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Ágrip	  (útdráttur)	  

Tilgangur	  verkefnisins	  var	  að	  fá	  innsýn	  í	  hvernig	  ungmenni	  í	  dreifbýli	  verja	  frítíma	  sínum,	  
hvers	  konar	  tómstundir,	  félagsstarf	  og	  afþreyingu	  ungt	  fólk	  hefur	  tækifæri	  til	  að	  sinna	  í	  
frítíma	  sínum	  á	  þeim	  svæðum	  þar	  sem	  alla	  jafna	  eru	  færri	  tækifæri.	  Einnig	  var	  markmiðið	  
að	  fá	  innsýn	  í	  hvaða	  gildi	  tómstundir	  og	  félagsstarf	  hafa	  í	  lífi	  ungs	  fólks	  á	  dreifbýlum	  
svæðum.	  	  

Fræðilegur	  bakgrunnur	  er	  byggður	  á	  umfjöllun	  um	  ungmenni,	  tómstundir	  og	  dreifbýli.	  
Eigindlegri	  rannsóknaraðferð	  var	  beitt	  með	  hálfopnum	  viðtölum	  við	  fjögur	  ungmenni	  frá	  
sveitarfélaginu	  Fjarðabyggð.	  Farið	  er	  almennt	  yfir	  hvernig	  virkni	  ungmennanna	  hefur	  verið	  
í	  frítíma	  þeirra	  frá	  því	  að	  þau	  voru	  í	  efsta	  bekk	  grunnskóla	  fram	  til	  stöðu	  þeirra	  eins	  og	  hún	  
er	  í	  dag.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýna	  að	  þörf	  er	  á	  frekari	  úrræðum	  fyrir	  ungmenni	  á	  
svæðinu	  og	  þörf	  er	  á	  fjölbreytni	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  fyrir	  ungt	  fólk	  og	  auknu	  
framboði	  fyrir	  ungmenni	  á	  þessu	  sviði,	  sérstaklega	  fyrir	  þá	  sem	  ekki	  stunda	  íþróttir	  þar	  
sem	  framboð	  á	  íþróttastarfi	  virðist	  gott.	  Í	  niðurstöðum	  kemur	  einnig	  fram	  að	  brýn	  þörf	  er	  
á	  aukinni	  þjónustu	  og	  fræðslu	  á	  sviði	  geðheilbrigðismála	  fyrir	  börn	  og	  ungmenni	  en	  að	  
slíkri	  þjónustu	  sé	  afar	  ábótavant	  á	  austurlandi.	  Lítið	  hefur	  verið	  rannsakað	  almennt	  um	  
frítíma	  og	  tómstundir	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  og	  sýna	  niðurstöður	  að	  þörf	  er	  á	  að	  skoða	  
málefni	  ungs	  fólks	  á	  dreibýlum	  svæðum	  enn	  frekar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



4	  

Efnisyfirlit	  

Ágrip	  (útdráttur)	  .................................................................................................................	  3	  

Töfluskrá	  ............................................................................................................................	  6	  

Formáli	  ...............................................................................................................................	  8	  

1	   Inngangur	  ....................................................................................................................	  9	  

2	   Ungmenni	  ..................................................................................................................	  11	  

2.1	   Hvað	  er	  ungmenni?	  .....................................................................................................	  11	  

2.2	   Sjálfsvitund	  og	  sjálfsmynd	  ungmenna	  .........................................................................	  12	  

2.3	   Ungmenni	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  ................................................................................	  14	  

2.3.1	   Hvað	  eru	  dreifbýl	  svæði?	  ......................................................................................	  14	  
2.3.2	   Ungmenni	  í	  dreifbýli	  .............................................................................................	  15	  

3	   Tómstundir	  og	  ungmenni	  ...........................................................................................	  17	  

3.1	   Frítími	  og	  tómstundir	  ...................................................................................................	  17	  

3.1.1	   Hvað	  er	  frítími?	  .....................................................................................................	  17	  
3.1.2	   Hvernig	  skilgreinum	  við	  tómstundir?	  ...................................................................	  18	  

3.2	   Mikilvægi	  tómstunda	  fyrir	  ungt	  fólk	  ............................................................................	  19	  

3.3	   Tómstundir	  ungs	  fólks	  .................................................................................................	  20	  

3.4	   Forvarnarlegt	  gildi	  tómstunda	  .....................................................................................	  22	  

3.5	   Samfélagsmiðlar	  og	  ungmenni	  ....................................................................................	  23	  

4	   Aðferð	  .......................................................................................................................	  27	  

4.1	   Markmið	  rannsóknarinnar	  ...........................................................................................	  27	  

4.2	   Undirbúningur	  rannsóknar	  ..........................................................................................	  27	  

4.3	   Þátttakendur	  ................................................................................................................	  28	  

4.4	   Vettvangur	  rannsóknar	  ................................................................................................	  29	  

4.5	   Öflun	  og	  úrvinnsla	  gagna	  .............................................................................................	  30	  

4.5.1	   Öflun	  gagna	  ..........................................................................................................	  30	  
4.5.2	   Úrvinnsla	  gagna	  ....................................................................................................	  31	  

4.6	   Siðferðileg	  álitamál	  ......................................................................................................	  31	  

5	   Niðurstöður	  ...............................................................................................................	  32	  

5.1	   Tómstundir	  og	  frítími	  ...................................................................................................	  32	  



5	  

5.1.1	   Mikilvægt	  hlutverk	  tómstunda	  .............................................................................	  32	  
5.1.2	   Frítími	  viðmælenda	  við	  lok	  grunnskóla	  .................................................................	  33	  
5.1.3	   Frítími	  viðmælenda	  í	  framhaldsskólum	  ................................................................	  35	  
5.1.4	   Frítími	  viðmælenda	  í	  dag	  ......................................................................................	  36	  

5.2	   Fræðsla	  og	  forvarnir	  ....................................................................................................	  37	  

5.3	   Sambönd	  og	  samskipti	  .................................................................................................	  38	  

5.4	   Samantekt	  á	  niðurstöðum	  ...........................................................................................	  39	  

6	   Umræður	  ...................................................................................................................	  42	  

7	   Lokaorð	  .....................................................................................................................	  47	  

Heimildaskrá	  ....................................................................................................................	  48	  

Viðauki	  1:	  Viðtalsrammi	  ...................................................................................................	  52	  

	  

	   	  



6	  

	  Töfluskrá	  

Tafla	  1.	  Sex	  skilgreiningar	  á	  athöfnum	  út	  frá	  innri	  eða	  ytri	  hvötum	  einstaklings.	  ...................	  19	  



7	  

	  	  

	  



8	  

Formáli	  

Ritgerðin	  er	  10	  eininga	  verkefni	  til	  BA.-‐	  gráðu	  í	  tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði	  við	  
Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  	  

Verkefnið	  er	  afurð	  mikils	  áhuga	  á	  stöðu	  ungs	  fólks	  í	  dreifbýli	  með	  sérstakri	  áherslu	  á	  
hvaða	  áhrif	  tómstundir	  og	  félagsmál	  geta	  haft	  á	  einstaklinga	  sem	  búa	  við	  færri	  tækifæri.	  	  

Kveikjan	  að	  verkefninu	  var	  verkefnið	  #getACTive	  sem	  var	  styrkt	  af	  Evrópu	  unga	  fólksins	  og	  
fór	  fram	  á	  Reyðarfirði	  sumarið	  2016.	  Markmið	  verkefnisins	  var	  að	  skoða	  stöðu	  ungs	  fólks	  í	  
dreifbýli	  og	  finna	  leiðir	  til	  lausna	  til	  að	  efla	  ungt	  fólk	  innan	  samfélagsins	  og	  hvetja	  þau	  til	  
virkrar	  þátttöku	  í	  samfélaginu,	  meðal	  annars	  til	  að	  sporna	  gegn	  brottflutningi	  ungs	  fólks	  
frá	  dreifbýlum	  svæðum.	  

	  Langar	  mig	  að	  þakka	  nokkrum	  aðilum	  sem	  veittu	  mikla	  aðstoð	  við	  gerð	  verkefnisins.	  
Fyrst	  langar	  mig	  að	  þakka	  fjölskyldu	  minni	  fyrir	  mikinn	  skilning	  og	  hvatningu	  á	  meðan	  
unnið	  var	  að	  verkefninu.	  Einnig	  langar	  mig	  að	  þakka	  viðmælendum	  mínum	  fyrir	  þátttöku	  í	  
rannsókninni,	  með	  þeim	  upplýsingum	  sem	  þau	  veittu	  og	  það	  traust	  sem	  þau	  sýndu	  mér	  í	  
viðtölum.	  

Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  leiðbeinanda	  mínum	  Eygló	  Rúnarsdóttur	  fyrir	  góða	  innsýn	  við	  
uppbyggingu	  verkefnisins,	  hvatningu	  og	  aðstoð	  í	  gegnum	  ferlið.	  	  

Einnig	  þykir	  mér	  vert	  að	  taka	  fram	  mikilvægi	  þess	  að	  geta	  stundað	  nám	  á	  Háskólastigi	  í	  
fjarnámi	  og	  þá	  velvild	  og	  skilning	  sem	  fjarnemum	  hefur	  verið	  sýndur	  í	  gegnum	  námið,	  frá	  
kennurum	  í	  tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  
Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  
verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
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Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  
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1   Inngangur	  	  

Málefni	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  er	  viðfangsefni	  sem	  þörf	  er	  á	  að	  skoða	  ítarlega.	  Börn	  og	  
ungmenni	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  eru	  oft	  útsettari	  fyrir	  áhættuþáttum	  sem	  varða	  
viðfangsefni	  í	  frítímanum.	  Fjölbreytni	  er	  takmarkaðri	  á	  dreifbýlum	  svæðum,	  í	  tómstundum	  
og	  félagsstarfi,	  atvinnu,	  menntun	  og	  þjónustu	  af	  ýmsu	  tagi	  og	  eru	  því	  lítil	  samfélög	  á	  
landsbyggðinni	  útsettari	  fyrir	  brottflutningi	  fólks	  af	  svæðinu.	  Rannsóknir	  á	  brottflutningi	  
ungmenna	  í	  dreifbýli	  sem	  framkvæmdar	  voru	  árin	  1992,	  2003	  og	  2007,	  sýna	  að	  mikill	  hluti	  
þeirra	  hefur	  hug	  á	  að	  flytja	  burt	  frá	  heimabyggð	  til	  að	  sækja	  aukin	  tækifæri	  til	  tómstunda,	  
menntunar	  og	  ýmiskonar	  þjónustu	  (Seyfrit,	  Bjarnason	  og	  Ólafsson,	  2010).	  	  

Í	  rannsókn	  minni	  um	  ungmenni	  í	  dreifbýli	  fer	  ég	  yfir	  þær	  hugmyndir	  sem	  ungmenni	  í	  
sveitarfélaginu	  Fjarðabyggð	  hafa	  um	  aðstæður	  ungmenna	  almennt	  og	  þau	  viðfangsefni	  
sem	  ungmenni	  í	  dreifbýli	  fást	  við	  í	  frítíma	  sínum.	  Einnig	  skoða	  ég	  hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  
virkni	  ungmenna	  í	  frítímanum,	  svo	  sem	  framboð	  á	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi,	  
fjölskylduaðstæður,	  samskiptamynstur	  og	  félagsleg	  staða	  ungmennanna.	  Fræðileg	  
umfjöllun	  tekur	  saman	  þá	  þætti	  sem	  koma	  fram	  í	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  út	  frá	  
viðfangsefnum	  sem	  snúa	  að	  frítíma	  og	  aðstæðum	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  og	  ungmenna	  
almennt.	  Í	  rannsókninni	  leitast	  ég	  við	  að	  svara	  eftirfarandi	  rannsóknarspurningum:	  	  

-‐   Hvað	  fæst	  ungt	  fólk	  í	  dreifbýli	  við	  í	  frítíma	  sínum?	  

-‐   Hvers	  vegna	  er	  mikilvægt	  að	  ungu	  fólki	  á	  landsbyggðinni,	  standi	  tómstunda-‐	  og	  
félagsstarf	  til	  boða?	  

Í	  sveitarfélaginu	  Fjarðabyggð	  eru	  margir	  bæjarkjarnar	  og	  eru	  vegalengdir	  mislangar	  á	  milli	  
kjarna.	  Það	  getur	  því	  skipt	  sköpum	  að	  það	  ríki	  gott	  samstarf	  milli	  kjarna	  á	  sviði	  tómstunda-‐	  
og	  félagsstarfs,	  menntunar	  og	  atvinnu,	  en	  þannig	  er	  betur	  hægt	  að	  styðja	  við	  ungmenni	  og	  
hvetja	  þau	  til	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  að	  móta	  og	  bæta	  samfélagið.	  	  	  

Aðstæður	  ungmenna	  eru	  mismunandi	  og	  geta	  oft	  verið	  ákveðnar	  hindranir	  sem	  ungmenni	  
í	  dreifbýli	  þurfa	  að	  takast	  á	  við	  og	  geta	  verið	  áhrifarík	  viðfangsefni	  í	  lífi	  þeirra.	  Þessar	  
hindranir	  geta	  verið	  af	  ýmsum	  toga	  svo	  sem	  skortur	  á	  þjónustu	  og	  takmarkaðra	  
námsframboð	  og	  atvinnumöguleikar	  og	  lítið	  framboð	  á	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi.	  Því	  er	  
oft	  ákveðin	  togstreita	  hjá	  ungu	  fólki	  að	  sækjast	  eftir	  því	  sem	  það	  vill	  í	  námi,	  vinnu	  eða	  
tómstundum,	  þar	  sem	  þau	  vilja	  vera	  áfram	  í	  heimabyggð	  sinni	  (Seyfrit,	  Bjarnason	  og	  
Ólafsson,	  2010).	  Margt	  er	  hægt	  að	  gera	  í	  stöðu	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  til	  að	  gera	  samfélagið	  
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sem	  ákjósanlegast	  fyrir	  þau	  og	  hvetja	  til	  þess	  að	  þau	  verði	  áfram	  í	  heimabyggð	  en	  
jafnframt	  að	  þau	  fari	  út	  í	  lífið	  sem	  virkir	  og	  öflugir	  samfélagsþegnar.	  	  

Tómstundir	  og	  félagsstarf	  geta	  verið	  leiðandi	  afl	  í	  því	  að	  virkja	  ungt	  fólk	  í	  samfélaginu	  sem	  
getur	  verið	  mjög	  áhrifaríkt	  fyrir	  samfélög	  á	  landsbyggðinni.	  Tómstundir	  geta	  verið	  
mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  stuðla	  að	  velferð	  einstaklinga	  rétt	  eins	  og	  grunnþarfir	  mannsins,	  
svo	  sem	  svefn,	  næring	  eða	  að	  baða	  sig.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  
mikilvægi	  þess	  að	  hlúa	  að	  félagslegum	  þörfum	  okkar	  (Leitner	  og	  Leitner,	  2011).	  

Ljóst	  er	  að	  ýmsir	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  aðstæður	  ungmenna	  á	  dreifbýlum	  svæðum,	  umhverfi	  
og	  samfélag	  geta	  haft	  mikið	  að	  segja	  um	  hvernig	  fólki	  tekst	  til	  að	  feta	  sig	  áfram	  en	  einnig	  
geta	  innri	  þættir	  og	  félagslegar	  aðstæður	  haft	  mjög	  mikil	  áhrif	  á	  ungmenni.	  Ungmenni	  í	  
dreifbýli	  eru	  oft	  útsettari	  fyrir	  hindrunum	  á	  borð	  við	  félagsleg	  vandamál,	  litla	  virkni	  í	  
frítíma	  og	  margt	  fleira.	  Áhrifaþættir	  á	  virkni	  ungmenna	  í	  dreifbýli,	  í	  frítímanum	  geta	  einnig	  
verið	  margir.	  Þessir	  áhrifaþættir	  geta	  komið	  fram	  á	  neikvæðan	  hátt	  sem	  dregur	  úr	  virkni	  
og	  eykur	  lýkur	  á	  óæskilegri	  hegðun	  í	  frítíma,	  þannig	  að	  það	  hafi	  letjandi	  og	  slæm	  áhrif	  á	  
einstaklinginn	  í	  þroska	  og	  lífsgæðum.	  En	  einnig	  á	  jákvæðan	  hátt	  sem	  hvetur	  til	  þess	  að	  
ungmenni	  nýti	  frítíma	  sinn	  í	  viðfangsefni	  sem	  veitir	  þeim	  aukin	  lífsgæði	  og	  hefur	  
uppbyggjandi	  áhrif	  á	  þroska	  og	  andlega	  heilsu.	  	  
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2   Ungmenni	  

	  

2.1   Hvað	  er	  ungmenni?	  

Margvíslegar	  skilgreiningar	  eru	  notaðar	  til	  þess	  að	  lýsa	  ungu	  fólki	  og	  er	  meðal	  annars	  eitt	  
þeirra	  hugtakið	  ungmenni	  (e.emerging	  adulthood)	  en	  oft	  eru	  nokkur	  hugtök	  í	  notkun	  svo	  
sem	  æska	  (e.youth)	  og	  unglingar	  (e.adolescents),	  sem	  notað	  er	  samhliða	  ungmenni.	  Það	  
er	  því	  oft	  svolítið	  á	  reiki	  hvað	  fellur	  undir	  þessi	  hugtök	  og	  hvernig	  þau	  eru	  notuð	  (Kristín	  
Tómasdóttir,	  2012).	  Í	  mörgum	  fræðilegum	  samantektum	  og	  ritum	  eru	  settar	  saman	  
ákveðnar	  breytur	  til	  þess	  að	  skilgreina	  hvað	  felst	  í	  því	  að	  vera	  ungmenni.	  Getur	  það	  átt	  við	  
um	  aldursbil,	  vitsmunalegan	  eða	  líkamlegan	  þroska	  og	  margt	  fleira	  (Kristín	  Tómasdóttir,	  
2012;	  Furlong,	  2013).	  

Oft	  er	  fremur	  þunn	  lína	  á	  milli	  þessara	  tveggja	  hópa,	  sem	  getur	  valdið	  enn	  frekar	  ruglingi	  
og	  því	  rétt	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  þörf	  sé	  á	  að	  aðgreina	  enn	  frekar	  orðið	  unglingur	  frá	  
ungmenni.	  Félagasamtök	  eru	  því	  til	  að	  mynda	  oft	  með	  mismunandi	  áherslur	  á	  hvað	  heyrir	  
undir	  skilgreininguna	  á	  ungmenni	  (Kristín	  Tómasdóttir,	  2012).	  	  

Í	  styrkjaáætlun	  Evrópusambandsins,	  Erasmus+1	  sem	  gild	  er	  til	  ársins	  2020,	  er	  miðað	  við	  
aldursbilið	  13-‐30	  ára	  (European	  Commission,	  2017).	  

Sameinuðu	  þjóðirnar	  vinna	  eftir	  aldursbilinu	  15-‐24	  ára	  en	  sú	  afmörkun	  hefur	  verið	  í	  gildi	  
frá	  því	  um	  1981.	  Samkvæmt	  skilgreiningum	  Sameinuðu	  þjóðanna	  er	  ungmenni	  ákveðið	  
skeið	  sem	  lýsir	  sér	  í	  því	  að	  einstaklingurinn	  er	  á	  því	  tímabili	  þar	  sem	  hann	  er	  að	  fara	  frá	  því	  
að	  vera	  barn	  yfir	  í	  að	  vera	  fullorðinn	  einstaklingur,	  með	  þeirri	  ábyrgð	  og	  sjálfstæði	  sem	  því	  
fylgir.	  Þar	  sem	  þetta	  tímabil	  getur	  verið	  mjög	  flæðandi	  og	  misjafnt	  eftir	  einstaklingum	  er	  
erfitt	  að	  flokka	  þennan	  hóp	  eftir	  ákveðnum	  aldri	  en	  það	  reynist	  oft	  áhrifaríkasta	  leiðin	  þar	  
sem	  óljóst	  er	  hvernig	  afmörkunin	  er	  (UNESDA,	  2013).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
1	  Sjá	  nánari	  umfjöllun	  á	  blaðsíðu	  22	  
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Að	  mörgu	  leyti	  er	  þessi	  skilgreining	  hentug	  þar	  sem	  aldursbilið	  á	  vel	  við	  það	  þroskaskeið	  
sem	  einstaklingar	  fara	  í	  gegnum,	  frá	  því	  að	  vera	  barn	  yfir	  í	  að	  verða	  fullorðinn	  
einstaklingur.	  En	  á	  annan	  veg	  er	  hún	  óhentug	  þar	  sem	  hún	  er	  frekar	  afmörkuð	  og	  þröng.	  
Einstaklingar	  geta	  verið	  mislengi	  í	  því	  ferli	  að	  fara	  úr	  því	  að	  vera	  ósjálfstæður	  einstaklingur	  
í	  að	  vera	  sjálfstæður	  og	  sumir	  eru	  alveg	  fram	  á	  fullorðinsaldur	  upp	  á	  aðra	  komnir.	  Það	  
getur	  líka	  farið	  eftir	  því	  þjóðfélagi	  sem	  einstaklingur	  býr	  í	  og	  þær	  hefðir	  sem	  þar	  ríkja	  
(Furlong,	  2013).	  	  Aðstæður	  og	  umhverfi	  geta	  því	  einnig	  verið	  áhrifavaldar	  á	  það	  hvernig	  
einstaklingar	  aðlagast	  þessum	  umskiptum	  og	  þá	  hefur	  það	  ekki	  síður	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  
skilgreiningar	  á	  hugtakinu	  eru.	  Það	  getur	  því	  verið	  áherslumunur	  milli	  ólíkra	  
menningarheima	  á	  því	  hvernig	  skilgreiningar	  birtast	  um	  ungt	  fólk,	  þar	  sem	  landfræðilegt,	  
pólitískt,	  fjárhagslegt	  og	  menningarlegt	  umhverfi	  er	  afar	  breytilegt	  frá	  einni	  þjóð	  til	  
annarrar	  (UNESDA,	  2013).	  	  

Skilgreining	  Reykjarvíkurborgar	  á	  ungmenni	  er	  frá	  16	  ára	  aldri,	  samkvæmt	  forvarnarstefnu	  
Reykjarvíkurborgar	  2014-‐2019	  (2014).	  Í	  stefnunni	  er	  fjallað	  um	  mun	  á	  þeim	  aldurshópum	  
sem	  flokkast	  annars	  vegar	  sem	  unglingar	  og	  hins	  vegar	  sem	  ungmenni	  og	  er	  aðgreint	  
þannig	  að	  einstaklingar	  á	  aldrinum	  13-‐15	  ára	  flokkast	  undir	  unglinga	  en	  aldurshópurinn	  16	  
ára	  og	  eldri	  flokkast	  undir	  ungmenni.	  	  

Þessar	  skilgreiningar	  eru	  notaðar	  til	  þess	  að	  aðgreina	  aldurshópana	  með	  viðmiðum	  hvað	  
varðar	  þroska	  og	  aðrar	  áherslur	  sem	  geta	  verið	  mismunandi.	  Skilgreiningar	  þessar	  eru	  í	  
samræmi	  við	  þau	  viðmið	  sem	  Ungmennahús2	  notast	  við	  í	  starfi	  sínu,	  þar	  sem	  einstaklingar	  
á	  aldrinum	  16	  –	  25	  ára	  geta	  sótt	  félags-‐	  og	  tómstundastarf.	  Ungmennahús	  er	  vettvangur	  
fyrir	  félagsstarf	  ungs	  fólks	  á	  aldrinum	  16-‐25	  ára.	  	  

2.2   Sjálfsvitund	  og	  sjálfsmynd	  ungmenna	  

Allt	  frá	  fæðingu	  er	  einstaklingurinn	  að	  mótast	  og	  þroskast	  sem	  manneskja,	  bæði	  af	  innri	  
áhrifum	  þar	  sem	  þroski	  einstaklingsins	  á	  sér	  stað,	  en	  ekki	  síður	  af	  ytri	  áhrifavöldum,	  þ.e.	  í	  
því	  umhverfið	  þar	  sem	  einstaklingurinn	  mótast.	  Sjálfsmynd	  einstaklinga	  er	  í	  stöðugri	  
mótun	  yfir	  allt	  æviskeiðið	  og	  fólk	  er	  því	  í	  sífeldri	  endurskoðun	  þar	  sem	  það	  mátar	  og	  
skoðar	  hvort	  ákveðnir	  þættir	  geti	  átt	  við	  það.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
2	  Sjá	  nánari	  umfjöllun	  á	  blaðsíðu	  21	  
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Þessi	  sjálfsskoðun	  kemur	  sterkt	  fram	  hjá	  ungmennum	  þar	  sem	  áhersla	  einstaklingsins	  á	  
þessu	  þroskaskeiði	  er	  að	  finna	  svör	  við	  þeim	  spurningum	  sem	  hann	  hefur	  um	  sjálfan	  sig.	  
Hann	  leitast	  því	  við	  að	  prufa	  sig	  áfram	  til	  að	  fá	  enn	  skýrari	  mynd	  á	  það	  sem	  hann	  telur	  
vera	  ákjósanlegt	  fyrir	  sjálfan	  sig,	  mátar	  það	  við	  sínar	  venjur	  og	  þau	  áhugamál	  sem	  hann	  
hefur.	  	  

Á	  fyrri	  hluta	  gelgjuskeiðsins	  (e.puberty)	  er	  hluti	  af	  þroskaferli	  einstaklingsins	  að	  setja	  allan	  
fókus	  á	  sjálfan	  sig.	  Unglingurinn	  (e.adolescent)	  finnur	  fyrir	  mikilli	  þörf	  fyrir	  að	  skoða	  og	  
átta	  sig	  á	  þeim	  tilfinningum	  sem	  koma	  fram	  gagnvart	  nærumhverfi	  sínu	  og	  það	  sem	  
snertir	  hann	  í	  daglegu	  lífi.	  Einstaklingurinn	  er	  því	  mjög	  mótaður	  af	  þessum	  tilfinningum	  og	  
hugsunum	  en	  hann	  hefur	  líka	  afar	  mikinn	  áhuga	  á	  skoðunum	  annarra	  á	  honum	  sjálfum.	  Í	  
umfjöllun	  Kathleen	  S.	  Berger	  (2011)	  um	  unglingsárin	  er	  komið	  inn	  á	  áhugaverðar	  
skilgreiningar	  sálfræðingsins	  David	  Elkind	  sem	  fjalla	  um	  hugsanir	  sem	  hann	  nefndi	  
sjálfhverfa	  unglingsáranna	  (e.	  adolescent	  egocentrism).	  Þessi	  skilgreining	  vísar	  til	  
sjálfshyggju	  unglingsins	  sem	  miðar	  allar	  aðstæður	  út	  frá	  sjálfum	  sér	  og	  telur	  að	  allir	  taki	  
eftir	  honum.	  Unglingar	  eiga	  það	  til	  að	  halda	  að	  hegðun	  fólks	  spegli	  skoðun	  þess	  á	  þeim.	  
Þessi	  sjálfsmiðun	  unglinga	  er	  líklega	  verulega	  ýkt	  útgáfa	  af	  þeirri	  sjálfsskoðun	  sem	  kemur	  í	  
framhaldinu	  en	  er	  sennilega	  mjög	  þarft	  skref	  til	  þess	  að	  einstaklingurinn	  geti	  farið	  að	  vega	  
og	  meta	  sjálfan	  sig	  og	  máta	  sig	  við	  umheiminn.	  	  

Hægt	  er	  að	  skilgreina	  sig	  á	  marga	  vegu	  hvort	  sem	  það	  er	  samkvæmt	  trú,	  kynþætti,	  kyni,	  
holdarfari,	  hegðunarmynstri,	  innri	  gildum	  o.s.frv.	  Sumar	  skilgreininganna	  geta	  þó	  stangast	  
á	  og	  getur	  því	  orðið	  ákveðinn	  árekstur	  á	  meðal	  þeirra	  gilda	  sem	  skilgreiningarnar	  byggja	  á	  
(Furlong,	  2013).	  	  

Menningarlegt	  og	  félagslegt	  umhverfi	  getur	  einnig	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  við	  
þroskumst	  og	  mótumst	  sem	  einstaklingar.	  Það	  eru	  því	  aðstæðurnar	  sem	  við	  ölumst	  upp	  
við,	  fjölskylda,	  vinir	  og	  samfélag	  sem	  allt	  spilar	  inn	  í	  það	  hvernig	  einstaklingar	  þroskast.	  
Einnig	  eru	  þessir	  þættir	  áhrifavaldar	  á	  það	  hvernig	  persónueinkenni	  okkar	  koma	  fram	  og	  
mótast,	  en	  lífshlaupið	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  við	  mótum	  okkar	  sjálfsmynd	  og	  
persónulegu	  einkenni.	  Sjálfsmyndin	  getur	  þó	  breyst	  á	  margvíslegan	  hátt	  yfir	  ævina,	  og	  
persónueinkenni	  bæði	  eflst	  og	  veikst	  eða	  jafnvel	  staðið	  í	  stað	  (Berger,	  2011).	  

Það	  getur	  skipt	  miklu	  máli	  fyrir	  fólk	  að	  geta	  skilgreint	  sig,	  þarfir	  sínar	  og	  getu	  til	  þess	  að	  
þekkja	  sjálfan	  sig.	  Margir	  nota	  ungmennaárin	  til	  þess	  að	  prufa	  nýja	  hluti	  og	  standa	  á	  eigin	  
fótum	  í	  aðstæðum	  sem	  þeim	  er	  ekki	  kunnugt.	  Þetta	  geta	  verið	  ferðalög	  út	  í	  heim	  á	  nýja	  og	  
framandi	  staði	  eða	  vinna	  við	  eitthvað	  sem	  er	  einstaklingnum	  ókunnugt.	  Í	  mörgum	  
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tilfellum	  er	  þetta	  eitthvað	  sem	  einstaklingurinn	  gerir	  aðeins	  þetta	  eina	  skipti	  á	  ævi	  sinni	  
sem	  þó	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  einstaklinginn	  sjálfan	  og	  hvernig	  hann	  hagar	  lífi	  sínu.	  	  

Reyndar	  fara	  allir	  í	  gegnum	  einhvers	  konar	  sjálfsskoðun	  á	  lífsleiðinni,	  en	  sum	  ungmenni	  
búa	  ekki	  við	  þann	  kost	  að	  geta	  fylgt	  löngunum	  sínum	  og	  fá	  ekki	  tækifæri	  til	  að	  prufa	  nýja	  
hluti	  á	  þessu	  æviskeiði.	  Þau	  búa	  því	  við	  ákveðnar	  hindranir	  sem	  geta	  verið	  af	  ýmsum	  toga,	  
svo	  sem	  tengdar	  ákveðnum	  samfélögum	  eða	  af	  trúarlegum	  ástæðum	  og	  getur	  þetta	  
jafnvel	  átt	  við	  ákveðna	  minnihlutahópa,	  þar	  sem	  einstaklingar	  hafa	  ekki	  möguleika	  á	  að	  
kynnast	  öðrum	  þáttum	  lífsins	  en	  það	  sem	  finnst	  í	  þeirra	  samfélagi	  eða	  nærumhverfi,	  
sökum	  fátæktar	  eða	  annarra	  félagslegra	  aðstæðna.	  Þetta	  getur	  haft	  letjandi	  áhrif	  á	  
einstaklinginn	  og	  samfélagið	  og	  neyðir	  fólk	  til	  þess	  að	  festast	  í	  ákveðnu	  fari,	  sem	  getur	  
verið	  óæskilegt	  fyrir	  einstaklinginn	  og	  samfélag	  hans	  (Furlong,	  2013).	  	  

Einnig	  hefur	  verið	  sýnt	  fram	  á	  að	  einstaklingar	  sem	  hafa	  þurft	  að	  glíma	  við	  afleiðingar	  
ofbeldis	  eiga	  í	  mun	  meiri	  baráttu	  með	  að	  skilgreina	  sig	  og	  eigin	  sjálfsvitund	  (e.	  identity).	  
Oft	  eru	  tengingar	  á	  milli	  erfiðrar	  æsku	  og	  misferlis	  í	  þroska	  þess	  einstaklings	  sem	  býr	  við	  
ofbeldi	  og	  erfiðar	  aðstæður.	  Það	  geta	  því	  verið	  ákveðnir	  þættir	  í	  fari	  einstaklingsins	  sem	  
sýna	  fram	  á	  að	  hann	  hefur	  farið	  á	  mis	  við	  mikilvæga	  þroskamöguleika	  (Gladstone,	  Parker,	  
Mitchell,	  Malhi,	  Wilhelm	  og	  Austin,	  2004).	  

Það	  er	  því	  gott	  að	  átta	  sig	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  ungmenni	  hafi	  tækifæri	  til	  að	  læra	  á	  eigið	  
sjálf	  og	  með	  því	  læra	  að	  skilja	  og	  skynja	  þarfir	  sínar	  og	  getu	  til	  þess	  að	  eiga	  möguleika	  á	  að	  
fara	  út	  í	  samfélagið	  sem	  sterkur	  og	  framtakssamur	  einstaklingur.	  

2.3   Ungmenni	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  	  

2.3.1   Hvað	  eru	  dreifbýl	  svæði?	  

Í	  gegnum	  tíðina	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  dreifbýl	  svæði	  (e.	  rural	  areas)	  og	  þau	  skilgreind	  á	  
ýmsa	  vegu	  í	  samantektum	  og	  skýrslum	  um	  rannsóknir	  í	  dreifbýli.	  Skilgreiningunum	  kemur	  
oft	  ekki	  saman	  um	  hvort	  dreifbýl	  svæði	  falli	  undir	  landfræðilegar	  afmarkanir	  eða	  fjölda	  
íbúa	  svæðisins.	  Þó	  hafa	  einnig	  komið	  fram	  skilgreiningar	  um	  að	  dreifbýli	  sé	  óhlutbundið	  
og	  einkennist	  af	  þeim	  hugmyndum	  sem	  fólk	  hefur	  um	  dreifbýli	  og	  sé	  þar	  af	  leiðandi	  
félagslega	  mótuð	  hugmynd	  af	  ákveðnu	  svæði	  frekar	  en	  eitthvað	  áþreifanlegt	  (Rye,	  2006).	  
Til	  að	  lýsa	  dreifbýlum	  svæðum	  eru	  þau	  oft	  sett	  upp	  í	  andstæðu	  við	  það	  sem	  skilgreint	  er	  
sem	  þéttbýli	  og	  verður	  því	  kannski	  svolítið	  háð	  þeirri	  skilgreiningu	  sem	  útskýrir	  ekki	  beint	  
hugtakið.	  	  

Flestir	  geta	  greint	  frá	  hvað	  þéttbýli	  er	  og	  geta	  tengt	  það	  við	  stóra	  bæjarkjarna	  og	  borgir	  
þar	  sem	  byggðin	  er	  þétt,	  en	  erfiðara	  virðist	  að	  greina	  frá	  því	  hvað	  dreifbýli	  er	  eða	  hvernig	  
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það	  lýsir	  sér.	  Út	  frá	  orðinu	  einu	  getum	  við	  ímyndað	  okkur	  að	  átt	  er	  við	  dreifða	  byggð,	  þar	  
sem	  fáir	  íbúar	  eru	  í	  minni	  kjörnum	  og	  jafnvel	  langt	  í	  næstu	  byggð.	  Hinsvegar	  má	  ekki	  
gleyma	  að	  dreibýl	  svæði	  eru	  afar	  fjölbreytt	  og	  geta	  verið	  af	  ýmsum	  stærðargráðum	  og	  
gerðum.	  Í	  dreifbýlum	  er	  þjónusta	  á	  öllum	  sviðum	  minni	  en	  í	  þéttbýlum	  sem	  er	  eitt	  þeirra	  
atriða	  sem	  aðgreinir	  dreifbýli	  frá	  þéttbýli	  (Hall,	  Kaufman	  og	  Ricketts,	  2006).	  Líklegast	  er	  að	  
best	  sé	  að	  greina	  dreifbýli	  frá	  þéttbýli	  með	  því	  að	  notast	  við	  nokkrar	  skilgreiningar,	  þar	  
sem	  tekin	  eru	  til	  greina	  landfræðileg	  staða,	  fólksfjöldi,	  félagsleg	  uppbygging	  og	  dreifðari	  
byggð.	  	  

	  

2.3.2   Ungmenni	  í	  dreifbýli	  

Ungmenni	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  búa	  oft	  við	  afmarkaða	  kosti	  í	  námi,	  starfi	  og	  félagslegum	  
viðfangsefnum.	  Því	  er	  oft	  hætta	  á	  að	  ungt	  fólk	  flytji	  burt	  og	  komi	  jafnvel	  ekki	  aftur,	  þetta	  
kemur	  sterkt	  fram	  í	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  um	  brottflutning	  ungs	  fólks	  frá	  
dreifbýlum	  svæðum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  víða	  um	  heim.	  Nokkrar	  rannsóknir	  hafa	  verið	  
gerðar	  á	  Íslandi	  um	  afstöðu	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  til	  brottflutnings	  frá	  heimabyggð	  og	  er	  
ljóst	  að	  mikill	  hluti	  ungs	  fólks	  hefur	  hug	  á	  að	  flytja	  burt	  (Þóroddur	  Bjarnason,	  2014).	  	  

Í	  niðurstöðum	  rannsóknar	  Carole	  Seyfrit,	  Þórodds	  Bjarnasonar	  og	  Kjartans	  Ólafssonar	  
(2010)	  kemur	  fram	  að	  um	  70%	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  búast	  við	  því	  að	  flytja	  burt	  til	  þess	  að	  
sækja	  sér	  meiri	  menntun	  og	  atvinnu,	  á	  meðan	  tæp	  30	  %	  ungmenna	  í	  þéttbýli	  búast	  við	  að	  
flytja	  burt.	  Rannsóknin	  var	  framkvæmd	  árin	  1992,	  2003	  og	  2007	  meðal	  ungmenna	  frá	  
austfjörðum	  og	  vestfjörðum,	  ásamt	  samanburðarhóp	  frá	  höfuðborgarsvæðinu.	  Í	  
niðurstöðum	  kemur	  fram	  að	  austfirsku	  ungmennunum	  þótti	  ákjósanlegra	  að	  flytja	  burt	  í	  
leit	  að	  auknum	  tækifærum	  og	  að	  þau	  væru	  tregafull	  að	  vera	  eftir	  í	  heimabyggð	  á	  meðan	  
þau	  vestfirsku	  væru	  tregafull	  til	  að	  flytja	  burt	  frá	  heimabyggð.	  	  

Því	  virðist	  sem	  að	  ungmennum	  þyki	  að	  lítið	  sé	  um	  tækifæri	  til	  að	  blómstra	  í	  samfélaginu,	  
þó	  svo	  að	  síðustu	  ár	  hafi	  sveitarfélagið	  Fjarðabyggð	  lagt	  upp	  með	  að	  veita	  sem	  flestum	  
atvinnutækifæri,	  það	  er	  því	  reynt	  að	  hafa	  fjölbreytt	  og	  blómstrandi	  atvinnulíf.	  En	  er	  það	  
nóg	  til	  að	  halda	  í	  unga	  fólkið	  eða	  fá	  það	  til	  baka?	  

Seyfrit,	  Bjarnason	  og	  Ólafsson	  (2010)	  koma	  inn	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  huga	  að	  nokkrum	  
þáttum	  til	  að	  fólk	  í	  dreifbýli	  vilji	  verða	  eftir	  eða	  koma	  til	  baka.	  Eitt	  af	  því	  er	  félagslegt	  
umhverfi	  og	  þarf	  því	  að	  efla	  virkni	  í	  tómstundum	  og	  félagsstarfi	  en	  einnig	  þarf	  að	  vera	  
öflugt	  menningarlegt,	  pólitískt	  og	  efnahagslegt	  samfélag.	  

Oft	  getur	  verið	  erfitt	  að	  búa	  í	  litlum	  samfélögum	  þar	  sem	  nánast	  allir	  þekkjast	  og	  getur	  
verið	  erfitt	  fyrir	  ungt	  fólk	  sem	  er	  að	  móta	  sjálfsmynd	  sína	  og	  leitast	  eftir	  að	  svara	  
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spurningum	  sem	  þau	  kunna	  að	  hafa	  um	  sig	  sjálf.	  Það	  getur	  því	  verið	  aftrandi	  að	  hafa	  ekki	  
frelsi	  til	  þess	  að	  prufa	  sig	  áfram	  með	  hluti	  án	  þess	  að	  allir	  í	  bænum	  viti	  af	  því.	  	  

Ungt	  fólk	  í	  dreifbýli	  býr	  þá	  við	  þrengri	  kosti	  við	  að	  skilgreina	  sjálfið	  og	  ímynd	  sína.	  Það	  er	  
mjög	  óspennandi	  kostur	  að	  geta	  átt	  á	  hættu	  að	  vera	  áberandi	  í	  litlum	  samfélögum,	  þannig	  
að	  athyglin	  beinist	  að	  manneskjunni	  og	  allir	  vita	  hvert	  fótspor	  sem	  stigið	  er,	  það	  er	  því	  oft	  
erfitt	  fyrir	  ungt	  fólk	  sem	  er	  að	  kanna	  kynhneigð	  sína	  eða	  skilgreiningu	  á	  sjálfum	  sér	  og	  
jafnvel	  einstaklingar	  sem	  tilheyra	  öðrum	  minnihlutahópum	  sem	  getur	  fundist	  erfitt	  að	  
tilheyra	  samfélaginu	  (Rye,	  2006).	   	  
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3   Tómstundir	  og	  ungmenni	  

3.1   Frítími	  og	  tómstundir	  	  	  

Ýmis	  hugtök	  eru	  notuð	  í	  umfjöllun	  um	  þær	  athafnir	  sem	  fólk	  fæst	  við	  í	  frítíma	  sínum,	  svo	  
sem	  frítími,	  tómstundir	  (e.leisure),	  frístundir,	  afþreying	  (e.	  recreation),	  dægradvöl	  eða	  
dægrastytting	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  Það	  getur	  því	  orðið	  fremur	  ruglandi	  hvað	  er	  verið	  að	  
fjalla	  um	  þegar	  mismunandi	  hugtök	  eru	  notuð	  í	  umfjöllun	  um	  sama	  viðfangsefnið	  (Vanda	  
Sigurgeirsdóttir,	  2010).	  Þess	  vegna	  er	  mikilvægt	  að	  velta	  þessu	  aðeins	  fyrir	  sér	  og	  skoða	  
hvað	  er	  átt	  við	  þegar	  við	  tölum	  um	  tómstundir	  og	  frítíma.	  	  

3.1.1   Hvað	  er	  frítími?	  

Fyrir	  mörgum	  er	  frítíminn	  sá	  tími	  sem	  ekki	  fer	  í	  vinnu	  eða	  skóla	  en	  í	  einföldu	  máli	  er	  
frítíminn	  skilgreindur	  allur	  sá	  tími	  sem	  kemur	  á	  eftir	  skóla,	  vinnu	  og	  öðrum	  skyldustörfum.	  
Hins	  vegar	  er	  ekki	  allur	  frítími	  okkar	  sem	  fer	  í	  að	  sinna	  tómstundum	  þar	  sem	  ekki	  allar	  
athafnir	  okkar	  í	  frítíma	  eru	  gæðastundir	  eða	  eitthvað	  sem	  við	  höfum	  ánægju	  af,	  en	  þessir	  
tveir	  þættir	  eru	  forsenda	  þess	  að	  um	  tómstund	  sé	  að	  ræða	  (Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2010).	  	  	  
Ef	  við	  skoðum	  aðeins	  hvernig	  við	  aðgreinum	  skyldustörf	  frá	  því	  sem	  við	  höfumst	  við	  í	  
frítíma	  er	  betur	  hægt	  að	  skilja	  hvað	  er	  átt	  við	  með	  frítíma.	  	  

Það	  eru	  sennilega	  allir	  sammála	  því	  að	  vinna	  og	  skóli	  eru	  athafnir	  sem	  flokkast	  undir	  
skyldu	  en	  hvað	  með	  athafnir	  eins	  og	  svefn,	  að	  baða	  sig	  eða	  að	  fá	  sér	  að	  borða?	  Þessar	  
athafnir	  flokkast	  undir	  skyldustörf	  þar	  sem	  við	  flokkum	  persónulega	  umönnun	  sem	  
skyldustarf	  en	  persónuleg	  umönnun	  eru	  athafnir	  sem	  eru	  byggðar	  á	  grunnþörfum	  
einstaklingsins	  og	  þar	  með	  eitthvað	  sem	  við	  höfum	  þörf	  fyrir	  í	  daglegu	  lífi.	  Þó	  geta	  bæði	  
svefn	  og	  það	  að	  borða	  flokkast	  sem	  athöfn	  í	  frítíma	  í	  ákveðnu	  mæli,	  með	  þeim	  hætti	  að	  
þær	  séu	  ekki	  lengur	  að	  uppfylla	  grunnþarfir	  einstaklingsins	  en	  frekar	  að	  uppfylla	  áhuga	  
eða	  ánægju	  einstaklingsins	  af	  athöfninni.	  Mikilvægt	  er	  að	  geta	  þess	  að	  tómstundir	  geta	  
verið	  áhrifamikill	  þáttur	  í	  velferð	  einstaklinga	  rétt	  eins	  og	  grunnþarfirnar	  (Leitner	  og	  
Leitner,	  2011).	  

Til	  þess	  að	  skilja	  mikilvægi	  þess	  að	  fólk	  almennt	  búi	  að	  góðum	  venjum	  í	  frítíma	  sínum	  þarf	  
aðeins	  að	  líta	  yfir	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  um	  hversu	  mikinn	  tíma	  fólk	  á	  í	  raun	  í	  
frítíma.	  Leitner	  og	  Leitner	  (2011)	  vitna	  í	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  hversu	  miklum	  tíma	  
meðalmanneskja	  á	  sjötugsaldri	  hefur	  varið	  í	  hinar	  ýmsu	  athafnir	  yfir	  æviskeiðið.	  Þar	  
kemur	  skýrt	  fram	  að	  meðalmanneskjan	  ver	  mestum	  tíma	  í	  frítíma	  yfir	  ævina	  eða	  um	  27	  
árum	  á	  eftir	  því	  kemur	  svefn	  sem	  nemur	  um	  24	  árum	  þá	  7,33	  árum	  í	  vinnu,	  4,33	  árum	  í	  
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formlega	  menntun,	  2,33	  árum	  í	  að	  næra	  okkur	  og	  svo	  að	  lokum	  fimm	  árum	  í	  annað.	  
Mikilvægt	  er	  þó	  að	  nefna	  að	  þetta	  er	  miðað	  við	  meðalmanneskju	  og	  því	  ekki	  algilt	  um	  alla,	  
hins	  vegar	  er	  þetta	  gott	  viðmið	  um	  hversu	  mikinn	  tíma	  við	  eigum	  í	  ákveðnar	  athafnir.	  
Rannsóknin	  sýnir	  okkur	  hversu	  brýnt	  er	  að	  huga	  að	  frítíma	  okkar	  og	  þá	  í	  leiðinni	  getum	  við	  
ímyndað	  okkur	  hversu	  miklum	  áhrifum	  það	  gætir	  að	  þessum	  tíma	  sé	  varið	  á	  skynsamlegan	  
og	  uppbyggilegan	  hátt.	  Þessar	  tölur	  koma	  þar	  með	  sterklega	  inn	  á	  þörfina	  á	  að	  búa	  
ungmennum	  um	  góðar	  venjur	  í	  frítíma	  sínum.	  	  

3.1.2   Hvernig	  skilgreinum	  við	  tómstundir?	  	  

Þegar	  fjallað	  er	  um	  tómstundir	  (e.leisure)	  eru	  eflaust	  margir	  sem	  hugsa	  um	  viðfangsefni	  
tengd	  áhugamálum	  (e.hobbies)	  þegar	  fólk	  er	  að	  gera	  eitthvað	  sem	  þeim	  finnst	  
skemmtilegt.	  Aðrir	  hugsa	  jafnvel	  um	  athafnir	  sem	  fara	  fram	  í	  skipulögðu	  umhverfi	  og	  er	  
stýrt	  af	  fagaðila,	  svo	  sem	  íþróttastarf,	  leiklistarfélög	  og	  margt	  fleira.	  Til	  eru	  ýmsar	  
útfærslur	  á	  tómstundum,	  hvort	  sem	  þær	  eru	  skipulagðar	  eða	  óskipulagðar.	  Þær	  geta	  því	  
bæði	  verið	  fyrirfram	  ákveðnar	  og	  undirbúnar	  af	  fagaðila	  eða	  eitthvað	  sem	  einstaklingur	  
finnur	  upp	  með	  sjálfum	  sér	  og	  framkvæmir	  af	  sjálfsdáðum	  (Leitner	  og	  Leitner,	  2011).	  

Þar	  sem	  við	  sinnum	  tómstundum	  í	  frítíma	  okkar	  falla	  þær	  undir	  óskuldbundnar	  athafnir,	  
hins	  vegar	  fellur	  vinna	  og	  persónuleg	  umönnun	  undir	  skuldbundnar	  athafnir	  eða	  það	  sem	  
við	  höfum	  skyldum	  að	  gegna	  og	  eru	  fastar	  breytur	  í	  lífi	  okkar	  að	  mestu	  leiti.	  	  

Afþreying	  er	  eitthvað	  sem	  við	  sinnum	  í	  frítíma	  okkar	  og	  er	  hluti	  af	  tómstundum	  okkar.	  Við	  
getum	  greint	  allar	  okkar	  athafnir	  ítarlega	  niður	  í	  allskonar	  skilgreiningar	  en	  undir	  hvað	  
getum	  við	  flokkað	  athafnir	  eins	  og	  að	  fá	  sér	  að	  borða,	  baða	  sig,	  svefn	  og	  sinna	  fjölskyldu	  
og	  vinum?	  Oftast	  er	  ekki	  svo	  auðvelt	  að	  flokka	  athafnir	  nákvæmlega	  niður	  í	  annaðhvort	  
eitthvað	  sem	  tilheyrir	  tómstundum	  eða	  skyldustörfum.	  Stundum	  eru	  athafnir	  sem	  geta	  
fallið	  undir	  hvort	  tveggja,	  þetta	  er	  því	  ekki	  svo	  einfaldlega	  skilgreint.	  Neulinger	  setti	  upp	  
ákveðna	  hugmyndafræði	  um	  tómstundir	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  aðgreina	  athafnir	  út	  frá	  
hvötum	  einstaklingsins	  til	  athafnarinnar.	  Einstaklingurinn	  getur	  því	  haft	  innri	  eða	  ytri	  
hvata	  til	  að	  sinna	  þeirri	  athöfn	  og	  er	  þá	  betur	  hægt	  að	  skynja	  og	  aðgreina	  hvort	  athafnir	  
falla	  undir	  skyldustörf	  eða	  tómstundir.	  Innri	  hvatar	  eru	  þá	  það	  sem	  einstaklingurinn	  
stjórnast	  af	  áhuga	  og	  því	  sem	  hann	  gerir	  algjörlega	  fyrir	  sjálfan	  sig.	  Ytri	  hvatar	  eru	  þeir	  
sem	  einstaklingurinn	  gerir	  vegna	  þess	  að	  það	  hefur	  áhrif	  á	  eitthvað	  utanaðkomandi	  
(Leitner	  og	  Leitner,	  2011)	  

Einstaklingur	  getur	  einnig	  haft	  bæði	  innri	  og	  ytri	  hvata	  til	  athafnarinnar	  samkvæmt	  
hugmyndafræðinni.	  Hægt	  er	  að	  skipta	  þessum	  athöfnum	  upp	  í	  sex	  skilgreiningar	  eins	  og	  
Leitner	  og	  Leitner	  setja	  það	  upp	  í	  bók	  sinni	  Leisure	  Enhancement	  (2011).	  	  
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Tafla	  1.	  Sex	  skilgreiningar	  á	  athöfnum	  út	  frá	  innri	  eða	  ytri	  hvötum	  einstaklings.	  	  

Skynjað	  frelsi	  -‐	  Tómstundir	   Skynjuð	  takmörkun	  –	  Ekki	  tómstundir	  

Tómstundir	  

Innri	  hvati	  

Vinna	  

Innri	  hvati	  

Tómstundir	  –	  Vinna	  

Innri	  og	  ytri	  hvati	  

Vinna	  –	  Starf	  

Innri	  og	  ytri	  hvati	  

Tómstundir	  –	  Starf	  

Ytri	  hvati	  

Starf	  

Ytri	  hvati	  

Athafnirnar	  skiptast	  eftir	  skynjun	  einstaklings	  á	  athöfnina,	  hvort	  athöfnin	  er	  frjáls	  eða	  háð	  takmörkunum,	  
þ.e.	  eitthvað	  sem	  einstaklingurinn	  gerir	  af	  frjálsum	  vilja	  eða	  vegna	  skyldu	  (Leitner	  og	  Leitner,	  2011).	  
	  

Þessar	  skilgreiningar	  Neulinger	  í	  uppsetningu	  og	  útfærslu	  Leitner	  og	  Leitner	  (2011)	  gefur	  
okkur	  aðeins	  betri	  skýringu	  á	  því	  hvernig	  við	  aðgreinum	  það	  sem	  við	  erum	  að	  fást	  við	  í	  
frítíma	  okkar	  og	  það	  sem	  við	  gerum	  sem	  fellur	  undir	  skyldustörf.	  	  Þó	  svo	  að	  vissulega	  geti	  
skilgreiningar	  hvers	  og	  eins	  á	  skyldu	  og	  tómstundum	  verið	  persónubundnar	  og	  megum	  við	  
ekki	  líta	  framhjá	  því,	  en	  þetta	  veitir	  okkur	  ákveðinn	  ramma	  sem	  ekki	  er	  annað	  hvort	  eða	  
og	  getum	  við	  svolítið	  leikið	  okkur	  með	  hann	  eftir	  því	  sem	  við	  á.	  	  

Tómstundir	  og	  félagsstarf	  geta	  verið	  af	  ýmsum	  gerðum	  og	  stærðargráðum	  en	  við	  
skilgreinum	  það	  sem	  ákveðnar	  athafnir	  sem	  stundaðar	  eru	  í	  frítímanum	  og	  eru	  yfirleitt	  
utan	  skyldustarfa,	  þó	  það	  geti	  allur	  gangur	  verið	  þar	  á	  eins	  og	  farið	  var	  yfir	  í	  kaflanum	  hér	  
að	  ofan.	  	  

	  

3.2   Mikilvægi	  tómstunda	  fyrir	  ungt	  fólk	  

Tómstundir	  geta	  skipt	  veigamiklu	  máli	  í	  lífi	  fólks	  en	  tómstundir	  eru	  að	  mörgu	  leiti	  stór	  
hluti	  af	  lífi	  þess.	  Eftir	  því	  sem	  við	  þroskumst	  og	  döfnum	  er	  mikilvægt	  að	  líf	  okkar	  sé	  byggt	  á	  
jákvæðum	  og	  uppbyggjandi	  upplifunum	  til	  þess	  að	  við	  getum	  tekið	  ákvarðanir	  fyrir	  lífið	  og	  
mótað	  sjálfsmynd	  okkar	  með	  gott	  veganesti	  í	  farteskinu.	  	  

Tómstundir	  geta	  verið	  áhrifaríkt	  verkfæri	  í	  að	  efla	  ungmenni	  og	  hvetja	  þau	  til	  sjálfstæðra	  
ákvarðana	  í	  lífinu.	  Tómstundir	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  fólk	  sem	  glímir	  við	  kvíða	  og	  streitu	  og	  
önnur	  andleg	  vandamál	  og	  það	  gefur	  þeim	  möguleika	  á	  að	  setja	  sér	  markmið	  og	  hafa	  
stjórn	  á	  lífi	  sínu	  með	  því	  að	  gera	  það	  sem	  þau	  hafa	  ánægju	  af.	  Það	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  
fólk	  hafi	  góða	  vitund	  fyrir	  lífi	  sínu	  og	  hvernig	  það	  getur	  áorkað	  því	  sem	  það	  vill,	  þannig	  að	  
það	  hafi	  yfirsýn	  yfir	  það	  sem	  vill	  fá	  út	  úr	  lífinu.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  fólk	  sem	  ekki	  hefur	  
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yfirsýn	  á	  líf	  sitt	  og	  finnst	  það	  ekki	  hafa	  stjórn	  á	  lífi	  sínu	  á	  í	  meiri	  erfiðleikum	  með	  andlega	  
kvilla	  eins	  og	  streitu	  og	  kvíða	  (Leitner	  og	  Leitner,	  2011).	  

Eins	  og	  fram	  kemur	  í	  kenningu	  Iso	  Ahola	  um	  kjörörvun	  (e.	  optimal	  arousal),	  er	  talað	  um	  að	  
einstaklingurinn	  leitist	  alltaf	  við	  að	  ná	  sem	  mestri	  örvun.	  Getur	  það	  þó	  verið	  mjög	  misjafnt	  
milli	  fólks	  hversu	  mikilli	  örvun	  það	  sækist	  eftir	  þar	  sem	  mörk	  einstaklinga	  eru	  mismunandi.	  
Það	  sækist	  því	  eftir	  mismunandi	  tegundum	  af	  tómstundum	  og	  afþreyingu	  eftir	  því	  hvar	  
þörf	  þeirra	  liggur.	  Örvunin	  sem	  slík	  getur	  bæði	  verið	  andleg	  og	  líkamleg	  og	  fer	  mikið	  eftir	  
áhuga,	  getu	  og	  þörf	  einstaklingsins	  til	  að	  sinna	  þessum	  þáttum	  (Leitner	  og	  Leitner,	  2011).	  

Tómstundir	  hafa	  einnig	  jákvæð	  áhrif	  á	  einstaklinga	  sem	  sýna	  tilhneigingu	  til	  neikvæðra	  
eða	  óæskilegra	  athafna	  í	  frítíma	  sínum	  og	  hafa	  tómstundir	  reynst	  jákvætt	  og	  uppbyggjandi	  
afl	  í	  lífi	  ungmenna	  sem	  hafa	  leiðst	  út	  í	  afbrot,	  notkun	  vímuefna	  eða	  aðra	  óæskilega	  
hegðun.	  (Rannsóknir	  og	  greining,	  2014a;	  Leitner	  og	  Leitner,	  2011).	  Mikilvægt	  er	  að	  hinir	  
fullorðnu	  séu	  leiðandi	  fyrir	  þá	  ungu	  og	  veita	  þeim	  uppbyggjandi	  leiðir	  til	  þess	  að	  eiga	  
skemmtilegar	  og	  jafnframt	  lærdómsríkar	  stundir	  í	  lífinu	  og	  hefur	  oft	  verið	  rætt	  að	  til	  að	  
byggja	  börnum	  góðan	  grunn	  fyrir	  lífið,	  sé	  mikilvægt	  að	  byrja	  snemma	  að	  leiðbeina	  þeim	  
með	  góðar	  frítímavenjur.	  Margir	  fræðimenn	  tala	  um	  að	  tómstundamenntun	  (e.	  leisure	  
education)	  sé	  mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  efla	  einstaklinga	  í	  lífi	  þeirra	  með	  því	  að	  auka	  lífsgæði	  
þeirra	  sem	  að	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  samfélagið	  í	  heild,	  en	  með	  því	  að	  efla	  lífsgæði	  fólks	  
aukast	  lýkur	  á	  því	  að	  viðkomandi	  verði	  virkari	  í	  samfélaginu.	  Samkvæmt	  rannsóknum	  
kemur	  fram	  að	  tómstundamenntun	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  á	  einstaklinga	  og	  efli	  þá	  í	  
félagsfærni,	  sjálfstæði	  eykur	  lífsgleði	  og	  býr	  fólk	  betur	  undir	  að	  takast	  á	  við	  hindranir.	  Það	  
hafi	  einnig	  áhrif	  á	  ungmenni	  sem	  eiga	  í	  meiri	  hættu	  á	  að	  leiðast	  út	  í	  óæskilega	  hegðun	  í	  
frítíma	  sínum	  og	  hvetji	  til	  þess	  að	  einstaklingar	  geti	  sjálfir	  fundið	  sér	  viðfangsefni	  við	  hæfi	  
(Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2014).	  	  

Samfélagið	  þarf	  einnig	  að	  vera	  í	  stakk	  búið	  til	  að	  búa	  svo	  um	  að	  börnum	  og	  ungmennum	  
standi	  til	  boða	  uppbyggjandi	  tómstundir	  og	  félagsstarf	  svo	  að	  hægt	  sé	  að	  vinna	  í	  þeim	  
gildum	  sem	  við	  viljum	  kenna	  börnum	  og	  ungmennum	  að	  tileinka	  sér	  sem	  sjálfstæðir	  
einstaklingar.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  fagfólk	  sem	  sinnir	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  bjóði	  
upp	  á	  fjölbreytt	  starf	  sem	  veitir	  ungmennum	  tækifæri	  til	  að	  þroskast	  og	  dafna	  á	  
félagslegum	  grunni,	  í	  samræmi	  við	  þá	  þekkingu	  og	  fræði	  sem	  gilda	  í	  faginu	  (Rannsóknir	  og	  
greining,	  2014b).	  

3.3   Tómstundir	  ungs	  fólks	  	  

Ungmennastarf	  á	  Íslandi	  hefur	  nú	  verið	  starfrækt	  í	  fjölda	  mörg	  ár,	  allt	  frá	  því	  að	  
ungmennafélög	  fóru	  að	  myndast	  hér	  á	  landi	  og	  hafa	  ýmis	  félagasamtök	  og	  
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tómstundastarfsemi	  orðið	  til	  síðan	  fyrstu	  félög	  sem	  starfa	  í	  þágu	  ungs	  fólks	  voru	  stofnuð	  
hér	  á	  landi.	  	  

Ungmennafélag	  Íslands	  (UMFÍ)	  var	  stofnað	  árið	  1907	  og	  hefur	  verið	  starfrækt	  síðan.	  Innan	  
félagsins	  eru	  340	  félagasamtök	  og	  um	  160.000	  félagsmenn	  á	  landsvísu.	  Ungmennafélag	  
Íslands	  stendur	  fyrir	  ýmsum	  verkefnum	  sem	  eru	  tengd	  hreyfingu	  og	  heilsu	  og	  veitir	  
félagsmönnum	  sínum	  stuðning	  við	  starfsemi	  sína.	  Markmið	  þess	  er	  að	  veita	  fræðslu	  og	  
koma	  á	  verkefnum	  sem	  styrkja	  líkamlegan,	  andlegan	  og	  félagslegan	  þroska	  og	  hvetja	  til	  
virkrar	  þátttöku	  í	  félagsstarfi	  (Ungmennafélag	  Íslands,	  e.d.a;	  Ungmennafélag	  Íslands,	  
e.d.b).	  	  

Skátastarf	  hófst	  árið	  1912	  hér	  á	  landi	  þegar	  fyrsti	  skátafundurinn	  var	  haldinn.	  Bandalag	  
íslenskra	  skáta	  eru	  landsamtök	  skátafélaga	  á	  Íslandi	  en	  um	  27	  skátafélög	  eru	  starfandi	  á	  
landsvísu.	  Markmið	  skátastarfs	  er	  að	  veita	  börnum	  og	  ungmennum	  á	  aldrinum	  7-‐22	  ára	  
uppbyggjandi	  umhverfi	  til	  að	  stunda	  reglubundið	  skátastarf	  með	  því	  að	  efla	  og	  styðja	  við	  
sjálfstæði,	  virkni	  og	  ábyrgð	  þannig	  að	  einstaklingar	  sem	  sækja	  skátastarf	  fari	  sem	  sterkir	  
þegnar	  út	  í	  samfélagið	  (Bandalag	  íslenskra	  skáta,	  2015;	  Bandalag	  íslenskra	  skáta,	  e.d.a,	  
Bandalag	  íslenskra	  skáta,	  e.d.b).	  

Á	  tíunda	  áratugnum	  breyttist	  vettvangur	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfs	  fyrir	  ungmenni	  á	  
Íslandi	  á	  aldrinum	  16-‐25	  ára	  þegar	  að	  ungmennahúsið	  Hitt	  Húsið	  var	  opnað	  í	  Reykjavík.	  Þá	  
höfðu	  lengi	  verið	  uppi	  hugmyndir	  um	  að	  koma	  af	  stað	  starfsemi	  fyrir	  aldurshópinn	  sem	  
síðan	  urðu	  að	  veruleika	  með	  því	  að	  opna	  vettvang	  þar	  sem	  ungt	  fólk	  hafði	  aðstöðu	  til	  að	  
sinna	  félagslegum	  þörfum,	  fengið	  fræðslu	  um	  ýmis	  viðfangsefni,	  sem	  og	  sinnt	  áhuga	  
sínum	  menningu	  og	  listum	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt	  (Hitt	  Húsið,	  e.d.).	  Síðan	  Hitt	  húsið	  hóf	  
starfsemi	  hafa	  fleiri	  ungmennahús	  bæst	  í	  hópinn	  og	  eru	  þau	  starfrækt	  víða	  um	  land	  og	  eru	  
mörg	  þeirra	  með	  mjög	  virka	  starfsemi,	  þar	  má	  sem	  dæmi	  nefna	  Molann	  ungmennahús	  í	  
Kópavogi.	  Molinn	  ungmennahús	  opnaði	  formlega	  árið	  2008	  og	  er	  vettvangur	  fyrir	  
listsköpun	  og	  menningarlega	  viðburði	  og	  leggur	  starfsemin	  mikið	  upp	  úr	  því	  að	  veita	  
ungmennum	  á	  aldrinum	  16-‐25	  ára	  tækifæri	  til	  að	  nýta	  sér	  aðstöðu	  til	  listsköpunar	  og	  
möguleika	  á	  að	  koma	  sér	  á	  framfæri	  á	  vettvangi	  menninga	  og	  lista.	  Einnig	  er	  boðið	  upp	  á	  
almenna	  starfsemi	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  fara	  í	  pool,	  tafl,	  sjónvarp	  og	  tölvuleiki	  sem	  og	  
margt	  fleira.	  Molinn	  býður	  upp	  á	  starfsemi	  yfir	  veturinn	  og	  hefur	  síðan	  umsjón	  með	  
skapandi	  sumarstörfum	  yfir	  sumartímann	  (Kópavogsbær,	  e.d.).	  

Þó	  svo	  að	  starf	  ungmennahúsa	  sé	  komið	  vel	  á	  veg	  er	  starfsemi	  og	  vettvangur	  þeirra	  enn	  
að	  byggjast	  upp	  í	  samfélaginu.	  Um	  17	  ungmennahús	  á	  landsvísu	  eru	  með	  aðild	  að	  SamFés	  
sem	  nú	  heita	  Samtök	  félagsmiðstöðva	  og	  ungmennahúsa	  á	  Íslandi	  SamFés.	  Samtökin	  hétu	  
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áður	  Samtök	  félagsmiðstöðva	  á	  Íslandi,	  en	  var	  breytt	  á	  aðalfundi	  samtakanna	  27.-‐28.	  apríl,	  
2017	  (SamFés,	  2017).	  

Utan	  ungmennahúsa	  sinna	  nemendafélög	  framhaldsskólanna	  félagsstarfi	  fyrir	  ungt	  fólk	  
sem	  sækir	  nám	  í	  skólann.	  Starfsemi	  á	  vegum	  nemendafélaganna	  er	  því	  afmarkað	  við	  þá	  
nemendur	  sem	  stunda	  nám	  í	  tilteknum	  skóla	  þó	  stundum	  geti	  utanaðkomandi	  ungmenni	  
sótt	  viðburði	  á	  vegum	  nemendafélagsins.	  Nemendafélög	  skulu	  samkvæmt	  lögum	  vera	  í	  
hverjum	  framhaldsskóla	  sem	  starfræktur	  er	  á	  landinu	  og	  að	  nemendafélögin	  eigi	  að	  sjá	  
um	  að	  gæta	  velferð	  og	  hagsmuna	  nemenda	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  félagsmálum	  sé	  sinnt	  
(Menntaskólinn	  á	  Egilsstöðum,	  e.d.;	  Lög	  um	  framhaldsskóla	  nr.	  92/2008).	  

Eins	  og	  farið	  hefur	  verið	  yfir	  hér	  að	  framan	  er	  ýmislegt	  sem	  stendur	  ungmennum	  til	  boða	  í	  
íþrótta-‐,	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  á	  vegum	  ýmissa	  félagasamtaka	  og	  aðila	  sem	  beita	  sér	  í	  
að	  búa	  ungu	  fólki	  gott	  umhverfi.	  Sífellt	  fleiri	  félagasamtök	  á	  Íslandi	  hafa	  tekið	  þátt	  í	  
alþjóðlegum	  verkefnum	  sem	  mörg	  hver	  eru	  styrkt	  af	  evrópusambandinu.	  Markmið	  
Evrópusambandins	  með	  Erasmus+	  styrkjaáætluninni	  er	  að	  gera	  þeim	  stefnum	  sem	  
sambandið	  hefur	  í	  æskulýðs-‐	  og	  menntamálum	  enn	  betri	  skil.	  Styrkjaáætlunin	  er	  í	  gildi	  frá	  
árinu	  2014	  –	  2020	  og	  er	  fyrir	  ungt	  fólk	  á	  aldrinum	  13	  –	  30	  ára.	  Fólk	  sem	  vinnur	  á	  vettvangi	  
hefur	  því	  tækifæri	  til	  að	  þróa	  starf	  sitt	  og	  hæfni	  með	  því	  að	  vinna	  á	  alþjóðlegum	  vettvangi	  
að	  öflugra	  æskulýðsstarfi	  og	  betri	  þjónustu	  á	  því	  sviði,	  í	  samstarfi	  við	  starfssystkini	  sín	  
víðsvegar	  að.	  Einnig	  er	  lögð	  mikil	  áhersla	  á	  að	  efla	  ungmenni	  til	  að	  vera	  virk	  í	  samfélaginu	  
og	  greiða	  þeim	  ungmennum	  sem	  búa	  við	  færri	  tækifæri,	  leið	  að	  aukinni	  fræðslu	  og	  
sjálfseflingu	  sem	  og	  færni	  til	  að	  efla	  umhverfi	  sitt.	  Styrkjaáætlun	  sem	  þessi	  brúar	  bilið	  milli	  
menningarheima	  og	  veitir	  ungmennum	  og	  starfsfólki	  á	  æskulýðsvettvangi,	  byr	  undir	  báða	  
vængi.	  Þó	  geta	  verið	  undantekningar	  á	  þessu	  eftir	  því	  hvaða	  verkefni	  verið	  er	  að	  styrkja	  
eða	  innleiða	  og	  er	  misjafnt	  hvaða	  aldurshópa	  verkefnin	  miða	  að	  en	  flest	  eru	  þau	  innan	  
þess	  aldursbils	  sem	  Erasmus+	  setur	  fram	  (European	  Commission,	  2017;	  Evrópa	  unga	  
fólksins,	  e.d.).	  

	  

3.4   Forvarnarlegt	  gildi	  tómstunda	  

Tómstundaiðkun	  og	  uppbyggileg	  viðfangsefni	  í	  frítímanum	  geta	  verið	  áhrifaríkt	  verkfæri	  í	  
forvörnum	  gegn	  óæskilegum	  athöfnum	  í	  frítímanum.	  Þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  
verið	  um	  félags-‐	  og	  tómstundastarf	  ungmenna	  sýna	  að	  virkni	  í	  slíku	  starfi	  sinnir	  
forvarnarlegu	  gildi	  gegn	  óæskilegri	  hegðun	  í	  frítíma	  og	  geta	  spornað	  gegn	  notkun	  
vímugjafa,	  félagslegri	  einangrun	  og	  annarskonar	  andfélagslegri	  hegðun.	  Mestum	  árangri	  
má	  ná	  ef	  allir	  sem	  sinna	  hlutverki	  í	  lífi	  ungmenna,	  svo	  sem	  foreldrar,	  skólar,	  fagaðilar	  á	  
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vettvangi	  félags-‐	  og	  tómstundastarfs,	  íþróttastarfs	  og	  fleira,	  vinni	  að	  því	  að	  byggja	  upp	  
jákvætt	  umhverfi	  sem	  er	  hvetjandi	  fyrir	  ungmenni.	  Enn	  mikilvægara	  er	  að	  þessir	  aðilar	  
vinni	  saman	  og	  að	  samskipti	  séu	  regluleg	  þannig	  að	  vinna	  hverrar	  einingar	  spili	  saman	  
(Rannsóknir	  og	  greining,	  2014b).	  

Í	  skýrslu	  Rannsókna	  og	  greininga	  (2010)	  um	  ungt	  fólk	  utan	  skóla,	  kemur	  fram	  að	  mun	  færri	  
ungmenni	  sem	  ekki	  eru	  í	  vinnu	  eða	  eru	  atvinnulausir	  og	  sækja	  ekki	  skóla,	  stundi	  hvorki	  
íþróttir	  né	  sæki	  félags-‐	  eða	  tómstundastarf.	  Slíkt	  getur	  verið	  varhugavert	  þar	  sem	  erfitt	  
getur	  reynst	  að	  ná	  til	  þeirra	  ungmenna	  sem	  þörf	  er	  á	  og	  veita	  þeim	  það	  uppbyggilega	  
umhverfi	  sem	  íþrótta-‐	  og	  tómstundastarf	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða.	  Þess	  þá	  heldur	  getur	  verið	  
erfitt	  að	  leiðbeina	  þessum	  einstaklingum	  og	  beina	  þeim	  frá	  því	  að	  neyta	  áfengis	  og	  
vímuefna	  eða	  stunda	  aðra	  áhættuhegðun.	  

Fram	  kemur	  í	  skýrslu	  Rannsókna	  og	  greininga,	  Ungt	  fólk	  –	  Grunnskólar	  (2014b)	  að	  meiri	  
hætta	  sé	  á	  að	  16-‐17	  ára	  einstaklingar	  sem	  ekki	  eru	  í	  skóla	  hafi	  neytt	  áfengis	  og	  orðið	  ölvuð	  
einu	  sinni	  eða	  oftar	  á	  mánaðartímabili,	  en	  niðurstöður	  sýna	  að	  það	  séu	  um	  31%	  þeirra	  
sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  skoða	  enn	  frekar	  hvernig	  hægt	  er	  að	  
styðja	  við	  einstaklinga	  sem	  ekki	  eru	  í	  skóla	  og	  hvetja	  þá	  til	  þátttöku	  í	  félags-‐	  og	  
tómstundastarfi	  þannig	  að	  hægt	  sé	  að	  sporna	  gegn	  óæskilegri	  hegðun.	  	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  félags-‐	  og	  tómstundastarf	  sé	  í	  umsjá	  einstaklinga	  sem	  hafa	  reynslu	  og	  
þekkingu	  á	  málefnum	  ungmenna.	  Fagmaðurinn	  geti	  þannig	  unnið	  að	  því	  að	  starfið	  sé	  
byggt	  upp	  með	  þarfir	  ungmenna	  í	  huga	  og	  skapað	  umgjörð	  sem	  gerir	  einstaklingnum	  kleift	  
að	  þroskast	  og	  eflast	  í	  félagslegu	  umhverfi	  meðal	  jafningja	  sinna.	  Áhrif	  jafningjahóps	  eru	  
mikil	  á	  unglingsárunum	  og	  er	  því	  mikilvægt	  að	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  sé	  hlúð	  að	  
félagslegum	  tengslum	  og	  samskiptum	  innan	  jafningjahópsins	  (Rannsóknir	  og	  greining,	  
2014a;	  Rannsóknir	  og	  greining,	  2014b).	  Getur	  slíkt	  verið	  sérstaklega	  mikilvægt	  ef	  horft	  er	  
til	  notkunar	  ungs	  fólks	  á	  snjalltækjum	  og	  samfélagsmiðlum.	  Í	  skýrslu	  Rannsókna	  og	  
greininga	  (2014b)	  kemur	  fram	  að	  tæplega	  30	  %	  unglinga	  á	  landsbyggðinni	  eyddu	  tveim	  til	  
þrem	  klukkustundum	  á	  dag	  í	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  sem	  er	  í	  samræmi	  við	  notkun	  
unglinga	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Það	  er	  því	  vert	  að	  hafa	  notkun	  ungmenna	  á	  
samfélagsmiðlum,	  samskiptaforritum	  og	  snjalltækjum	  almennt	  í	  huga,	  þegar	  verið	  er	  að	  
vinna	  að	  forvörnum	  í	  starfi	  með	  ungmennum.	  	  

3.5   Samfélagsmiðlar	  og	  ungmenni	  	  

Afar	  mikilvægt	  er	  að	  gerðar	  séu	  ráðstafanir	  fyrir	  ungt	  fólk	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  og	  
boðið	  sé	  upp	  á	  tækifæri	  til	  þess	  að	  draga	  úr	  aukningu	  á	  mikilli	  notkun	  samfélagsmiðla	  (e.	  
social	  media)	  og	  snjalltækja	  (e.	  smart	  devices)	  almennt.	  Stöðug	  þróun	  í	  snjallforritum	  (e.	  
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apps)	  getur	  einnig	  verið	  mikill	  áhrifavaldur	  í	  lífi	  ungs	  fólks.	  Margskonar	  samfélagsmiðlar	  
hafa	  komið	  upp	  á	  síðustu	  árum,	  svo	  sem	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  Snapchat,	  Tinder,	  
Yellow,	  Pinterest	  og	  ótal	  margt	  fleira.	  Þessir	  miðlar	  og	  forrit	  skipa	  oft	  stórt	  hlutverki	  í	  lífi	  
ungmenna	  og	  eru	  orðnir	  ein	  af	  helstu	  samskiptaleiðum	  þeirra	  í	  dag.	  	  

Deila	  má	  um	  hvort	  að	  sú	  þróun	  í	  félagslegu	  umhverfi	  fólks	  sé	  góð	  eða	  slæm	  en	  margir	  hafa	  
lýst	  áhyggjum	  yfir	  þeim	  áhrifaþáttum	  sem	  fylgja	  notkun	  miðlana,	  svo	  sem	  andleg	  og	  
félagsleg	  vandamál,	  virkni	  í	  samböndum	  og	  samskiptum,	  árangur	  í	  námi	  og	  starfi	  og	  
óviðeigandi	  innihald	  efnis	  sem	  skoðað	  er	  eða	  sent	  er	  á	  aðra.	  Það	  síðast	  nefnda	  er	  mikið	  
áhyggjuefni	  í	  dag.	  Það	  er	  því	  mjög	  mikilvægt	  að	  fylgjast	  með	  hvernig	  samskipti	  börn	  og	  
ungmenni	  eiga	  á	  miðlum	  sem	  þessum	  gagnvart	  óviðeigandi	  efni,	  svo	  sem	  nektarmyndum,	  
„sexting”	  og	  opinskáu	  myndefni	  um	  notkun	  vímuefna.	  Einnig	  hvað	  varðar	  einelti	  á	  netinu	  
(e.	  cyber	  bullying)	  sem	  erfitt	  getur	  reynst	  að	  taka	  á	  þar	  sem	  það	  er	  oft	  mun	  meira	  falið	  en	  
einelti	  sem	  fer	  fram	  á	  stöðum	  sem	  þolandi	  eineltisins	  sækir.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  
börnum	  og	  ungmennum	  sé	  leiðbeint	  og	  þau	  frædd	  um	  notkun	  miðlanna,	  varðandi	  
æskilega	  notkun	  og	  þær	  hættur	  sem	  þar	  geta	  leynst.	  Þannig	  er	  hægt	  að	  minnka	  líkur	  á	  að	  
þau	  hljóti	  skaða	  af	  notkun	  miðlanna	  og	  séu	  líklegri	  til	  að	  nota	  þá	  á	  skynsaman	  hátt	  
(O’Keeffe,	  Clarke-‐Pearson	  og	  Council	  on	  Communications	  and	  Media,	  2011;	  Elgersma,	  
2016).	  

Til	  þess	  að	  skilja	  betur	  hvernig	  þessi	  miðlar	  virka,	  hvað	  er	  hægt	  að	  nota	  þá	  í	  og	  hvaða	  
hættur	  ber	  að	  varast	  verður	  farið	  í	  stuttu	  máli	  yfir	  nokkra	  af	  þeim	  helstu	  samfélagsmiðlum	  
sem	  ungmenni	  nota	  í	  dag,	  svo	  sem	  Snapchat,	  Facebook	  og	  Yellow	  en	  einnig	  verður	  fjallað	  
um	  Tinder.	  

Samfélagsmiðillinn	  Yellow	  hefur	  verið	  á	  mikið	  á	  milli	  tannanna	  á	  fólki	  þar	  sem	  forritið	  er	  
ætlað	  ungmennum	  og	  geta	  notendur	  verið	  allt	  niður	  í	  13	  ára	  gamlir	  en	  þeir	  sem	  eru	  13-‐17	  
ára	  þurfa	  að	  hafa	  leyfi	  foreldra.	  Forritinu	  svipar	  til	  samskiptaforritanna	  Snapchat	  og	  Tinder	  
og	  er	  einskonar	  bræðingur	  af	  þessum	  tveimur	  forritum.	  Notandi	  þarf	  að	  skrá	  sig	  og	  getur	  
náð	  sambandi	  við	  þá	  sem	  hann	  fær	  samsvörun	  við.	  Þetta	  hefur	  verið	  kallað	  Tinder	  fyrir	  
unglinga	  og	  eru	  þó	  nokkrar	  áhyggjur	  uppi	  um	  notkun	  miðilsins	  en	  nokkuð	  hefur	  verið	  um	  
að	  vettvangurinn	  hafi	  verið	  notaður	  til	  að	  fá	  ungt	  fólk	  til	  að	  senda	  nektarmyndir	  af	  sér	  og	  
forritið	  getur	  því	  verið	  mjög	  varasamt	  fyrir	  unglinga	  sem	  gera	  sér	  ekki	  endilega	  grein	  fyrir	  
þeim	  hættum	  sem	  liggja	  að	  baki	  notkunar	  forritsins	  (Twelve	  App,	  e.d.;	  Carey,	  2017).	  	  

Snapchat	  er	  samfélagsmiðlaforrit	  (e.	  social	  media	  app)	  þar	  sem	  notendur	  geta	  sent	  
myndir,	  myndbönd,	  sem	  gjarnan	  eru	  kölluð	  snöpp	  (e.	  snaps).	  Notandi	  getur	  einnig	  skoðað	  
og	  tekið	  á	  móti	  myndum	  og	  myndböndum	  frá	  þeim	  sem	  hann	  er	  með	  á	  vinalista	  sínum.	  Í	  
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forritinu	  eru	  ýmiskonar	  viðaukar	  sem	  hægt	  er	  að	  setja	  á	  þær	  myndir	  og	  myndbönd	  sem	  
tekin	  eru,	  þar	  sem	  viðkomandi	  breytist	  í	  fígúru	  eða	  getur	  lagað	  myndina	  með	  ýmsum	  
aðferðum.	  Einnig	  er	  hægt	  að	  spjalla	  við	  fólk	  af	  vinalista	  sínum	  í	  gegnum	  forritið	  í	  
skilaboðum	  (SnapInc,	  2017).	  Líkt	  og	  á	  Yellow	  hefur	  verið	  nokkuð	  um	  að	  verið	  sé	  að	  biðja	  
um	  nektarmyndir	  eða	  senda	  þær	  frá	  sér	  en	  unglingar	  eru	  oft	  með	  fólk	  sem	  það	  þekkir	  ekki	  
á	  vinalista	  hjá	  sér.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  benda	  á	  aukningu	  sem	  orðið	  hefur	  á	  
einstaklingum	  sem	  eru	  frægir	  á	  Snapchat	  og	  eiga	  sér	  marga	  fylgjendur.	  Sumir	  nota	  það	  
sem	  ákveðið	  blogg,	  margir	  sýna	  förðun	  og	  bjóða	  fylgjendum	  upp	  á	  smá	  innsýn	  í	  líf	  sitt	  og	  
viðfangsefni	  yfir	  daginn.	  	  

Tinder	  er	  svokallað	  stefnumótaforrit	  þar	  sem	  fólk	  getur	  skoðað	  einstaklinga	  sem	  hafa	  
skráð	  sig	  í	  forritið.	  Notendur	  setja	  inn	  myndir	  af	  sér	  og	  upplýsingar,	  þeir	  geta	  svo	  sett	  inn	  
ýmiskonar	  viðmið,	  aldur,	  staðsetningu	  og	  slíkt,	  þannig	  að	  forritið	  leitar	  að	  einstaklingum	  
sem	  falla	  undir	  þessi	  viðmið	  sem	  annar	  notandi	  getur	  svo	  ákveðið	  hvort	  hann	  vilji	  reyna	  að	  
ná	  sambandi	  við.	  Notandi	  getur	  þá	  „ýtt”	  mynd	  af	  viðkomandi	  til	  hægri	  eða	  vinstri	  eftir	  því	  
hvort	  að	  hann	  vilji	  ná	  sambandi	  við	  einstaklinginn	  (Tinder,	  2017).	  	  

Facebook	  er	  einn	  vinsælasti	  samfélagsmiðill	  í	  heiminum	  og	  er	  afar	  mikið	  notaður	  af	  
einstaklingum	  á	  öllum	  aldri	  en	  er	  mjög	  vinsæll	  meðal	  ungs	  fólks.	  Aldursviðmið	  er	  13	  ára	  og	  
því	  ekki	  ætlast	  til	  þess	  að	  yngri	  börn	  noti	  miðilinn	  en	  hins	  vegar	  eru	  til	  dæmi	  um	  slíkt.	  
Facebook	  kom	  fyrst	  fram	  á	  sjónarsviðið	  árið	  2004	  sem	  félagsleg	  vefsíða	  fyrir	  nemendur	  við	  
Harvard	  háskóla	  í	  Bandaríkjunum	  en	  fór	  fljótt	  að	  spyrjast	  út	  og	  var	  komin	  í	  flesta	  háskóla	  í	  
Bandaríkjunum.	  Innan	  tveggja	  ára	  hafði	  miðillinn	  stækkað	  úr	  því	  að	  vera	  aðeins	  félagsleg	  
vefsíða	  innan	  háskólasamfélagsins,	  í	  samfélagsmiðil	  með	  um	  sex	  milljón	  notendur	  um	  
allan	  heim.	  Í	  lok	  árs	  2016	  voru	  1,86	  milljarður	  notenda	  á	  Facebook.	  Facebook	  er	  eins	  og	  
áður	  sagði	  samfélagsmiðill	  þar	  sem	  notandi	  skráir	  sig	  og	  býr	  sér	  til	  sína	  síðu	  (e.	  profile),	  þar	  
sem	  fram	  kemur	  nafn	  og	  aðrar	  upplýsingar	  sem	  notandi	  vill	  setja	  fram,	  til	  dæmis	  kyn,	  
hjúskaparstaða,	  hvaðan	  einstaklingurinn	  kemur	  og	  svo	  framvegis.	  Ýmis	  konar	  viðbótar	  
upplýsingar	  er	  hægt	  að	  setja	  inn	  svo	  sem	  hvaða	  skóla	  eða	  nám	  viðkomandi	  hefur	  stundað,	  
áhugamál	  og	  margt	  fleira.	  Notandi	  getur	  sett	  mynd	  af	  sér	  í	  forsíðumynd	  (e.	  profile	  picture)	  
þannig	  að	  aðrir	  geti	  séð	  viðkomandi	  en	  einnig	  er	  hægt	  að	  setja	  myndir	  í	  myndasöfn	  (e.	  
albums)	  og	  fleira.	  Þegar	  notandi	  skráir	  sig	  inn	  á	  Facebook	  birtist	  tímalína	  (e.	  timeline)	  og	  
þar	  er	  hægt	  að	  skoða	  það	  sem	  aðrir	  notendur	  sem	  eru	  á	  vinalista	  notanda,	  hafa	  sett	  inn	  á	  
tímalínu	  sína.	  Notandi	  getur	  einnig	  sett	  inn	  (e.	  post)	  hugleiðingar,	  myndir	  og	  myndbönd	  af	  
því	  sem	  hann	  vill	  koma	  á	  framfæri	  á	  síðu	  sinni,	  sem	  hægt	  er	  að	  líkja	  við	  einskonar	  
bloggfærslu	  (e.	  blog).	  Facebook	  er	  frábær	  miðill	  sem	  hefur	  náð	  til	  ótal	  einstaklinga	  og	  
hjálpað	  fólki	  að	  tengjast	  um	  allan	  heim	  (Facebook,	  2017;	  Rayport,	  2011).	  
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Mikið	  hefur	  verið	  um	  að	  unglingar	  og	  ungmenni	  séu	  að	  nota	  forrit	  og	  miðla	  sem	  fjallað	  
hefur	  verið	  um	  hér	  að	  ofan	  í	  miklu	  mæli	  og	  fer	  notkun	  sífellt	  vaxandi.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  
samfélagið	  sé	  viðbúið	  og	  geti	  brugðist	  við	  á	  viðeigandi	  hátt.	  Tómstundir	  og	  félagsstarf	  geta	  
haft	  mikið	  að	  segja	  í	  þessum	  málum	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  bjóða	  upp	  á	  fræðslu	  fyrir	  börn	  og	  
ungmenni	  um	  notkun	  slíkra	  forrita	  og	  samskiptamiðla.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  búa	  svo	  um	  
að	  einstaklingar	  kunni	  að	  umgangast	  snjalltæki	  og	  það	  sem	  þeim	  fylgir	  til	  þess	  að	  
viðkomandi	  geti	  varið	  frítíma	  sínum	  á	  uppbyggjandi	  hátt	  og	  gætt	  jafnvægis	  á	  því	  sem	  hann	  
velur	  að	  takast	  á	  við.	  Hinar	  jákvæðu	  hliðar	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  tækniþróuninni	  er	  að	  
tengingar	  á	  milli	  bæjarfélaga	  og	  landshluta	  er	  mun	  mögulegri	  en	  áður	  og	  gefur	  fólki	  betri	  
tækifæri	  á	  að	  tengjast	  jafningjum	  sínum	  hvar	  sem	  þeir	  eru.	  Það	  er	  sérstaklega	  jákvætt	  fyrir	  
einstaklinga	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  en	  slíkar	  tengingar	  auka	  lýkur	  á	  því	  að	  fólk	  haldi	  
sambandi	  við	  jafningja	  sína	  og	  gefur	  fólki	  sem	  alla	  jafna	  er	  ekki	  félagslega	  sterkt,	  tækifæri	  
til	  að	  efla	  samskipti	  sín	  og	  tengsl	  við	  aðra.	  	  	  
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4   Aðferð	  

Við	  rannsóknina	  voru	  notaðar	  eigindlegar	  aðferðir	  við	  öflun	  upplýsinga	  og	  gagna	  til	  að	  
vinna	  úr.	  Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  fjögur	  ungmenni	  á	  aldrinum	  18-‐20	  ára	  sem	  koma	  frá	  
sveitarfélaginu	  Fjarðabyggð	  sem	  staðsett	  er	  á	  austurhluta	  landsins.	  

4.1   Markmið	  rannsóknarinnar	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  að	  koma	  á	  framfæri	  þeirri	  sýn	  sem	  ungmenni	  í	  Fjarðabyggð	  
hafa	  á	  frítíma	  sinn	  og	  þá	  hvernig	  ungmenni	  í	  dreifbýli	  verja	  frítíma	  sínum.	  	  

Áhersla	  er	  lögð	  á	  tómstundir,	  félagsstarf	  og	  annars	  konar	  afþreyingu	  sem	  ungmennin	  hafa	  
lagt	  stund	  á	  í	  frítíma	  sínum	  frá	  því	  að	  þau	  voru	  að	  ljúka	  grunnskóla	  fram	  til	  dagsins	  í	  dag.	  
Þá	  er	  einnig	  litið	  til	  þess	  sem	  stóð	  ungmennunum	  til	  boða	  og	  það	  sem	  þau	  hefðu	  viljað	  að	  
stæði	  til	  boða	  áður	  fyrr	  og	  nú.	  Þannig	  má	  fá	  betri	  mynd	  af	  því	  hvað	  ungmenni	  í	  dreifbýlli	  
fást	  við	  í	  frítíma	  sínum	  og	  hvað	  þau	  telja	  mikilvægt	  að	  standi	  ungu	  fólki	  í	  dreifbýli	  til	  boða.	  	  	  

	  

4.2   Undirbúningur	  rannsóknar	  

Undirbúningur	  rannsóknarinnar	  fólst	  í	  að	  vinna	  upp	  rannsóknarramma	  sem	  síðan	  var	  
unnið	  eftir.	  Rannsóknarramminn	  var	  settur	  upp	  með	  rannsóknarspurningar	  ritgerðarinnar	  
í	  huga	  og	  greinir	  hann	  frá	  markmiðum	  rannsóknarinnar	  sem	  beinist	  að	  sýn	  og	  reynslu	  
ungmenna	  sem	  búsett	  eru	  á	  dreifbýlum	  svæðum,	  á	  frítíma	  sínum.	  

Auglýst	  var	  eftir	  þátttakendum	  á	  samfélagsmiðlinum	  Facebook,	  en	  einnig	  voru	  sambönd	  
nýtt	  til	  þess	  að	  afla	  viðmælenda.	  Fékkst	  hluti	  viðmælenda	  í	  gegnum	  tengsl	  við	  
rannsakanda.	  En	  annar	  hluti	  viðmælenda	  fékkst	  í	  gegnum	  svokallað	  snjóboltaúrtak	  (e.	  
snowball	  technique)	  þar	  sem	  einn	  viðmælenda	  ásamt	  öðrum	  ungmennum	  sem	  
rannsakandi	  þekkti	  til	  komu	  rannsakanda	  í	  samband	  við	  ungmenni	  sem	  höfðu	  áhuga	  á	  að	  
taka	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Slík	  aðferð	  getur	  reynst	  góð	  til	  þess	  að	  fá	  þátttakendur	  í	  
rannsóknina,	  rannsakandi	  getur	  þá	  nýtt	  það	  traust	  sem	  ríkir	  milli	  sín	  og	  þess	  sem	  aðstoðar	  
við	  að	  mynda	  tengsl	  við	  mögulega	  þátttakendur.	  Það	  getur	  þó	  aukið	  líkur	  á	  því	  að	  úrtakið	  
verði	  ekki	  jafn	  fjölbreytt	  og	  rannsakandi	  hafði	  óskað	  (Taylor	  og	  Bogdan,	  1998).	  Hins	  vegar	  
var	  slíkt	  ekki	  raunin	  í	  úrtaki	  þessarar	  rannsóknar	  þar	  sem	  aðstæður	  og	  bakgrunnur	  
ungmennanna	  var	  mjög	  fjölbreyttur.	  
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Reynt	  var	  að	  skapa	  viðmælendum	  sem	  mest	  svigrúm	  á	  því	  hvenær	  viðtalið	  færi	  fram,	  en	  
tímasetningar	  og	  staðsetningar	  voru	  ákveðnar	  fyrirfram.	  Notast	  var	  við	  facebook-‐spjall	  til	  
þess	  að	  setja	  sig	  í	  samband	  við	  viðmælendur	  um	  þátttöku	  í	  rannsókninni.	  	  

Viðtölin	  fóru	  fram	  ýmist	  þar	  sem	  viðmælandi	  og	  rannsakandi	  hittust	  á	  fyrirfram	  ákveðnum	  
stað	  en	  einnig	  þurfti	  í	  sumum	  tilfellum	  að	  grípa	  til	  tækninnar	  og	  notast	  við	  Skype,	  vegna	  
fjarlægðar	  milli	  staða	  sem	  var	  viðmælanda	  og	  rannsakanda	  í	  óhag.	  Viðtölin	  fóru	  þá	  fram	  í	  
gegnum	  myndsímtal	  og	  gerðar	  voru	  þá	  viðeigandi	  ráðstafanir	  áður	  en	  þau	  viðtöl	  fóru	  
fram,	  fá	  notendanafn	  og	  koma	  á	  símtali	  áður	  en	  hafist	  var	  handa.	  Þó	  svo	  að	  það	  hafi	  þurft	  
að	  grípa	  til	  þess	  ráðs	  að	  nota	  Skype	  í	  viðtölum	  hafði	  það	  ekki	  áhrif	  á	  viðtölin	  eða	  útkomu	  
þess	  og	  hefur	  jafnvel	  hjálpað	  til	  í	  sumum	  tilfellum	  þar	  sem	  oft	  var	  verið	  að	  ræða	  viðkvæm	  
málefni.	  Mögulega	  hefur	  það	  veitt	  viðmælendum	  meira	  öryggi	  að	  vera	  í	  umhverfi	  sem	  þau	  
þekktu.	  

4.3   Þátttakendur	  

Þegar	  farið	  var	  í	  að	  leita	  þátttakenda	  í	  rannsóknina	  var	  ákveðið	  að	  reyna	  að	  finna	  um	  fjóra	  
til	  sex	  viðmælendur	  og	  reyna	  að	  hafa	  kynjahlutfall	  jafnt.	  Þá	  var	  einnig	  markmiðið	  að	  finna	  
ungmenni	  sem	  væru	  á	  aldrinum	  18-‐20	  ára	  og	  væru	  frá	  sveitarfélaginu	  Fjarðabyggð.	  	  

Gott	  er	  að	  vera	  ekki	  formfastur	  í	  því	  hvernig	  áætlað	  er	  að	  vinna	  með	  rannsóknina,	  þ.e.	  
ekki	  vera	  fastur	  á	  ákveðnum	  fjölda	  í	  úrtakshóp	  eða	  hvernig	  viðmælendur	  rannsakandi	  vill	  
fá	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni,	  því	  að	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  er	  erfitt	  að	  áætla	  hvað	  
einstaklingar	  hafa	  hug	  á	  að	  gera	  eða	  segja	  frá.	  Það	  er	  hins	  vegar	  gott	  að	  hafa	  einhverja	  
hugmynd	  eða	  viðmið	  um	  hvernig	  úrtakið	  á	  að	  vera	  og	  hversu	  marga	  hann	  sækist	  eftir	  að	  
fá	  í	  rannsóknina.	  Mikilvægt	  er	  að	  geta	  breytt	  áætlunum	  og	  aðlaga	  rannsóknina	  að	  
viðmælendum	  og	  þeim	  aðstæðum	  sem	  rannsakandi	  verður	  var	  við	  í	  rannsókninni	  (Taylor	  
og	  Bogdan,	  1998).	  	  

Í	  viðmælendahópnum	  voru	  þrjár	  stelpur	  fæddar	  árið	  1998,	  1997	  og	  1996	  og	  einn	  strákur	  
fæddur	  árið	  1997.	  Erfitt	  reyndist	  að	  fá	  karlkyns	  þátttakendur	  í	  rannsóknina	  en	  auðvelt	  var	  
að	  fá	  kvenkyns	  viðmælendur.	  Það	  er	  því	  ekki	  eins	  jafnt	  hlutfall	  kynjanna	  eins	  og	  
rannsakandi	  hefði	  óskað	  eftir,	  en	  það	  hefur	  ekki	  afgerandi	  áhrif	  á	  rannsóknina	  að	  mati	  
rannsakanda.	  

Þátttakendur	  rannsóknarinnar	  voru	  eins	  og	  áður	  segir	  fjögur	  ungmenni	  sem	  öll	  eru	  frá	  
Fjarðabyggð	  og	  til	  þess	  að	  gæta	  trúnaðar	  og	  nafnleyndar	  við	  þátttakendur	  
rannsóknarinnar	  verður	  ekki	  farið	  frekar	  yfir	  hvern	  viðmælanda	  fyrir	  sig.	  Er	  það	  gert	  vegna	  
smæðar	  samfélagsins	  og	  með	  tilliti	  til	  þátttakenda	  rannsóknarinnar	  tel	  ég	  það	  ekki	  
viðeigandi	  að	  greina	  frá	  hverjum	  viðmælanda,	  jafnvel	  þótt	  notast	  yrði	  við	  dulnefni.	  Aðeins	  
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verður	  fjallað	  um	  viðmælendur	  og	  aðstæður	  þeirra	  almennt	  yfir	  hópinn	  og	  greint	  frá	  
sérstökum	  aðstæðum	  sem	  tengjast	  niðurstöðum.	  Viðmælendur	  fá	  ekki	  eiginleg	  dulnefni,	  
en	  verða	  þau	  skilgreind	  sem	  viðmælandi	  1,2,3	  og	  4.	  Þá	  verður	  ekki	  vísað	  í	  kyn	  viðmælenda	  
heldur	  er	  alltaf	  vísað	  til	  orðsins	  viðmælandi	  þegar	  fram	  kemur	  ákveðin	  kyngerð.	  Þetta	  er	  
gert	  til	  að	  gæta	  enn	  frekar	  þeirra	  upplýsinga	  sem	  kunna	  að	  koma	  fram	  svo	  að	  ekki	  sé	  hægt	  
að	  tengja	  beint	  við	  þátttakendur	  rannsóknarinnar.	  

Aðstæður	  viðmælenda	  eru	  mismunandi	  og	  bakgrunnur	  ólíkur.	  Tveir	  viðmælendur	  eru	  
aldir	  upp	  hjá	  foreldrum	  sínum,	  annar	  hjá	  foreldrum	  sem	  enn	  eru	  í	  sambúð,	  hinn	  hjá	  
foreldrum	  og	  stjúpforeldri.	  Þá	  eru	  hinn	  helmingur	  viðmælenda	  ekki	  aldir	  upp	  hjá	  
blóðforeldrum	  sínum	  en	  annar	  þeirra	  er	  alinn	  upp	  hjá	  fósturfjölskyldu	  og	  hinn	  hjá	  
ættingjum.	  Viðmælendur	  sem	  aldir	  eru	  upp	  hjá	  foreldrum	  sínum	  eru	  báðir	  mjög	  sterkir	  í	  
samskiptum	  og	  sóttu	  mikið	  félagslíf	  bæði	  í	  grunn-‐	  og	  framhaldsskóla.	  Viðmælendur	  sem	  
aldir	  eru	  upp	  hjá	  ættingjum	  og	  fósturfjölskyldu	  drógu	  sig	  til	  hlés	  á	  ákveðnum	  tímapunkti	  á	  
unglingsárunum	  í	  grunnskóla,	  lokuðu	  sig	  af	  og	  áttu	  erfitt	  með	  félagsleg	  tengsl.	  	  

4.4   Vettvangur	  rannsóknar	  

Vegna	  áhugaverðra	  aðstæðna	  í	  sveitarfélaginu	  Fjarðabyggð	  sem	  er	  fjölkjarna	  sveitarfélag,	  
ákvað	  ég	  að	  velja	  það	  sem	  vettvang	  rannsóknar	  og	  ekki	  síður	  vegna	  tengsla	  minna	  við	  
sveitarfélagið	  þar	  sem	  ég	  er	  búsett	  í	  sveitarfélaginu	  og	  vinn	  þar	  einnig.	  Hentugt	  þótti	  mér	  	  
að	  afmarka	  rannsóknina	  við	  eitt	  sveitarfélag	  heldur	  en	  einn	  landshluta,	  fyrir	  þetta	  
verkefni.	  Ég	  hef	  mikinn	  áhuga	  á	  stöðu	  ungs	  fólks	  í	  dreifbýli,	  þar	  sem	  minna	  er	  um	  þjónustu	  
og	  tækifæri	  ekki	  jafn	  fjölbreytt	  og	  fyrirfinnast	  í	  þéttbýli	  og	  því	  meiri	  hætta	  á	  að	  ungt	  fólk	  
fari	  í	  stóru	  mæli	  og	  komi	  ekki	  aftur	  vegna	  skorts	  á	  atvinnumöguleikum	  og	  þjónustu	  sem	  í	  
boði	  er	  í	  sveitarfélaginu	  (Þóroddur	  Bjarnason	  og	  Þórólfur	  Þórlindsson,	  2006).	  Mér	  fannst	  
því	  mikilvægt	  að	  skoða	  sjónarhorn	  ungmenna	  á	  það	  sem	  þau	  viðhafast	  í	  frítíma	  sínum	  og	  
þau	  tækifæri	  á	  sviði	  félagsstarfs,	  tómstunda	  og	  annarskonar	  afþreyingu	  sem	  býðst	  ungu	  
fólki	  í	  dreifbýli.	  

Sveitarfélagið	  Fjarðabyggð	  er	  sameinað	  úr	  sex	  bæjarkjörnum	  á	  austurlandi.	  Sveitarfélagið	  
hefur	  þó	  verið	  lengi	  í	  mótun	  til	  þess	  sem	  það	  er	  í	  dag	  og	  hefur	  verið	  í	  þeirri	  mynd	  sem	  það	  
er	  í	  dag	  síðan	  árið	  2006.	  Forsaga	  sameiningar	  sveitarfélagsins	  má	  rekja	  til	  ársins	  1988	  
þegar	  Helgustaðahreppur	  sameinaðist	  Eskifjarðarkaupstað	  og	  er	  því	  langur	  aðdragandi	  að	  
því	  að	  verða	  Fjarðabyggð	  eins	  og	  hún	  þekkist	  í	  dag.	  Það	  var	  svo	  árið	  1998	  að	  fyrri	  
sameining	  sveitarfélagsins	  varð	  þegar	  Neskaupstaður,	  Eskifjarðarkaupstaður	  og	  
Reyðarfjörður	  sameinuðust	  en	  það	  var	  svo	  með	  seinni	  sameiningu	  að	  Fjarðabyggð	  varð	  til	  
í	  núverandi	  mynd,	  þegar	  að	  Fáskrúðsfjörður,	  Stöðvarfjörður	  og	  Mjóifjörður	  sameinuðust	  
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Fjarðabyggð	  (Fjarðabyggð,	  e.d.).	  Fjarðabyggð	  er	  stærsta	  sveitarfélagið	  á	  austurlandi	  og	  
það	  tíunda	  stærsta	  á	  landsvísu	  og	  telur	  tæplega	  4.700	  íbúa.	  	  

Fjarðabyggð	  er	  eins	  og	  áður	  sagði	  fjölkjarna	  sveitarfélag	  sem	  getur	  flækt	  möguleika	  
sveitarfélagsins	  á	  að	  bjóða	  upp	  á	  fjölbreytta	  og	  faglega	  þjónustu	  í	  tómstunda-‐	  og	  
félagstengdum	  viðfangsefnum.	  Miðað	  við	  stærð	  þess	  er	  hins	  vegar	  afar	  mikilvægt	  að	  
málefni	  ungs	  fólks	  séu	  skoðuð	  með	  tilliti	  til	  þeirra	  aðstæðna	  sem	  sveitarfélagið	  hefur	  upp	  
á	  að	  bjóða	  og	  þann	  skort	  sem	  það	  býr	  við,	  frá	  sjónarhorni	  ungmenna.	  

4.5   Öflun	  og	  úrvinnsla	  gagna	  

4.5.1   Öflun	  gagna	  

Við	  öflun	  gagna	  var	  notast	  við	  eigindleg	  viðtöl	  þar	  sem	  rætt	  var	  við	  fjögur	  ungmenni	  eins	  
og	  kom	  fram	  hér	  að	  framan.	  Viðtölin	  fóru	  fram	  yfir	  mánaðartímabil	  eftir	  því	  sem	  
viðmælendur	  fengust	  og	  hvenær	  hentaði	  þeim	  að	  koma	  í	  viðtalið.	  Hvert	  viðtal	  tók	  um	  25-‐
45	  mínútur	  eftir	  því	  hvað	  viðmælendur	  höfðu	  til	  málanna	  að	  leggja.	  	  	  

Við	  undirbúning	  rannsóknarinnar	  hafði	  verið	  búinn	  til	  viðtalsrammi	  með	  spurningum	  sem	  
nýttur	  var	  í	  viðtalið.	  Viðtalsramminn	  var	  þó	  aðlagaður	  að	  hverjum	  viðmælanda	  fyrir	  sig	  og	  
vatt	  oft	  upp	  á	  sig	  í	  kringum	  þær	  upplýsingar	  fram	  komu	  um	  efnið	  hverju	  sinni,	  allt	  eftir	  
áhuga	  og	  sýn	  viðmælanda	  á	  þau	  málefni	  rædd	  voru	  í	  viðtölunum.	  

Í	  upphafi	  hvers	  viðtals	  var	  farið	  yfir	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  án	  þess	  þó	  að	  gefa	  of	  
mikið	  upp	  um	  tilgang	  þess	  og	  markmið.	  Einnig	  var	  viðmælendum	  gerð	  grein	  fyrir	  að	  þeir	  
yrðu	  ekki	  nafngreindir	  í	  ritgerðinni	  sem	  unnin	  er	  upp	  úr	  rannsókninni	  og	  að	  staðarháttum	  
yrði	  breytt	  eða	  tekið	  út,	  nema	  að	  fram	  kæmi	  að	  unnið	  væri	  með	  úrtak	  úr	  Fjarðabyggð.	  	  
Mikilvægt	  er	  að	  þátttakendum	  sé	  gerð	  grein	  fyrir	  þessu	  þó	  svo	  að	  þeir	  vildu	  greina	  frá	  
nafni	  sínu	  í	  ritinu	  og	  mikilvægt	  er	  að	  nafnleynd	  ríki	  og	  notast	  sé	  við	  dulnefni,	  vegna	  
mögulegra	  viðkvæmra	  málefna	  sem	  gætu	  komið	  upp	  við	  gagnasöfnun.	  Þetta	  getur	  verið	  
sérstaklega	  viðkvæmt	  í	  minni	  samfélögum	  eins	  og	  hér	  um	  ræðir	  og	  er	  því	  enn	  mikilvægara	  
að	  gæta	  trúnaðar	  og	  notast	  við	  dulnefni	  (Taylor	  og	  Bogdan,	  1998).	  	  

Viðtöl	  voru	  tekin	  upp	  með	  samþykki	  viðmælenda	  til	  þess	  að	  allar	  upplýsingar	  sem	  fram	  
komu	  í	  viðtölum	  yrðu	  aðgengilegar	  til	  að	  rita	  upp	  og	  greina.	  Tekið	  var	  fram	  að	  
viðmælendur	  hefðu	  tækifæri	  til	  að	  draga	  sig	  úr	  rannsókninni	  ef	  þeir	  vildu	  og	  þá	  gætu	  þeir	  
einnig	  sleppt	  að	  svara	  þeim	  spurningum	  sem	  þeir	  teldu	  sig	  ekki	  geta	  svarað	  eða	  þættu	  
óþægilegar.	  Rannsakandi	  reyndi	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  skapa	  gott	  og	  þægilegt	  umhverfi	  
fyrir	  viðmælandann	  og	  hafa	  viðtalið	  í	  formi	  spjalls	  og	  á	  persónulegum	  grundvelli	  þannig	  að	  
viðtalið	  yrði	  ekki	  of	  stíft	  og	  formlegt.	  Viðmælendur	  voru	  opnir	  fyrir	  spurningunum	  og	  
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liðlegir	  til	  að	  svara	  og	  var	  upplifun	  rannsakanda	  sú	  að	  honum	  væri	  treyst	  fyrir	  
upplýsingum	  og	  úrvinnslu	  þeirra.	  Slíkt	  umhverfi	  og	  andrúmsloft	  gefur	  oft	  af	  sér	  mun	  betri	  
útkomu	  viðtalsins	  og	  gefur	  félagslegum	  rannsóknum	  mun	  betri	  grunn	  heldur	  en	  ef	  það	  er	  
of	  formlegt	  og	  ópersónulegt.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  nálgast	  viðmælendur	  á	  
persónulegan	  hátt	  og	  reyna	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  þeirra	  sem	  rætt	  er	  við	  og	  skynja	  það	  sem	  
rætt	  er	  um	  (Taylor	  og	  Bogdan,	  1998).	  	  	  

Áður	  en	  eiginlegt	  viðtal	  hófst	  var	  farið	  yfir	  hvernig	  viðtalið	  var	  byggt	  upp,	  lið	  fyrir	  lið	  og	  þá	  
hafist	  handa	  við	  að	  afla	  upplýsinga	  með	  þeim	  spurningum	  sem	  rannsakandi	  hafði	  lagt	  upp	  
með.	  	  

4.5.2   Úrvinnsla	  gagna	  

Viðtölin	  voru	  öll	  rituð	  upp	  eftir	  því	  sem	  þau	  voru	  tekin	  og	  þá	  eftir	  að	  öll	  viðtöl	  höfðu	  verið	  
rituð	  upp	  voru	  þau	  prentuð	  og	  hafist	  handa	  við	  að	  fara	  yfir	  og	  forgreina	  efni	  þeirra.	  
Forgreining	  viðtala	  fór	  þannig	  fram	  að	  rannsakandi	  skrifaði	  niður	  þær	  upplýsingar	  sem	  
voru	  eftirtektarverðar	  og	  þær	  hugleiðingar	  sem	  rannsakandi	  hafði	  varðandi	  það	  efni	  sem	  
kom	  fram.	  Eftir	  að	  farið	  hafði	  verið	  yfir	  viðtölin	  var	  byrjað	  að	  skoða	  mögulega	  flokka	  fyrir	  
greiningar	  og	  mátað	  við	  viðtölin.	  Fyrst	  um	  sinn	  notaði	  rannsakandi	  fjóra	  flokka	  en	  endað	  
var	  á	  að	  nota	  þrjá	  flokka	  sem	  hentuðu	  best	  viðtölunum	  fjórum	  og	  höfðu	  sameiginlegan	  
grunn	  í	  því	  efni	  sem	  viðmælendur	  úr	  öllum	  fjórum	  viðtölunum	  lögðu	  til.	  Flokkarnir	  þrír	  eru	  
Tómstundir	  og	  frítími,	  Fræðsla	  og	  forvarnir	  og	  Sambönd	  og	  samskipti.	  	  

4.6   Siðferðileg	  álitamál	  

Í	  ljósi	  þess	  hve	  lítið	  samfélagið	  í	  Fjarðabyggð	  er,	  hefðu	  mögulega	  geta	  komið	  upp	  ákveðin	  
vandkvæði	  við	  gerð	  rannsóknar	  vegna	  þess	  hve	  auðvelt	  hefði	  verið	  að	  þekkja	  
viðmælendur	  í	  rannsókninni.	  Rannsakandi	  tók	  því	  ákvörðun	  um	  að	  fjalla	  um	  viðmælendur	  
á	  hlutlausan	  og	  ókynbundinn	  hátt	  í	  umfjöllun	  um	  niðurstöður	  rannsóknar	  en	  einnig	  var	  
ekki	  fjallað	  náið	  um	  aðstæður	  og	  stöðu	  viðmælenda.	  Þar	  með	  var	  reynt	  að	  tryggja	  trúnað	  
við	  viðmælendur	  þannig	  að	  ekki	  væri	  hægt	  að	  tengja	  þá	  beint	  við	  rannsóknina.	  	  

Þar	  sem	  rannsakandi	  er	  búsettur	  í	  Fjarðabyggð	  og	  vinnur	  í	  félagsstarfi	  með	  börnum	  og	  
ungmennum	  í	  sveitarfélaginu,	  varð	  hann	  að	  gæta	  þess	  að	  hans	  túlkun	  og	  greining	  á	  
viðtölum	  litaðist	  ekki	  af	  eigin	  hugmyndum	  eða	  reynslu.	  Þó	  svo	  að	  rannsakandi	  hafi	  starfað	  
með	  ungmennum	  á	  svæðinu	  hefur	  hann	  ekki	  unnið	  í	  félagsstarfi	  með	  viðmælendum	  
rannsóknarinnar.	  Þess	  vegna	  má	  ætla	  að	  tengsl	  viðmælenda	  og	  rannsakanda	  séu	  ekki	  slík	  
að	  þau	  hafi	  haft	  áhrif	  á	  rannsóknina	  né	  skoðanir	  og	  hugmyndir	  viðmælenda	  um	  þau	  
viðfangsefni	  sem	  farið	  var	  yfir	  í	  viðtölum.	  	  
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5   Niðurstöður	  

Hér	  að	  framan	  hefur	  verið	  farið	  yfir	  stöðu	  ungmenna	  sem	  búa	  á	  dreifbýlum	  svæðum.	  
Áherslur	  voru	  lagðar	  á	  að	  fara	  ítarlega	  yfir	  fræðilegan	  bakgrunn	  í	  þeim	  málefnum	  sem	  
snúa	  að	  ungu	  fólki	  og	  frítíma	  þeirra,	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  kortleggja	  mikilvægi	  þess	  að	  
ungmennum	  í	  dreifbýli	  sé	  búinn	  góður	  og	  uppbyggilegur	  vettvangur	  til	  að	  sinna	  
tómstundum,	  félagsstörfum	  eða	  annarskonar	  afþreyingu	  í	  frítíma	  sínum.	  Mest	  áhersla	  er	  
lögð	  á	  að	  koma	  á	  framfæri	  þeirri	  sýn	  sem	  ungmenni	  í	  dreifbýli	  hafa	  á	  frítíma	  sinn	  og	  
jafnaldra	  sinna	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  tómstunda-‐	  og	  félagstengd	  málefni	  í	  
dreifbýli.	  Viðmælendur	  eru	  með	  ólíkan	  bakgrunn	  og	  öll	  með	  mismunandi	  lífsreynslu	  að	  
baki.	  Þótt	  fjölskyldutengsl	  þeirra,	  félagasleg	  og	  andleg	  staða	  og	  viðfangsefni	  í	  frítímanum	  
sé	  um	  margt	  fremur	  ólíkt	  á	  milli	  viðmælenda,	  má	  einnig	  finna	  líkindi	  eða	  svipaðar	  áherslur	  
á	  milli	  þeirra.	  Þessir	  ólíku	  þættir	  veita	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  enn	  áhugaverðari	  sýn.	  	  

Viðfangsefnum	  rannsóknarinnar	  var	  skipt	  niður	  í	  þrjú	  þemu	  sem	  voru	  áberandi	  í	  öllum	  
viðtölum.	  Farið	  er	  vel	  yfir	  hvert	  þema	  fyrir	  sig	  og	  gerð	  grein	  fyrir	  því	  hvernig	  sýn	  
ungmennanna	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  er	  á	  þau	  málefni	  sem	  tengjast	  þemunum.	  

5.1   Tómstundir	  og	  frítími	  

Í	  rannsókninni	  var	  lagt	  mikið	  upp	  úr	  að	  fá	  sem	  skýrasta	  mynd	  á	  hvernig	  sýn	  þátttakenda	  er	  
á	  frítíma	  sinn	  og	  þær	  tómstundir	  og	  félagslegu	  athafnir	  sem	  þau	  fást	  við	  í	  frítíma	  sínum.	  Í	  
þemanu	  Tómstundir	  og	  frítími	  er	  farið	  yfir	  allt	  það	  sem	  snýr	  að	  frítíma	  ungmennanna,	  
tómstundaiðkun,	  aðsókn	  í	  félagsstarf	  og	  allar	  þær	  athafnir	  sem	  viðmælendur	  nefna	  sem	  
tengjast	  frítíma	  og	  tómstundum.	  	  

5.1.1   Mikilvægt	  hlutverk	  tómstunda	  

Tómstundir	  og	  félagsstarf	  eru	  mikilvæg	  í	  lífi	  ungmennanna	  og	  kemur	  það	  skýrt	  fram	  í	  
viðtölum	  en	  viðmælendur	  voru	  sammála	  um	  að	  tómstundir	  og	  félagslíf	  skiptu	  mjög	  miklu	  
eða	  tiltölulega	  miklu	  máli	  í	  sínu	  lífi.	  Í	  einni	  spurninganna	  voru	  viðmælendur	  beðnir	  um	  að	  
segja	  frá	  hversu	  lítilvægu	  eða	  mikilvægu	  hlutverki	  tómstundir,	  félagsmál	  eða	  annars	  konar	  
afþreying	  skiptir	  í	  þeirra	  lífi	  á	  skalanum	  0-‐5.	  Lítilvægu	  hlutverki	  væri	  núll	  á	  skalanum	  en	  
mjög	  mikilvægu	  hlutverki	  væri	  fimm	  á	  skalanum.	  Tveir	  viðmælenda	  svöruðu	  fimm,	  einn	  
fjögur	  og	  einn	  þrjú,	  sem	  sýnir	  okkur	  að	  tómstundir	  og	  félagslíf	  hefur	  fremur	  miklu	  
hlutverki	  að	  gegna	  í	  lífi	  ungmennanna.	  Það	  kemur	  mjög	  sterkt	  fram	  heilt	  yfir	  rannsóknina,	  	  
hversu	  meðvituð	  þau	  eru	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  eiga	  félagslíf,	  stunda	  áhugamál	  og	  fást	  við	  
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uppbyggilegar	  athafnir	  í	  frítíma	  sínum.	  Eins	  og	  viðmælandi	  3	  orðaði	  það	  aðspurður	  hvers	  
vegna	  tómstundir	  og	  félagsstarf	  skipaði	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  lífinu:	  	  

[...]	  bara	  svo	  að	  maður	  festist	  ekki	  í	  náminu	  eða	  einhverju	  og	  bara	  til	  að	  hafa	  
gaman	  af	  lífinu.	  Mér	  finnst	  það	  bara	  mjög	  mikilvægt	  fyrir	  andlega	  heilsu.	  	  	  

Þrír	  af	  fjórum	  viðmælendum	  nefna	  að	  snjalltækjanotkun	  og	  sjónvarpsáhorf	  sé	  
einkennandi	  fyrir	  frítíma	  barna	  og	  ungmenna	  í	  dag.	  Það	  sé	  slæm	  þróun	  sem	  fari	  versnandi	  
með	  árunum	  og	  hafi	  mikil	  áhrif	  á	  félagsleg	  samskipti	  og	  virkni	  einstaklinga	  í	  ýmsum	  
viðfangsefnum	  eins	  og	  þeim	  sem	  snúa	  að	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  eða	  öðrum	  
uppbyggjandi	  athöfnum	  í	  frítímanum.	  	  

Þau	  telja	  því	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  reyna	  að	  snúa	  þessari	  þróun	  við	  og	  að	  börn	  og	  unglingar	  
þurfi	  að	  verja	  sem	  mestum	  tíma	  með	  vinum	  og	  taka	  þátt	  félagslegum	  samskiptum	  og	  
njóta	  þess	  að	  vera	  með	  fólki:	  	  

Þótt	  maður	  sé	  kannski	  þúst	  saman	  í	  tölvunni	  það	  er	  ekki	  það	  sama	  og	  að	  vera	  
með	  manneskjunni	  í	  persónu	  og	  maður	  kynnist	  þeim	  bara	  mun	  nær	  ef	  maður	  
er	  við	  hliðina	  á	  þeim.	  Ég	  held	  það	  sé	  bara	  mun	  betra.	  	  

	  	  

5.1.2   Frítími	  viðmælenda	  við	  lok	  grunnskóla	  

Við	  lok	  grunnskóla	  voru	  viðmælendur	  á	  mismunandi	  stað	  í	  sínu	  lífi.	  Það	  hefur	  áhrif	  á	  stöðu	  
viðmælenda	  hvar	  þau	  voru	  búsett	  og	  það	  sem	  stóð	  þeim	  til	  boða	  í	  félagsstarfi	  og	  
tómstundum,	  sem	  getur	  verið	  misjafnt	  milli	  bæjarkjarna	  en	  getur	  einnig	  hafa	  verið	  
einhver	  munur	  á	  milli	  ára,	  sem	  vert	  er	  að	  taka	  til	  greina.	  

Félagsmiðstöðvastarf	  stóð	  öllum	  viðmælendum	  til	  boða	  í	  heimabæ	  en	  nefna	  þrír	  af	  fjórum	  
viðmælendum	  að	  aðsókn	  í	  hefðbundið	  félagsmiðstöðvastarf	  hafi	  minnkað	  í	  elsta	  bekk	  
grunnskóla.	  Hægt	  var	  að	  sækja	  félagsmiðstöðvastarf	  þrisvar	  sinnum	  í	  viku	  hjá	  
viðmælendum	  1	  og	  2,	  en	  boðið	  var	  upp	  á	  starf	  í	  félagsmiðstöðvum	  viðmælenda	  3	  og	  4	  
einu	  sinni	  í	  viku.	  Mismunandi	  ástæður	  voru	  fyrir	  minni	  aðsókn	  viðmælenda	  en	  viðmælandi	  
1	  nefnir	  að	  það	  hafi	  sennilega	  ekki	  þótt	  nógu	  „kúl”	  vegna	  þess	  að	  yngri	  bekkir	  voru	  að	  
mæta.	  	  Að	  sama	  skapi	  segir	  viðmælandi	  3	  að	  það	  hafi	  verið	  meira	  sótt	  í	  sérstaka	  viðburði	  
en	  ekki	  eins	  í	  hefðbundnar	  opnanir.	  Viðmælendur	  2	  og	  4	  sögðu	  að	  þeir	  hefðu	  átt	  erfitt	  
með	  félagsleg	  tengsl	  og	  lokuðu	  sig	  af	  á	  þessum	  tíma.	  Viðmælandi	  2	  segist	  hafa	  glímt	  við	  
andlega	  kvilla	  svo	  sem	  þunglyndi,	  kvíða	  og	  félagsfælni,	  sem	  höfðu	  áhrif	  á	  þáttöku	  í	  
félagslegum	  athöfnum.	  	  
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Íþróttastarf	  stóð	  einnig	  öllum	  viðmælendum	  til	  boða	  og	  var	  í	  flestum	  tilfellum	  fremur	  gott	  
starf	  í	  boði	  en	  takmarkað	  framboð	  var	  hjá	  viðmælanda	  4	  sem	  þurfti	  að	  sækja	  íþróttastarf	  
að	  mestu	  annars	  staðar	  en	  í	  heimabæ	  sínum	  þar	  sem	  lítið	  var	  um	  hreyfiaðstöðu	  fyrir	  
hópa.	  Viðmælandi	  2	  stundaði	  íþróttastarf	  mikið	  á	  þessum	  tíma	  og	  var	  þá	  mikið	  í	  fótbolta	  
og	  varði	  mestum	  tíma	  sínum	  í	  að	  æfa	  sig	  í	  fótbolta:	  	  

[…]	  ég	  var	  náttúrulega,	  bara	  mætti	  á	  allar	  fótboltaæfingar	  og	  ef	  það	  voru	  
einhverjar	  aukaæfingar	  eða	  eitthvað	  þá	  mætti	  ég	  á	  þær	  allar	  bara.	  Ef	  ég	  vissi	  
að	  það	  væri	  æfing	  með	  þú	  veist	  einhverjum	  yngri	  sem	  ég	  mætti	  mæta	  á	  þá	  
gerði	  ég	  það	  bara,	  allt	  sem	  tengdist	  fótboltanum.	  	  

Viðmælandi	  2	  segist	  þess	  á	  milli	  hafa	  verið	  mikið	  heima.	  Viðmælandi	  1	  sagðist	  hafa	  alfarið	  
hætt	  íþróttum	  á	  þessum	  tíma	  en	  hafi	  áður	  verið	  í	  fótbolta.	  Viðmælandi	  3	  talaði	  um	  að	  
hafa	  farið	  mikið	  í	  ræktina	  en	  viðmælandi	  4	  nefnir	  að	  hann	  hafi	  verið	  mikið	  í	  fótbolta	  með	  
íþróttafélagi	  sem	  hann	  sótti	  í	  annað	  bæjarfélag	  þegar	  hann	  hafi	  verið	  yngri.	  Einnig	  kemur	  
fram	  í	  viðtölum	  við	  þátttakendur	  að	  aðrar	  íþróttir	  hafi	  einnig	  verið	  í	  boði	  eins	  og	  sund,	  
skíði,	  golf	  og	  hafi	  einhverjir	  jafnaldrar	  sótt	  fimleika	  á	  Egilsstaði	  þar	  sem	  það	  stóð	  ekki	  til	  
boða	  í	  Fjarðabyggð	  á	  þessum	  tíma.	  	  

Frítími	  viðmælenda	  á	  þessum	  tíma	  var	  mjög	  misjafn	  en	  viðmælendur	  1	  og	  3	  nefna	  að	  þeir	  
hafi	  mikið	  verið	  með	  vinum	  sínum	  í	  ýmiskonar	  brasi,	  eins	  og	  að	  horfa	  á	  myndir,	  vera	  úti	  og	  
„hanga”	  með	  vinum	  sínum	  og	  taka	  „gelgjuröltið”	  eins	  og	  viðmælandi	  1	  kemst	  svo	  
skemmtilega	  að	  orði.	  

Viðmælandi	  2	  hélt	  sig	  mikið	  til	  hlés	  utan	  fótboltans	  eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  ofan,	  en	  fór	  
þó	  annað	  slagið	  í	  félagsmiðstöðina	  og	  gerði	  eitt	  og	  annað	  með	  vinum	  sínum	  þegar	  þannig	  
lá	  við.	  Viðmælandi	  4	  sagðist	  einnig	  hafa	  lokað	  sig	  mikið	  af	  á	  þessum	  tíma	  og	  að	  mestur	  
tími	  hafi	  farið	  í	  að	  vera	  í	  tölvunni	  en	  af	  og	  til	  hafi	  hann	  þó	  farið	  út	  í	  göngu	  eða	  að	  nýta	  
umhverfið	  og	  náttúruna	  í	  að	  stytta	  sér	  stundir.	  	  

Viðmælendur	  2	  og	  4	  nefna	  að	  aukin	  samskipti	  og	  samstarf	  milli	  bæjarkjarna	  hefði	  verið	  
afar	  mikill	  kostur	  og	  geti	  haft	  mikil	  áhrif	  ef	  slíkt	  væri	  gert	  markvisst	  í	  félags-‐	  og	  
tómstundastarfi	  fyrir	  unglinga.	  Þetta	  geti	  verið	  góður	  grunnur	  fyrir	  krakka	  sem	  svo	  koma	  
til	  með	  að	  vera	  saman	  í	  framhaldsskóla	  og	  því	  enn	  betra	  að	  geta	  verið	  búin	  að	  kynnast	  
jafnöldrum	  sínum	  og	  efla	  félagslegt	  net	  sitt.	  Þetta	  getur	  verið	  mjög	  áhrifaríkt	  fyrir	  alla	  
bæjarkjarna	  í	  Fjarðabyggð	  og	  getur	  haft	  einstaklega	  mikið	  gildi	  fyrir	  minni	  bæjarkjarna	  í	  
sveitarfélaginu	  þar	  sem	  minna	  framboð	  er	  á	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi.	  Báðir	  
viðmælendur	  segja	  að	  þau	  hefðu	  viljað	  fleiri	  sameiginlega	  viðburði	  og	  aukin	  tengsl	  
almennt	  þegar	  þau	  voru	  yngri.	  	  
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[...]	  ég	  held	  að	  bara	  svona	  haft	  auðveldari	  aðgengi	  til	  að	  sameina	  firðina	  
saman	  til	  dæmis	  eða	  eitthvað,	  það	  hefði	  verið	  mjög	  gott	  sko	  að	  fá	  að	  kynnast	  
krökkunum	  á	  hinum	  fjörðunum	  og	  bara	  búa	  til	  meira	  félagslíf	  fyrir	  krakka	  
skilurðu.	  

	  

5.1.3   Frítími	  viðmælenda	  í	  framhaldsskólum	  

Mikið	  stökk	  er	  að	  fara	  úr	  grunnskóla	  yfir	  í	  framhaldsskóla,	  þar	  sem	  umhverfið	  er	  ekki	  eins	  
formfast.	  Ungmennin	  bera	  meiri	  ábyrgð	  á	  sínu	  lífi	  þar	  sem	  þau	  þurfa	  að	  halda	  utan	  um	  
námið	  sitt	  sjálf	  og	  hafa	  meira	  fyrir	  því	  að	  halda	  utan	  um	  frítíma	  sinn.	  	  	  

Allir	  viðmælendur	  rannsóknarinnar	  tala	  um	  að	  frítími	  þeirra	  hafi	  breyst	  til	  muna	  eftir	  að	  
þeir	  hófu	  nám	  í	  framhaldsskólum.	  Viðmælendur	  stunda,	  eða	  hafa	  stundað,	  nám	  við	  
Verkmenntaskóla	  Austurlands	  og	  Menntaskólann	  á	  Egilsstöðum.	  

Allir	  tala	  um	  að	  fyrsta	  árið	  hafi	  farið	  mikið	  í	  að	  kynnast	  nýju	  umhverfi	  og	  nýju	  fólki	  en	  allir	  
viðmælendur	  voru	  á	  heimavistum	  skólanna	  fyrstu	  árin.	  	  

Viðmælandi	  4	  segist	  hafa	  verið	  lengi	  að	  ná	  upp	  sjálfstrausti	  til	  að	  kynnast	  nýju	  fólki	  í	  
skólanum	  á	  eigin	  vegum	  og	  geta	  verið	  virkur	  í	  félagslegu	  umhverfi.	  Mestur	  tími	  hafi	  því	  
farið	  í	  að	  vera	  í	  tölvunni	  en	  af	  og	  til	  farið	  með	  vinum	  sínum	  út	  og	  hafa	  gaman.	  Það	  hafi	  því	  
ekki	  verið	  fyrr	  en	  á	  öðru	  ári	  sem	  auðvelt	  hafi	  verið	  að	  fara	  og	  kynnast	  fólki	  og	  eiga	  í	  
samskiptum	  við	  aðra	  sjálfur	  án	  þess	  að	  þurfa	  að	  kynnast	  fólki	  í	  gegnum	  vini	  sína.	  	  

Aðrir	  viðmælendur	  segjast	  hafa	  varið	  miklum	  tíma	  í	  að	  vera	  með	  vinum	  sínum	  og	  kynnast	  
nýju	  fólki.	  Þá	  hafi	  verið	  mikið	  „hangsað”	  á	  vistarherbergjum	  eða	  farið	  á	  rúntinn	  með	  eldri	  
nemendum.	  Þá	  hafi	  forgangsröðun	  í	  tómstundum	  og	  áhugamálum	  breyst	  til	  muna	  en	  
viðmælandi	  2	  tekur	  dæmi	  um	  að	  vinir	  og	  félagslíf	  hafi	  færst	  ofar	  fótboltanum	  sem	  áður	  
hafi	  verið	  á	  toppnum.	  

Almennt	  tala	  viðmælendur	  um	  að	  á	  seinni	  árum	  í	  framhaldsskólunum	  hafi	  þeir	  sótt	  meira	  í	  
félags-‐	  og	  tómstundastarf,	  sem	  að	  mestu	  fór	  fram	  á	  vegum	  skólans	  eða	  á	  vettvangi	  
skólans.	  Viðmælandi	  1	  tók	  mikinn	  þátt	  í	  félagsstarfi	  skólans	  og	  var	  mikið	  til	  taks	  við	  
nemendaráð	  þrátt	  fyrir	  að	  hafa	  ekki	  verið	  meðlimur	  ráðsins	  en	  hafði	  gaman	  af	  því	  að	  taka	  
að	  sér	  verkefni	  til	  aðstoðar	  nemendaráði	  en	  hafi	  einnig	  tekið	  þátt	  í	  verkefnum	  eins	  og	  að	  
vera	  með	  í	  leikritinu	  sem	  skólinn	  setti	  á	  svið.	  Viðmælandi	  4	  segir	  að	  áður	  hafi	  verið	  boðið	  
upp	  á	  tíma	  í	  íþróttahúsi	  bæjarins	  sem	  eingöngu	  voru	  ætlaðir	  þeim	  sem	  dvöldu	  á	  vistinni	  
en	  það	  hafi	  nú	  lagst	  niður.	  Hins	  vegar	  hafi	  verið	  hægt	  að	  fara	  í	  pool,	  koma	  saman	  í	  
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sjónvarpsherberginu	  að	  horfa	  á	  myndir	  eða	  spilað.	  Þetta	  sé	  einnig	  enn	  til	  staðar	  en	  það	  sé	  
þó	  ekki	  nema	  af	  og	  til	  sem	  fólk	  komi	  saman.	  

5.1.4   Frítími	  viðmælenda	  í	  dag	  	  

Þrír	  af	  fjórum	  viðmælendum	  eru	  enn	  í	  námi	  við	  framhaldsskóla	  en	  stefna	  tveir	  
viðmælenda	  á	  að	  útskrifast	  í	  vor.	  	  

Allir	  viðmælendur	  tala	  um	  að	  þau	  séu	  fremur	  sátt	  við	  frítíma	  sinn	  eins	  og	  hann	  er	  í	  dag.	  
Hann	  hafi	  mótast	  hjá	  þeim	  flestum	  í	  þann	  farveg	  sem	  þau	  vildu	  og	  þau	  stýri	  því	  hvernig	  
honum	  er	  háttað.	  Það	  sé	  þó	  kannski	  helst	  að	  lítill	  tími	  gefist	  í	  frítíma	  þar	  sem	  nám	  eða	  
vinna	  taki	  meiri	  hlutann	  af	  tíma	  þeirra.	  Minni	  tími	  fari	  í	  að	  geta	  hangsað	  með	  vinum	  þó	  
þau	  gefi	  sér	  tíma	  til	  þess	  þegar	  þau	  finni	  þörf	  til	  þess.	  

Viðmælandi	  1	  útskrifaðist	  fyrir	  um	  rúmu	  ári	  síðan	  og	  er	  að	  vinna	  á	  félagslegum	  vettvangi,	  
með	  fólki	  á	  öllum	  aldri.	  Þegar	  viðmælandi	  var	  spurður	  út	  í	  frítíma	  sinn	  lýsir	  hann	  því	  eins	  
og	  hann	  sé	  mjög	  líkur	  því	  sem	  var	  í	  10.	  bekk	  nema	  að	  sumir	  hlutir	  hafi	  breyst,	  reynt	  sé	  að	  
verja	  eins	  miklu	  tíma	  og	  mögulegt	  er	  með	  vinum	  sínum	  á	  milli	  þess	  sem	  unnið	  er.	  	  

Viðmælendur	  2,	  3	  og	  4	  segjast	  verja	  miklum	  tíma	  í	  að	  sinna	  námi	  en	  viðmælendur	  2	  og	  3	  
eru	  einnig	  í	  hlutastarfi	  með	  skólanum.	  

Viðmælandi	  2	  segist	  stunda	  fótboltann	  þegar	  tími	  gefst	  til	  en	  sé	  einnig	  mun	  meðvitaðri	  
um	  þarfir	  sínar	  til	  þess	  að	  sinna	  félagslegum	  viðfangsefnum	  en	  ekki	  síður	  að	  taka	  tíma	  fyrir	  
sig	  og	  sinna	  andlegum	  þörfum	  með	  því	  að	  gefa	  sér	  tíma	  í	  næði	  og	  hafa	  notalega	  stund	  
með	  sjálfum	  sér.	  

Viðmælandi	  3	  segist	  verja	  þó	  nokkrum	  tíma	  í	  félagslífi	  skólans	  og	  verji	  ekki	  eins	  miklum	  
tíma	  með	  vinum	  eins	  og	  áður.	  Frítíminn	  fari	  þó	  að	  mestu	  í	  að	  læra	  en	  einnig	  að	  sinna	  þeim	  
ráðum	  og	  nefndum	  sem	  viðmælandi	  ýmist	  er	  meðlimur	  í	  eða	  formaður	  yfir.	  Hann	  reynir	  
þó	  að	  gefa	  sér	  tíma	  til	  að	  fara	  í	  ræktina	  líka.	  	  

Viðmælandi	  4	  nefnir	  einnig	  að	  mikill	  tími	  fari	  í	  að	  læra	  en	  hann	  gefi	  sér	  tíma	  til	  að	  hreyfa	  
sig	  á	  hverjum	  degi	  og	  reyni	  að	  gefa	  sér	  eins	  mikinn	  tíma	  fyrir	  vini	  sína	  eins	  og	  mögulegt	  er	  
þar	  sem	  það	  er	  afar	  mikilvægt	  í	  huga	  viðmælanda.	  	  

Á	  heildina	  litið	  eru	  viðmælendur	  fremur	  sáttir	  við	  stöðu	  sína	  í	  dag	  og	  hvernig	  þeir	  ráðstafa	  
frítíma	  sínum.	  Allir	  tala	  þeir	  um	  að	  vera	  meðvitaðir	  um	  hvenær	  þeir	  finna	  fyrir	  þörf	  til	  þess	  
að	  sækjast	  eftir	  félagsskap	  eða	  jafnvel	  finna	  tíma	  til	  að	  vera	  með	  sjálfum	  sér.	  Eins	  virðast	  
þeir	  sáttir	  við	  það	  sem	  stendur	  til	  boða	  og	  eru	  mjög	  meðvitaðir	  um	  að	  sækjast	  eftir	  þeim	  
áhugamálum	  og	  tómstundum	  sem	  þeir	  hafa	  vilja	  sinna,	  með	  því	  að	  stunda	  sjálfskapaðar	  
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tómstundir	  eða	  sækja	  í	  félagsstarf	  annað	  hvort	  innan	  skólanna	  og	  jafnvel	  taka	  þátt	  í	  að	  
móta	  félagsstarfið	  eða	  sækja	  í	  félagsstarf	  utan	  skólanna.	  	  

	  

5.2   Fræðsla	  og	  forvarnir	  

Að	  sögn	  viðmælanda	  2,	  hafa	  tvö	  ungmenni	  fallið	  fyrir	  eigin	  hendi	  á	  innan	  við	  ári	  sem	  sóttu	  
sama	  skóla	  og	  hann.	  Þessir	  sorglegu	  atburðir	  hafa	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  jafnaldra	  og	  telur	  
viðmælandi	  mikla	  þörf	  á	  markvissri	  fræðslu	  og	  að	  hægt	  sé	  að	  bjóða	  upp	  á	  þjónustu	  fyrir	  
ungmenni	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  taka	  á	  vandamálum	  sem	  virðast	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  
ungmenni	  í	  landshlutanum:	  	  

[...]	  eins	  og	  upp	  í	  menntaskóla	  hjá	  okkur	  þar	  er	  meiri	  en	  helmingurinn	  sem	  er	  
að	  kljást	  við	  einhver	  andleg	  vandamál	  og	  það	  er	  alveg	  búið	  að	  sýna	  sig	  á	  
síðustu	  árum	  að	  það	  þarf..	  bara	  bilaðslega	  mikla	  fræðslu	  um	  það	  og	  sýna	  
krökkum	  hvert	  þeir	  geta	  leitað.	  	  

Viðmælandi	  kemur	  hér	  skýrt	  inn	  á	  þá	  þörf	  sem	  virðist	  ríkja	  meðal	  ungmennanna	  og	  þann	  
skort	  á	  úrræðum	  sem	  virðist	  ríkja	  í	  þessum	  málum	  fyrir	  ungmenni	  á	  Austurlandi.	  
Viðmælandi	  3	  kom	  einnig	  inn	  á	  að	  slík	  þjónusta	  þyrfti	  að	  vera	  til	  staðar	  fyrir	  börn	  og	  
ungmenni	  og	  aðgengileg	  á	  þann	  hátt	  að	  hægt	  væri	  að	  leita	  til	  ákveðinna	  aðila	  í	  skóla	  eða	  
tómstundastarfi	  sem	  auðvelt	  væri	  að	  tala	  við	  og	  gætu	  verið	  einstaklingum	  til	  stuðnings.	  
Það	  hefði	  einnig	  verið	  að	  mati	  viðmælanda	  þörf	  á	  að	  geta	  leitað	  til	  slíks	  aðila	  á	  yngri	  árum,	  
upplifunin	  sé	  sú	  að	  erfitt	  sé	  að	  nálgast	  slíka	  aðstoð:	  	  

[...]	  þúst	  það	  er	  eins	  og	  manni	  líði	  eins	  og	  maður	  þurfi	  að	  vera	  eitthvað	  mjög	  
mikið	  að	  til	  þess	  að	  maður	  leiti	  til	  dæmis	  á	  sálfræðing	  eða	  félagsráðgjafa	  eða	  
eitthvað	  svoleiðis.	  	  

Viðmælandi	  1	  nefndi	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  ungmenni	  hefðu	  vitneskju	  um	  að	  tími	  þeirra	  
utan	  skyldustarfa	  væri	  frítími	  og	  væri	  þá	  ekki	  síður	  mikilvægt	  að	  hafa	  vitneskju	  um	  hvað	  
þeir	  ættu	  að	  gera	  við	  hann.	  Nefnir	  viðmælandi	  að	  jafnaldrar	  verji	  miklum	  tíma	  í	  að	  vinna	  
og	  hafi	  ekki	  mikinn	  tíma	  fyrir	  tómstundir	  eða	  aðrar	  uppbyggjandi	  athafnir	  í	  frítímanum.	  
Mikið	  er	  um	  að	  fólk	  vilji	  taka	  því	  rólega	  og	  hvíla	  sig	  en	  hittist	  þá	  jafnan	  á	  bæjarbarnum	  til	  
að	  skemmta	  sér	  þegar	  ekki	  er	  verið	  að	  vinna.	  

Viðmælanda	  2	  finnst	  mikilvægt	  að	  fræðsla	  sé	  til	  staðar	  fyrir	  börn	  og	  ungmenni	  um	  málefni	  
á	  sviði	  andlegra	  vandamála.	  Þá	  skipti	  máli	  að	  sá	  sem	  veiti	  fræðsluna	  sé	  einhver	  sem	  
krakkarnir	  geti	  tengt	  við	  og	  segi	  frá	  sinni	  eigin	  reynslu,	  sem	  að	  mati	  viðmælanda	  myndi	  ná	  
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best	  til	  þeirra.	  Mikilvægt	  sé	  að	  höfða	  til	  karla	  og	  kvenna,	  þannig	  að	  fólk	  af	  báðum	  kynjum	  
sjái	  um	  fræðsluna.	  

5.3   Sambönd	  og	  samskipti	  	  	  

Áhugavert	  var	  hversu	  mismunandi	  fjölskyldumynstur	  virtist	  vera	  á	  meðal	  viðmælenda.	  En	  
þá	  var	  einnig	  áhugavert	  að	  sjá	  má	  ákveðið	  mynstur	  milli	  félagslegra	  tengsla	  og	  
fjölskyldumynsturs.	  Helmingur	  viðmælenda	  var	  alinn	  upp	  hjá	  foreldrum	  sínum,	  einn	  þeirra	  
með	  foreldrum	  sem	  enn	  eru	  í	  sambúð	  og	  á	  í	  mjög	  góðum	  og	  miklum	  samskiptum	  við	  
foreldra	  sína	  og	  systkin,	  annar	  viðmælandi	  á	  foreldra	  sem	  skildu	  þegar	  viðmælandi	  var	  á	  
yngsta	  stigi	  í	  grunnskóla	  en	  er	  í	  miklum	  og	  góðum	  samskiptum	  við	  foreldra,	  stjúpforeldri	  
og	  stjúpsystkin.	  Hinn	  helmingur	  viðmælenda	  höfðu	  mismunandi	  sögur	  að	  segja	  og	  voru	  
ekki	  alin	  upp	  af	  foreldrum	  sínum,	  einn	  viðmælandi	  var	  alinn	  upp	  af	  ættingjum	  sínum	  en	  
hefur	  hins	  vegar	  alltaf	  haft	  samskipti	  við	  foreldra	  sína	  og	  hafi	  þá	  átt	  mjög	  sterkt	  samband	  
við	  uppeldissystkin	  sitt.	  Annar	  viðmælandi	  var	  tekinn	  í	  fóstur	  sem	  barn	  og	  er	  alinn	  upp	  hjá	  
fósturfjölskyldu	  sinni	  en	  hefur	  verið	  í	  litlum	  samskiptum	  við	  blóðfjölskyldu	  sína.	  	  Ekki	  er	  
hægt	  að	  meta	  annað	  en	  að	  samskipti	  við	  uppeldisfjölskyldur	  hafi	  verið	  góð	  en	  
viðmælendur	  nefna	  ekki	  sérstaklega	  samskipti	  sín	  við	  þær.	  	  

Sögðust	  viðmælendur	  2	  og	  4	  hafa	  lokað	  sig	  af	  á	  þeim	  tíma	  sem	  þeir	  voru	  að	  ljúka	  
grunnskóla	  en	  viðmælandi	  4	  segist	  hafa	  átt	  erfitt	  með	  að	  koma	  sér	  á	  framfæri	  í	  
félagslegum	  tilgangi	  og	  lokað	  sig	  einnig	  af	  eftir	  að	  hann	  byrjaði	  í	  framhaldsskóla.	  

Þeir	  viðmælendur	  í	  rannsókninni	  sem	  aldir	  voru	  upp	  af	  foreldrum	  sínum	  og	  áttu	  almennt	  í	  
góðum	  samskiptum	  við	  foreldra	  sína,	  voru	  einnig	  almennt	  mjög	  góðir	  í	  samskiptum	  við	  
fólk	  og	  áttu	  góð	  tengsl	  við	  fjölskyldu	  og	  vini	  en	  töldu	  sig	  einnig	  hafa	  verið	  sterkir	  í	  
samskiptum	  við	  jafnaldra	  sína.	  	  

Viðmælandi	  1	  talar	  um	  að	  hafa	  verið	  svolítið	  í	  forystu	  í	  vinahópnum	  sínum	  og	  talar	  um	  að	  
vinirnir	  hafi	  fylgt	  eftir	  því	  sem	  viðmælandi	  gerði.	  En	  segir	  að	  það	  hafi	  skipt	  miklu	  máli	  að	  
vera	  í	  miklum	  samskiptum	  og	  geri	  það	  enn:	  	  

[…]	  ég	  er	  mjög	  mikil	  félagsvera	  og	  ég	  finn	  það	  að	  ef	  ég	  er	  ekki	  búin	  að	  vera	  í	  
kringum	  fólk	  eða	  gera	  eitthvað	  svona	  félagslegt	  þá	  bara	  líður	  mér	  mjög	  illa.	  	  

Viðmælandi	  3	  talar	  um	  að	  hafa	  alltaf	  verið	  sterkur	  í	  samskiptum	  og	  að	  hafa	  átt	  sérstaklega	  
góðan	  tíma	  í	  lok	  grunnskóla	  vinalega	  séð.	  Í	  upphafi	  framhaldsskóla	  hélt	  viðmælandi	  sig	  
svolítið	  til	  hlés,	  það	  hafi	  verið	  vegna	  þess	  að	  viðmælandi	  hafi	  ekki	  þekkt	  marga.	  
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Jáá	  ég	  bara	  kom	  inn	  í	  nýjan	  skóla	  og	  þekkti	  engan	  og	  langaði	  bara	  svo	  að	  koma	  
vel	  fram	  og	  þorði	  ekkert	  að	  vera	  að	  setja	  mig	  mikið	  á	  framfæri	  eða	  eitthvað	  
svoleiðis.	  	  

Það	  hafi	  þó	  breyst	  þar	  sem	  viðmælandi	  sé	  í	  starfi	  þar	  sem	  félagsleg	  samskipti	  eru	  
grundvöllur	  starfsins	  og	  tekur	  viðmælandi	  2	  einnig	  mikið	  þátt	  í	  félagsstarfi	  skólans	  þar	  sem	  
viðmælandi	  er	  í	  nefndum	  og	  félögum	  í	  skólanum	  og	  er	  því	  í	  miklum	  samskiptum	  við	  fólk	  
almennt.	  Viðmælandi	  telur	  mikilvægt	  að	  hægt	  sé	  að	  sækja	  félagsskap	  í	  hóp	  þar	  sem	  
áhugamál	  einstaklinganna	  sem	  sækja	  félagsstarfið	  eru	  þau	  sömu,	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  
spjalla	  um	  hluti	  sem	  skipta	  þá	  máli:	  	  

[…]	  það	  hjálpar	  mér	  svo	  mikið	  að	  hafa	  einhvern	  svona	  hóp	  af	  fólki	  sem	  ég	  get	  
talað	  við	  um	  þetta	  af	  því	  að	  mér	  finnst	  þetta	  svo	  gaman.	  

5.4   Samantekt	  á	  niðurstöðum	  

Í	  niðurstöðunum	  fáum	  við	  góða	  mynd	  af	  sýn	  fjögurra	  ólíkra	  ungmenna	  á	  frítíma	  sinn.	  Öll	  
hafa	  þau	  mismunandi	  upplifun	  og	  reynslu,	  en	  þó	  er	  hægt	  að	  sjá	  nokkra	  sameiginlega	  
þræði	  sem	  þau	  nefna	  flest	  eða	  jafnvel	  öll.	  Áhugavert	  er	  að	  sjá	  það	  hversu	  meðvituð	  
ungmenni	  eru	  um	  þarfir	  sínar	  á	  andlegan	  og	  félagslegan	  hátt	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  vera	  í	  
félagslegum	  samskiptum	  og	  rækta	  þau	  sambönd	  við	  vini	  og	  fjölskyldu	  sem	  þau	  telja	  
nauðsynleg	  fyrir	  andlega	  vellíðan.	  	  

Þó	  ekki	  hafi	  verið	  mikil	  fjölbreytni	  í	  tómstundum	  eða	  afþreyingu	  fyrir	  unglinga,	  segja	  
viðmælendur	  að	  ýmislegt	  hafi	  staðið	  til	  boða.	  Eins	  og	  áður	  sagði	  hefur	  fjölbreytni	  og	  
framboð	  verið	  mjög	  misjafnt	  milli	  bæjarkjarna	  en	  staðirnir	  eru	  misstórir	  og	  hefur	  einnig	  
verið	  mismikil	  virkni	  í	  starfi	  hvort	  sem	  um	  ræðir	  íþróttir,	  félagsstarf	  eða	  annarskonar	  
tómstundir.	  Skortur	  á	  tómstundum	  og	  félagsstarfi	  eru	  sérstaklega	  áberandi	  í	  minni	  
bæjarkjörnum	  þar	  sem	  erfitt	  er	  að	  halda	  uppi	  virku	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  vegna	  fárra	  
íbúa.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  geta	  sótt	  slíkt	  starf	  að	  einhverju	  leiti	  í	  aðra	  bæjarkjarna	  þar	  
sem	  starfið	  stendur	  til	  boða.	  Viðmælendur	  tala	  um	  að	  ekki	  hafi	  verið	  mikið	  í	  boði	  fyrir	  
aldurshópinn	  í	  skipulögðum	  tómstundum	  að	  undanskildu	  íþrótta-‐	  og	  
félagsmiðstöðvastarfi.	  Að	  þeirra	  mati	  hefði	  mátt	  vera	  meiri	  fjölbreytni	  í	  félags-‐	  og	  
tómstundastarfi	  eða	  annarskonar	  afþreyingu	  fyrir	  unglinga,	  íþróttastarf	  væri	  fremur	  gott	  
og	  hægt	  væri	  að	  velja	  úr	  nokkrum	  íþróttagreinum	  þó	  hefði	  mátt	  vera	  meiri	  samgangur	  á	  
milli	  þannig	  að	  aðgengi	  að	  mismunandi	  íþróttagreinum	  væri	  enn	  betra.	  En	  þörf	  væri	  á	  að	  
fá	  meiri	  fjölbreytni	  í	  starfi	  fyrir	  þá	  sem	  ekki	  hefðu	  áhuga	  á	  íþróttum	  og	  þá	  einstaklinga	  sem	  
eru	  utanveltu	  í	  samfélaginu.	  
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Viðmælendur	  telja	  að	  aukinn	  samgangur	  og	  samstarf	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  gæti	  
haft	  mikil	  áhrif	  á	  börn	  og	  ungmenni	  í	  Fjarðabyggð.	  Tveir	  viðmælenda	  nefna	  sérstaklega	  að	  
það	  gæti	  verið	  mikill	  kostur	  að	  hafa	  meiri	  samstarf	  í	  tómstundum	  og	  félagsstarfi	  fyrir	  
unglinga	  sem	  eru	  á	  grunnskólaaldri.	  Það	  gæti	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  félagsleg	  tengsl	  og	  eflt	  
félagslegt	  net	  þeirra	  þar	  sem	  þau	  kynnast	  fleirum	  en	  þeim	  sem	  þau	  hafa	  alist	  upp	  með	  í	  
gegnum	  leik	  og	  starf,	  frá	  unga	  aldri.	  Einnig	  geti	  það	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  félagslíf	  barna	  og	  
unglinga	  sem	  búa	  í	  minni	  bæjarkjörnum	  og	  hafi	  ekki	  jafn	  mikla	  möguleika	  á	  að	  stunda	  
tómstundir	  eða	  félagslíf.	  Oft	  eru	  aðstæður	  þannig	  að	  hópur	  barna	  eða	  ungmenna	  er	  ekki	  
stór	  og	  jafnvel	  mjög	  fáir	  eða	  engir	  á	  sama	  eða	  svipuðum	  aldri	  sem	  búa	  í	  sama	  bæjarkjarna.	  

Fram	  kemur	  hjá	  öllum	  viðmælendum	  að	  mikil	  breyting	  sé	  að	  fara	  úr	  grunnskóla	  og	  því	  
formfasta	  umhverfi,	  yfir	  í	  framhaldsskóla	  þar	  sem	  einstaklingurinn	  þarf	  að	  bera	  mun	  meiri	  
ábyrgð	  á	  lífi	  sínu	  svo	  sem	  í	  námi	  og	  sérstaklega	  í	  frítíma	  sínum.	  Það	  var	  því	  mikil	  breyting	  í	  
félagslífi	  og	  frítíma	  eins	  og	  viðmælendur	  upplifðu	  það.	  Heimavistin	  hafi	  mikið	  með	  það	  að	  
gera	  og	  spennan	  fyrir	  nýju	  umhverfi	  og	  nýju	  fólki	  hafi	  einnig	  haft	  áhrif	  á	  breyttar	  áherslur	  í	  
frítímanum.	  Það	  hafi	  í	  sumum	  tilfellum	  verið	  mikið	  um	  að	  vera	  og	  þátttaka	  viðmælenda	  1	  
og	  3	  hafi	  verið	  og	  er	  enn	  í	  dag	  mjög	  mikil	  í	  félagsstarfi	  á	  vegum	  nemendafélags	  skólans.	  
Hins	  vegar	  hafi	  lítið	  annað	  staðið	  til	  boða	  og	  einn	  viðmælenda	  segist	  ekki	  hafa	  áttað	  sig	  á	  
hvað	  ungmennahús	  bæjarins	  væri	  eða	  fyrir	  hvað	  það	  stæði	  fyrr	  en	  eftir	  útskrift	  úr	  
skólanum.	  Það	  hafi	  því	  sennilega	  þurft	  að	  kynna	  starfsemina	  betur	  fyrir	  nýjum	  nemendum	  
og	  gera	  starfið	  spennandi	  þar	  sem	  viðmælanda	  þótti	  vanta	  stað	  sem	  var	  utan	  skólans	  og	  
geta	  breytt	  um	  umhverfi.	  	  

Áberandi	  er	  hjá	  þremur	  af	  fjórum	  þátttakendum	  rannsóknarinnar	  að	  þau	  nefna	  mikilvægi	  
þess	  að	  ungmenni	  á	  austurlandi	  hafi	  möguleika	  á	  að	  fá	  aðstoð	  til	  að	  sinna	  andlegri	  heilsu.	  
Viðmælandi	  2	  kom	  mjög	  sterkt	  inn	  á	  þá	  þörf	  sem	  ríkir	  og	  hefur	  orð	  á	  að	  mikill	  hluti	  
ungmenna	  sé	  að	  glíma	  við	  mikil	  andleg	  vandamál	  þar	  sem	  ekki	  fæst	  sú	  aðstoð	  sem	  þörf	  er	  
á.	  Það	  hafi	  ekki	  fengist	  aðstoð	  að	  ráði	  fyrir	  ungmenni	  þegar	  tvö	  ungmenni	  úr	  skólanum	  
hafi	  fallið	  fyrir	  eigin	  hendi	  með	  stuttu	  millibili.	  Þau	  telja	  því	  að	  hægt	  sé	  að	  aðstoða	  börn,	  
unglinga	  og	  ungt	  fólk	  með	  því	  að	  veita	  öfluga	  jafningjafræðslu	  og	  að	  þeim	  standi	  til	  boða	  
ákveðin	  manneskja	  sem	  hægt	  sé	  að	  leita	  til,	  sem	  gæti	  verið	  til	  staðar	  innan	  skólanna,	  í	  
félagsmiðstöðvum	  eða	  öðru	  félagsstarfi.	  

Viðmælendur	  voru	  sammála	  um	  að	  þeir	  væru	  sáttir	  við	  frítíma	  sinn	  eins	  og	  hann	  er	  í	  dag,	  
þau	  hefðu	  mótað	  hann	  eftir	  sínum	  þörfum.	  Þó	  þyrfti	  frítíminn	  eflaust	  að	  vera	  meiri	  að	  
þeirra	  mati,	  þar	  sem	  mikill	  hluti	  tímans	  færi	  í	  nám	  eða	  vinnu	  og	  minni	  tími	  færi	  í	  að	  vera	  
með	  vinum	  eins	  og	  áður	  og	  oft	  þyrfti	  einnig	  að	  forgangsraða	  tómstundum	  og	  félagsstarfi.	  
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Viðmælendur	  eru	  þó	  öll	  meðvituð	  um	  þarfir	  sínar	  til	  að	  umgangast	  vini	  og	  rækta	  sambönd	  
við	  fjölskyldur	  og	  vini	  en	  ekki	  síður	  að	  gefa	  sér	  tíma	  fyrir	  sig	  sjálf.	  	  

Öll	  telja	  þau	  mikilvægt	  að	  hægt	  sé	  að	  veita	  ungu	  fólki	  meiri	  og	  fjölbreyttari	  tómstundir,	  
félagsstarf	  og	  afþreyingu	  í	  Fjarðabyggð,	  sérstaklega	  með	  tilliti	  til	  þeirra	  ungmenna	  sem	  
ekki	  eru	  í	  skóla.	  Fyrir	  þann	  hóp	  segja	  þau	  ekki	  vera	  mikið	  í	  boði	  og	  oft	  séu	  drykkjutengdar	  
athafnir	  fyrir	  valinu,	  bæði	  hjá	  þeim	  ungmennum	  sem	  eldri	  eru	  og	  ekki	  sækja	  skóla	  en	  
einnig	  ungmennum	  sem	  eru	  í	  framhaldsskólum.	  Einnig	  kemur	  fram	  að	  oft	  sé	  erfitt	  að	  
bjóða	  upp	  á	  tómstundastarf	  þar	  sem	  ekki	  er	  hægt	  að	  vera	  með	  áfengi	  og	  það	  myndi	  
sennilega	  vekja	  meiri	  áhuga	  ef	  slíkt	  væri	  leyfilegt.	  Viðmælandi	  1	  velti	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  fólk	  
væri	  að	  skapa	  sér	  sínar	  tómstundir	  sjálft	  eins	  og	  viðmælandi	  sjálfur	  geri	  eða	  hvort	  að	  ungt	  
fólk	  fari	  bara	  á	  barinn,	  hafi	  það	  ekkert	  við	  að	  vera.	  	  

Upplifun	  ungmennanna	  er	  sú	  að	  þörf	  sé	  á	  að	  byggja	  upp	  félags-‐	  og	  tómstundastarf	  fyrir	  
ungmenni	  í	  Fjarðabyggð.	  Hins	  vegar	  sé	  mögulega	  erfitt	  að	  koma	  í	  framkvæmd	  
hugmyndum	  þar	  sem	  smæð	  samfélagsins	  hefur	  áhrif	  en	  þó	  þurfi	  að	  finna	  einhverjar	  
lausnir.	  Einnig	  geti	  áhrifavaldur	  verið	  aukin	  snjalltækjanotkun	  og	  að	  krakkar	  byrji	  of	  ung	  að	  
nota	  snjalltæki	  sem	  geti	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  virkni	  í	  tómstundum.	  	  

Þau	  segja	  það	  ekki	  nóg	  að	  koma	  með	  hugmyndir	  eða	  áætlanir	  fyrir	  viðburði,	  afþreyingu	  
eða	  tómstundastarf,	  heldur	  þurfi	  líka	  að	  framfylgja	  þeim	  og	  framkvæma	  það	  sem	  sett	  er	  
fram.	  Einn	  viðmælandi	  var	  ákveðinn	  í	  orðum	  sínum	  gagnvart	  sveitarfélaginu	  og	  taldi	  að	  
sveitarfélagið	  þyrfti	  að	  vinna	  betur	  með	  þau	  verkefni	  sem	  framkvæmd	  eru	  í	  forvörnum	  
eða	  til	  að	  efla	  félags-‐	  og	  tómstundastarf.	  Það	  þurfi	  að	  fylgja	  þeim	  eftir	  en	  viðmælandi	  
hafði	  á	  tilfinningunni	  að	  það	  væri	  ekki	  gert	  nægilega	  vel.	  Verkefnin	  væru	  því	  oft	  frekar	  
tekin	  upp	  vegna	  þess	  að	  þau	  hljóma	  vel	  og	  koma	  vel	  út	  á	  blaði	  en	  mikilvægt	  væri	  að	  nýta	  
betur	  verkefni	  stór	  og	  smá	  og	  vinna	  þau	  áfram.	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  nýta	  ungmenni	  og	  
fagfólk	  til	  að	  ná	  betri	  árangri	  með	  verkefni	  sem	  snúa	  að	  þeim	  málefnum	  á	  sviði	  félags-‐	  og	  
tómstundastarfs	  en	  viðmælendur	  komu	  oft	  inn	  á	  skort	  á	  fjölbreytni	  fyrir	  þá	  hópa	  sem	  ekki	  
hefðu	  áhuga	  á	  að	  stunda	  íþróttir	  eða	  væru	  utanveltu	  í	  samfélaginu.	  Það	  væri	  því	  mikilvægt	  
að	  finna	  lausnir	  til	  að	  skapa	  uppbyggjandi	  viðfangsefni	  fyrir	  ungmenni	  svo	  koma	  mætti	  í	  
veg	  fyrir	  að	  ungmenni	  fyndu	  sér	  frekar	  óæskilegar	  athafnir	  til	  að	  stunda	  í	  frítíma	  sínum.	  	  
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6   Umræður	  

Málefni	  ungmenna	  í	  dreifbýli	  er	  frumskógur	  sem	  vert	  er	  að	  skoða	  vel	  og	  þörf	  er	  á	  að	  
kanna	  ítarlega,	  með	  sérstöku	  tilliti	  til	  þeirra	  viðfangsefna	  sem	  viðmælendur	  
rannsóknarinnar	  komu	  inn	  á.	  Í	  rannsóknarferlinu	  þar	  sem	  leitað	  var	  eftir	  efni	  til	  að	  byggja	  
fræðilegan	  grunn	  rannsóknarinnar	  á	  var	  erfitt	  að	  finna	  umfjallanir	  um	  ungmenni	  í	  dreifbýli	  
og	  ekki	  fannst	  efni	  þar	  sem	  fjallað	  var	  almennt	  um	  málaflokkinn.	  Sú	  niðurstaða	  gefur	  enn	  
meiri	  ástæðu	  til	  að	  rannsaka	  málefni	  ungmenna	  enn	  frekar.	  	  

Í	  samtölum	  við	  viðmælendur	  og	  í	  samræmi	  við	  það	  sem	  fram	  kemur	  í	  fræðunum	  er	  mörgu	  
ábótavant	  í	  málefnum	  ungmenna	  í	  dreifbýli.	  Minna	  er	  um	  fjölbreytt	  tækifæri	  til	  að	  stunda	  
nám,	  atvinnu	  og	  tómstundir	  en	  einnig	  hefur	  verið	  mikill	  skortur	  á	  þjónustu	  á	  ýmsum	  
sviðum.	  Viðmælendur	  voru	  flestir	  á	  sama	  máli	  að	  margt	  væri	  mjög	  gott	  í	  sveitarfélaginu	  
sem	  stæði	  börnum	  og	  ungmennum	  til	  boða,	  sérstaklega	  í	  íþróttastarfi.	  Hins	  vegar	  þyrfti	  að	  
hugsa	  fyrir	  fjölbreyttari	  viðfangsefnum	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  með	  tilliti	  til	  þeirra	  
einstaklinga	  sem	  ekki	  sækja	  íþróttir	  eða	  eru	  utanveltu	  af	  einhverri	  ástæðu.	  
Atvinnumöguleikar	  í	  Fjarðabyggð	  eru	  að	  miklu	  leiti	  mjög	  góðir	  en	  ungmenni	  fóru	  ekki	  
sérstaklega	  inn	  á	  hugmyndir	  sínar	  um	  atvinnumarkað	  í	  sveitarfélaginu.	  Hins	  vegar	  kom	  
sterkt	  fram	  að	  ungmenni	  eru	  dugleg	  að	  vinna	  og	  eiga	  í	  litlum	  vandræðum	  með	  að	  finna	  
sér	  vinnu	  en	  ekki	  hefur	  komið	  fram	  í	  rannsókninni	  hvort	  að	  það	  starf	  sem	  þeim	  hugnast	  að	  
vinna	  við	  í	  framtíðinni	  sé	  til	  staðar	  í	  þeirra	  heimabyggð.	  

Einn	  viðmælandi	  kom	  inn	  á	  nám	  á	  háskólastigi	  og	  taldi	  það	  flókið	  að	  velja	  um	  hvort	  að	  
hann	  þyrfti	  að	  flytja	  burt	  þar	  sem	  að	  mörgu	  væri	  að	  hyggja	  en	  hefði	  helst	  kosið	  að	  stunda	  
fjarnám	  til	  þess	  að	  geta	  verið	  áfram	  í	  heimabyggð.	  Hins	  vegar	  þótti	  viðmælanda	  
ákjósanlegra	  að	  hefja	  námið	  á	  námsstað	  til	  þess	  að	  komast	  inn	  í	  námið	  og	  var	  óviss	  um	  
hvernig	  myndi	  ganga	  að	  stunda	  nám	  í	  fjarnámi.	  Aðrir	  viðmælendur	  komu	  ekki	  sérstaklega	  
inn	  á	  nám	  á	  háskólastigi	  en	  voru	  þeir	  enn	  að	  klára	  nám	  á	  framhaldsskólastigi.	  Velta	  má	  
fyrir	  sér	  hvort	  að	  ungt	  fólk	  á	  landsbyggðinni	  sé	  orðið	  vant	  því	  að	  þurfa	  að	  fara	  burt	  frá	  
heimabyggð	  til	  að	  stunda	  frekara	  nám.	  Ekki	  eru	  margar	  námsbrautir	  sem	  hafa	  
valmöguleikann	  á	  fjarnámi	  í	  gegnum	  allt	  námið,	  fyrir	  utan	  einstaka	  námskeið.	  Mikilvægt	  er	  
því	  að	  skoða	  þann	  möguleika	  að	  bjóða	  upp	  á	  fleiri	  námskeið	  og	  námsbrautir	  í	  fjarnámi.	  En	  
einnig	  efla	  þekkingarmiðstöðvar	  á	  landsbyggðinni	  til	  þess	  að	  ungt	  fólk	  á	  dreifbýlum	  
svæðum	  hafi	  enn	  frekar	  tækifæri	  til	  að	  stunda	  nám	  sem	  það	  hefur	  áhuga	  á	  og	  hafi	  
möguleika	  á	  að	  vera	  áfram	  í	  heimabyggð.	  Þekkingarnet	  líkt	  og	  Austurbrú	  á	  austurlandi	  eru	  
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afar	  dýrmætt	  og	  sér	  fólki	  á	  þverfaglegum	  grundvelli,	  fyrir	  stuðningi	  í	  námi	  og	  vinnu	  með	  
því	  að	  bjóða	  upp	  á	  ýmiskonar	  námskeið	  en	  jafnframt	  umhverfi	  fyrir	  námsmenn	  til	  þess	  að	  
sinna	  námi	  sínu	  í	  verkefnavinnu	  og	  prófum	  (Austurbrú,	  e.d.).	  	  

Eins	  og	  farið	  hefur	  verið	  yfir	  í	  kaflanum	  Ungmenni	  í	  dreifbýli,	  sýndu	  niðurstöður	  
rannsóknar	  Carole	  Seyfrit,	  Þórodds	  Bjarnasonar	  og	  Kjartans	  Ólafssonar	  (2010)	  á	  
brottflutningi	  ungs	  fólks	  í	  dreifbýli	  að	  mikill	  hluti	  ungs	  fólks	  hefur	  hug	  á	  að	  flytja	  burt	  frá	  
heimabyggð	  og	  voru	  austfirsk	  ungmenni	  treg	  til	  að	  vera	  eftir	  í	  heimabyggð.	  Einnig	  kemur	  
fram	  að	  einstaklingar	  í	  dreifbýli	  eru	  að	  eiga	  við	  hugmyndir	  um	  brottflutning	  allt	  frá	  unga	  
aldri.	  Ekki	  var	  sérstaklega	  rætt	  við	  viðmælendur	  þessarar	  rannsóknar	  um	  hvort	  þeir	  
hugðust	  flytja	  burt	  en	  eins	  og	  kom	  fram	  hér	  fyrir	  ofan	  vafðist	  fyrir	  viðmælanda	  1	  hvort	  
hann	  myndi	  flytja	  burt	  vegna	  náms	  eða	  ekki.	  	  

Á	  austurlandi	  hefur	  mikið	  verið	  rætt	  um	  geðheilbrigði	  og	  hefur	  verið	  mikið	  átak	  í	  fræðslu	  
um	  andlega	  líðan,	  ofbeldi	  og	  ýmis	  málefni	  í	  tengslum	  við	  andlega	  heilsu.	  	  
Verkmenntaskólinn	  á	  Austurlandi	  hefur	  í	  samstarfi	  við	  Fjarðabyggð	  staðið	  að	  
forvarnarmálþingi	  sem	  haldið	  hefur	  verið	  árlega	  frá	  árinu	  2011,	  sem	  er	  eitt	  af	  megin	  
forvarnarverkefnum	  sveitarfélagsins.	  Ungmennum	  í	  Verkmenntaskólanum,	  ásamt	  
unglingum	  í	  Félagsmiðstöðvum	  Fjarðabyggðar	  er	  þá	  boðið	  að	  koma	  og	  hlusta	  á	  fyrirlestra	  
sem	  taka	  fyrir	  ýmiskonar	  málefni	  og	  er	  haldið	  í	  lok	  skólavikunnar	  en	  degi	  síðar	  er	  síðan	  
haldið	  opið	  málþing	  fyrir	  alla	  í	  samfélaginu	  (Fjarðabyggð,	  2017).	  

Þátttakendur	  rannsóknarinnar	  benda	  á	  að	  mikil	  þörf	  er	  á	  aukinni	  þjónustu	  fyrir	  ungmenni	  
á	  sviði	  geðheilbrigðismála	  á	  austurlandi	  og	  segja	  þau	  að	  úrræðin	  séu	  lítil	  sem	  engin.	  Mat	  
þeirra	  er	  að	  aðgengi	  barna	  og	  ungmenna	  að	  slíkri	  þjónustu	  verði	  eflt	  meðal	  annars	  með	  
því	  að	  styrkja	  fólk	  á	  vettvangi	  félags-‐	  og	  tómstundastarfs	  til	  að	  takast	  á	  við	  slík	  mál	  en	  
einnig	  að	  hægt	  sé	  að	  leita	  til	  ákveðins	  aðila	  innan	  skólanna.	  Þessi	  upplifun	  rímar	  við	  
könnun	  Rannsókna	  og	  greiningar	  (2014b)	  þar	  sem	  kemur	  fram	  að	  hlutfallslega	  fleiri	  
nemendur	  í	  8.-‐10.	  bekk	  á	  landsbyggðinni	  finna	  fyrir	  einmannaleika,	  depurð	  og	  vonleysi	  en	  
jafningjar	  þeirra	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Viðmælendur	  eru	  því	  meðvitaðir	  um	  og	  lesa	  vel	  í	  
ástand	  jafningja	  sinna.	  

Sterkar	  vísbendingar	  eru	  um	  það	  að	  efla	  þurfi	  vitund	  ungs	  fólks	  um	  frítíma	  sinn	  og	  þeim	  sé	  
leiðbeint	  um	  mikilvægi	  jafnvægis	  á	  milli	  upppbyggilegra	  athafna	  í	  frítímanum	  og	  
skyldustarfa	  sinna.	  Eins	  og	  fram	  kemur	  í	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  telja	  viðmælendur	  
að	  mikill	  tími	  barna	  og	  ungmenna	  fari	  í	  notkun	  á	  snjalltækjum	  og	  sé	  þróunin	  afar	  slæm	  þar	  
sem	  erfitt	  getur	  reynst	  að	  snúa	  við	  ef	  lítið	  er	  viðhafst.	  	  Það	  er	  því	  hægt	  að	  velta	  vöngum	  
yfir	  því	  hvort	  að	  viðhorf	  ungmennanna	  sem	  hér	  tala	  um	  mikilvægt	  hlutverk	  tómstunda-‐	  og	  
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félagsstarfs	  í	  lífi	  þeirra,	  séu	  að	  hverfa	  á	  braut.	  En	  með	  aukinni	  snjalltækjanotkun	  og	  
sjónvarpsáhorfi	  barna	  og	  ungmenna	  og	  stöðugri	  þróun	  í	  tækniheimum	  getur	  raunin	  orðið	  
sú.	  Á	  nokkrum	  árum	  hefur	  verið	  mikil	  aukning	  í	  þróun	  á	  samfélagsmiðlaforritum	  sem	  hafa	  
notið	  mikilla	  vinsælda	  eins	  og	  Snapchat,	  Facebook,	  Tinder	  og	  Yellow.	  Eins	  og	  komið	  var	  
inn	  á	  í	  kaflanum	  Samfélagsmiðlar	  og	  ungmenni	  er	  mikilvægt	  að	  fylgjast	  með	  notkun	  
ungmenna	  á	  miðlum	  sem	  þessum	  þar	  sem	  verið	  er	  að	  biðja	  um	  eða	  skiptast	  á	  óviðeigandi	  
myndum	  og	  nýta	  óprúttnir	  aðilar	  sér	  einnig	  aðstöðu	  sína	  gagnvart	  ungum	  notendum.	  

Þrátt	  fyrir	  að	  ýmsir	  áhættuþættir	  fylgi	  þeim	  samfélagsmiðlum	  sem	  ungmenni	  nota	  mikið	  í	  
dag	  er	  líka	  afar	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  huga	  þá	  jákvæðu	  kosti	  sem	  þeir	  bera.	  Það	  getur	  einnig	  
verið	  mjög	  jákvætt	  að	  þróun	  í	  tækni	  og	  samfélagsmiðlum	  sé	  eins	  og	  hún	  er	  en	  það	  gerir	  
ungmennum	  í	  dreifbýli	  kleift	  að	  vera	  í	  góðum	  samskiptum	  við	  aðra	  og	  minnkar	  líkur	  á	  að	  
ungmenni	  í	  minni	  samfélögum	  séu	  einangruð.	  Það	  gefur	  einnig	  færi	  á	  að	  efla	  og	  mynda	  
tengsl	  milli	  bæjarfélaga	  og	  jafnvel	  landshluta	  sem	  er	  afar	  jákvætt	  fyrir	  einstaklinga	  sem	  
búsettir	  eru	  á	  dreifbýlum	  svæðum.	  	  

Við	  þurfum	  mögulega	  að	  fræðast	  betur	  um	  þá	  tækni	  sem	  nú	  er	  komin	  til	  og	  þau	  forrit	  sem	  
eru	  vinsæl	  í	  dag.	  Hinir	  fullorðnu	  þurfa	  að	  vera	  leiðandi	  fyrir	  börn	  og	  ungmenni	  í	  notkun	  á	  
snjalltækjum	  og	  hvernig	  nota	  á	  samfélagsmiðla	  á	  jákvæðan	  hátt,	  en	  það	  er	  oft	  sem	  
gleymist	  í	  heitum	  umræðum	  að	  það	  sem	  við	  setjum	  á	  netið	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  yngri	  
notendur.	  Fyrst	  og	  fremst	  þarf	  að	  eiga	  sér	  stað	  umræða	  við	  börn	  og	  ungmenni	  um	  ábyrga	  
notkun	  og	  hvar	  mörkin	  liggja	  í	  notkun	  slíkra	  miðla	  en	  ekki	  síður	  þurfa	  foreldrar	  og	  fólk	  sem	  
vinnur	  með	  börnum	  og	  ungmennum	  að	  vera	  meðvituð	  um	  það	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  kringum	  
samfélagsmiðla	  og	  vera	  leiðandi	  í	  ábyrgri	  notkun	  á	  snjalltækjum	  og	  öllu	  því	  sem	  fylgir.	  

Í	  skýrslu	  Rannsókna	  og	  greiningar	  (2014b)	  er	  tekið	  fram	  að	  félagsmiðstöðvastarf	  sé	  mest	  
sótt	  af	  unglingum	  í	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfi	  á	  landsvísu	  og	  er	  talað	  um	  mikilvægi	  þess	  
að	  fagaðilar	  sem	  hafi	  reynslu	  og	  þekkingu	  á	  sviðinu	  sjái	  um	  starfið.	  Í	  viðtölum	  við	  
viðmælendur	  kom	  fram	  að	  í	  efsta	  bekk	  grunnskóla	  hafi	  mæting	  þeirra	  orðið	  mun	  minni	  í	  
félagsmiðstöðvastarf	  en	  telja	  þeir	  að	  vera	  yngri	  krakka	  hafi	  haft	  áhrif	  á	  aðsókn	  en	  einnig	  
hafi	  andleg	  vandamál	  haft	  mikið	  að	  segja	  fyrir	  hluta	  viðmælenda.	  Ég	  tel	  þessa	  þróun	  ekki	  
vera	  góða	  en	  eins	  og	  viðmælendur	  komu	  inn	  á	  var	  gífurleg	  breyting	  að	  fara	  úr	  grunnskóla	  í	  
framhaldsskóla	  og	  þess	  vegna	  mikilvægt	  að	  geta	  stutt	  við	  ungmenni	  áður	  en	  þau	  fara	  yfir	  í	  
framhaldsskóla.	  Mikilvægt	  er	  að	  byrja	  sem	  fyrst	  á	  að	  styrkja	  sambönd	  milli	  bæjarkjarna	  í	  
Fjarðabyggð	  með	  því	  að	  auka	  sameiginlegar	  opnanir	  í	  félagsmiðstöðvunum	  og	  þannig	  
gætu	  félagsmiðstöðvarnar	  boðið	  krökkum	  úr	  öðrum	  bæjarkjörnum	  á	  skemmtilegar	  
opnanir,	  hafa	  sameiginlega	  viðburði	  og	  efla	  samgöngur	  þannig	  að	  hægt	  væri	  að	  ferðast	  á	  
milli	  bæjarkjarna	  á	  meðan	  opnunum	  stendur.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  byggja	  ákveðinn	  
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grunn	  með	  þeim	  ungmennum	  sem	  komin	  eru	  í	  efsta	  bekk	  grunnskóla	  og	  bjóða	  upp	  á	  
möguleikann	  á	  því	  að	  þau	  geti	  sótt	  viðeigandi	  félagsstarf	  fyrir	  sinn	  aldurshóp	  og	  þá	  sem	  
eldri	  eru,	  ungmennahús	  eða	  sérstök	  opnun	  í	  félagsmiðstöð	  fyrir	  10.	  bekk,	  klúbbastarf	  og	  
fleira.	  En	  slíkt	  gæti	  gert	  þeim	  kleift	  að	  vera	  kunnug	  þeirri	  félagslegu	  menningu	  sem	  ríkir	  
þegar	  komið	  er	  í	  framhaldsskóla.	  	  	  	  

Félagslegt	  starf	  fyrir	  unglinga	  eins	  og	  félagsmiðstöðvar	  geta	  verið	  mikilvægur	  vettvangur	  
þar	  sem	  fram	  fer	  ýmiskonar	  persónuleg	  þróun	  fyrir	  einstaklingana	  sem	  sækja	  starfið	  (Jeffs	  
og	  Smith,	  2010).	  Vettvangur	  sem	  þessi	  getur	  verið	  mikilvægur	  fyrir	  ungt	  fólk	  eins	  og	  
viðmælanda	  2	  og	  4	  sem	  lokuðu	  sig	  af,	  en	  er	  einnig	  mjög	  mikilvægt	  fyrir	  ungt	  fólk	  eins	  og	  
viðmælendur	  1	  og	  3	  sem	  sóttu	  starfið	  ekki	  mikið	  á	  síðasta	  ári	  í	  grunnskóla.	  Vettvangurinn	  
veitir	  ungu	  fólki	  tækifæri	  til	  að	  breikka	  félagslegt	  net	  sitt	  og	  fá	  tækifæri	  til	  að	  efla	  
félagslega	  hæfni	  þar	  sem	  margir	  ólíkir	  einstaklingar	  koma	  saman.	  Þannig	  fá	  þau	  aukin	  
skilning	  á	  samfélagslegum	  reglum	  og	  auka	  eigið	  sjálfstæði	  og	  fá	  betri	  skilning	  á	  sjálfum	  sér	  
(Jeffs	  og	  Smith,	  2010).	  

Þetta	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  ungmenni	  upplifa	  umhverfi	  sitt	  þegar	  þau	  fara	  í	  
framhaldsskóla	  þar	  sem	  allt	  er	  svo	  nýtt	  og	  spennandi	  en	  jafnvel	  getur	  það	  líka	  verið	  örlítið	  
ógnvekjandi.	  Með	  því	  að	  auka	  samstarf	  og	  efla	  félagsleg	  tengsl	  eru	  meiri	  lýkur	  á	  því	  að	  
ungmenni	  fái	  tækifæri	  til	  að	  efla	  færnina	  til	  að	  stýra	  frítíma	  sínum	  með	  jafnvægi	  og	  að	  þau	  
sæki	  frekar	  í	  að	  fást	  við	  uppbyggjandi	  athafnir	  í	  frítíma	  sínum	  frekar	  en	  athafna	  þar	  sem	  
notast	  er	  við	  vímugjafa	  eða	  annarskonar	  óæskilegar	  athafnir.	  Tómstundir	  og	  félagsstarf	  
geta	  því	  sinnt	  miklu	  og	  öflugu	  forvarnalegu	  gildi	  og	  jafnvel	  hvatt	  ungt	  fólk	  sem	  á	  sér	  sögu	  
með	  notkun	  vímugjafa	  eða	  afbrotahegðun,	  til	  þess	  að	  snúa	  baki	  við	  slíkri	  hegðun	  
(Rannsóknir	  og	  greining,	  2014a).	  

Fjölbreyttari	  þjónusta	  og	  tækifæri	  til	  náms,	  atvinnu	  og	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfs	  í	  
þéttbýli	  er	  talið	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  sýn	  ungs	  fólks	  til	  framtíðar.	  En	  ungmennin	  sem	  tekin	  
voru	  viðtöl	  við	  telja	  að	  fjölbreyttri	  þjónustu	  á	  sviði	  félags-‐	  og	  tómstundastarfs	  og	  
annarskonar	  afþreyingu	  sé	  ábótavant	  í	  Fjarðabyggð.	  Finna	  þarf	  lausnir	  til	  að	  efla	  slíkt	  fyrir	  
aldurshópinn	  og	  einnig	  þurfi	  að	  hafa	  í	  huga	  þau	  ungmenni	  sem	  ekki	  eru	  í	  skóla	  þar	  sem	  
lítið	  standi	  þeim	  til	  boða.	  	  

Til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  bjóða	  upp	  á	  sem	  öflugast	  starf	  fyrir	  ungmenni	  er	  mikilvægt	  að	  
fagfólki	  sé	  sýndur	  stuðningur	  í	  því	  að	  vinna	  að	  lausnum	  til	  að	  efla	  félagslegt	  umhverfi	  
ungmenna	  í	  Fjarðabyggð	  og	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  almennt.	  Samfélagið	  í	  heild	  getur	  stutt	  
fagfólk	  með	  því	  að	  byggja	  stoðir	  undir	  starfið	  sem	  unnið	  er	  vel	  með	  jákvæðu	  umtali	  og	  
hvatningu	  til	  starfsmanna.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  vera	  vakandi	  fyrir	  þeim	  möguleikum	  sem	  
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kunna	  að	  vera	  til	  staðar	  í	  samfélaginu	  og	  opinn	  fyrir	  nýjum	  hugmyndum,	  hvort	  sem	  það	  
snýr	  að	  verkefnum,	  aðstöðu,	  aðbúnaði	  eða	  einfaldlega	  með	  því	  að	  hvetja	  börn	  og	  
ungmenni	  til	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  því	  sem	  fram	  fer.	  Sveitarfélögin	  geta	  sýnt	  stuðning	  í	  
verki	  með	  því	  að	  hvetja	  starfsfólk	  til	  að	  afla	  sér	  fræðslu	  og	  styðja	  við	  fagfólk	  sem	  vinnur	  á	  
vettvangi	  til	  þess	  að	  sækja	  þá	  fræðslu	  og	  menntun	  sem	  stendur	  til	  boða	  og	  kemur	  til	  með	  
að	  efla	  starfið.	  Einnig	  er	  afar	  mikilvægt	  að	  sveitarfélögin	  séu	  tilbúin	  að	  mæta	  hugmyndum	  
fagfólks	  um	  nýjar	  aðferðir	  og	  hugmyndir	  að	  starfi	  sem	  yrði	  starfinu	  og	  vettvangnum	  til	  
ávinnings.	  Fagfólk	  á	  vettvangi	  félags-‐	  og	  tómstundastarfs	  eru	  sérfræðingar	  í	  að	  vinna	  með	  
ungmennum	  og	  þekkja	  hvernig	  skal	  taka	  á	  ákveðnum	  málefnum	  er	  varða	  ungmenni	  og	  
menningu	  þeirra.	  	  

Ákjósanlegast	  er	  að	  byrjað	  sé	  snemma	  og	  börnum	  og	  ungmennum	  sé	  búinn	  sá	  grunnur	  að	  
þau	  séu	  meðvituð	  um	  frítíma	  sinn	  og	  geti	  með	  góðu	  móti	  sinnt	  félagslegum	  og	  andlegum	  
þörfum	  sínum.	  Þeim	  sé	  einnig	  gert	  kleift	  að	  efla	  og	  stækka	  félagslegt	  net	  sitt	  með	  því	  að	  
auka	  samgang	  og	  samstarf	  á	  milli	  aðila	  sem	  sjá	  um	  félags-‐	  og	  tómstundastarf	  í	  
sveitarfélaginu.	  Fundin	  sé	  lausn	  þar	  sem	  börnum	  og	  ungmennum	  sem	  glíma	  við	  andlega	  
kvilla	  og	  þá	  sem	  halda	  sig	  til	  hlés	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  sé	  veittur	  stuðningur	  með	  
ýmsum	  úrræðum	  til	  að	  efla	  þau	  á	  þeim	  vettvangi	  og	  með	  því	  byggja	  upp	  sjálfsmynd,	  
þroska	  og	  hæfni	  til	  sjálfsuppbyggingar.	  
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7   Lokaorð	  

Ég	  tel	  að	  brýnt	  sé	  að	  skoða	  málefni	  ungs	  fólks	  á	  dreifbýlum	  svæðum	  enn	  frekar	  og	  leggja	  
sýn	  þeirra	  og	  upplifun	  af	  þeirri	  þjónustu	  sem	  þau	  sækja	  eða	  telja	  að	  þörf	  sé	  á,	  til	  
grundvallar.	  Þannig	  er	  hægt	  að	  vinna	  að	  öflugra	  og	  virkara	  starfi	  sem	  snýr	  að	  félagsstarfi,	  
tómstundum	  og	  afþreyingu,	  en	  mikilvægt	  er	  að	  slíkt	  sé	  unnið	  í	  samstarfi	  við	  ungmenni	  
samfélagsins	  og	  fagmanneskjur	  á	  sviði	  félags-‐	  og	  tómstundamála.	  Samkvæmt	  því	  sem	  
fram	  hefur	  komið	  í	  fræðilegri	  samantekt	  getur	  slíkt	  haft	  áhrif	  á	  að	  skila	  sterkari	  og	  
framtakssamari	  einstaklingum	  út	  í	  samfélagið	  og	  gera	  samfélagið	  meira	  aðlaðandi	  fyrir	  
ungt	  fólk	  og	  auka	  líkur	  á	  að	  fá	  brottflutta	  einstaklinga	  til	  baka.	  	  	  	  



48	  

Heimildaskrá	  

Austurbrú.	  (e.d.).	  Um	  Austurbrú.	  Sótt	  af	  http://www.austurbru.is/is/um-‐austurbru	  

Berger,	  K.S.	  (2011).	  The	  Developing	  Person	  Through	  the	  Lifespan	  (8.útgáfa).	  New	  York:	  
Worth	  Publishers.	  

Bandalag	  íslenskra	  skáta.	  (2015).	  Stefnumótun	  BÍS	  2015	  –	  2020.	  Sótt	  af	  
http://skatamal.is/wp-‐content/uploads/2015/03/Stefnumótun-‐Skátastarfs.pdf	  

Bandalag	  íslenskra	  skáta.	  (e.d.a).	  Listi	  yfir	  skátafélög.	  Sótt	  af	  
http://skatamal.is/um_okkur/skatafelog/	  

Bandalag	  íslenskra	  skáta.	  (e.d.b).	  Skátafélagið.	  Sótt	  af	  http://skatamal.is/skatafelagid/	  

Carey,	  T.	  (2017,	  27.	  Janúar).	  'Tinder'	  for	  teens:	  Inside	  the	  seedy	  world	  of	  a	  new	  'virtual	  
flirting	  app'	  for	  youngsters	  that	  left	  the	  mother	  of	  one	  14-‐year-‐old	  girl	  horrified	  when	  
she	  posted	  a	  selfie	  of	  her	  daughter.	  The	  Daily	  Mail.	  Sótt	  af	  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-‐4165508/Inside-‐seedy-‐world-‐Tinder-‐
teens.html	  

Elgersma,	  C.	  (2016,	  26.janúar).	  What	  parents	  need	  to	  know	  when	  kids	  are	  on	  social	  
media.	  Cnn.com.	  	  Sótt	  af	  http://edition.cnn.com/2016/01/25/health/social-‐media-‐
red-‐flags-‐for-‐parents/	  

European	  Commission.	  (2017).	  Erasmus+	  Program	  Guide.	  Sótt	  af	  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-‐
plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-‐plus-‐programme-‐guide_en.pdf	  

Evrópa	  unga	  fólksins.	  (e.d.)	  Markmið	  Erasmus+.	  Sótt	  af	  
http://www.euf.is/umokkur/markmid/	  

Facebook.	  (2017).	  Company	  info.	  Sótt	  af	  https://newsroom.fb.com/company-‐info/	  

Fjarðabyggð.	  (e.d.)	  Saga	  Fjarðabyggðar.	  Sótt	  af	  
http://www.fjardabyggd.is/fjardabyggd/um-‐fjardabyggd/saga-‐fjardabyggdar	  

Fjarðabyggð.	  (22.mars,	  2017).	  Öflugt	  forvarnarstarf	  í	  heilsueflandi	  samfélagi.	  Sótt	  af	  
http://www.fjardabyggd.is/vidburdir-‐frettir-‐og-‐tilkynningar/lesa-‐frettir-‐og-‐
vidburdir/oflugt-‐forvarnastarf-‐i-‐heilsueflandi-‐samfelagi	  

Furlong,	  A.	  (2013).	  Youth	  Studies:	  An	  Introduction.	  Abingdon,	  Oxford:	  Routledge.	  	  



49	  

Gladstone,	  G.L.,	  Parker,	  G.B.,	  Mitchell,	  P.B.,	  Malhi,	  G.S.,	  Wilhelm,	  K.	  og	  Austin,	  M-‐P.	  
(2004).	  Implications	  of	  Childhood	  Trauma	  for	  Depressed	  Women:	  An	  Analysis	  of	  
Pathways	  From	  Childhood	  Sexual	  Abuse	  to	  Deliberate	  Self-‐Harm	  and	  Revictimization.	  
American	  Journal	  of	  Psychiatry,	  161(8),	  1417-‐1425.	  Sótt	  af	  
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ajp.161.8.1417	  

Hall,	  S.A.,	  Kaufman,	  J.S.	  og	  Ricketts,	  T.C.	  (2006).	  Defining	  Urban	  and	  Rural	  Areas	  in	  U.S.	  
Epidemiologic	  Studies.	  	  Journal	  of	  Urban	  Health,	  83(2),	  162-‐175.	  doi:10.1007/s11524-‐
005-‐9016-‐3	  

Hitt	  Húsið.	  (e.d.).	  Um	  Hitt	  Húsið.	  Sótt	  af	  http://hitthusid.is/um-‐hitt-‐husid/saga-‐hins-‐
hussins/	  

Jeffs,	  T.	  og	  Smith,	  M.K.	  (2010).	  Youth	  Work	  Practice.	  Hampshire,	  Bretland:	  Palgrave	  
Macmillan.	  

Kristín	  Tómasdóttir.	  (2012,06.09).	  Pistill	  frá	  Kristínu	  Tómasdóttur	  –	  Fulltrúa	  fyrir	  ungt	  fólk	  í	  
Íslensku	  UNESCO-‐deildinni.	  Sótt	  af	  http://unesco.<is/fulltrua-‐fyrir-‐ungt-‐folk-‐i-‐islensku-‐
unesco-‐nefndinni/	  

Leitner,	  M.J.	  og	  Leitner,	  S.F.	  (2011).	  Leisure	  Enhancement.	  Urbana,	  Illinois:	  Sagamore	  
Publishing.	  

Lög	  um	  framhaldsskóla	  nr.	  92/2008	  

Menntaskólinn	  á	  Egilsstöðum.	  (e.d).	  Nemendafélagið.	  Sótt	  af	  
http://www.me.is/nemandafelag.html	  

Kópavogsbær.	  (e.d.).	  Molinn	  ungmennahús.	  Sótt	  af	  
https://www.facebook.com/samfes/posts/1275837012535203	  

O’Keeffe,	  G.S.,	  Clarke-‐Pearson,	  K.	  og	  Council	  on	  Communications	  and	  Media.	  (2011).	  
Clinical	  Report	  –	  The	  Impact	  of	  Social	  Media	  on	  Children,	  Adolescents,	  and	  Families.	  
American	  Academy	  of	  Pediatrics,	  127(4),	  800-‐804.	  Sótt	  af	  
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/127/4/800.full.pdf	  

Rannsóknir	  og	  greining.	  (2010).	  Ungt	  fólk	  utan	  skóla	  –	  Félagsleg	  staða	  16-‐20	  ára	  
ungmenna	  á	  Íslandi	  sem	  ekki	  stunda	  nám	  við	  framhaldsskóla	  árið	  2009	  [pdf].	  
Reykjavík:	  Höfundur.	  

Rannsóknir	  og	  greining.	  (2014a).	  Ungt	  fólk	  2013	  -‐	  Framhaldsskólar:	  Menntun,	  menning,	  
tómstundir,	  íþróttaiðkun,	  heilsuhegðun,	  heilsuvísar,	  líðan	  og	  framtíðarsýn	  ungmenna	  í	  
framhaldsskólum	  á	  Íslandi	  [PDF].	  Reykjavík:	  Mennta-‐	  og	  menningamálaráðuneyti	  



50	  

Rannsóknir	  og	  greining.	  (2014b).	  Ungt	  fólk	  2014	  –	  Grunnskólar:	  Menntun,	  menning,	  
félags,	  -‐	  íþrótta-‐	  og	  tómstundastarf,	  heilsa,	  líðan	  og	  vímuefnaneysla	  unglinga	  í	  8.,	  9.	  og	  
10.bekk	  á	  Íslandi	  [PDF].	  Reykjavík:	  Mennta-‐	  og	  menningamálaráðuneyti.	  

Rayport,	  J.F.	  (2011,	  2.febrúar).	  What	  Is	  Facebook,	  Really?	  Harvard	  Buisness	  Review.	  Sótt	  
af	  https://hbr.org/2011/02/what-‐is-‐facebook-‐is-‐becoming	  

Reykjarvíkurborg.	  (2014).	  Forvarnarstefna	  Reykjarvíkurborgar	  2014-‐2019.	  Sótt	  af	  
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/forvarnastefna_re
ykjavikur_net.pdf	  

Rye,	  J.F.	  (2006).	  Rural	  youths’	  images	  of	  the	  rural.	  Journal	  of	  Rural	  Studies,	  22(4),	  409	  -‐
421.	  doi:	  10.1016/j.jrurstud.2006.01.005  

SamFés.	  (2017,	  1.	  maí).	  [Facebook	  færsla].	  Sótt	  af	  
https://www.facebook.com/samfes/posts/1275837012535203	  	  

Seyfrit,	  C.L.,	  Bjarnason,	  Þ.	  og	  Ólafsson,	  K.	  (2010).	  Migration	  Intentions	  of	  Rural	  Youth	  in	  
Iceland:	  Can	  a	  Large-‐Scale	  Developement	  Project	  Stem	  the	  Tide	  of	  Out-‐Migration?	  
Society	  &Natural	  Resources,	  23(12),	  1201	  -‐	  1215.	  doi:10.1080/08941920903278152	  

SnapInc.	  (2017).	  Privacy	  Policy.	  Sótt	  af	  https://www.snap.com/en-‐US/privacy/privacy-‐
policy/	  

Taylor,	  S.J.	  og	  Bogdan,	  R.	  (1998).	  Introduction	  to	  Qualitative	  Research	  Methods:	  A	  
Guidebook	  and	  Resource	  (3.útgáfa).	  Bretland:	  John	  Wiley	  &	  Sons,	  Inc.	  	  

Tinder.	  (2017).	  Press.	  Sótt	  af	  https://www.gotinder.com	  

Twelve	  App.	  (e.d.).	  Terms	  of	  Service.	  Sótt	  af	  http://termsofservice.yellw.co	  

UNESDA.	  (2013).	  Definition	  of	  Youth.	  Sótt	  af	  
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-‐sheets/youth-‐definition.pdf	  

Ungmennafélag	  Íslands.	  (e.d.a).	  Sambandsaðilar	  UMFÍ.	  Sótt	  af	  
http://www.umfi.is/sambandsadilar	  

Ungmennafélag	  Íslands.	  (e.d.b).	  Verkefni	  UMFÍ.	  Sótt	  af	  http://www.umfi.is/verkefni	  

Vanda	  Sigurgeirsdóttir.	  (2010).	  Skilgreining	  á	  hugtakinu	  tómstundir.	  Ráðstefnurit	  Netlu	  –	  
Menntakvika	  2010.	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Sótt	  af	  
http://netla.hi.is/menntakvika2010/025.pdf	  

Vanda	  Sigurgeirsdóttir.	  (2014).	  Tómstundamenntun.	  Uppeldi	  og	  menntun,	  23(1),	  91-‐91.	  
Sótt	  af	  https://ojs.hi.is/uppmennt/article/view/1963/975	  



51	  

Þóroddur	  Bjarnason	  og	  Þórólfur	  Þórlindsson.	  (2006).	  Should	  I	  stay	  or	  should	  I	  go?	  
Migration	  expectations	  among	  youth	  in	  fishing	  and	  farming	  communities.	  Journal	  of	  
Rural	  Studies	  22(3),	  290-‐300.	  doi:	  10.1016/j.jrurstud.2005.09.004	  

Þóroddur	  Bjarnason.	  (2014).	  Adolescent	  Migration	  Intentions	  and	  Population	  Change:	  A	  
20-‐Year	  Follow-‐Up	  of	  Icelandic	  Communities.	  Sociologia	  Ruralis,	  54(4),	  500-‐515.	  doi:	  
10.1111/soru.12050	  



52	  

Viðauki	  1:	  Viðtalsrammi	  

 

Rannsóknarspurningar	  
-‐   Hvað	  fást	  ungmenni	  við	  í	  frítíma	  sínum,	  sem	  búsett	  eru	  á	  dreifbýlum	  svæðum?	  

o   Hvers	  vegna	  er	  mikilvægt	  að	  ungu	  fólki	  á	  landsbyggðinni,	  	  standi	  til	  boða	  
tómstunda-‐	  og	  félagsstarf?	  
	  

Markmið	  –	  rannsóknin	  beinist	  að	  
-   Upplifun	  og	  reynslu	  ungmenna	  sem	  búsett	  eru	  á	  dreifbýlum	  svæðum,	  á	  frítíma	  

sínum.	  
-   Áherslur:	  

o   Ungmenni	  búsett	  í	  Fjarðabyggð,	  á	  aldrinum	  18-‐20	  ára	  
o   Ungmenni	  sem	  ekki	  eru	  í	  skóla	  annars	  vegar	  og	  þau	  sem	  eru	  í	  skóla	  hins	  

vegar	  
o   Það	  sem	  ungmenni	  stunda	  í	  frítíma	  sínum	  frá	  því	  að	  grunnskólagöngu	  lýkur	  

til	  20	  ára	  aldurs.	  
o   Vandamál	  sem	  fylgja	  því	  að	  búa	  í	  fjölkjarna	  sveitarfélagi.	  
o   Hindranir	  ungs	  fólks	  til	  að	  stunda	  tómstundir	  og	  sinna	  áhugamálum	  eða	  

öðrum	  félagstengdum	  athöfnum	  í	  frítíma	  sínum.	  
o   Upplifun	  ungmenna	  af	  framboði	  á	  tómstundum	  og	  félagstengdum	  

athöfnum	  í	  sveitarfélaginu.	  	  
o   Aðgengi	  ungmenna	  að	  því	  sem	  í	  boði	  er	  í	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfi	  í	  

sveitafélaginu,	  t.a.m.	  vegna	  fjarlægðar/nálægðar.	  
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Inngangur	  viðtals	  	  

Við	  upphaf	  viðtalsins	  mun	  ég	  kynna	  mig	  og	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  án	  þess	  þó	  að	  
gefa	  upp	  of	  mikið	  um	  tilgang	  og	  markmið	  þess.	  Áður	  en	  hafist	  er	  handa	  mun	  ég	  ítreka	  
trúnað	  við	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  og	  með	  því	  taka	  skýrt	  fram	  að	  nafnleynd	  ríkir	  
um	  þátttakendur	  og	  þá	  hvernig	  upplýsingar	  verði	  nýttar	  í	  rannsókninni,	  svo	  sem	  að	  ekki	  
muni	  koma	  fram	  staðarhættir	  að	  öðru	  leiti	  en	  nafni	  sveitarfélagsins,	  né	  öðrum	  slíkum	  
upplýsingum	  sem	  hægt	  væri	  að	  rekja	  til	  einstaklinga.	  	  Farið	  verður	  yfir	  hvernig	  viðtalið	  er	  
byggt	  upp	  og	  áætlaða	  lengd	  viðtalsins	  og	  leyfis	  aflað	  til	  að	  taka	  viðtalið	  upp	  og	  útskýra	  
ástæðu	  þess.	  Þá	  mun	  ég	  koma	  því	  á	  framfæri	  við	  þátttakanda	  að	  hann	  hafi	  tækifæri	  til	  
þess	  að	  draga	  sig	  úr	  rannsókninni	  ef	  honum	  þykir	  þess	  þörf,	  einnig	  getur	  þátttakandi	  
sleppt	  því	  að	  svara	  spurningum	  sem	  hann	  telur	  sig	  ekki	  geta	  svarað.	  	  

Almennt	  um	  stöðu	  ungmennis	  í	  dag	  

Viðtalið	  er	  hafið	  á	  almennum	  spurningum	  til	  þess	  að	  fá	  betri	  innsýn	  í	  líf	  og	  
aðstæður	  viðmælanda	  og	  með	  því	  ná	  betri	  tengingu	  við	  persónu	  hans.	  Einnig	  
hjálpar	  það	  til	  við	  að	  skapa	  góðan	  grunn	  að	  framhaldi	  viðtalsins	  sem	  og	  auka	  lýkur	  
á	  að	  gott	  samband	  myndist	  milli	  viðmælanda	  og	  rannsakanda.	  	  
	  
1.   Hvað	  ertu	  gamall/gömul?	  
2.   Geturðu	  sagt	  mér	  aðeins	  frá	  fjölskyldu	  þinni,	  hvernig	  eru	  þínir	  fjölskylduhagir?	  

stærð,	  samsetning	  og	  þess	  háttar	  
i.   Samskipti	  við	  fjölskyldu,	  móðir,	  faðir,	  stjúptengsl,	  

fósturforeldrar,	  systkini	  og	  fleira.	  
ii.   	  

3.   Búseta?	  Býrðu	  á	  eigin	  vegum	  –	  hjá	  foreldrum	  –	  ættingjum?	  
i.   Ef	  á	  eigin	  vegum	  –	  hvenær	  fórstu	  að	  búa	  á	  eigin	  vegum?	  
ii.   Ertu	  uppalin(n)	  í	  Fjarðabyggð	  (	  í	  einum	  af	  bæjarkjörnum	  

Fjarðabyggðar)	  
iii.   Ef	  ekki	  uppalin(n)	  í	  Fjarðabyggð,	  hvenær	  fluttist	  þú	  til	  

sveitarfélagsins/bæjarins?	  
iv.   hvers	  vegna	  fluttir	  þú	  til	  bæjarins?	  	  

4.   Viltu	  segja	  mér	  aðeins	  frá	  því	  sem	  þú	  fæst	  við	  dags	  daglega?	  Ertu	  í	  skóla?	  Ertu	  í	  
vinnu?	  

a.   Ef	  viðkomandi	  er	  í	  skóla	  -‐	  Hvers	  konar	  nám	  stundarðu?	  
i.   Stundarðu	  eingöngu	  nám?	  	  

5.   Ef	  þú	  gætir	  sett	  tómstundir,	  félagsstarf	  og	  annars	  konar	  afþreyingu	  á	  skala	  um	  
hversu	  mikilvægu	  eða	  lítilvægu	  hlutverki	  það	  gegnir	  í	  þínu	  lífi.	  	  Hvernig	  
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myndirðu	  staðsetja	  það	  á	  skalanum	  0-‐5?	  (0	  =	  lítilvægu	  hlutverki,	  5=	  mjög	  
mikilvægu	  hlutverki)	  

	  	  

Undir	  lok	  grunnskóla	  

	  

Farið	  yfir	  hvernig	  viðmælandi	  varði	  frítíma	  sínum	  undir	  lok	  grunnskóla.	  Einnig	  er	  skoðað	  
hvort	  að	  viðmælandi	  hafi	  iðkað	  tómstundir	  eða	  annarskonar	  félagsstarf	  á	  þeim	  tíma.	  

6.   Hvernig	  myndirðu	  lýsa	  frítíma	  þínum	  á	  þeim	  tíma	  sem	  þú	  ert	  að	  klára	  
grunnskóla	  (10.bekkur)?	  

a.   Geturðu	  sagt	  mér	  aðeins	  frá	  því	  sem	  var	  í	  boði	  fyrir	  aldurshópinn	  sem	  
tengjast	  íþróttum,	  tómstundum	  og	  öðrum	  félagstengdum	  athöfnum?	  

b.   Varstu	  virk(ur)	  í	  félagstengdu	  starfi,	  t.d.	  æskulýðsstarf?	  
i.   Ef	  já	  hvað	  þá?	  

c.   Iðkaðir	  þú	  einhverjar	  tómstundir/íþróttir?	  
d.   Ef	  ekki	  virkur	  í	  félagsstarfi	  –	  félagsmiðstöð	  eða	  öðru	  skipulögðu	  starfi,	  

hvað	  þá	  í	  frítíma?	  Hvers	  vegna	  ekki	  þátttaka	  í	  skipulögðu	  félags-‐	  eða	  
tómstundastarfi?	  (með	  skipulögðu	  á	  ég	  við	  einhverskonar	  starf	  sem	  er	  
skipulagt	  af	  starfsfólki	  eins	  og	  félagsmiðstöðin,	  björgunarsveitin	  og	  
annað	  slíkt).	  

e.   Hvernig	  voru	  samskipti	  þín	  við	  aðra?	  Mikil	  eða	  lítil	  samskipti	  við	  annað	  
fólk?	  

f.   Hvernig	  voru	  tengsl	  þín	  við	  aðra?	  	  
i.   Vinasambönd	  
ii.   Samband	  við	  fjölskyldu	  
iii.   Jafnaldra/kunningja	  

7.   Hvað	  hefðir	  þú	  viljað	  hafa	  til	  staðar	  sem	  ekki	  var	  í	  boði	  sem	  hluti	  af	  félags-‐	  og	  
tómstundastarfi	  eða	  annars	  konar	  afþreyingu	  fyrir	  unglinga?	  

	  

Að	  loknum	  grunnskóla	  

Hér	  er	  farið	  yfir	  hvernig	  viðmælandi	  upplifði	  frítíma	  sinn,	  eftir	  að	  hann	  er	  kominn	  í	  
framhaldsskóla	  eða	  út	  á	  vinnumarkaðinn	  og	  býr	  við	  meira	  frjálsræði.	  Farið	  er	  einnig	  í	  
hvernig	  viðkomandi	  notaði	  tíma	  sinn,	  hvort	  hann	  hafi	  iðkað	  íþróttir,	  tómstundir	  eða	  
félagsstarf	  af	  einhverju	  tagi.	  

8.   Hvernig	  upplifðirðu	  frítíma	  þinn	  þegar	  þú	  ert	  kominn	  í	  framhaldsskóla/út	  á	  
vinnumarkaðinn?	  	  

a.   Hvað	  varstu	  helst	  að	  hafast	  við	  í	  frítíma	  þínum?	  
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b.   Fannst	  þér	  hann	  breytast?	  	  
i.   EF	  já,	  hvernig	  fannst	  þér	  frítími	  þinn	  breytast?	  	  

9.   Hvers	  konar	  starf	  stóð	  ungmennum	  til	  boða?	  
a.   Fjarðabyggð?	  
b.   Nærsveitir?	  

10.  Er	  eitthvað	  sem	  þú	  hefðir	  viljað	  að	  stæði	  ungmennum	  til	  boða	  á	  þessum	  tíma?	  
11.  Stundaðir	  þú	  einhverjar	  tómstundir,	  íþróttir	  eða	  annarskonar	  félagsstarf?	  

Staða	  viðmælanda	  í	  dag	  og	  óskastaða	  

Hér	  er	  farið	  yfir	  hvernig	  afstaða	  viðkomandi	  til	  frítíma,	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfs	  er	  í	  dag	  
og	  hvaða	  möguleikar	  standa	  ungu	  fólki	  til	  boða.	  

1.   Hvernig	  myndirðu	  lýsa	  frítíma	  þínum	  eins	  og	  þú	  verð	  honum	  í	  dag?	  
a.   Hvernig	  hefur	  frítími	  þinn	  þróast	  og	  breyst	  frá	  því	  þú	  kláraðir	  

grunnskóla?	  
b.   Er	  eitthvað	  sem	  þú	  myndir	  vilja	  bæta	  eða	  breyta	  við	  frítíma	  þinn	  í	  dag?	  
c.   Hvernig	  finnst	  þér	  að	  fólk	  ætti	  að	  verja	  frítíma	  sínum?	  

2.   Stundar	  þú	  í	  dag	  einhverjar	  íþróttir,	  tómstundir	  eða	  félagsstarf?	  
a.   Ef	  já,	  hvers	  konar	  starf	  sækir	  þú?	  

i.   Hvers	  vegna	  sækir	  þú	  starfið?	  	  
ii.   Á	  hvaða	  vegum	  er	  starfið?	  

b.   Ef	  nei,	  hvers	  vegna	  sækir	  þú	  ekki	  slíkt	  starf?	  
i.   Lítill	  áhugi?	  
ii.   Ekki	  nægt	  úrval?	  
iii.   Ekki	  haft	  tök	  á	  að	  sækja	  starf?	  

3.   Hvað	  stendur	  ungu	  fólki	  til	  boða	  í	  félags-‐	  og	  tómstundastarfi	  í	  Fjarðabyggð	  
4.   Er	  einhvers	  konar	  önnur	  afþreying	  sem	  stendur	  til	  boða	  fyrir	  ungmenni	  sem	  

eru	  eldri	  en	  16	  ára?	  	  
a.   Ef	  já	  -‐	  Á	  hvaða	  vegum	  er	  sú	  afþreying?	  
b.   Ef	  nei	  –	  hvers	  vegna	  heldurðu	  að	  svo	  sé?	  

5.   Ef	  þú	  gætir	  haft	  áhrif	  á	  íþrótta-‐,	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarf	  eða	  annarskonar	  
afþreyingu	  sem	  stæði	  ungmennum	  til	  boða	  í	  Fjarðabyggð,	  hvað	  myndir	  þú	  vilja	  
hafa	  til	  staðar?	  	  

a.   Hvernig	  telurðu	  möguleika	  ungs	  fólks	  vera	  til	  að	  stunda	  slíkt	  starf	  í	  
heimabyggð?	  

6.   Finnst	  þér	  skipta	  máli	  að	  ungt	  fólk	  á	  landsbyggðinni	  hafi	  þann	  möguleika	  á	  að	  
sækja	  félags-‐	  eða	  tómstundastarf	  af	  einhverju	  tagi?	  

a.   Hvers	  vegna?	  
b.   Hvers	  vegna	  ekki?	  

7.   Hvað	  finnst	  þér	  að	  mætti	  bæta	  í	  félags-‐	  og	  tómstundatengdum	  málefnum	  
ungmenna	  í	  Fjarðabyggð?	  
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a.   Hvernig	  telur	  þú	  að	  hægt	  sé	  að	  vinna	  að	  þeim	  úrbótum?	  
b.   Hvað	  finnst	  þér	  gott	  í	  málefninu	  fyrir	  ungmenni	  í	  Fjarðabyggð?	  

	  

Lok	  viðtals	  

Viðtalinu	  lýkur	  á	  því	  að	  spyrja	  hvort	  viðmælandi	  vilji	  bæta	  einhverju	  við.	  Einnig	  verður	  
minnt	  á	  að	  trúnað	  og	  nafnleynd.	  Beðið	  verður	  um	  leyfi	  til	  að	  hafa	  samband	  aftur	  ef	  
eitthvað	  kemur	  upp	  á,	  hefur	  gleymst	  eða	  þörf	  er	  fyrir	  frekari	  upplýsingar.	  Þakka	  fyrir	  
viðtalið.	  


