig þeirra draumaþróun á vettvangi 

ungmennahúsa væri. Einn viðmælanda vonaðist eftir að það yrði opnað stórt 

ungmennahús miðsvæðis fyrir Laugardalinn, Fossvoginn, Grafarvog, Breiðholt og Árbæ.  
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5. Umræður 

Hér að neðan verður farið yfir vangaveltur rannsakenda í kjölfar rannsóknarinnar.  Leitað 

verður svara við rannsóknarspurningum; hver eru markmið og hverjir eru markhópar 

ungmennahúsa? Hvað gengur vel og hvað má bæta í rekstri ungmennahúsa? Þá verður 

litið til þess hvernig andrúmsloft skapaðist við framkvæmd viðtalanna. Einnig verða settar 

fram umræður varðandi fjármagn á sviði ungmennahúsa. Að lokum verður farið yfir 

mögulegar lausnir á vandamálum sem skapast hafa á vettvangi ungmennahúsa. 

Það sem kom skýrt fram í rannsókninni var að þátttakendur virtust hafa nokkuð 

heildstæða mynd af grundvallarmarkmiðum ungmennahúsa. Þótt mörg mismunandi 

markmið hafi verið tekin fram töluðu allir viðmælendur um mikilvægi þess að ungmenni 

hefðu samastað til að framkvæma jákvæðar og uppbyggilegar tómstundir undir umsjón 

fagaðila. Þá tóku ýmsir fram þau skil sem verða hjá einstaklingum þegar þeir útskrifast úr 

grunnskóla. Félagsstarf komist þá í ákveðna upplausn og ef einstaklingar eru ekki í 

framhaldsskóla er lítið um uppbyggilegar tómstundir fyrir ungmenni.  

Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um mikilvægi þess að einhvers konar félagsstarf 

sé til staðar fyrir þennan hóp eftir að grunnskólagöngu líkur. Þó svo að ungmenni séu 

mörg hver upptekin af því félagsstarfi sem fram fer í framhaldsskóla þeirra eru ekki allir 

sem hafa áhuga á að stunda það sem er í boði. Þess utan eru ungmenni sem fara ekki í 

framhaldsskóla og eru ekki í neinu uppbyggilegu félagsstarfi. Forvarnargildi í starfsemi 

ungmennahúsa er mikið og er skipulagt tómstundastarf undir stjórn fagaðila góð laus til 

að sporna við því að ungmenni leiðist út í vímuefnaneyslu eða aðra óreglu. Sum 

ungmennahús á Íslandi hafa tileinkað sér kennslu tómstundamenntunar en þá með 

óformlegum hætti. 

Mátt tómstundamenntunar má sjá til að mynda í formi ungmennaráða sem funda 

innan veggja ungmennahúsa í sumum tilfellum. Mörg þessara ungmennaráða hafa fæðst í 

ungmennahúsum og berjast fyrir réttindum jafnaldra sinna innan bæjarfélaganna. Flest 

ungmenni sem sitja í þessum ráðum hafa lært tómstundamenntun á vettvangi 

ungmennahúsa og væru sjálfsagt ekki að berjast fyrir þessum réttindum ef ekki væri fyrir 

tilvist þessa vettvangs. Óformlegt nám er mikilvægur hluti reynslunáms einstaklings og 

starfsemi ungmennahúsa gefur einstaklingum tækifæri til að upplifa það á vettvangi (Jeffs 

og Smith, 2005, bls. 5).   

Ljóst er að útá við er talað um að markhópur allra ungmennahúsa sé 16-25 ára en það 

er í samræmi við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á ungmennum (2013). Sumir 
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þátttakendur töluðu einmitt um að það væri þeirra markhópur. Hins vegar sagðist hluti 

þátttakenda rannsóknarinnar að þeirra meginmarkhópur væru ungmenni á árunum 16-20 

ára. Þessum aldri er vissulega mikilvægt að hlúa að en hlutverk ungmennahúsa er einnig 

að sinna þeim sem eru á aldursbilinu 20-25 ára. Það er því mikilvægt að það sé gert í ljósi 

þess að einstaklingar eru oft misjafnlega staddir á þessum aldri. Þó svo að einhverjir hafi 

snúið sér að öðru í lífinu eru ef til vill einhverjir einstaklingar á þessum aldri sem þurfa á 

sams konar stuðningi að halda og ungmennahús bjóða uppá. Um einmitt þetta er talað í 

forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar frá árinu 2014, ungmenni eru skilgreind sem 16 ára og 

eldri og í rauninni er ekkert aldursþak því einstaklingar eru misfljótir að stíga þroskaskrefin 

yfir á fullorðinsárin (Reykjavíkurborg, 2014, bls. 19). Einn af þátttakendum 

rannsóknarinnar tók þó fram að mikilvægt væri að ná ungmennunum inn í starfsemina 

sem fyrst eftir útskrift úr grunnskóla því þá sé líklegra að þau haldi áfram að nýta sér 

þjónustuna fram yfir tvítugt. Eins lengi og öllum þeim einstaklingum á aldursbilinu 16-25 

ára, sem þurfa á starfsemi ungmennahúsa að halda, er sinnt teljum við að það sé ekki 

athugavert að meginmarkhópurinn séu ungmenni á framhaldsskólaaldri. Einnig kom víða 

fram að einn af markhópum ungmennahússins (sem tilteknir viðmælendur störfuðu hjá) 

væru félagslega einangraðir eða óvirkir einstaklingar. Við teljum það vera virkilega jákvætt 

og verðugt markmið. Oft er um að ræða einstaklinga sem eru ekki endilega búnir að finna 

réttan kjöl í lífinu og er mikilvægt að hlúa að þeim svo þeir afvegaleiðist ekki. 

Augljós munur var á viðhorfi viðmælenda, það mátti greina miklu meiri bjartsýni og 

afslöppun í viðtölum við þá sem störfuðu í ungmennahúsi þar sem starfsemin var hluti af 

fjárhagsáætlun bæjarins. Hinsvegar mátti greina meiri óróleika meðal starfsfólks sem 

vann við þær aðstæður að þurfa að bíða eftir styrk á hálfsárs fresti. Þrátt fyrir að allir 

þátttakendur hafi átt spennandi drauma um framtíð ungmennahúsa mátti skynja örlítið 

vonleysi í hópi þeirra sem höfðu ekki örugga framtíð í starfinu. Það var megin þráðurinn í 

gegnum öll viðtölin og voru allir sammála um að það er erfitt að reyna að halda uppi 

rekstri og stöðugu starfi þegar fjárhagsstöðunni fylgir jafn mikil óvissa. Vissulega náðu 

ungmennahúsin að halda uppi góðu starfi þrátt fyrir erfitt starfsumhverfi hvað fjárhag 

varðar. En á endanum snýst þetta um peninga og er nokkuð ljóst að lítið fæst fyrir þann 

smápening sem er hent í ungmennahúsin af og til. Ef sýna á fram á að verkefnið virki og 

að það bæti samfélagið þarf að tjalda lengur en til einnar nætur í hvert skipti. Það þarf að 

veita verkefninu fjármagn til lengri tíma svo stjórnendur hafi tíma til að þróa starfið og 

koma almennilegri heildarmynd á verkefnið. Þá þurfa stjórnendur að geta búið til 

starfsáætlun sem nær lengra en þrjá mánuði í senn.  
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6. Lokaorð 

Ungmenni eru á mjög viðkvæmum aldri þegar þau útskrifast úr grunnskóla. Um er að 

ræða einstaklinga sem útskrifast frá stað þar sem félagsstarf er öflugt og þeir taka virkan 

þátt. Ungmennahús á að vera sá staður sem tekur við ungmennum og heldur áfram að 

vinna með þeim á svipuðum nótum og var gert í félagsmiðstöð þeirra á 

grunnskólaárunum. En það er ekki alltaf svo að ungmennin átti sig á tilvist ungmennahúsa 

hér á höfuðborgarsvæðinu í ljósi þess að ekki er boðið uppá slíkt starf á öllum stöðum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að markmiðasetning ungmennahúsa er nokkuð 

skýr. Þar er meginmarkmiðið að vinna að því að skapa aðstöðu fyrir ungt fólk til að 

uppgötva hæfileika sína og vinna í eigin verkefnum. Þá sýndu niðurstöður fram á að 

markhópar ungmennahúsa eru ekki alltaf þeir sömu þó þeir séu að mörgu leyti mjög 

svipaðir. Algengustu markhópar ungmennahúsa voru ungmenni á aldrinum 16-20 ára og 

þá var tekið fram mikilvægi þess að fá félagslega einangraða og óvirka einstaklinga inn í 

starfið til að vinna að styrkleikum þeirra. 

Nokkrir þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um að draumurinn væri að hafa 

ungmennahús í hverju einasta hverfi borgarinnar. Við sjáum vissulega jákvæða hluti við þá 

hugmynd en erum ekki endilega sannfærðir um að það sé besta og hvað þá raunhæfasta 

lausnin. Við erum þó sammála um að það er nauðsynlegt að hafa nokkur húsnæði dreifð 

um borgina sem geta verið nokkurskonar miðstöðvar ungmennastarfs í borginni. Þar væri 

langur opnunartími og aðstaða í boði fyrir ungmenni bæði til afþreyingar. Einnig gætu 

ungmenni notað þessi hús fyrir viðburði sem þau hafa áhuga á að halda og þar fengju þau 

einnig þá hjálp sem þyrfti til að keyra verkefnin í gegn. Þessar miðstöðvar væru síðan með 

verkefnamiðaða starfsemi til dæmis í samvinnu við þjónustumiðstöðvar og 

félagsmiðstöðvar hverfanna við að aðstoða þá hópa sem þurfa á hjálp á halda eins og til 

dæmis atvinnulausir eða einstaklingar sem eru félagslega einangraðir. Keyrð væru 

verkefni eftir þörfum hverju sinni, sum verkefni myndu ganga vel, jafnvel festast í sessi og 

verða hluti af árlegri starfsáætlun líkt og til dæmis Jafningjafræðslan eða Músíktilraunir. 

Önnur verkefni ganga mögulega ekki eins vel eða væri aðeins þörf fyrir í eitt eða tvö skipti 

og yrði síðan skipt út svo ný verkefni kæmu í þeirra stað. 

 Hvað varðar húsnæði undir þau verkefni sem myndu fara fram í hverfum þar sem 

ekki væru þessar svokölluðu miðstöðvar sjáum við fyrir okkur samstarf innan borgarinnar. 

Reykjavíkurborg á nóg af húsnæði út um alla borg sem eru ekki í notkun allan daginn, 

öllum stundum. Þessu þarf að koma á flot og hefja samræður um samstarf milli sviða  
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Reykjavíkurborgar. Við stefnum öll að sama markmiðinu sem er að bæta borgina 

okkar. Það sama á að sjálfsögðu við um bæjarfélög í nágrenni höfuðborgarinnar en það 

var okkar tilfinning aðsama vandamál væri ekki jafn stórt utan höfuðborgarsvæðisins.  

Fram kom í viðtölunum að mikil óvissa ríkti um ástand ungmennahúsa hér á stór-

ðhöfuðborgarsvæðinu. Sú óvissa stafar að mörgu leyti af fjármagnsleysi á vettvangi 

ungmennahúsa. Bæta þarf fjárhagsramma starfsvettvangs ungmennahúsa. Við sem 

rannsakendur upplifðum á eigin skinni við framkvæmd rannsóknarinnar að mikil þörf er 

fyrir innspýtingu á fjármagni í ungmennahús. Í viðtölum kom oft fram að stjórnvöld noti 

þá afsökun að sýna þurfi fram á árangur til að starfsemi ungmennahúsa fái réttlætanlega 

aukið fjármagn. Ef starfsemi ungmennahúsa á að sýna fram á árangur þarf hinsvegar að 

fjárfesta til lengri tíma. Það þýðir lítið að styrkja einstaka ungmennahús á hálfs árs fresti 

og meta svo aftur hvort það hafi skilað einhverjum tilsettum árangri sem tryggir þá 

áframhaldandi starfsemi þess. Því þarf að endurskoða utanumhaldið á þessum 

starfsvettvangi og setja upp fastmótað skipulag til lengri tíma. 

Við vinnslu þessarar rannsóknar hefur ýmislegt komið fram sem hefur komið á óvart. 

Vandamálin á vettvangi ungmennahúsa eru ívið meiri en við áttum von á og greinilegt að 

þörf er á enduruppbyggingu á sumum sviðum vettvangsins. Við vonumst eftir því að þessi 

vettvangur sé ekki á undanhaldi og að líða undir lok. Þvert á móti trúum við því að þessi 

starfsvettvangur geti vaxið enn meir og orðið að mikilvægri stoð í samfélaginu. 
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Viðauki I 

Spurningalisti fyrir rannsókn á starfsemi ungmennahúsa 

1. Hve lengi hefur þú starfað hjá ungmennahúsi? Og hvert er hlutverk þitt innan 

ungmennahússins? 

 

2. Eru ungmennahús nauðsynleg? Ef svo er, af hverju? Ef ekki, af hverju ekki? 

 

3. Hvað er ungmennahús? Hver eru markmið ungmennahúss?  

 

4. Hvernig gengur að framfylgja þeim markmiðum? 

 

5. Hver er aðalmarkhópur ungmennahúsa að þínu mati? (Er einhver markhópur sem 

að þú telur að vanti inn í starfsemi ungmennahúsa?)  

 

6. Hverjir eru helstu kostir þess að vera með/reka ungmennahús? 

 

7. Hvaða má betur fara í rekstri ungmennahúsa? Hvað er ábótavant?  

 

8. Hvernig telur þú að starfsemi ungmennahúsa komi til með að þróast á næstu árum? 

Hvernig myndir þú óska þér að sú þróun yrði? 
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Viðauki II 

Kæri viðtakandi, 

 

Við óskum eftir aðstoð þinni við rannsókn sem við erum að gera vegna BA-

verkefnis okkar í Tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni verkefnisins er starfsemi ungmennahúsa á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða rannsóknarskýrslu þar sem niðurstöður byggja á viðtölum við 

einstaklinga sem starfa á sviði ungmennahúsa. Þetta bréf er formleg fyrirspurn um 

viðtal og þátttöku í þessari rannsókn. 

Innihald viðtalsins miðar meðal annars að markmiðasetningu og markhópa 

ungmennahúsa. Þá verður rætt hvað gengur vel og hvað sé ábótavant í rekstri 

ungmennahúsa.  

Samtals verður rætt við 6 einstaklinga er koma að rekstri ungmennahúsa. Unnið 

verður úr viðtölunum með því að bera saman svör viðmælenda og niðurstöður 

settar fram í samræmi við þau. Ekki verður fjallað beint um starfsemi hvers 

ungmennahúss fyrir sig heldur verða dregnir fram helstu þræðir úr viðtölunum. 

Umsjón með verkefninu hefur Unnur Gísladóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands 

(ug@hi.is). Óskað er eftir viðtali í febrúar og myndum við mæla okkur mót eftir 

hentisemi viðmælenda.  

 

Svar óskast á netföng okkar fyrir mánudaginn 15.febrúar. 

 

Með von um skjót svör. 

Bestu kveðjur,  

Hafsteinn Bjarnason og Kristján Ari Halldórsson  

hafsteinnbjarnason@gmail.com 
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