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Þakkir 

Það hafa verið forréttindi að starfa í félagsmiðstöðinni Arndardal undanfarin ár. 

Ég hef lært eitthvað nýtt á hverjum degi og er viss um að ég eigi eftir að læra 

enn meira á næstu árum. Unglingarnir sem þangað mæta hafa skilið eftir gleði í 

hjarta mínu, þeim fylgir jákvætt og bjartsýnt hugarfar og gleðin er aldrei langt 

undan. Starfsfólkið spilar að sjálfsögðu stórt hlutverk í því að starfsemin gengur 

eins vel og raun ber vitni um. Þó er alltaf eitthvað hægt að bæta og er það von 

mín að með þessu verkefni muni Arnardalur ná til enn fleiri unglinga en í dag.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni þann stuðning sem ég hef fengið ég hefði aldrei 

getað þetta án þeirra hjálpar. Leiðbeinanda mínum Urði Njarðvík vil ég einnig 

þakka fyrir ánægjulegt samstarf, hún fleytti mér áfram með jákvæðu hugarfari. 

Að lokum vil ég þakka Grundaskóla og Brekkubæjarskóla fyrir aðstoðina.  
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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort tengsl væru milli úthverfu 
og þátttöku í íþrótta, félags- og tómstundastarfi. Einnig var athugað 
hvort félagsmiðstöðin Arnardalur væri að ná markmiði sínu: að ná til 
þeirra unglinga sem einhverra hluta vegna stunda ekki heilbrigðar 
tómstundir í frístundum sínum. Tilgátur voru þær að úthverfir 
einstaklingar væru frekar þátttakendur í starfi af þessu tagi, og að 
unglingar sem væru þátttakendur í íþróttum væru líklegri til að mæta í 
félagsmiðstöðina Arnardal en þeir sem ekki væru í íþróttum. 
Þátttakendur voru 259 unglingar úr efstu bekkjum grunnskólanna á 
Akranesi. Helstu niðurstöður voru þær, að unglingar sem mældust 
úthverfari voru líklegri til þátttöku í íþróttum og starfsemi Arnardals. 
Enginn munur var á úthverfustigum þeirra sem stunduðu eða stunduðu 
ekki tómstundir. Einnig kom það í ljós að unglingar sem voru í íþróttum 
voru mun líklegri til að mæta í félagsmiðstöðina en þeir sem voru ekki í 
íþróttum. Enginn munur var á mætingu í Arnardal eftir tómstundum.  

Inngangur 
Byrjað var að tala um byggingu félagsmiðstöðva þegar unglingar á Íslandi 

misstu atvinnu sína og fóru að slæpast um miðbæ Reykjavíkur. Fólk fór að hafa 

áhyggjur af því að þessi slæpingjaháttur myndi eldast með þeim og því yrði að 

grípa til úrræða. Félagsmiðstöðvar voru svar samfélagsins við vandamálum 

ungdómsins. Hlutverk félagsmiðstöðva var frá byrjun fyrirbyggjandi starf. Til 

dæmis barátta gegn ofbeldi, vímuefnum, einelti og félagslegri einangrun. 

Félagsmiðstöðvar eiga að ná til unglinga sem hafa fá eða engin áhugamál og 

efla þá (Árni Guðmundsson, 1992).  

Í dag er enn lögð jafnmikil áhersla á forvarnarhlutverk félagsmiðstöðva og 

þegar þær voru stofnaðar. Því er mikilvægt að athuga hvort félagsmiðstöðvar nái 

til þeirra unglinga sem þær voru stofnaðar fyrir. Til dæmis þess hóps sem 

stundar hvorki íþróttir né annað skipulagt tómstundastarf. 

Þessi athugun var því gerð með það markmið að kanna hvort unglingar sem 

mæti í félagsmiðstöðvar séu úr þeim „áhættuhópi“  sem ætlunin er að ná til.  

Athugunin náði til unglinga í áttunda, níunda og tíunda bekk af Akranesi. 

Athugað var hvort ákveðnar persónuleikagerðir mæti frekar í félagsmiðstöðvar 

en aðrar. Það var gert með því að láta unglingana svara spurningum úr hluta af 

NEO-FFI prófinu. Aðeins voru notaðar spurningar sem tilheyra 

úthverfa/innhverfa skalanum. Unglingarnir voru líka spurðir  út í íþróttaiðkun, 

tómstundaiðkun, mætingu í félagsmiðstöð og þann tíma sem eytt er með vinum 

utan skóla.  
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Rannsóknin gengur út á að tengja íþrótta, félags- og tómstundaiðkun 

unglinga við mætingu í félagsmiðstöðvar og athuga hvort ákveðnar 

persónuleikagerðir mæti frekar í félagsmiðstöðvar.  

Saga félagsmiðstöðva  
Félagsmiðstöðvar eiga rætur að rekja til hverfamiðstöðva. Fyrsta hverfamiðstöðin var 

stofnuð í Lundúnum 1884 og fékk nafnið Toynbee Hall (Árni Guðmundsson, 1992). 

Starfsemi hverfamiðstöðvanna var með ýmsum hætti. Til dæmis var þar í boði 

sunnudagaskóli og biblíusögukennsla fyrir börn og unglinga, strákaklúbbur, klúbbur 

fyrir mæður og lestrarkennsla. Þar var í boði ráðgjöf læknanema, lögfræðinema, 

kennara og presta. Allir sem unnu í hverfamiðstöðvum voru sjálfboðaliðar (Árni 

Guðmundsson, 1992). Næstu ár opnuðu hverfamiðstöðvar um allan heim í Chicago, 

Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og Helsinki. 

Árið 1933 í Gautaborg var opnuð miðstöð eingöngu ætluð unglingum. 

Hún lokaði eftir eitt ár. Árið 1936 var gerð önnur tilraun til að opna 

félagsmiðstöð fyrir unglinga, og hlaut félagsmiðstöðin nafnið Gamelstadens 

ungdomsgård. Talað er um Gamelstadens ungdomsgård sem fyrstu 

félagsmiðstöð Norðurlandanna. Með tíð og tíma fjölgaði félagsmiðstöðvum 

fyrir unglinga á Norðurlöndum (Árni Guðmundsson, 1992).  

Félagsmiðstöðvar á Íslandi 
Kreppan sem herjaði á Ísland 1930 átti stóran þátt í að fólk fór að huga að 

athvarfi fyrir unglinga hér á landi. Atvinnuleysi varð mikið og unglingar sem áður 

höfðu verið virkir í atvinnulífinu höfðu ekkert að gera. Fólk fór að hafa áhyggjur 

af því að iðjuleysi yrði eitthvað sem unglingarnir myndu temja sér og við því yrði 

að sporna. Á þessum tíma varð skemmtanahald og drykkja unglinga meiri. Það 

má rekja til dæmis með tilkomu hersins. Þann 10. maí árið 1940 gengu breskir 

hermenn hér á land og hertóku landið. Ári seinna tók Bandaríkjaher við 

hersetunni. Yfir höfuð voru samskipti góð milli hermanna og landsmanna. 

Sumum landsmönnum fannst þó skemmtanalíf breytast til verri vegar og átti 

lögreglan stundum í basli við halda uppi lögum og reglum (Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur og menningardeildar Ríkisútvarpsins; Þórhallur Heimisson, 2006; 

Árni Guðmundsson, 1992). 
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Fólksfjölgun var einnig mikil á árunum 1940 -1960, en þá fjölgaði fólki í 

Reykjavík úr 40.000 manns í næstum 60.000. Fjöldi unglinga og barna 

þrefaldaðist (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). Allir þessir 

þættir höfðu áhrif á stofnun félagsmiðstöðva.  

Árið 1942 sendi Ungmennafélag Reykjavíkur bæjarráði Reykjavíkur bréf þar 

sem óskað var eftir lóð undir æskulýðsheimili. Í bréfinu var lýsing á því hvernig 

ungmennafélagið sá starfsemina fyrir sér. Það átti að gera ráð fyrir samkomu- 

og veitingasal, sal fyrir ýmiskonar tómstundaiðkun, íþróttasalur ætti að vera til 

staðar og nægilega stórt rými sem myndi hýsa skrifstofur æskulýðsfélaga (Árni, 

Guðmundsson, 1992).  

Bréfið leiddi til umræðu bæjarstjórnar Reykjavíkur. Árið 1943 samþykkti 

bæjarstjórn Reykjavíkur tillögu um að gera athugun og áætlun um byggingu 

æskulýðshallar og tómstundaheimilis. Fól bæjarstjórnin Ágústi Sigurðssyni það 

hlutverk (Árni Guðmundsson, 1992). Tillögur Ágústs hljóðuðu svo: 

Æskulýðshöllin á að verða athvarf ungs fólks í bænum í frístundum 

þess, staður, þar sem það getur unnið að hugarefnum- hvort sem þau 

eru félagsstarf, nám, lestur, handavinna, tafl eða önnur heilbrigð 

viðfangsefni-: þar á það að geta hvílzt frá störfum dagsins og notið 

hollrar skemmtunar. Vegna þess hve vín er oft misnotað á 

almannafæri, tel ég rétt að leyfa alls ekki neyzlu áfengis í 

æskulýðshöllinni (Ópr. Ágúst Sigurðsson 1943, sjá í Árni 

Guðmundsson, 1992). 

Ágúst gerði greinarmun á æskulýðshöll og tómstundaheimilum. Æskulýðshöll 

var miðlæg starfsemi þar sem allir unglingar á Reykjavíkursvæðinu gátu hist. 

Æskulýðshöllin átti að verða stór í sniðum með stórum sölum, kennslustofum, 

bókasafni og fleira. Aftur á móti áttu tómstundaheimilin aðeins að þjóna sínum 

hverfum og því minni í sniðum. Næstu ár voru margar umræður um 

æskulýðshöll en ekkert framkvæmt í þeim efnum (Árni Guðmundsson, 1992). 

Árið 1952 lýsti Barnaverndarfélag Reykjavíkur yfir áhyggjum af velferð 

æskunnar, félagið benti á nauðsyn þess að opna tómstundaheimili. Bent var á 

að mikið af börnum og unglingum bjuggu við aðstæður sem gerði þeim ekki kleyft að 

stunda tómstundir. Það var talið leiða til aðgerðaleysis hjá börnunum og að þau færu 
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að eyða tíma sínum á óæskilegan hátt. Þessi börn skorti jákvæða örvun sem forðaði 

þeim frá því að leiðast út á ranga braut og það yrði í verkahring tómstundaheimilanna 

að veita þeim afdrep (Árni Guðmundsson,1992). 

Ári seinna var samþykkt tillaga um byggingu tómstundaheimilis og 

íþróttahúss. Hætt var við bygginu æskulýðshallar og lögð meiri áhersla á 

byggingu smærri tómstundaheimila í hverfum Reykjavíkur. Tómstundaheimili var 

hugsað sem staður þar sem unglingar kæmu saman á ákveðnum tíma dags til 

þess að lesa, spila, horfa á kvikmyndir, hlusta á fyrirlestra og í boði var ýmis 

konar hópastarfsemi (Árni Guðmundsson, 1992). 

Eftir 15 ára umræðu um afdrep fyrir unglinga varð það loks að veruleika. Árið 

1957 hóf fyrsta tómstundaheimilið starfsemi í Reykjavík. Tómstundaheimilið var 

staðsett við Lindargötu 50. Næstu ár fjölgaði tómstundaheimilum í Reykjavík og 

upp risu tómstundaheimilið í skátaheimilinu við Snorrabraut, Tjarnabær og 

tómstundaheimilið við Bræðraborgarstíg. Tómstundaheimilin voru ætluð 

unglingum á aldrinum 13-16 ára þetta voru staðir sem unglingar gátu eytt frítíma 

sínum án áfengis og vímuefna (Árni Guðmundsson, 1992).  

Starfi tómstundaheimilanna mátti skipta í þrennt: 1) Klúbba og hópastarf. 

Klúbbarnir gerðu unglingum kleyft að vinna í áhugamálum sínum. Til dæmis var 

í boði kvikmyndaklúbbur og leiklistarklúbbur. 2) Opið starf. Tómstundaheimilin 

voru athvarf fyrir unglinga til þess að koma og spjalla. 3) Afþreyingu og 

samkomuhald (Árni Guðmundsson, 1992).   

Tómstundaheimilin snérust um að virkja unglinga í jákvæðu hópstarfi og ná til 

þeirra unglinga sem tilheyrðu ákveðnum áhættuhópi. Unglingarnir áttu að taka 

virkan þátt í starfi félagsmiðstöðvanna og hafa eitthvað um starfið að segja. 

Hlutverk starfsmanna var ekki gæsluhlutverk heldur áttu samskipti milli þeirra og 

unglinganna að vera á jafningjagrundvelli. Þetta fyrirbyggjandi starf 

félagsmiðstöðva er enn einn af lykilþáttum starfsins (Árni Guðmundsson, 1992). 

Hlutverk félagsmiðstöðva í forvarnarstarfi er því ótvírætt, allt frá því að byrjað var 

að ræða um þörf á sérstökum stað fyrir unglinga til dagsins í dag.  

Félagsmiðstöðvar í dag  
Félagsmiðstöð er staður þar sem börn á aldrinum 13-16 ára geta komið saman 

og eytt frítíma sínum undir eftirliti ábyrgra aðila. Neysla áfengis og annarra 

vímuefna er bönnuð (Samfés. e.d.) Öllum unglingum á þessum aldri stendur til 



  

12 

boða að taka þátt í starfinu. Þó er lögð áhersla að ná til þeirra sem stunda hvorki 

skipulagðar íþróttir eða tómstundir, svo og þeirra sem þjást af líkamlegri eða 

andlegri fötlun (Jakob Frímann Þorsteinsson og Ragnheiður Stefánsdóttir, 

1997). Með tilkomu félagsmiðstöðva gafst unglingum fjölbreyttari kostur til að 

eyða frítíma sínum. Lögð var áhersla á að bæta félagsfærni, styrkja sjálfsmynd 

og efla virkni og þátttöku unglinganna (Ragnhildur Helgadóttir, 2007).  

Félagsfærni er lærð hegðun. Félagsfærni er getan til að eiga jákvæð 

samskipti við aðra og forðast ósætti. Engin ein skýring er til um hvað sé góð eða 

slæm félagsfærni. Til góðrar félagsfærni er þó hægt að telja: getuna til að hrósa, 

hjálpsemi eða getuna til að deila með öðrum. Börn með góða félagsfærni eru 

líklegri til þess að vera leiðtogar, eiga frumkvæði að samskiptum við jafningja, 

laga sig að breyttum aðstæðum og skilja betur óyrt skilaboð eins og að lesa í 

líkamstöðu eða svipbrigði annarra en börn með lélega félagsfærni(Cole,Cole og 

Lightfoot, 2005; Hrund Logadóttir o.fl, 2008).  

Til að efla og virkja unglinga í starfi félagsmiðstöðva var komið á fót svokölluðu 

unglingalýðræði. Unglingalýðræði tryggir áhrif unglinganna á starfið. Unglingarnir 

kjósa einstaklinga sem hafa boðið sig fram. Helsta markmið unglingaráðs er að virkja 

sem flesta unglinga til þátttöku í starfinu (Reykjarvíkurborg, e.d. ). 

Hópastarf er annar mikilvægur þáttur í starfsemi félagsmiðstöðva. Með 

hópastarfi geta unglingar skráð sig í  hópa þar sem unnið er að áhugamálum þeirra. 

Til dæmis myndlistahópur, útivistarhópur eða baksturshópur. Ekki eru margir í 

hverjum hóp þannig að allir fá að njóta sín. Einnig eru til staðar almennari hópar. 

Almennir hópar vinna ekki út frá ákveðnu viðfangsefni eða sameiginlegu áhugamáli. 

Til slíkra hópa mætti telja stelpu og strákahópa (Jakob Frímann Þorsteinsson og 

Ragnheiður Stefánsdóttir, 1997; Reykjavíkurborg, e.d.). 

Félagsmiðstöðvar þjóna líka ákveðnu forvarnarhlutverki. Með 

forvarnarstarfinu er reynt að hafa áhrif  á hegðun og viðhorf unglingsins. 

Starfsmenn félagsmiðstöðvanna vinna að forvarnarhlutverkinu með því að tala 

við krakkana og leiðbeina þeim á „rétta“ braut. Rannsóknir á unglingum árið 

(1992) og (1997) benda til þess að þeir sem sækja félagsmiðstöðvar séu líklegri 

til þess að hafa prófað að reykja, drekka eða neyta fíkniefna. Félagsmiðstöðvar 

eru því staður þar sem hægt er að ná til unglinga sem standa höllum fæti og 
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leiðbeina þeim á rétta braut (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl, 2000).  

Félagsmiðstöðin Arnardalur 
Árið 1975 sendi Æskulýðsráð Akraness bæjarráði bréfi þar sem athugað var 

hvort hægt væri að bjóða unglingum á Akranesi upp á aðstöðu til að koma 

saman á. Á þessum tíma hafði þegar verið hafin slík starfsemi í Reykjavík eins 

og áður hefur komið fram. 

Árið 1977 fékk Guðbjartur Hannesson styrk frá bænum til þess að kanna 

stöðu unglinga á Akranesi og helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

64.6% unglinga á Akranesi voru þátttakendur í annaðhvort íþróttum eða 

skipulögðum tómstundum. Flestir æfðu handbolta, fótbolta eða sund og margir 

voru þátttakendur í KFUM og K. Þátttakendur í félagsstarfi voru mun ólíklegri til 

að reykja og neyta áfengis en þeir sem aldrei höfðu tekið þátt eða voru hættir að 

taka þátt. Í könnuninni var einnig tekið saman hvernig krakkar vörðu tíma sínum. 

Þar kom fram að eftir hádegi um helgar eyddu unglingarnir miklum tíma úti bæ 

(Guðbjartur Hannesson, 1977). Á sama fundi var komið með hugmynd að 

húsnæði fyrir tómstundaheimili og var lagt til að húsnæði við Kirkjubraut 48 yrði 

fyrir valinu. Bæjarráð felldi tillöguna (Heiðrún Janusardóttir, 2005). 

Nokkrum mánuðum seinna benti Æskulýðsráð Akraness á augljósan skort á 

tómstundaheimili fyrir unglinga. Miðbærinn væri morandi af unglingum um 

helgar. Mun sniðugara væri að safna unglingunum saman undir eitt þak þar sem 

ábyrgt fólk gæti fylgst með þeim. Næsta ár var samþykkt að húsið á Kirkjubraut 

48 yrði félagsmiðstöð fyrir unglinga á Akranesi (Heiðrún Janusardóttir, 2005).  

Mikil vinna var fyrir höndum. Mest var unnið sem sjálfboðastarf af hálfu 

unglinga og þeirra sem sátu í æskulýðsnefnd á þessum tíma. Þann 12. janúar 

árið 1980 var félagsmiðstöðin formlega opnuð. Fékk hún nafnið Arnardalur. Þar 

var í boði opið hús, böll og starfræktir voru klúbbar, til dæmis ljósmyndaklúbbur, 

ferðaklúbburinn Flækjufótur og tónlistaklúbbur (Heiðrún Janusardóttir, 2005) 

Árið 2008 varð breyting á starfsemi Arnardals. Ungmennahúsið og 

félagsmiðstöðin fluttu undir sama þak að Þjóðbraut 13. Hlaut húsnæðið nafnið 

Þorpið. Aðstaðan batnaði til muna. Húsnæðið stækkaði verulega og hægt var að 

bjóða upp á enn fjölbreyttari dagskrá en áður hafði verið. Til dæmis er stór salur 

í nýja húsnæðinu sem hefur verið vel nýttur undir leiki, tónleika, böll og fleira. 
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Einnig var hægt að fjölga borðtennisborðum, biljarðborðum, keypt voru ný 

sjónvörp og tölvur. Nú eru í boði herbergi þar sem krakkarnir geta komið saman 

og spjallað (setuherbergi), Playstationherbergi og Wii herbergi og 

föndurherbergi. Viðvera fyrir krakka með þorskahömlun er einnig starfrækt í 

húsinu. Starfið í Þorpinu er fjölbreytt og skemmtilegt og aðsóknin góð (Lúðvík 

Gunnarsson, 2009). Markmið félagsmiðstöðva er það sama hvort sem árið er 

1980 eða 2010; að stuðla að jákvæðum þroska og samskiptum milli unglinga. 

Áhersluþætti í starfi Arnardals má sjá á vefsíðunni www.akranes.is/arnardalur. 

Fyrsti áherslu þátturinn er: 

Arnardalur skal vera opinn öllum unglingum á aldrinum 13-16 ára sem áhuga 

hafa á að taka þátt í starfseminni. Sérstaklega skal leitast við að ná til þeirra 

unglinga sem sökum áhugaleysis eða af öðrum orsökum sinna ekki heilbrigðum 

viðfangsefnum í tómstundum sínum. Áhersla er lögð á að ná til þeirra barna og 

unglinga sem eru einangruð vegna líkamlegrar eða andlegrar fötlunar. 
Almennt er ætlun félagsmiðstöðva fyrst og fremst að ná til unglinga sem ekki 

taka þátt í öðru skipulögðu félagstarfi, en eru þó opnar fyrir alla aðra (Jakob 

Frímann Þorsteinsson og Ragnheiður Stefánsdóttir, 1997).  

Mikilvægt er að vita hvort að félagsmiðstöðvar séu að ná þessu markmiði.  

Eru félagsmiðstöðvar í raun að ná til þessara barna? Í rannsóknum sem gerðar 

voru á högum íslenskra unglinga 1992 og 1997 var athugað samband milli 

reykinga og mætingar í félagsmiðstöðvar. Niðurstöður voru að unglingar sem 

mættu í félagsmiðstöðvar væru líklegri til að reykja. Útfrá þessum niðurstöðum 

er hægt að draga þá ályktun að þeir sem stunda ekki íþróttir séu að mæta í 

félagsmiðstöðvar því rannsóknir sýna að þeir sem stunda íþróttir eru mun 

ólíklegri til þess að reykja (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000).  

Aftur á móti sýndi könnun sem gerð var á ungu fólki frá Akranesi að þeir 

krakkar sem stunduðu íþróttir eða aðrar skipulagðar tómstundir væru líklegri til 

þess að mæta í félagsmiðstöðina en þeir sem tóku ekki þátt í neinu skipulögðu 

tómstundarstarfi. 85% þeirra sem stunduðu íþróttir eða félagsstarf tóku þátt í 

starfseminni á móti 70% þeirra sem stunduðu ekkert (Guðrún Sigríður Gísladóttir 

og Svala Kristín Hreinsdóttir, 1993). 
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Mikilvægi íþrótta, félags og tómstundastarfs 
Bæði erlendar og íslenskar rannsóknir sýna að skipulagt tómstunda- og 

félagsstarf sem og íþróttir hafa forvarnargildi. Í rannsókn Osgood o.fl (1996) á 

1700 18-26 ára unglingum sýndu niðurstöður að því meiri tíma sem unglingar 

eyddu án ábyrgra aðila og skipulags, því meiri líkur væru á óæskilegri hegðun. 

Þetta gæti stafað af því að unglingarnir hefðu meiri tíma til að taka þátt í 

óæskilegri hegðun og enginn ábyrgur væri til staðar til að benda á skaðsemi 

hegðunarinnar.  Önnur rannsókn sem staðfestir ágæti tómstunda- og 

íþróttastarfs er rannsókn Ferron, Narring, Cauderay og Michaud árið (1999). 

Rannsóknin gekk út á það að 9268 svissnenskir unglingar voru beðnir um að 

svara könnun um hversu oft í viku þeir stunduðu íþróttir af einhverju tagi. Einnig 

þurftu unglingar að svara ýmsum spurningum um heilsu sína. Þátttakendur voru 

á aldrinum 15-20 ára. Í ljós kom að unglingar sem stunduðu íþróttir væru 

ólíklegri til að reyna sjálfsmorð, væru sjálfsöruggari, ólíklegri til að nota eiturlyf 

og ólíklegri til að reykja eða neyta áfengis. Rannsókn Mahoney og Statten 

(2000) náði til 703 14 ára barna. Athugað var hvernig börnin eyddu frítíma 

sínum. Í ljós kom að þau börn sem stunduðu skipulagt tómstundastarf til dæmis 

æfðu með íþróttaliði voru, ólíklegri til þess að stunda áhættuhegðun á móti þeim 

sem stunduð ekki skipulagt tómstundastarf. Íþrótta- og tómstundaiðkun hefur 

einnig áhrif á framtíð unglinga. Niðurstöðu rannsóknar Barber, Eccles og Stone 

(2001) benda til þess að framtíðahorfur unglinga yrðu betri ef þau stunduðu 

íþróttir eða annað skipulagt tómstundastarf.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á högum og líðan íslenskra unglinga í 8. 9. 

og 10. bekk benda einnig til ágætis tómstunda og íþróttastarfs. Til dæmis gerðu 

Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. (2006) rannsókn á unglingum í 9. og 10. bekk. 

Þátttakendur svöruðu 105 atriða spurngalista, til dæmis var spurt um 

íþróttaiðkun, tómstundaiðkun, tengsl við foreldra, vináttu, andlega og líkamlega 

líðan og að auki voru þátttakendur látnir svara hvort þeir hefðu prófað að reykja, 

neyta áfengis eða fíkniefna og hversu oft þeir hefðu prófað það. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að íþróttaiðkun minnkar líkur á reykingu, neyslu 

áfengis og annarra vímuefna. Því oftar sem að unglingar stunduðu íþróttir eða 

líkamsrækt því hamingjusamari voru þau. Einnig voru tengsl milli námsárangurs 

og íþróttaiðkunar.   
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Í riti Þórólfs Þórlindssonar (1998) eru tekinn saman nokkur gagnasöfn. Til 

dæmis var stuðst við niðurstöður úr könnun sem lögð var árið 1997 fyrir 7785 

nemendur í 8. 9. og 10. bekk. Í könnuninni var meðal annars spurt um nám, 

lífsstíl, félagsleg tengsl, líkamlega og andlega heilsu, afbrot og vímuefnaneyslu. 

Athugað var með tengsl milli þessara þátta, tengsl  milli þátta voru síðan sýnd 

með krosstöflum og marktekt athuguð með því að nota  kí-kvaðrat aðferð. Til 

dæmis voru athuguð tengsl milli tómstundahegðunar og áhættuhegðunar og í 

ljós kom að ungt fólk sem stundaði hestamennsku, las bækur eða stundaði 

útvist var ólíklegra til þess að reykja eða neyta fíkniefna sem bendir til þess að 

tómstundaiðkun hafi áhrif á líf ungs fólks (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið á mætingu unglinga í félagsmiðstöðvar í 

tengslum við reykingar,ölvun og aðra fíkniefnanotkun hafa sýnt jákvæð tengsl; 

því oftar sem börn mæta í félagsmiðstöð því meiri líkur séu á notkun tóbaks og 

annarra ólöglegra efna (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006; Þóroddur Bjarnason 

og Þórólfur Þórlindsson, 1993).  

Í riti Þórólfs Þórlindssonar (1998) flokkaði hann unglinga eftir því hvaða lífsstíl 

þau tilheyrðu. Lífsstíll var skilgreindur út frá hvar, hvernig og með hverjum fólk 

eyðir frítíma sínum. Þátttakendur voru spurðir fjölda spurninga um hvað þeir 

gerðu í frítímum sínum. Notast var við þáttagreiningu til að finna út mismunandi 

lífsstíla og í ljós komu nokkrir þættir til dæmis lífsstíll íþróttaiðkunar, lífsstíll 

félagsstarf, trúarlegur lífsstíl, skemmtanalífstíll svo eitthvað sé nefnt. 

Skemmanalífsstíll fól í sér að eyða frítíma sínum án skipulags ábyrgra aðila eins 

og t.d. að fara í partý, rúnta og hanga fyrir utan sjoppu. Þegar þessi hópur var 

borinn saman við þann hóp sem stundaði reglulega skipulagt félagsstarf kom í 

ljós að fyrri hópurinn var líklegri til þess að reykja 43% á móti 15.5%, drekka 

68% á móti 35% og nota hass 29% á móti 10% þeirra sem stunduðu skipulagt 

félagsstarf. Munurinn á þeim sem tilheyrðu skemmtanalífstílnum og þeim 

stunduðu íþróttir var enn meiri (Þórólfur Þórlindsson, 1998). Með tilliti til þess er 

mikilvægt að átta sig á að skipulagt félagsstarf undir stjórn ábyrgra aðila minnkar 

líkur á áhættuhegðun. 

Forvarnarhlutverk íþrótta- og tómstundastarfs er mikið en annar mikilvægur 

þáttur er  uppeldishlutverki starfsins. Líkt og kemur fram í skýrslu Mennta-

málaráðneytis (2003) 
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„þátttaka í starfi af þessu tagi kennir ungu fólki að vinna saman og taka 

ákvarðanir í samstarfi við aðra. Í félags- og tómstundastarfsemi fer 

jafnframt fram þjálfun í framkomu á fjöldavettvangi og í tjáningu 

skoðana sem er einstaklingnum gott veganesti í lífi og starfi“ (bls 6). 

Mikilvægi tómstunda-, félags- og íþróttastarfs er gríðarlegt líkt og rannsóknir hafa 

sýnt fram á. Því er ekki skrítið að félagsmiðstöðvar leggi mikla áherslu í starfi sínu á 

að ná til ungs fólks sem hvorki stundar íþróttir né tómstundir. Mikilvægt er að ná til 

þessara barna því líkt og talið hefur verið hér upp þá eru unglingar líklegri til að 

reykja, verða ölvuð og neyta fíkniefna ef þau stunda ekki skipulagðar tómstundir, 

félags- eða íþróttastarf undir stjórn ábyrgs aðila. Hvort sem það er vegna meiri tíma til 

þess að prófa óæskilega hluti eða að það vanti ábyrga aðila inní líf þeirra sem benda 

á skaðsemi hegðunarinnar, þá er engin spurning um mikilvægi þess að ná til sem 

flestra (Osgood o.fl., 1996; Þórólfur Þórlindsson, 2000).  

Rannsóknir á högum ungs fólks á Íslandi benda til að það sé nokkuð stór hópur 

ungs fólks sem leggur ekki stund á neina skipulagða afþreyingu heldur eyði frítíma 

sínum á rúntinum, fyrir utan sjoppu, í verslunarmiðstöðvum eða í partýum s.s. lifi 

svokölluðum „skemmtanalífstíl“ (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000; Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2006; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993).  

 Það er nauðsynlegt að reyna að ná til sem flestra með því að bjóða upp á 

breytilega afþreyingu. Einnig er mikilvægt að átta sig á því hvers vegna sumir 

unglingarnir stunda ekki íþróttir eða annað skipulagt tómstundarstarf. Gæti 

persónuleiki skipt máli þegar kemur að mætingu unglinga í íþróttir, tómstundir eða 

félagsmiðstöðvar?  

Í næstu köflum verður farið yfir það hvað er persónuleiki, hvað eru 

persónuleikaþættir og hvernig er hægt að mæla persónuleikaþætti.   

Hvað er persónuleiki? 
Elstu skilgreiningu á persónuleika má rekja til uppruna orðsins. Orðið á uppruna 

sinn að rekja til leikhúshefðar Rómverja, leikararnir voru með grímu á sér sem 

kölluð var „persona“ þetta var andlitið sem áhorfendur sáu. Eldri skilgreiningar á 

persónuleika má rekja til þessarar grímu því talað var um persónuleikann sem 

ytra yfirborð einstaklingsins, ekki það sem hann var í raun (Hörður Þorgilsson og 

Jakob Smári, 1993; Feist 1994).  
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Í dag er persónuleiki fólks skilgreindur eftir þeim þætti sem er mest áberandi. 

Persónuleiki er stöðugt mynstur hegðunar, tilfinninga og hugsana. Ekki er hægt að 

lýsa persónuleika með stökum þætti líkt og skynjun, tilfinningu eða greind. Persónu-

leiki eru allir þessir þættir og fleiri til (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). 

Persónuleiki er huglægur og því ekki hægt að mæla hann. Persónuleika er 

ekki hægt að snerta eða sjá, líkt og hægt er að mæla lengd barns eða snerta 

stól. Aðeins er hægt að álykta um persónuleika fólks út frá því hvernig það hagar 

sér. Þar sem persónuleiki er huglægt mat þá  eru til margar skilgreiningar á því 

hvað er persónuleiki. Gordon Allport (1937, sjá í Feist, 1994) rakti sögu orðsins 

„persónuleika“ og gerði grein fyrir 50 skilgreiningum. Almennt er hægt að segja 

að persónuleiki vísi til nokkuð varanlegs mynstur þátta, lundernis, eða einkenna 

sem búa í fólki. Þessi þættir geta verið einstæðir, algengir meðal tiltekins hóps 

eða sameiginlegir öllum sem tilheyra ákveðinni tegund. Þrátt fyrir að sumt sé líkt 

öðrum þá hefur hver og einn einstæðan persónuleika (Feist, 1994).  

Persónuleikaþættir 
Sú hugmynd sem oftast er notuð í dag þegar talað er um persónuleika eru 

persónuleikaþættir. Reynt er að finna ákveðna þætti í fari fólks sem hægt er að nota 

til að flokka það í ákveðnar persónuleikagerðir. Þær kenningar sem gera ráð fyrir því 

að hegðun og persónuleiki manna ákvarðist af þáttum skilgreina þátt sem, „Almenn 

tilhneiging til að bregðast við á svipaðan hátt við margs konar kringumstæður, það 

sem einkennir hegðun einstaklings í þessum aðstæðum, t.d. að vera félagslyndur 

eða ákveðinn“ (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 463). 

Menn hafa frá upphafi flokkað fólk í persónuleikagerðir. Fyrsta ritaða heimildin 

sem til er er eftir Theophrasts og var skrifuð á þriðju öld fyrir Krist. Theophrast var 

að velta fyrir sér af hverju Grikkir höfðu svo ólík skapgerðareinkenni þrátt fyrir að 

búa í sama umhverfi (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). 

 Hippókrates taldi líkamann samsettan úr fjórum megin vessum: gulu galli, 

svörtu galli, slími og blóði (Eysenck, 1973). Galen yfirfærði hugmynd 

Hippókrates yfir á mannlega eiginleika. Það fólk sem hafði meira af gulu galli 

taldi hann vera reiðan persónuleika, þeir sem höfðu meira af svörtu galli væru 

daprir og sorgmæddir, of mikið af slími tengdi hann sinnuleysi og of mikið af 

blóði tengdist bjartsýni og gleði (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993; 

Eysenck, 1973). 
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Árið 1798 skrifaði Kant bókina Antropologie. Þar skiptir hann skapgerð fólks í 

fjóra flokka, hina léttlyndu, þunglyndu, bráðlyndu og dauflyndu skapgerð. Kant 

notaði hugtökin frá Galen þó hugmyndir Kants um orsakir mismunandi 

skapgerðar væru aðrar. Kant taldi menn aðeins geta haft einn skapgerðar-

eiginleika, og ekki væri um fleiri skapgerðareiginleika að ræða en þessa fjóra 

(Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993; Eysenck, 1973). 

Wundt endurbætti hugmynd Kants 1903. Hann sagði að skipta mætti þessum 

fjórum persónuleikagerðum í víddir, eftir styrk og hraða tilfinningalegra viðbragða. 

Wundt taldi að bráðlyndir og þunglyndir einkenndust af sterkum 

tilfinningaviðbrögðum en hinir veikum. Hraði tilfinningalegra viðbragða væri aftur á 

móti meiri hjá létt- og bráðlyndum persónuleikagerðum. Létt- og dauflyndir 

einkennast þannig af litlum skapsveiflum meðan þung og bráðlyndir hafa miklar 

skapsveiflur. Hugmynd Wundts er í raun undanfari nútíma kenninga um 

persónuleikaþætti; að allir búi yfir ákveðnum skapgerðum eða persónuleika-

einkennum en í mismiklu magni. Hann var þannig fyrstur til að tala um persónuleika 

fólks sem vídd en ekki flokk (Eysenck, 1973). Það að líta á grunneiningar 

persónuleikans sem víddir en ekki flokka leiddi til þess að auðveldara varð að 

útskýra mun á fólki (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). 

Allir sem aðhyllast þáttakenningu persónuleikans eru sammála um að 

hegðun ráðist af eðlislægum tilhneigingum, þáttum, sem beini hegðun í sömu átt 

og leiði þannig til samfellu og heildar. Til þess sem við köllum persónuleika 

(Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). Þrátt fyrir að vera sammála um að 

hegðun ráðist af þáttum sem við búum yfir þá eru menn ekki sammála um 

hversu margir grunnþættirnir eru ( Cohen og Swerdlik, 2005; Block, 1995; 

Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993).  

Hinir fimm stóru 
Allport var fyrstur til þess að hugsa um persónuleikann sem samansafn margra 

þátta. Hann taldi að þættir kæmu frá taugakerfinu og væru almennar 

hegðunartilhneigingar sem útskýrðu stöðugleika hegðunar, óháð tíma eða 

aðstæðum. Hann taldi að hægt væri að skilgreina þætti eftir því hversu áberandi, 

tíðir og við hversu margar aðstæður þeir kæmu fram. Hugmynd Allports varð 

undanfari kenninga sem allar byggjast á að persónuleiki manna sé samansafn þátta  

kallaðar þáttakenningar. Í þeim felst að persónuleiki manna sé stöðugur og mótaður 
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frá upphafi. Þrátt fyrir að kenningasmiðirnir aðhyllist sömu grunnhugmynd þá hefur 

það verið þrætumál milli þeirra hverjir grunnþættir persónuleikans séu (Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). Cattell taldi til að mynda að grunnþættir 

persónuleikans væru 16 en Eysenck taldi þá vera tvo (Cohen og Swerdlik, 2005). 

Í seinni tíð hafa margir verið sammála um að grunnþættirnir séu fimm og 

kallað hinir fimm stóru. Nafnið kom frá Goldberg (1981, sjá í John, Nauman og 

Soto, 2008) Nafnið vísar til þess hversu breiðar víddir þessir fimm þættir ná yfir. 

Fimm þátta aðferðin. 
Upphaf fimm þátta aðferðarinnar má segja að hafa verið þegar Allport og Odbert 

(1936, sjá í Block, 1995) fóru í orðabók og leituðu eftir lýsingarorðum sem 

skilgreindu hegðun manna. Þeir fundu 17953 lýsingarorð en fækkuðu þeim niður í 

4504 orð eftir að hafa hent út orðum sem ekki töldust stöðug persónuleikaeinkenni 

(Block, 1995).  Cattell tók lista Allports og Odberts og fækkaði orðunum í 171 með 

því að útiloka samheiti, slangur og orð sem voru óalgeng eða erfið (John, Nauman 

og Soto, 2008). Því næst lét Cattell háskólanema meta vini sína á grundvelli 

þessara orða, við það fækkaði orðunum í 36. Cattell notaði því næst þáttagreiningu 

sem benti til að um væri að ræða 16 grunnþætti persónuleikans (Cohen og 

Swerdlik, 2005).  Næstu ár fóru menn að velta fyrir sér hvort 16 þættir Cattells væru 

í raun að mæla 16 ólíka þætti. Donald Fiske (1949, sjá í Goldberg, 1993) og 

Norman (1963, sjá í Goldberg, 1993) greindu þætti Cattells. Þeirra greining leiddi í 

ljós fimm þætti ekki 16.  

Talað er um Tupes og Christal sem hina sönnu feður fimm þátta módelsins 

(Goldberg, 1993). Þeir tóku margar rannsóknir sem höfðu notað þætti Cattells 

og fundu líkt og Fiske fimm grunnþætti. Fleiri rannsakendur fundu fimm 

grunnþætti persónuleikans til að mynda Borgatt og Smith (Goldberg, 1993).   

Fimm þættirnir eru úthverfa (extroversion), tilfinningalegur stöðugleiki 

(emotional stability), samvinnuþýði (agreeableness), samviskusemi 

(conscientiousness), menning (culture) (John, Norman og Soto, 2008).  

Gagnrýnisraddir hafa komið á yfirborðið um fimm þátta aðferðina. Ein 

gagnrýni er að þættirnir séu færri en fimm. Digman (1997, sjá í McCrea, 2009) 

vildi meina að hinir fimm stóru væru ekki yfirþættir persónuleikans. Í nokkrum 

rannsóknum sýndi hann fram á fylgni milli þeirra. Hann taldi yfirþætti 

persónuleikans aðeins vera tvo sem hann kallaði alfa og beta.Eysenck var líka 
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ósammála hann taldi grunnþættina vera þrjá. Taugaveiklun-tilfinningalegur 

stöðugleiki, úthverfa-innhverfa og psychoticism (Eysenck, 1966).  

Önnur gagnrýni er notkun þáttagreiningar til að finna persónuleikaþætti. 

Lykken (1971, sjá í Pervin og John, 1997) líkti notkun þáttagreiningar til að finna 

grunnþætti persónuleikans við það að halda að hægt væri að setja fólk í 

skilvindu og út kæmu aðal efnin. Ef þáttagreining er eins góð aðferð og 

fylgjendur vilja halda fram, þá ættu sömu þættirnir að koma fram hjá mismunandi 

rannsóknarmönnum. Það er ekki tilfellið. Sumir rannsakendur hafa fengið út með 

notkun þáttagreiningar að grunnþættirnir séu fleiri en fimm, aðrir að þeir séu 

færri en fimm. Almennt er rétt að átta sig á því að ef til vill er þáttagreining ekki 

rétta aðferðin til að ná fram grunnþáttum persónuleikans (Pervin og John, 1997).   

Þeir sem aðhyllast þáttakenningar eru sammála um að hægt sé að lýsa 

persónuleika fólks með þáttum. Þeir gera ráð fyrir því að persónuleiki fólks sé 

stöðugur og varanlegur. Rannsóknir sem Walter Michel gerði (1968, sjá í Michel, 

1990) sýndu að persónuleiki fólks væri ekki eins stöðugur og þáttakenningar 

menn vildu vera láta. Hann kom með dæmi eins og það að barn sem svindlar í 

einum aðstæðum þarf ekki nauðsynlega að vera svindlari í öllum aðstæðum. 

Rannsóknirnar sem gerðar voru í kjölfarið sýndu lága fylgni milli hegðunar og 

aðstæðna. Farið var að efast um að hægt væri að nota þætti til þess að spá fyrir 

hegðun (Michel, 1990). Eitt er víst, aðstæður skipta máli. Þrátt fyrir að að 

umhverfið hafi áhrif á hegðun þá er hægt að nota þætti til að spá fyrir um 

hegðun sem heild, það er, hvernig fólk hagar sér að jafnaði við margar aðstæður 

þar liggur styrkleiki þáttakenningar (Eipstein og O´Brien, 1985).   

Hinir fimm stóru hafa verið notaðir til að búa til matstæki sem meta 

persónuleika. Þau matstæki sem nota hina fimm stóru eru kölluð fimm þátta 

módel (five factor model) eitt af þeim matstækjum sem flokkast til þessa er 

spurningarlisti sem saminn var af Costa og McCrae (Goldberg, 1993).  

Fimm þátta spurningalista aðferðin (five-factor quesionnaire 
approach). 
Gerð prófsins byrjaði með því að Costa og MacCrae (1976, sjá í Block, 1995) tóku 

lista Cattells sem innhélt 16 persónuleikaþætti og þáttagreindu hann. Þeir fengu út 

þrjá þætti úthverfu, taugaveiklun og víðsýni. Þættirnir úthverfa og 

taugaveiklunar/tilfinningalegur stöðugleiki höfðu komið fram hvað eftir annað í sögu 
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persónuleikasálfræðinnar (Block, 1995). Sá þriðji hafði ekki komið fram en þeir töldu 

hann mikilvægan og héldu honum.  Matstækið fékk nafnið NEO þátta módelið og 

vísar til þeirra þátta sem voru notaðir (Block, 1995). Taugaveiklunar þátturinn hefur 

undirkvarðana: þunglyndi, hvatvísi, kvíði, fjandsemi, sjálfsvitund og varnarleysi þessi 

þáttur mælir því tilfinningalegan stöðugleika og aðlögun fólks (Block, 1995; Cohen og 

Swerdlik, 2005). Undirþættir úthverfu eru hlýja, félagslyndi, sjálfbirgingsháttur, virkni, 

spenna og jákvæðar tilfinningar. Innan sviðs víðsýni var ímyndunarafl, listræni, 

tilfinningar, hugmyndir, athafnir og gildi (value) (Block, 1995) 

Costa og MacCrea voru ánægðir með að rannsóknir sem gerðar voru á 

þessum þremur þáttum styddu að um væri að ræða grunnþætti persónuleikans. 

Þeim fannst þeir þó ekki ná fullkomlega að skilgreina mun milli manna. Þannig 

að þeir fóru að skoða aðra möguleika og urðu fyrir áhrif af fimm þátta módelinu. 

Þeir prófuðu að athuga tengsl milli NEO módelsins og fimm þátta módelsins. 

Þeir náðu að tengja tvo af þremur þáttum sínum við það. Með tilliti til þess 

ákváðu þeir að taka upp fimm þætti til að lýsa persónuleikanum. Teknir voru inn 

tveir nýir þættir, samvinnuþýði (agreeableness) og samviskusemi 

(conscientiousness). Þrátt fyrir að vera ekki komnir með sex undirþætti til að 

tengja við þessa tvo nýju yfirþætti kusu þeir að birta prófið og var það nú kallað 

NEO-PI (Costa og McCrae, 2008).   

Eftir nokkur ár fundu þeir sex undirþætti sem hægt var að tengja við 

samvinnuþýði og samviskusemi. Undirþættir samvinnuþýði voru: traust, 

heiðarleiki, hjálpsemi, undanlátssemi, hógværð og hugulsemi.  Undirþættir 

samviskusemi (conscientiousness) vísuðu til hæfni, röð og reglu, skyldurækni, 

afreksbaráttu, sjálfsaga og ætlun verið er að athuga hversu skipulagt fólk er og 

hvort það fylgi áætlunum sínum eftir. Eftir viðbætur var listinn gefinn aftur út 

undir nafninu Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) (Costa og 

McCrae, 2008).   

 NEO-PI-R listinn er mikið notaður bæði í klíník og rannsóknum til að meta 

persónuleika. Um er að ræða fimm yfirþætti með 30 undirkvörðum, sex sem 

raðast á hvern yfirþátt (Cohen og Swerdlik, 2005). Listinn inniheldur 240 

spurningar og tekur 40-50 mínútur að svara honum. Þar sem margir 

rannsakendur standa frammi fyrir tímaþröng ákváðu Costa og McCrae að gefa 

út styttri útgáfu af listanum NEO-FFI. Listinn samanstendur af 60 atriðum og 
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tekur um 10-15 mínútur að svara honum. Costa og McCrae mæla með því að 

nota upprunalega listann ef nægur tími er fyrir hendi, því hann gefi nákvæmari 

upplýsingar um persónuleika manna. NEO-FFI prófið notast við fimm punkta 

likter kvarða. Prófið hefur háan tvíprófunar áreiðanleika með fylgni á bilinu 0.86-

0.9. Tvíprófunar áreiðanleiki er fundinn með því að endurtaka mælingu á sömu 

manneskjunni með sama prófinu eftir stuttan tíma (Guðmundur B. Arnkelsson, 

2006). NEO-FFI prófið hefur líka gott innraréttmæti með fylgni á bilinu 0.68-0.86. 

Réttmæti kannar það hvort prófið sé að mæla því sem því er ætlað að mæla 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Prófið hefur verið þýtt yfir á mörg tungumál 

og hægt er að nota það í hinum ýmsu tilfellum (Costa og McCrae, 2008; McCrae 

og Costa, 2008; McCrae og Costa, 2004).  

Þessi rannsókn tók mið af úthverfa/innhverfa skalnum úr NEO-FFI og verður 

því næst farið að útlista hvað einkennir úthverfa/innhverfa persónuleika og 

hvernig úthverfa/innhverfa tengist tómstundum, íþróttum og félagslyndi.   

Úthverfa/Innhverfa 
Hugtakið úthverfa birtist fyrst í ensku máli í orðabók eftir Dr Johnsons (1755, sjá 

í Eysenck, 1973). Þar er hugtakið ekki vel skilgreint aðeins sem; „the act of 

trowing out“. Hugtakið introversion sem er andstæða úthverfu birtist í bók eftir 

Lazarus (1852, sjá í Eysenck, 1973) þar er innhverfa skilgreind sem vangetan til 

þess að njóta lífsins að fullu.  

Hugtökin urðu ekki vinsæl fyrr en á 20. öldinni (Marshall, 1998). Hugsa má um 

úthverfu-innhverfu sem sitthvorn endann á einni vídd, þar sem flest fólk fellur mitt á 

milli. Hinsvegar hefur fólk fleiri áberandi einkenni sem leiðir til þess að þau færast 

meira í áttina að öðrum endanum (Gale Encyclopedia of Psychology

Eysenck tengdi úthverfu-innhverfu við líffræðilega örvun fólks. Það fólk sem 

flokkast sem innhverft þurfi litla örvun svo heilinn bregðist við. Þetta veldur því 

að innhverft fólk leitar eftir umhverfi þar sem ekki er mikill örvun eins og t.d. 

hávaði, fjölmenni og fleira. Úthverft fólk er aftur á móti andstæðan, það þarf meiri 

örvun til að bregðast við. Því sækir það í félagslegt umhverfi þar sem mikið er að 

gera, umhverfi sem nær að örva það. (Eysenck, 1966;1973;1971;). Innhverfir 

eru til dæmis viðkvæmari fyrir sársauka. Rannsókn Lynn og Eysenck (1961) var 

þannig háttað að 30 sjálfboðaliðar tóku þátt. Byrjað var að mæla hvar fólk 

mældist á víddinni úthverfa-innhverfa. Því næst voru þátttakendur beðnir um að 

, 2001). 
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setja hendi inn í tæki sem sendi frá sér hita. Þátttakendur áttu að segja frá því 

þegar þeir fundu sársauka. Þeir voru beðnir um að umbera sársaukann einsog 

lengi og mögulegt var. Allir þátttakendur greindu frá sársauka eftir þrjár til fimm 

sekúndur, þáttakendur sem þoldu sársaukann lengst voru þeir sem mældust 

hæstir á úthverfa skalanum (Eysenck, 1973).  

Úthverft fólk er lagið við að eignast vini, vinnur vel í hópi og er oft tengt við 

leiðtoga hlutverk líkt og rannsókn Judge o.fl (2002) sýndi. Innhverft fólk er líklegra til 

þess að kjósa að vinna eitt eða í fámennum hópi (Pervin og John, 1997). 

Það er jafnvel hægt að sjá mun á fólki strax á barnsaldri. Börn sem eru nær 

innhverfuvíddinni geta dundað sér ein í langan tíma í senn. Innhverft fólk er 

líklegra til þess að eiga fáa en nána vini í stað þess að eiga stóran félagahóp líkt 

og úthverfir. Innhverfir hugsa áður en þeir framkvæma til dæmis með því að 

kanna aðstæður áður en þeir taka þátt (Pervin og John, 1997).  

Í Sálfræðibókinni (1993) eftir Hörð Þorgilsson og Jakob Smára er kafli 

helgaður persónuleika. Einn af undirköflunum er eftir Júlíus K. Björnsson hvað er 

að vera innhverfur eða úthverfur þar kemur greinagóð lýsing á því hvernig 

Eysenck skilgreindi úthverfu-innhverfu  

„Úthverfir: Hinn dæmigerði úthverfi maður er félagslyndur, hefur gaman 

af samkvæmum og á marga vini. Hann hefur þörf fyrir að tala við aðra 

og hefur litla ánægju af því að lesa eða læra einsamall. Hann leitar eftir 

æsilegum aðstæðum, tekur áhættu og kemur sér oft í aðstæður sem 

gætu valdið honum vandræðum hann er almennt hvatvís og fljótur til 

framkvæmda, áhyggjulaus og tekur lífinu létt, hlær mikið og er oft mjög 

kátur. Hann vill helst vera stöðugt á ferðinni og hafa nóg að gera, en 

hefur stundum tilhneigingu til að vera árásargjarn og hafa litla stjórn á 

skapi sínu. Á heildina litlið eru tilfinningar hans ekki undir góðri stjórn 

og hann er ekki alltaf mjög áreiðanlegur maður.“ (bls, 482-482) 

„Innhverfir: Hinn dæmigerði innhverfi maður er hæglátur og hlédrægur 

einstaklingur, sem oft og tíðum hefur meiri áhuga á athöfnum sem 

hann getur framkvæmt einsamall heldur en að hitta annað fólk. Hann 

er hlédrægur og fjarlægur við alla nema mjög nána vini sína. Hann 

hefur tilhneigingu til þess að skipuleggja framtíðina, hugsar áður en 

hann framkvæmir og treystir ekki stundarlöngunum og skyndilegum 
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ákvörðunum. Honum líkar illa við allar æsingar, tekur hversdags-

leikanum með tilhlýðilegri alvöru og vill hafa líf sitt vel skipulagt. Hann 

hefur góða stjórn á tilfinningum sínum, er sjaldan árásargjarn og hefur 

gott vald á skapi sínu. Hann er áreiðanlegur, nokkuð svartsýnn og 

metur mikils siðareglur og venjur.“ (bls, 483)  

Hér á eftir verður fjallað um mun á úthverfu og innhverfu fólki í tenglsum við 

félagslyndi, tómstundir og íþróttir. 

Hvað sýna rannsóknir? Munur á úthverfum-innhverfum í tengslum 
við tómstunda, félags- og íþróttastarf. 
Þátttaka í tómstundum á stóran þátt í að veita fólki ánægju. Ánægja af tómstundum 

er að mestu undir stjórn einstaklingsins en margt annað sem veitir ánægju er undir 

stjórn annarra. Fólk ræður sjálft hvort það tekur þátt í tómstundastarfi, því er hægt að 

álykt að fólk taki þátt í því sér til gamans (Hills og Argyle, 1998). Mikið af tómstundum 

fela í sér samneyti við annað fólk og ef til vill er það ein ástæða þess að fólk sækir í 

tómstundir. Rannsókn Hills, Argyle og Reeves (2000)  gekk út á að athuga hvað valdi 

því að ungt fólk taki þátt í hinum ýmsu tómstundum. Lagður var spurningalisti fyrir 

183 þátttakendur á aldrinum 16-22 ára. Á spurningalistanum voru 36 tómstundir. 

Þátttakendur áttu að merkja við hvaða tómstundum þeir hefðu tekið þátt í, hversu oft, 

hversvegna, hvort mikil félagsleg samskipti ættu sér stað, hvort þau höfðu notið 

félagslegu samskiptanna og fleira. Ástæðan sem oftast var gefinn fyrir þátttöku í 

tómstundum var að tómstundir gæfu þeim möguleikann á félagslegum samskiptum.  

Með tilliti til niðurstöðu Hills og Argyle (2000) þá er ekki að undra að úthverft 

fólk sæki frekar í tómstundir eða íþróttir þar sem eitt af kjarna einkennum 

úthverfu er félagslyndi, úthverft fólk nýtur þess að eiga samskipti við annað fólki 

(Hills og Argyle, 2001; John og Pervin, 1997; Lu og Hu, 2005; Eysenck, 1973).  

Þetta passar einnig við persónuleika kenningu Eysenck: fólk sækist í aðstæður 

eftir persónuleika. Úthverft fólk sækist eftir meiri örvun. Sumar gerðir af 

tómstundum geta veitt þeim hana.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið með því markmiði að athuga tengsl 

persónuleika og tómstundaiðkunar benda flestar í sömu átt, úthverfir eru líklegri 

til að taka þátt í tómstundum sem fela í sér félagsleg samskipti. Ein slík 

rannsókn var gerð af Lucas, Le og Dyrenforth (2008) þeir lögðu spurningalista 
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fyrir 144 þátttakendur. Svör þátttakenda gáfu til kynna hvar á úthverfa-

innhverfaskalanum það lenti. Að auki skiluðu þátttakendur inn dagbók, þar sem 

tekið var fram hvað þeir hefðu gert yfir daginn. Til að meta úthverfu-innhverfu var 

notast við International Personality Item Pool Big Five Inventory (IPIP; Goldberg, 

1999). Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk fylgni væri milli úthverfu og að verja 

tíma sínum með fjölskyldu og vinum,  að fara í partý eða hjálpa öðrum. Einnig 

var marktæk fylgni milli þess að vera innhverfur og að verja tíma sínum einn. 

Hills og Argyle (1998) gerðu rannsókn þar sem athugað var með samband milli 

persónuleika og þess að fara í kirkju, horfa á sjónvarp, spila tónlist og vera í 

íþróttum. Niðurstöður bentu til marktækrar fylgni milli úthverfu og þess að vera í 

íþróttum og fara í kirkju.  

Rannsókn Lu og Hu (2005) er önnur rannsókn þar sem athuguð voru tengsl 

persónuleika við frístundastörf. Rannsóknin gekk út á að athuga tengsl milli 

tómstunda, persónuleika og hamingju. 423 þátttakendur tóku þátt allt kínverskir 

háskólanemar og meðalaldur var 21.94 ár. Notaðir voru nokkrir spurningalistar til 

að afla upplýsinga. Til dæmis var stuðst við EPQ spurningalistann til að meta 

úthverfu-innhverfu og taugaveiklun-tilfinningalegan stöðugleika. Til að afla 

upplýsinga um tómstundaiðkun þátttakenda þá var útbúinn listi yfir 35 

vinsælustu tómstundaiðkanir Kínverja og voru þátttakendur beðnir um að merkja 

við þær tómstundir sem þeir höfðu tekið þátt í síðustu mánuði. Tómstundalistinn 

innihélt fimm yfirþætti: áhugamál (t.d. að spila á hljóðfæri eða mála), íþróttir (t.d. 

sund eða fótbolti), félagsþáttur (t.d. kaffihús, spjalla við vini), innandyra þáttur 

(t.d. að horfa á sjónvarp) og útivera (t.d. ganga eða ferðast). Niðurstöður Lu og 

Hu sýndu að marktæk fylgni var milli úthverfu og allra tómstundanna nema 

áhugamála. Úthverft fólk fékk einnig meiri ánægju út úr tómstundaiðkunum. Að 

lokum kom í ljós að allir sem iðkuðu tómstundir af einhverju tagi voru 

hamingjusamari en þeir sem tóku ekki þátt í neinum tómstundum. 

Þessar rannsóknir benda til þess að úthverfir einstaklingar taki frekar þátt í 

íþróttum og öðrum tómstundum. Úthverft fólk leitar eftir örvun og þess vegna er 

það líklegra til að taka þátt í starfi sem veitir því örvun til dæmis með þátttöku í 

íþróttum eða öðru félagsstarfi. Innhverfir aftur á móti leita ekki í þetta umhverfi 

því þeir þurfa ekki utanaðkomandi örvun. Innhverfir eiga þessi í stað fáa en nána 

vini og eyða frítíma sínum einir (Hills og Argyle, 2001). 
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Jensen-Campbell o.fl. (2002) gerðu rannsókn sem miðaði að því að athuga 

tengsl milli persónuleika, samþykkis jafningja og fjölda vina. Þátttakendur voru 

206 nemendur í 6 og 7 bekk í Flórída. Stuðst var við The Big Five Inventory 

(BFI) til að finna út persónuleikagerðir unglinganna, svarað var á fimm punkta 

skala. Samþykki annarra var metið þannig að allir þátttakendur voru beðnir um 

að skrifa niður fimm vini sína. Þeir sem oftast voru tilnefndir voru taldir 

samþykktir af félögum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að úthverfa 

hefði marktæka fylgni við samþykki bekkjarfélaga. Lubbers, Van Der Werf, 

Kuyper og Offringa (2006) gerðu svipaða rannsókn. Þátttakendur voru hollenskir 

nemendur alls 6847 á 13. aldursári. Til að meta samþyki jafningja, voru 

þátttakendur beðnir um að tilnefna þrjá einstaklinga sem þeim líkaði best við í 

bekknum. Þeir sem fengu margar tilnefningar voru taldir samþykktir af 

janfningjum  Five-Factor Personality Inventory var notaður til að meta úthverfu-

innhverfu. Niðurstöður voru þær að úthverfa spáði best fyrir samþykki jafningja: 

þátttakendur sem voru úthverfari en meðal manneskjan voru betur metnir af 

jafningjum. Að auki er úthverft fólk er einnig líklegra til þess að leita sér hjálpar 

þegar það þarf þess og tala við aðra þegar því líður illa (Swickert, 2009).  

Allt tekið saman þá eiga úthverfir einstaklingar ekki erfitt með að eignast vini, 

eru betur metnir af jafningjum, líklegri til að taka þátt í tómstundastarfi, líklegri til 

þess að fá meiri ánægju út úr tómstundarstarfi og leita sér frekar hjálpar þegar 

þeim líður illa.  Allt eru þetta þættir sem eru mikilvægir fyrir fólk almennt.  

Einnig er vert að benda á að það virðist vera munur á því hvort fólk eyðir 

frítíma sínum eitt eða með öðrum. Í rannsókn García o.fl. (2009) var athugað 

hvort munur væri á vellíðan fólks eftir því hvort það iðkaði tómstundir eitt eða 

með öðrum. 553 þátttakendur eldri en 16 ára tóku þátt. Allir þátttakendur komu 

frá Amazon svæðinu. Rannsóknin stóð yfir á 15 mánaða tímabili. Til að meta 

hamingju þátttakenda fylgdustu rannsóknarmenn með atferli þeirra í 45 mínútur 

á dag. Merkt var við hversu oft, þátttakendur brostu eða hlóu. Niðurstöður voru 

að marktækur munur var á fólki sem eyddi frítíma sínum eitt á móti þeim sem 

eyddu honum með öðrum. Eftir að fólk hafði eytt tíma með öðrum þá brosti það 

meira, hló meira og var opnara. Samneyti við annað fólk gefur af sér ávinninga, 

því líður t.d. betur (García o.fl., 2009).  Það er líka gagnlegt að skoða rannsóknir 

á einveru því þær staðfesta einnig mikilvægi samskipta við annað fólk. Til dæmis 
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hjálpa samskipi milli jafningja börnum að vita hvaða hegðun er viðeigandi við 

ákveðnar aðstæður og hvað hegðun ekki. Lítil eða léleg samskipti við jafningja 

geta leitt til lélegrar aðlögunarhæfni barna(Rubin og Mills, 1988). Börn sem eiga 

í erfiðleikum með samskipti eru líklegri til að hætta í skóla og fara að taka þátt í 

áhættuhegðun, eða eiga í erfiðleikum seinna t.d. verða þunglynd, eða þjást af 

félagskvíða (Jensen-Cambell o.fl., 2002).  

Það er ástæða fyrir því að markmið félagsmiðstöðva er að ná til barna sem af 

einhverjum orsökum taka ekki þátt í íþrótta- eða tómstundastarfi, barna sem 

eiga félagslega erfitt. Rannsóknir benda til að það að eyða frítíma sínum með 

öðrum leiði til meiri hamingju (Lu og Hu, 2005; García o.fl., 2009). Samskipti við 

aðra eru mikilvæg á margan hátt. Með samskiptum við aðra öðlumst við betri 

félagsfærrni, í gegnum aðra fáum við tilfnningalegan og hugrænan stuðning og 

með því að eiga samskipti við aðra þá þjálfum við okkur fyrir seinni tíma 

sambönd (Jensen-Campbell, Knack og Rex-Lear, 2009).  

Markmið rannsóknarinnar 
Í þessari athugun var kannað hvort persónuleiki væri að hafa áhrif á mætingu 

unglinga í félagsmiðstövar eða annað tómstundarstarf, hvort tengsl eru milli 

íþróttaiðkunar, tómstundriðkunar og mætinga í félagsmiðstöðvar. Líkt og talið er 

upp hér að ofan þá benda rannsóknir til þess að úthverfir einstaklingar séu 

líklegri til þess að stunda íþróttir og mæta í annað félags- og tómstundastarf sem 

í boði er. Tilgáta þessarar rannsóknar er því líkt og niðurstöður Lu og Hu (2005) 

og  Lucas, Le og Dyrenforth (2008) (1) að þeir unglingar sem teljast með 

úthverfan persónuleika mæti frekar í félagsmiðstöðina Arnardal. Tilgáta (2) er líkt 

og rannsókn Hills og Argyle (1998) og Lucas, Le og Dyrenforth (2008) að 

úthverfir séu líklegri til þess að stunda íþróttir en innhverfir. 

Einnig fannst mér mikilvægt að kanna hvort sá aðal áhersluþáttur 

félagsmiðstöðva standist að verið sé að ná til þeirra barna sem af einhverjum 

orsökum stunda ekki skipulagðar tómstundir eða íþróttir. Í ljósi niðurstöðu rannsóknar 

(Lu og Hu, 2005) að úthverft fólk sé líklegra til þess að taka þátt í öllum tómstunum 

og rannsóknar (Lucas, Le og Dyrenforth, 2008) að marktæk fylgni sé á milli þess að 

vera innhverfur og verja tíma sínum einn þá er Tilgáta (3) að börn sem eru virkir 

þátttakendur í íþróttum eða öðru tómstundastarfi mæti oftar í félagsmiðstöðvar en 

þeir sem eru ekki virkir. Þessi ályktun er dregin því börn sem eru virk í íþróttum og 
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félagsstarfi eru að öllum líkindum úthverfari. Úthverft fólk leitar eftir aukinni örvun og 

ein leið til þess er að eiga samskipti við annað fólk. Félagsmiðstöðvar veita því það 

tækifæri. Einnig benda rannsóknir til að ein aðal ástæða þess að fólk stundi 

tómstundir sé tækifærið til félagslegra samskipta (Auld og Case, 1997; Argyle og 

Reeves, 2000). Sumir hafa þörf og ánægju af félaglegum samskiptum t.d. úhverft fólk 

en aðrir ekki t.d. innhverft fólk. Það er því líklegt að þeir sem stunda íþróttir eða 

tómstundir séu einnig að mæta í félagsmiðstöðvar, þar sem þetta eru allt staðir sem 

veita tækifæri til félagslegra samskipta.  

Standist tilgátur rannsóknarinnar er ljóst að markmiðum Arnardals og 

sennilega annarra félagsmiðstöðva um að virkja þau börn sem eru vanvirk í 

öðrum tómstundum hefur ekki verið náð. Niðurstöður verða ræddar í þessu 

samhengi og settar verða fram tillögur um hvað betur mætti fara í starfi 

Arnardals svo hægt sé að ná til sem flestra unglinga.  
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Aðferð 

Þátttakendur 
Í rannsókninni tóku þátt nemendur úr 8. 9. og 10. bekk grunnskólanna á 

Akranesi. 259 þátttakendur svöruðu listanum af 299 unglingum sem skráðir eru í 

skólana. Svarhlutfallið var því 86,5%. Kynjahlutfall var nálægt því að vera jafnt 

en alls svöruðu 129 (49,8%) stelpur listanum og 130 (50,2%) strákar. 87 (33.6%) 

þátttakenda sem voru í 8.bekk, 91 (35.1%) þátttakandi úr 9. bekk og 81 (31.2%) 

þátttakandi úr 10. bekk. Þátttakendur voru sjálfboðaliðar, en foreldrar eða 

forráðamenn þurftu að samþykkja þátttöku barnsins fyrir fram og var þess 

samþykkis aflað af skólastjórnendum. Börnunum var sjálfum frjálst að neita 

þátttöku. Þátttakendur voru valdir með tilliti til þess að þeir hafa allir möguleika á 

því að mæta í félagsmiðstöðina Arnardal sem starfrækt er af Akraneskaupstað.  

Mælitæki 
Mælitæki rannsóknarinnar samanstóð af spurningalista sem var í sex hlutum. Í 

fyrsta hlutanum var spurt um aldur, kyn og bekk (sjá viðauka I).  

Í öðrum hluta spurningalistans var stuðst að hluta til við persónuleikapróf 

Costa og McCrae NEO-FFI prófið. Aðeins var notast við spurningar sem 

tilheyrðu innhverfa-úthverfa skalnum alls 12 spurningar (sjá viðauka II). NEO-FFI 

prófið innheldur 60 staðhæfingar sem mæla 5 yfirþætti: úthverfu, taugaveiklun, 

víðsýni, samvinnuþýði og samviskusemi. Svarað er á fimm punkta litker kvarða, 

svarstikan nær frá 0 sem er gefið fyrir mjög ósamála til 4 sem er gefið fyrir mjög 

sammála, prófið er ætlað fólki eldra en 17 ára. Prófið var búið til árið 1989 af 

Costa og MacCrae, tilgangurinn var að búa til styttri gerð af NEO-PI prófi þeirra 

sem samanstóð af 181 staðhæfingu. Valdir voru þeir þættir sem hlóðust best við 

sinn yfirþátt. NEO-FFI hefur verið prófað í mörgum löndum og hefur góðan 

áreiðanleika alfastuðlar eru á milli 0.73-0.87 (Aluja, García, Rossier og García, 

2004). Prófið hefur háan tvíprófunar áreiðanleika með fylgni á bilinu 0.86-0.9. 

Innri áreiðanleiki prófsins er á bilinu 0.74-0.89 (Costa og McCrae, 1992). 

Rannsóknir á prófinu benda til þess að úthverfi skali prófsins kemur vel út hvort 

sem kona eða karl tekur prófið og ekki er mikill munur milli þjóðerna (McCrae og 

Costa, 2004). Murray, Rawlings, Allen og Trinder gerðu rannsókn sem miðaði að 
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því að kanna próffræðilega eiginleika NEO-FFI prófsins. Costa og McCrae voru 

þeir einu sem höfðu athugað próffræðilega eiginleika prófsins. Niðurstöður 

Murray o.fl. voru að meðalskor úthverfaskalans var 28,3, ekki verður útlistað 

fleirum hér því þessi rannsókn tók aðeins mið af úthverfu spurningunum. 

Úthverfu spurningarnar hlóðust best við yfirskala sinn (úthverfu) með fylgni frá 

0,37 (í endurgefinni útgáfu af NEO-FFI prófinu þá er búið að breyta þessum 

þætti) - 0,71. Endur prófundaráreiðanleiki var mikill t.d. var fylgnin 0,86 ef liðu 6 

mánuðir frá fyrirlögn og þegar liðu 30 mánðir frá fyrirlögn þá var fylgnin en mjög 

há eða 0,83. Innri áreiðanleiki úthverfa hluta prófsins var 0.8. Helsti galli þess að 

nota spurningalista aðfeðir er að auðvelt er að sjá hvaða spurningar eiga saman, 

og því auðvelt að svara því sem fólk álítur „ákjósanlegra“ (Semin, Rosch og 

Chassein, 1981). Einnig getur verið að svarendur skilji spurninguna á annan hátt 

en spyrjandi og stundum á fólk það til að svara sömu spurningunni öðruvísi eftir 

einhvern tíma (Wilde, 1977).   

Í þriðja hluta spurningalistans var spurt var um hvort og þá hvaða íþróttir 

þátttakendur stunduðu (sjá viðauka III). Til þess að allar íþróttir sem í boði voru á 

Akranesi væru á listanum var farið inn á vef Akraneskaupstaðar og aflað upplýsinga 

þaðan. Hluti fjögur var framhald af hluta þrjú þar var spurt um tómstundaiðkun, 

þátttakendur voru beðnir að merkja við það sem átti við þá (sjá viðauka IV) 

Í hluta fimm voru spurningar um Arnardal, spurt var hvort þátttakendur hefðu 

komið í Arnardal í vetur, hversu oft, með hverjum þeir komu og af hverju þeir 

kæmu ekki í Arnardal (ef við átti) (sjá viðauka V). Að lokum voru þátttakendur 

spurðir almenna spurninga um félagslíf (sjá viðauka VI). 

Rannsóknarsnið 
Frumbreyta rannsóknarinnar var úthverfa, og var hún metin með NEO-FFI 

prófinu, fylgibreytur voru mæting í félagsmiðstöð og þátttaka í íþrótta- eða öðru 

tómstundastarfi. Einnig var athugað með fylgni þess að vera í íþróttum og 

mætingu í félagsmiðstöð og þá var frumbreytan þátttaka í íþróttum og 

fylgibreytan mæting í félagsmiðstöð. Þátttakendum var skipt í hópa eftir útkomu 

á NEO-FFI prófinu. Til dæmis var athugað hvort munur væri á meðalstigum 

úthverfu-innhverfu við mætingu í félagsmiðstöðvar, marktækur munur milli 

hópanna gefur til kynna að það sé munur á meðalstigum eftir því hvort fólk 

mætir eða mætir ekki í félagsmiðstöð. 
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Framkvæmd 
Byrjað var á því að hafa samband við skólastjóra bæði Grundaskóla og 

Brekkubæjarskóla á Akranesi. Rannsókninni var lýst fyrir þeim og fengu þeir að 

sjá frumrit af spurningalistanum. Eftir það var beðið um leyfi fyrir því að leggja 

spurningalistann fyrir nemendur í 8. 9. og 10. bekk þar sem að nemendur á 

þessum aldri eru þeir sem hafa kost á að mæta í félagsmiðstöðina. Eftir að 

skólastjórar höfðu samþykkt þátttöku var komist að samkomulagi um hvenær 

best væri að leggja könnunina fyrir. Skólastjórar beggja skóla sendu áfram bréf 

um tilgang rannsóknar sem rannsakandi hafði sent þeim (sjá viðauka VII). 

Forráðamennirnir fengu viku til þess að hafa samband við rannsakanda ef þeir 

þyrftu svör við einhverjum spurningum um rannsóknina. Tekið var fram í bréfinu 

að ef forráðamenn vildu ekki að barn þeirra tæki þátt í rannsókn þá ættu þeir að 

prenta út blaðið og kvitta undir yfirlýsingu þess eðlis. 

Dagana 4-5 febrúar kom rannsakandi og lagði könnunina fyrir nemendur, 

fyrst í Brekkubæjarskóla og daginn eftir í Grundaskóla. Báðir listarnir voru lagðir fyrir 

fyrri partinn. Rannsakandi fór sjálfur í allar stofur og útskýrði fyrir þátttakendum tilgang 

rannsóknarinnar. Fullvissað var nemendur um að ekki væri hægt að rekja svör þeirra. 

Þátttakendur fengu 20 mínútur til að svara listanum og þá hóf rannsakandi með hjálp 

kennara að safna listunum saman. Meðan á rannsókninni stóð labbaði rannsakandi 

milli skólastofa og hvatti þátttakendur til að spyrja spurninga ef það væri eitthvað sem 

þeir ekki skildu eða vantaði nánari upplýsingar um. 

Að lokum þakkaði rannsakandi þátttakendum, kennurum og skólastjórum 

kærlega fyrir aðstoðina en engin umbun var veitt fyrir þátttöku í rannsókninni. 
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Niðurstöður 

Mynd 1. Aldursskipting  

Á mynd 1 má sjá að aldur þátttakenda skiptist í  næstum 3 jafna hluta. Flestir 

þátttakendur eru úr 9. bekk = 91 barn, næstflestir eru úr 8. bekk = 87 börn og 

fæstir eru úr 10. bekk = 81 barn. 

Notast var við NEO-FFI próf til að athuga meðaltal úthverfustiga þátttakenda. 

Tafla 1 sýnir meðaltal úthverfustiga eftir aldri. 8.bekkur skoraði hæst og mældist 

úthverfustig þeirra að meðaltali 33,64 stig. Úthverfustig þátttakenda úr 10. bekk 

mældist lægst að meðaltali 32,84. Ekki var marktækur munur á úthverfustigum 

eftir aldri  t(166) = 0,974, p = 0,332. Möguleiki er á að munur milli hópanna sé til 

kominn vegna tilviljunar.   

        Tafla 1. Athugun á úthverfustigum eftir aldri 

 N Meðaltal Staðalfrávik 

8.bekkur 87 33,64 5,708 

9.bekkur 91 33,40 4,921 

10.bekkur 81 32,84 4,993 

Það er ekki marktækur munur á úthverfustigum eftir aldri. 
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Í töflu 2 má sjá hvernig þátttakendur skiptust eftir kyni og hvort munur sé á 

úthverfu-innhverfu stigum þeirra. Úthverfustig stelpnanna var að meðaltali 34,50 

en strákanna 32,12. Marktækur munur var á úthverfu-innhverfu stigum kynjanna 

t(257) = 3, 796, p = 0,000. Stelpurnar í þesssu úrtaki skoruðu þannig marktækt 

hærra á NEO-FFI prófinu en strákar.  

Tafla 2. Athugn á úthverfustigum eftir kyni.  

  N Prósentur Meðaltal   

Stelpur* 129 49,8 34,50  

Strákar* 130 50,2 32,12   

* Marktækur munur p < 0,05    

Mynd 2. Fjöldi þeirra sem stunda eða stunda ekki íþróttir 

Á mynd tvö má sjá að 194 þátttakendur af 259 stunda íþrótt af einhverju tagi 

sem þýðir að 74.9% af  nemendum í 8.9. og 10 bekk á Akranesi stunda íþróttir. 

Aðeins 65 þátttakendur stunduðu ekki íþrótt af einhverju tagi eða 25.1% 

þátttakenda. 
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Tafla þrjú, sýnir að fleiri stelpur eru þátttakendur í íþróttum 101 stelpa segist 

taka þátt í íþróttum af 129 (78%). Aftur á móti segjast aðeins 93 strákar af 130 

(71,5%)  stunda íþróttir.  

Tafla 3. Er kynjamunur á þátttöku í íþróttum? 

  Stunda íþróttir Stunda ekki íþróttir Samtals 

Stelpur 101 28 129 

Strákar   93 37 130 

Samtals  194 65 259 

Mynd 3. Hvaða íþróttir þátttakendur stunda 

Flestir af þeim stunda íþróttir æfa fótbolta eða 59 af 194 (30.2%) af öllum 

sem stunda íþróttir. Gaman er að sjá að næst á eftir fótbolta eru hnefaleikar en 

það er tiltölulega ný íþrótt hér á landi. 28 þátttakenda sögðust æfa hnefaleika 

eða (14.4%). 26 þátttakenda stunda fimleika sem eru 13,4% af þeim sem stunda 

íþróttir. 24 þátttakendur eða 12,4% stunda aðra íþrótt en þá valmöguleika sem í 

boði voru, af þeim sögðust allir annað hvort fara í líkamsrækt eða æfa glímu.  
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Munur er á meðaltali úthverfu-innhverfu skora eftir því hvort þátttakendur 

stunda íþróttir eða ekki þeir sem æfa íþróttir fengu að meðaltali 33,95 stig á 

úthverfa-innhverfa skalanum. Þeir sem æfa enga íþrótt voru hinsvegar að fá að 

meðaltali 31,38 stig. Niðurstaða marktektarprófs var t(257) = 3,796, p = .000 því 

er hægt að hafna núll-tilgátunni að enginn munur sé á meðaltali hópanna. Þeir 

sem stunda íþróttir eru að meðaltali hærri á úthverfa skalanum en þeir sem 

stunda ekki íþróttir.  

Tafla 4. Úthverfustig þeirra sem stunda eða stunda ekki íþróttir 

  n Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

Stunda íþróttir* 194 33,95 34,00 5,224 

Stunda ekki íþróttir*   65 31,38 31,00 4,626 

* Marktækur munur er á hópunum p < .05 
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Athugað var með úthverfustig þátttakenda eftir því hvaða íþróttagrein þeir 

stunduðu. Í  ljós kom að þeir sem æfðu körfubolta mældust hæstir með 37,83 

stig að meðaltali. Þátttakendur sem æfðu fimleika mældust einnig háir með 

35,50 stig að meðaltali. Þeir sem æfa fótbolta eða annað voru einnig að mælast 

háir með yfir 34,00 stig. Til að athuga hvort að marktækur munur væri á 

úthverfustigum þátttakenda eftir því hvaða íþróttagrein þeir stunduðu var notast 

við einbreytudreifigreiningu (One-way Anova). Í ljós kom marktækur munur á 

úthverfustigum F (12,246) = 1,934, p < .05 til að vita hvar munurinn lá var gerður 

marghliða samanburður á meðaltölum hópanna. Í ljós kom að þátttakendur sem 

æfðu fimleika voru með marktækt hærra meðalskor en þeir sem sögðust ekki 

æfa neitt p = .045   

Tafla 5 Úthverfustig þátttakenda eftir íþróttagreinum. 

 
 n Meðaltal Staðalfrávik 

Ekkert 65 31,38 4,626 

Fótbolti 59 34,20 4,429 

Sund 13 33,54 5,206 

Badminton 14 32,64 5,183 

Körfubolti   5 36,80 4,658 

Karate   4 32,00 8,083 

Fimleikar* 26 35,50 5,975 

Hestamennska   6 34,33 6,683 

Hnefaleikar 28 32,36 5,762 

Golf   5 32,00 1,414 

Dans   7 32,43 3,505 

Keila   3 34,00 3,464 

Annað 24 34,96 5,805 

Heild      259 33,31 5,193 

* marktækur munur er á þessum íþróttagreinum og þeim sem stunda engar    p < .05 
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Mynd 4. Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi. 

Það eru fleiri unglingar sem stunda engar tómstundir 147 (56,8%) á móti 112 

(43,2%) sem stunda tómstundir. Þátttakendur voru aðeins spurðir um þátttöku í 

skipulögðu tómstundastarfi (sjá viðauka IV).  

Mynd 5. Fjöldi þátttakenda eftir tómstundagrein. 
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Flestir unglingar eða 42 (37,5%) þeirra sem stunda tómstund af einhverju tagi 

eru félagar í Björgunarfélagi Akraness. Nokkuð margir þátttakendur eru við nám 

í tónlistarskóla alls 34 (30,3%) af þeim sem stunda tómstundir eru í 

tónlistarskóla. 15 þátttakendur sem sögðust vera í skátunum. Aðeins 4 

þátttakendur sögðust meðlimir í æskulýðsfélagi kirkjunnar.  

Þeir sem stunda tómstundir eru með aðeins hærra meðalskor, 33,54 stig en 

þeir sem stunda engar tómstundir, 33,13. Marktektarpróf var gert og niðurstaðan 

úr því var að t(257) = 0,623, p = 0,534. p-gildið er hærra en vendigildið 0,05 og 

er því ekki hægt að hafna núll-tilgátunni að enginn munur sé á þeim sem stunda 

tómstundir og þeim sem gera það ekki.  

Tafla 6. Úthverfustig eftir þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi 

Í töflu 7 má sjá að þeir sem eru félagar í Björgunarfélagi Akraness eru með 

hæsta meðalskorið 34,93 stig að meðaltali, það er nálægt því að vera 

marktækur munur á þeim og þeim sem stunda engar tómstundir t(187) = -1,962, 

p = 0,051. Erfitt er að spá útfrá einstaka tómstundum þar sem fáir þátttakendur 

eru í þeim til dæmis í lúðrasveit, hljómsveit og æskulýðsfélaginu eru færri en 3 

einstaklingar og því er ekki hægt að spá neitt út frá þeim.  

Tafla 7. Athugun á úthverfustigum eftir tómstundastarfi 

  n Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

Björgunarfélag Akraness 42 34,93 35,00 4,093 

Tónlistaskóli Akraness 34 32,29 31,00 4,871 

Lúðrasveit   2 34,00 33,00 7,07 

Skátarnir 15 32,67 31,00 6,477 

Æskulýðsfélag Kirkjunnar   1 30,00 30,00 99999 

Hljómsveit   1 30,00 30,00 99999 

Spila á hljóðfæri 17 33,71 34,00 3,687 

  n Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

Stunda tómstunstundir 112 33,54 34,00 4,742 

Stunda engar tómstundir 147 33,13 33,00 5,521 

*enginn munur er á þeim sem stunda eða stunda ekki tómstundir 
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Í töflu átta kemur fram að 117 (45,1%) þátttakendur æfa aðeins íþróttir, 77 

(29,7%) þátttakenda eru bæði í íþróttum og tómstundum, 35 stunda eru aðeins í 

tómstundum. 30 unglingar eru hvorki í íþróttum né tómstundum sem er 11,6% af 

öllum unglingum á Akranesi.  

Tafla 8.Fjöldi þeirra sem æfa annað hvort íþróttir, tómstundir, bæði eða hvorugt 

  Stunda tómstund stunda ekki tómstund Samtals 

Æfa íþrótt  77 117 194 

Æfa ekki íþrótt  35  30   65 

Samtals 112 147 259 

Mynd 6. Fjöldi þátttakenda sem hafa komið í Arnardal veturinn 2010.  

Eins og sést á mynd 6 þá er töluverður meirihluti unglinga sem komið hefur í 

Arnardal. 218 eða (84,2%) allra unglinga sem tóku þátt í athuguninni höfðu 

komið í Arnardal veturinn 2010. Aðeins 41 (15,8%) þátttakandi hafði ekki komið í 

Arnardal þennan vetur 
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Mynd 7.Hversu oft þátttakendur hafa komið í Arnardal.  

Flestir af þeim þátttakendum sem sögðust mæta í Arnardal eru að koma á 

bilinu 1-5 sinnum alls 68 eða (32,2%). Hlutfall þeirra sem mæta 6-10 sinnum, 

11-15, sinnum og 21 sinnum eða oftar er svipað um og yfir (20%), fæstir tilheyra 

þeim hópi sem hafa mætt 16-20 sinnum. 

Mynd 8, Fjöldi þátttakenda eftir því hversu oft í viku þeir mæta í Arnardal. 

Flestir þeirra sem mæta í Arnardal mæta sjaldnar en einu sinni í viku alls 72 

(33%), þeir sem mæta einu sinni í viku eru 70 talsins, þeir sem mæta tvisvar í 

viku eru 64 talsins og fæstir mæta alla dag sem er opið eða aðeins 12 

þátttakendur.  
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Mynd 9. Fjöldi þátttakenda eftir því hvort þeir mæta einir eða með vin/um í Arnardal. 

Á mynd 9 er hægt að sjá að flestir af þeim sem mæta í Arnardal koma með 

vin/um sínum þangað alls 188 af 218 (86,2%) Aðeins 7 þátttakendur koma einir í 

Arnardal, þannig að aðeins (3%) af þeim sem mæta í Arnardal koma þangað 

einir.  

Gaman er að sjá hversu margar stelpur segjast hafa mætt í Arnardal líkt og 

sést í töflu 9, af 129 stelpum segjast 111 hafa mætt eða 86% af öllum stelpum 

aðeins 14% af þeim stelpum sem svöruðu listanum segjast ekki mæta í 

Arnardal. 82% af strákunum mæta í Arnardal en 18% ekki.  

Tafla 9.Er munur á mætingu kynjanna í Arnardal? 

  Stelpa Strákur Alls 

Mætir í Arnardal 111 (86%)   107  (82%)    218 (84%) 

Mætir ekki í Arnardal    18 (14%)     23  (18%)  41 (16%) 

Alls     129     130    259 
 

Í töflu 10 má sjá þátttökuhlutfall í starfi Arnardals eftir aldri. Mætingin er best 

hjá 8. bekk 89,6% unglinga úr 8. bekk höfðu mætt í Arnardal veturinn 2010. Það 

er nánast jafnt þátttökuhlutfall nemenda úr 9. og 10. bekk eða rétt rúmlega 81% 
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Tafla 10.Er munur á mætingu í Arnardal eftir aldri? 

  8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur Alls 

Mæta í Arnardal  78 (89,6%) 74 (81,3%) 66 (81,5%)    218 

Mæta ekki í Arnardal  9 (10,4%) 17 (18,7%) 15 (18,5%) 41 

Alls 87 91 81    259 
 

Í töflu 11 má sjá þátttökuhlutfall unglinga í starfi Arnardals eftir því hvort þeir 

eru í íþróttum eða ekki. 89,7% þeirra sem æfa íþróttir mæta í Arnardal. Aftur á 

móti mæta aðeins 67,7% þeirra sem æfa engar íþróttir í Arnardal.  

Tafla 11.Munur á mætingu í Arnardal eftir þátttöku í íþróttum 

  Mætir í Arnardal Mætir ekki í Arnardal Alls 

Stunda íþróttir* 174 (89,7%)*             20 (10,3%) 194 

Stunda ekki íþróttir 44 (67,7%)             21 (32,3%)   65 

Alls        218             41 259 

Fylgni milli þess að æfa íþróttir og mæta í Arnardal er 0,261 og p < .001  
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Tafla 12. Sýnir mun á milli íþróttagreina og mætingu í Arnardal. 60% þeirra 

sem stunda golf, 57,1% þeirra sem æfa dans og 33,3% þeirra sem æfa keilu 

mæta í félagsmiðstöðina. Aftur á móti þá er 100% þátttökuhlutfall hjá þeim sem 

æfa sund, fimleika og hestamennsku.  

Tafla 12.Munur á mætingu í Arnardal eftir íþróttagreinum  

  n Mætir í Arnardal 
Mætir ekki í 

Arnardal 

Fótbolti  59  56 (94,9%)  3 (5,1%) 

Sund 13 13 (100%)            0 

Badminton 14  13 (92,9%)  1 (7,1%) 

Körfubolti   5 4 (80%)            1 (20%) 

Karate   4 3 (75%)            1 (25%) 

Fimleikar 26 26 (100%)            0 

Hestamennska   6    6 (100%)            0 

Hnefaleikar 28   24 (85,7%)    4 (14,3%) 

Golf   5 3 (60%)            2 (40%) 

Dans   7    4 (57,1%)    3 (42,9%) 

Keila   3    1 (33,3%)    2 (66,7%) 

Annað  24 21 (87,5%)    3 (12,5%) 
 

Í töflu 13 má sjá að nánast engin munur er á þátttökuhlutfalli í starfi Arnardals 

hvort sem unglingar taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi eða ekki, báðir hópar 

eru með um 84% þátttökuhlutfall 

Tafla 13.Munur á mætingu í Arnardal eftir þátttöku í tómstundum 

  Mætir í Arnardal 
Mætir ekki í 

Arnardal Alls 

Stundar tómstundir     94  (83,9%) 18 (16,1%) 112 

Stundar ekki tómstundir   124  (84,4%) 23  (15,%) 147 

Alls      218          41 259 
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Athugað var með þátttöku í starfi Arnardals eftir því í hvaða tómstundum 

unglingarnir voru. Allir þeirra sem voru í Björgunarfélaginu höfðu mætt í Arnardal 

veturinn 2010. Sá einstaklingur sem sagðist vera í hljómsveit hafði ekkert mætt í 

Arnardal. Þátttökuhlutfall þeirra sem voru í skátunum var 86,7% en 70,6% hjá 

þeim sem voru í tónlistarskólanum 

Tafla 14.Munur á mætingu í Arnardal eftir tómstundagreinum  

  n Mætir í Arnardal 
Mætir ekki í 

Arnardal 

Björgunarfélag Akraness  42      42  (100%)        0 

Tónlistarskóli Akraness  34 24  (70,6%)      10  (29,4%) 

Lúðrasveit    2        0 2  (100%) 

Æskulýðsfélag kirkjunnar    1 1  (100%)        0 

Skátarnir  15 13  (86,7%)  2  (13,3%) 

Hljómsveit    1        0        1  (100%) 

Spila á hljóðfæri    3 14  (82,4%)  3  (17,6%) 

Alls 112      94      18 
 

Ein af tilgátum rannsóknarinnar var að þeir sem mæti í félagsmiðstöðvar séu 

úthverfari en þeir sem mæta ekki. Tafla 15 sýnir að meðaltal úthverfustiga þeirra 

sem mæta ekki í Arnardal er 29,61 stig en meðaltal þeirra sem mæta í Arnardal 

er 34,00 stig. Það er marktækur munur á hópunum t(257) = 5, 212, p = .000 það 

er því hægt að segja að þeir sem stunda félagsmiðstöðvar séu úthverfari en þeir 

sem mæta ekki.  

Tafla 15.Athugun á  úthverfustigum eftir þátttöku í starfi Arnardals 

  n Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

Mæta í Arnardal* 218 34,00 34,00 5,102 

Mæta ekki í Arnardal*    41 29,61 30,00 4,012 

* Marktækur munur er á úthverfustigum hópanna  p  <  .05 

 

Í töflu 16 má sjá meðaltöl úthverfustiga þátttakenda eftir því hversu oft þeir 

hafa mætt í Arnardal veturinn 2010. Þeir sem hafa aldrei mætt í Arnardal eru 
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með að meðaltali 29,61 stig úr úthverfuskala NEO-FFI prófsins. Þeir sem hafa 

mætt 21 sinnu eða oftar eru hinsvegar með að meðaltali 35, 13 stig. Notast var 

við einbreytudreifigreiningu til að athuga hvort munur væri á meðaltölum milli 

hópa. Niðurtaðan úr því var F(5,253) = 6,646, p < .001. Til að komast að því hvar 

þessi munur lá var gerður marghliða samanburður á meðaltölum hópanna. Í ljós 

kom að marktækur munur var á öllum hópunum og þeim sem mæta aldrei í  

Tafla 16.úthverfustig þátttakenda eftir því hversu oft þeirhafa mætt í Arnardal 

 
n Meðaltal Staðalfrávik 

Mæti ekki 41 29,61 4,012 

1-5 68 33,49 5,086 

6-10 42 33,14 5,317 

11-15 40 33,80 4,921 

16-20 20 35,25 5,108 

21+ 48 35,13 4,996 

Arnardal p < .05 en þó var ekki marktækur munur milli hópanna sem stunda Arnardal. 

 

Í töflu 17 má sjá að marktækur munur er á meðalskorum þátttakenda eftir því 

hvort þeir mættu einir í Arnardal eða með vin/um t(193) = -3,023, p = .003. 

Meðalskor þeirra sem voru að mæta einir mældist 28,71 en meðalskor þeirra 

sem voru að mæta með vin/um var 34,43 stig. 

Tafla 17.Úthverfustig eftir því hvort þátttakendur mæta einir eða með vinum  

  n Meðaltal Staðalfrávik 

Mæti með vini* 188 34,43 4,886 

Mæti ein/n en hitti vini   22 31,86 5,556 

Mæti ein/n*    7 28,71 5,678 

*Marktækur munur milli þessa hópa p < .01    

 

Það er munur á meðaltali úthverfustiga eftir því hvaða ástæðu þátttakendur 

gáfu upp hvers vegna þeir kæmu ekki í Arnardal. Þessum spurningum áttu 

aðeins þeir að svara sem ekki stunduðu Arnardal en við yfirferð á svörum sást 
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að þeir sem mættu sjaldnast (1-5) sinnum voru einnig að gefa skýringu á því. 

Þeim sem fannst hávaði óþægilegur voru með lægsta meðaltalið 25,25 sem er 

töluvert minna en meðaltal allra þátttakenda = 33,31. Þeir sem segjast ekki 

koma því þeir þekki engan eru einnig með mjög lágt skor 25,33. Hæsta skorið í 

þessari töflu er hjá þeim sem ekkert er gefið upp en í þeim hópi eru einmitt þeir 

sem mæta í Arnardal.  

Tafla 18.Athugun á úthverfustigum eftir því hvaða ástæður voru gefnar fyrir því að 
mæta ekki í Arnardal 

  n Meðaltal Staðalfrávik 

Ekkert gefið upp   171 34,44 5,078 

Finnst skemmtilegra heima     23 30,04 5,423 

Vil frekar vera í tölvunni      8 30,88 3,720 

Þekki engan       3 25,33 4,041 

Finnst mikill hávaði óþæginlegur      4 25,25 4,500 

Hef ekki tíma     15 32,73 4,605 

Þori ekki ein/n       1 33,00 99999 

Ekkert skemmtilegt í boði    14 32,43 4,380 

Ekki viss       20     32,15        3,100 

Mynd 10.Hversu virk/ur ertu í félagslífinu?  
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Á Mynd 10 má sjá skiptingu þátttakenda eftir því hversu virkir þeir eru í 

félagslífinu. Flestir þátttakendanna segjast taka virkan þátt í félagslífinu n=129. 

Næst flestir tilheyra þeim hópi sem segist taka mjög virkan þátt í félagslífinu 

N=73. Aðeins einn þátttakandi segist alls ekki taka þátt í félagslífinu.  

Þegar athugað var með úthverfustig þátttakenda eftir því hversu virkir þeir 

töldu sig vera í félagslífinu þá kom fram sama mynstur og hingað til, þeir sem 

taka mestan þátt eru með hæstu stigin = 35,97 og sá sem tekur minnstan þátt 

eru með lægstu stigin = 23. Ef litið er á töflu 19 þá sést að stigin fara lækkandi 

eftir því hversu virkir þátttakendur töldu sig. Marktektarpróf leiddi í ljós að munur 

væru á þeim sem taka mjög virkan þátt og þeim sem taka virkan þátt t(199) = 

3,638, p = .001. Einnig var marktækur munur á þeim sem taka virkan þátt og 

þeim sem meta segjast vera hlutlaus t(168) = 4,168, p = .000. Ekki er marktækur 

munur á þeim sem telja sig hlutlausa og þeim sem segjast taka lítinn þátt t(54) = 

1,629, p = .109. Það kemur ekki fram marktækur munur á þeim hlutlausu og 

þeim sem taka alls ekki þátt t(40) = 1,839, p = .073 

Tafla 19.Athugun á úthverfustigum eftir þátttöku í félagslífinu  

  n Meðaltal Staðalfrávik 

Tekur mjög virkan þátt    73 35,97 5,347 

Tekur virkan þátt  129 33,44 4,348 

Hlutlaus    41 30,27 3,905 

Tekur lítinn þátt    15 28,07 5,812 

Tekur alls ekki þátt       1       23 99999 
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Mynd 11. Hvað eyðir þú miklum tíma með vin/um utan skólatíma? 

Flestir þátttakendur n = 142 segjast eyða að jafnaði 4-6 klukkustundum með 

vini/um utan skólatíma, 76 þátttakenda segjast eyða 1-3 klukkustundum með 

vinum utan skólatíma og 41 þátttakandi segist eyða að jafnaði 7-9 klukkustunum 

með vini/um utan skóla.  

Þeir þátttakendur sem eyddu mestum tíma með vinum voru með hæstu 

meðalstigin = 34,90 þeir sem eyddu 1-3 klukkustundum með vinum voru með 

lægstu meðalstigin 31,24 marktækur munur er á hópunum t(115) = -3,651, p = 

.0001. Það var ekki marktækur munur á þeim sem eyddu 4-6 klukkustundum 

með vinum og þeim sem eyddu 7-9 klukkustundum með vinum t(181) = -1,066, 

p = .228 

Tafla 20.Athugun á úthverfustigum eftir tíma sem eytt er með vini/vinum 

* marktækur munur er á hópunum p < .001 

  

  N Meðaltal Staðalfrávik   

1-3 klukkustundir*   76 31,24 5,006  

4-6 klukkustundir 142 33,95 4,897  

7-9 klukkustundir*   41 34,90 5,495   
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga tengsl persónuleika við mætingu í 

félagsmiðstöðvar og þátttöku í skipulögðu íþrótta- eða tómstundastarfi. Einnig að 

athuga hvort unglingar sem stunda íþróttir séu líklegri til þess að mæta í 

félagsmiðstöðina Arnardal en þeir sem stunda ekki íþróttir eða annað tómstundastarf. 

 Á Íslandi er fjöldinn allur af félagsmiðstöðvum, allar hafa þær sama 

grunnmarkmið: starfið er ætlað unglingum í efstu bekkjum grunnskóla. Ætlunin 

er að ná til ungmenna sem virðast ekki finna sig í hefðbundnu tómstunda- eða 

íþróttastarfi innan íþróttafélaga eða skóla. Félagsmiðstöðvum er ætlað að mæta 

þörfum unglinga fyrir fjölbreytt frítímastarf í öruggu umhverfi og er lögð áhersla á 

að þjálfa samskiptafærni, auka félagsfærni, styrkja sjálfsmyndina og efla 

samfélagslega virkni og þátttöku (Vefur Akranesbæjar; Reykjanesbæjar; 

Akureyrar og Íþrótta og tómstundaráðs Reykjavíkur e.d.) 

Við rannsóknina var notast við NEO-FFI persónuleikapróf en það er ætlað 

fólki 17 ára og eldra. Ástæða þess að listann er best að nota á fólk eldra en 17 

ára er að rannsóknir hafa leitt í ljós að  börn og unglingar fá hærra skor á 

úthverfu og taugveiklunar skalanum en eldra fólk. Því eldra sem fólk verður því 

lægri stig fær það á úthverfa skalanum. Einnig hækka skorin á víðsýni, 

samviskusemi og samvinnuþýði með auknum aldri  (Donnellan og Robins, 

2009). Robert, Walton og Viechtbauer (2006) gerðu allsherjargreiningu á 113 

langtíma úrtökum sem samanstóðu af samtals 50120 þátttakendum. 

Þátttakendur voru allt frá því að vera unglingar til eldriborgara. Í ljós kom að 

munur var meðaltali úthverfaskala þátttakenda eftir aldri. Yngri þátttakendur 

mældust hærri á úthverfuskalanum en eldri. Mikilvægt er að þetta komi fram því 

að úrtakið sem notað var í þessari rannsókn voru unglingar á aldrinum 14-16 ára 

og því er möguleiki á að ef þessir einstaklingar yrðu prófaðir aftur eftir 10 – 15 ár 

þá myndu úthverfustig þeirra lækka. Með tilliti til þess þá kom í ljós að meðaltal 

úthverfustiga þátttakenda var (33,31 stig og staðalfrávik var 5,193) sem er mun 

hærra en meðaltal úthverfuskora Murrays, Rawlings, Allens og Trinders (2003) 

þegar þeir athuguðu próffræðilega eiginleika NEO-FFI prófsins (hafði áður bara 

verið gert af Costa og McCrae sjálfum, 1992) á 527 Áströlum. Meðaldur 

þátttakenda var 46,9 ár. Meðaltal úthverfaskalans hjá þeim var 28,3 stig og 
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staðalfrávikið var 6,6 stig. Þeirra niðurstöður eru sambærilegar þeim sem Costa 

og McCrae (1992) fengu, meðaltal úthverfa skalans hjá þeim var 27,7 og 

staðalfrávikið 5,9. Andrés S. Ársælsson og Karl Andrésson (2009) notuð NEO-

FFI-R prófið1

Úthverfuskor þátttakenda var athugað eftir aldri. Munur var á úthverfu stigum 

eftir aldri, Yngsti hópurinn mældist hæstur og elsti lægstur, sjá mynd 1. Þó var 

ekki marktækur munur á þessum hópum. Aftur á móti eins og komið hefur fram 

þá voru þátttakendur í þessari rannsókn með töluvert hærra úthverfuskor en 

þátttakendur Murray, Rawlings, Allens og Trinders (2003) sem er í samræmi við 

rannsóknir að skor á úthverfaskalanum eru hærri á unglingsárum.  

og var meðaltal úthverfu skora þátttakenda þeirra 32,36 sem er 

nær því skori sem fékkst í þessari rannsókn. 

Athyglisvert er að sjá að meðalskor stelpnanna er marktækt hærra en 

strákanna2

Mikill meiri hluti þátttakenda er í íþróttum (74,9%) af einhverju tagi. Þetta eru 

nánast sömu tölur og Guðrún Sigríður Gísladóttir og Svala Kristín Hreinsdóttir 

(1993) komust að þegar þær gerðu könnun á högum 14-16 ára unglinga á 

. Þetta er ekki í samræmi við rannsókn Murray, Rawlings, Allens og 

Trinders (2003). Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að nær enginn munur væri á 

meðal skori kynjanna. Niðurstaðan er líka gagnstæða niðurstöðu Lynn og 

Martins (1997) þar sem karlar mældust yfir höfuð hærri á úthverfuskalanum en 

konur. Aftur á móti ef litið er á niðurstöður sem eina heild, þá segjast einnig fleiri 

stelpur vera þátttakendur í íþróttum og mæta oftar í Arnardal en strákar. Eins og 

fram hefur komið þá eru úthverfir einstaklingar líklegri til þess að stunda 

tómstundir sem fela í sér félagsleg samskipti (Lucas, Le og Dyrenforth, 2008; 

Hills og Argyle, 1998; Lu og Hu, 2005)  því eru niðurstöður í samræmi við fyrri 

kenningar því að stelpur mælast hærri á úthverfuskalanum og erulíklegri til að 

taka þátt í íþróttum og mæta í félagsmiðstöðina Arnardal.  

                                            
NEO-FFI-R prófið er endurbætt útgáfa NEO-FFI prófsins. Spurning 12 ég er ekki sérstaklega 
glaðvær er ekki í því prófi og spurning 27 Yfirleitt kýs ég að gera hluti ein/n breyttist í ég forðast 
fjölmenni. Spurning 42 breyttist úr Ég er ekki glaðvær bjartsýnismanneskja í Ég fæ mikla ánægju 
út úr því að spjalla við fólk. 
2 Aftur á móti er ekki hægt að segja til um hvort stelpurnar hafi sagt rétt frá. Rannsóknir sem hafa 
verið gerðar benda til þess að auðvelt er að láta sig líta vel út á persónuleika prófum. Þeir þættir 
sem manni finnst góðir eru auðveldlega paraðir saman. Til dæmis þá hefur fólk geta svarað 
einsog því er sagt að svara. Ef fólk er sagt að svara einsog það sé úthverft þá getur fólk það 
(Kroger og Wood, 1993). Það getur verið að stelpunum hafi fundist úthverfir eiginleikar 
ákjósanlegri og því svarað eftir því. Þetta er einn galli spurningalistaaðferðar sjá nánar ( Wilde, 
1977; Semin, Roch og Chassein, 1981) 
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Akranesi. Í þeirra könnun sögðust 71% stunda íþróttir og 25% sögðust ekki 

stunda íþróttir. 78% af stelpum eru í íþróttum en 71,5% af strákunum. Þessar 

tölur eru aðrar en þær sem komu fram í rannsókn Sigríðar og Svölu (1993) þá 

voru fleiri strákar þátttakendur í íþróttastarfi. Flestir eru í knattspyrnu sem er ekki 

skrítið þar sem Akranes er þekktur fótboltabær. Hnefaleikar virðast líka vera 

mjög vinsæl íþrótt meðal unglinganna, sem er fróðlegt því stutt er síðan félagið 

var stofnað á Akranesi eða árið 2008 (Íþróttabandalag Akraness, e.d.). Ef til vill 

sækja unglingar í hnefaleika því æfingarnar eru mjög krefjandi og hægt er að fá 

mikla alhliða þjálfun út úr þeim. Fimleikar eru einnig vinsæl íþrótt en í þessu 

úrtaki voru aðeins stúlkur sem æfðu fimleika. 23 þátttakendur sögðust stunda 

aðra íþrótt en þá möguleika sem í boði voru, var þá oftast talað um glímu eða að 

fara í ræktina. Þykir rannsakanda furðulegt að á vefsvæði íþróttabandalags 

Akraness skuli ekki koma fram að hægt sé að æfa glímu. Þrátt fyrir að margir 

unglingar æfi íþrótt af einhverju tagi þá er tiltölulega hátt hlutfall sem æfir ekki 

neina íþrótt eða 25% unglinga. Rannsóknir hafa leitt í ljós jákvæð áhrif þess að 

æfa íþróttir, til dæmis eru þeir sem æfa íþróttir ólíklegri til að reykja, neyta 

áfengis eða fíkniefna. Einnig hafa komið fram tengsl milli íþróttaiðkunar og betri 

gengi í skóla og meiri vellíðunar (Osgood o.fl,1996; Ferron, Narring, Cauderay 

og Michaud,1999; Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2006; Þóroddur Bjarnason og 

Þórólfur Þórlindsson, 1993). Þar sem að skipulagt starf undir stjórn ábyrgra aðila 

virðist skipta sköpum fyrir börn þá er nauðsynlegt að reyna að ná til flestra, 25% 

barna sem stunda ekki íþróttir er töluvert hátt hlutfall sérstaklega ef þau eru í 

áhættuhópi.  

Ein af tilgátum rannsóknarinnar var að tengsl væru milli úthverfu og þess að 

stunda íþróttir. Niðurstöður óháðs t-prófs leiddu í ljós að það er marktækur 

munur á meðal úthverfustigum þeirra sem stunda íþróttir og þeirra sem gera það 

ekki. Þátttakendur sem stunda íþróttir eru með marktækt hærra meðalskor úr 

úthverfaskala NEO-FFI prófsins en þeir sem stunda ekki íþróttir (sjá töflu 4.) 

Þessi niðurstaða er í samræmi við rannsóknir sem hafa athugað með tengsl 

persónuleika og íþróttaiðkunar. Einnig hefur komið í ljós að sterkari fylgni sé á 

milli úthverfu og liðsíþrótta, sérstaklega liðsíþrótta sem keppt er í (Eysenck 

,1982 sjá í Lu og Hu, 2005). Rannsókn Hills og Argyle (1998) sýndi að sterkari 

tengsl væri á milli úthverfu og íþrótta sem væru líkamlega krefjandi líkt og 
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íshokkí eða sprettahlaup. Með tilliti til rannsóknar Hills og Argyle ákvað 

rannsakandi að athuga hvort munur væri á úthverfustigum þátttakenda eftir 

íþróttagreinum. Þó ber að hafa í huga að sumar af íþróttagreinunum hafa fáa 

fylgismenn og því er ekki hægt að alhæfa um þessar niðurstöður. Líkt og sjá má 

í (töflu 5.) þá eru þátttakendur sem stunda fótbolta, körfubolta og fimleika með 

hæstu meðalskorin úr úthverfaskala NEO-FFI prófsins. Þeir sem æfa fimleika 

eru þó einu sem voru með marktækt hærra meðalskor en þeir sem æfa engar 

íþróttir. Aftur á móti ef fleiri þátttakendur hefðu tilheyrt hverjum hóp þá eru 

sterkar líkur á að marktekt hefði komið fram á fleiri stöðum. Fótbolti, fimleikar og 

körfubolti eru íþróttir sem eru líkamlega krefjandi og að auki eru fótbolti og 

körfubolti liðsíþróttir þessar niðurstöðu eiga samleið með niðurstöðum Hills og 

Argyle (1998). Þeir sem æfa golf, hnefaleika, karate og dans voru með lægstu 

gildin. Sú danskennsla sem er í boði á Akranesi er Freestyle, iðkendur eru ekki 

að fara á mót og keppa líkt og þekkist í dansskólum í Reykjavík og „stelpurnar“ 

dansa einar en ekki með félaga. Golf er íþrótt sem að ekki er mikill ærslagangur 

í,  fólk getur spilað eitt og þarf því  ekki að hafa samskipti við aðra. Golf er sú 

íþrótt sem passar hvað best við lýsingu á innhverfu fólki. Aftur á móti þá eru 

karate og hnefaleikar íþróttir sem eru líkamlega krefjandi og passa því ekki inn í 

fyrri niðurstöður um að úthverfir sækist frekar í líkamlega erfiðar íþróttir, þetta 

eru reyndar einstaklings íþróttir, en æfingarnar eru allaf með einhverjum hópi. 

Ég hef ekki skýringu á þessum niðurstöðum, ef til vill er besti vinur þeirra að æfa 

þessa íþrótt og þess vegna eru þau það líka, rannsóknir hafa nefnilega sýnt áhrif 

vina á íþróttaiðkun, ef vinur stundar íþrótt/ir þá er líklegra að maður geri það 

einnig (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006).  

Tómstundir hafa líka forvarnargildi líkt og kemur fram í rannsókn Þórólfs 

Þórlindssonar (1998) þar flokkar hann aftur á móti hestamennsku sem 

tómstundir en í þessari rannsókn er það flokkað undir íþróttir. Ástæða þess að 

hestamennska er flokkuð sem íþrótt í þessari rannsókn er að á vef 

íþróttabandalags Akraness þá er tengill um hestamennsku og spurningarlistinn 

sem tengdust íþróttum (sjá viðauka III) var settur saman út frá þessu vefsvæði. Í 

rannsókn sem gerð var á högum ungs fólks á Íslandi árið (2006) af Álfgeiri og 

fleirum var skátastarf, björgunarsveitastarf, æskulýðsfélög trúfélaga, vera í 

hljómsveit, tónlistarnám, vera í lúðrasveit, myndlistanám, leiklistarnám, 
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hestamennska og mæting í félagsmiðstöðvar o.fl flokkað sem skipulagt 

tómstundastarf. Í þeirri rannsókn kemur í ljós að skipulagt tómstundastarf dregur 

úr líkum á reykingu, eykur lífshamingju og er tengt hærri einkunnum. Þetta 

bendir til þess að skipulagt félags- og tómstundastarf sé einnig líkt og 

íþróttaiðkun mikilvægur forvarnarþáttur í lífi unglinganna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar um þátttöku unglinga í skipulögðu 

tómstundastarfi benda til þess að fleiri unglingar stundi ekki tómstundir af neinu 

tagi en unglingar sem stunda þær (sjá mynd 4.) Áberandi margir af þeim sem 

stunduðu tómstundir voru félagar í Björgunarfélagi Akraness. Mikil fjölgun hefur 

orðið í starfinu frá árinu 1995, sjá til að mynda rannsókn Guðrúnar og Svölu 

(1995), enda var unglingadeild ekki stofnuð hér á Akranesi fyrr en árið 2006 

(Björgunarfélag Akraness, e.d.). Einnig hefur það þróast þannig að „vinsæli“ 

hópurinn hefur sótt í Björgunarsveitina og þá fylgja margir á eftir.   

Athugað var hvort munur væri á úthverfu skorum þátttakenda eftir því hvort 

þeir stunduðu tómstundir eða ekki. Enginn marktækur munur kom fram (sjá töflu 

6.)  Rannsakandi var ekki hissa á því enda eru þetta athafnir sem fela ekki í sér 

mikla líkamlega áreynslu eða samkeppni líkt og hefur verið tengt við hærri 

úthverfustig og því bjóst rannsakandi ekki við hærri úthverfustigum hjá þeim sem 

stunduðu tómstundir. Marktækur munur er á úthverfustigum þeirra sem eru í 

björgunarfélagi og þeirra sem stunda engar tómstundir (sjá töflu 7.), enda voru 

meðlimir björgunarfélagsins með töluvert hærra meðalstig en þeir sem stunduðu 

aðrar tómstundir. Þessi niðurstaða stafar líklega vegna þess að af þessum 

tómstundum þá er starfsemi björgunarfélagsins mest líkamlega krefjandi og gæti 

það verið ástæða hærri úthverfustiga. Þróunin hefur einnig orðið þannig að 

„vinsælu3

                                            
3 Vinsældir hafa verið tengdar við úthverfu. Jensen-Campbell o.fl., (2002) gerðu rannsókn sem 
miðaði að því að athuga tengsl milli persónuleika, samþykkis jafningja og fjölda vina. 
rannsóknarinnar leiddi í ljós að úthverfa hefði marktæka fylgni við samþykki bekkjarfélaga, 
úthverfir einstaklingar voru oftar tilnefndir sem vinir eða kunningjar en aðrir.  

“ unglingarnir eru farnir að sækja í þetta starf. Rannsakandi bjóst samt 

við mun á úthverfustigum þeirra sem stunduðu íþróttir og þeirra sem voru 

þátttakendur í tómstundastarfi en enginn munur var þar á. Hinsvegar ef borin eru 

saman úthverfu-stig þeirra sem æfa fótbolta, körfubolta og fimleika við til dæmis 

þá sem eru í KFUM-K, tónlistaskóla eða skátunum þá sést að það er mikill 

munur (sjá töflu 5 og 7). Helsti munurinn á þessu sviðum er að keppt er í 
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íþróttagreinunum, mikill ærslagangur og líkamlegt erfiði sem eru allt þættir sem 

tengjast hærri úthverfustigum. Hinsvegar er ekki keppni hjá félögum KFUM-K, 

tónlistaskólanna eða skátanna, ærslagangur einnig er minna af líkamlegu erfiði.  

Þrátt fyrir að skátastarfið feli í sér samskipti við aðra þá gæti verið að fólk með 

lægri úthverfustig sæki þangað því færri þátttakendur eru þar en í mörgum 

íþróttagreinum. Þess vegna líður innhverfari börnum betur þar. Önnur ástæða 

getur verið sú að þeir sem eiga fá vini4

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 11,6% unglinga væru hvorki 

þátttakendur í íþróttum né tómstundum. Þetta eru unglingarnir sem Arnardalur 

þarf að virkja. Það er mikilvægt að virkja þessa unglinga ekki aðeins vegna 

forvarnaþáttar, heldur einnig vegna þess að samskipti milli jafningja eru 

mikilvæg (Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindsson, 1998 

 leita í skátana.  Ein ástæða sem gæti 

valdið þessu er megin regla skátanna: allir menn eru jafnir sjá á (skátavefnum 

e.d.) og því er börnunum kannski ekki mismunað þrátt fyrir að vera frábrugðin 

öðrum lagt er áherslu á þátttöku en ekki árangur. 

Rubin og Mills, 1988; Jensen-Campbell o.fl., 2002;  Egan, Jensen-Campbell, 

Knack og Rex-Lear, 2009). 

Arnardalur er staðar sem ætlaður er fyrir alla unglinga á aldrinum 13-16 ára 

en þó er lögð áhersla að ná til barna sem af einhverjum orsökum stunda ekki 

heilbrigðar tómstundir (Akranes, e.d.). Mikill meiri hluti unglinga af Akranesi 

virðast hafa komið í félagsmiðstöðina veturinn 2010 eða rúmlega 84% unglinga. 

Niðurstöður leiddu í ljós að fleiri stelpur hafa komið í Arnardal en strákar (sjá 

töflu 9). Þessu var ég hissa á því eftir að hafa unnið í félagsmiðstöð í næstum 

fimm ár þá er reynsla mín sú að strákar eru mun duglegri að mæta. Þá fór ég að 

velta því fyrir mér hvort niðurstaðan hefði orðið önnur ef þátttakendur hefðu 

aðeins merkt við þátttöku í Arnardal að undanskildum böllum, það gæti 

mögulega breytt niðurstöðunum. Af fenginni reynslu þá eru strákar virkari 

þátttakendur í starfi Arnardals og hugsa ég ef að athugað hefði verið með 

hversu oft þátttakendur hafa mætt í Arnardal veturinn 2010 eftir kyni, þá hefði 

það örugglega leitt í ljós að strákar hafi komið oftar en stelpur. Þannig að fleiri 

stelpur hafa ef til vill komið í Arnardal en strákar eru líklega virkari þátttakendur í 

                                            
4 Og því líklegri til þess að vera innhverfir, enda eitt af einkennum innhverfu að eiga fá en nána 
vini sjá í (Júlíus K. Björnsson, 1993)  
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starfinu. Flestir sem mæta í Arnardal eru úr 8. bekk (sjá töflu 10), ég hugsa að 

enn meiri munur hefði komið fram ef athugað hefði verið með aldur og fjölda 

skipta. Mín reynsla er sú að strákar úr 8. bekk eru virkustu þátttakendur í starfi 

Arnardals. Flestir þátttakenda (32,2%) höfðu komið einu til fimm sinnum í 

Arnardal. Á mynd 7 eru fleiri tölulegar upplýsingar af þessum toga. Þar sem 

margir sögðust aðeins hafa mætt 1-5 sinnum það sem af var vetri þá er hægt að 

áætla að þetta sé sá hópur sem mætir aðeins á böll eða aðra stóra viðburði og 

því er hægt að líta á þennan hóp sem óvirka þátttakendur í starfi Arnardals 

 Athugað var með hversu oft í viku þátttakendur mættu, aðeins 12 

þátttakendur segjast koma þrisvar í viku en þá koma þeir alltaf þegar opið er. 

Þar sem þátttakendur þurftu að hugsa aftur í tímann þá er alltaf möguleiki á 

misminni. Flestir af þeim sem koma í Arnardal koma með vinum sínum eða hitta 

vini sína. Aðeins sjö þátttakendur segjast koma einir í Arnardal. Þessar tölur 

benda til þess að vinir hafi mikil áhrif á það hvort mætt sé í Arnardal. Áhrif vina 

hafa einnig komið fram í sambandi við íþróttaiðkun unglinga. Ef vinur stundar 

íþróttir þá eru meiri líkur á að þær séu stundaðar (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 

2006). Vinir fara að hafa gríðarleg áhrif á unglingsárum. Íslenskar jafnt sem 

erlendar rannsóknir hafa staðfest þetta. Til dæmis eru unglingar sem eiga vini 

sem reykja, drekka að neyta fíkniefna mun líklegri til þess að neyta þessara efna 

sjálf. Jafningjahópurinn spáir best fyrir um hegðun unglingsins (Þórólfur 

Þórlindsson, 1998; Palmquist og Santavirta, 2006; Guganhan, 2006). Möguleiki 

er á því að vinahópur spái betur fyrir um mætingu í Arnardal en úthverfurstig, en 

það þarf alveg nýja rannsókn til að skera úr um það. Eins og fram hefur komið 

þá eru  úthverfir einstaklingar betur metnir af jafningjum, eiga fleiri vini og eru 

oftar í partýum og þess háttar samkomum. Það er því möguleiki á því að 

persónuleikinn hafi áhrif á hvort og hvernig vini maður á. Persónuleiki er því 

aðalbreyta sem hefur áhrif á millibreytu (hvernig vini) sem hefur áhrif á mætingu 

í félagsmiðstöð.  

Ein tilgáta sem sett var fram var að ef unglingar væru í íþróttum þá væru 

meiri líkur á þátttöku í starfi Arnardals. Í töflu 10 kemur skýrt fram að unglingar 

sem æfa íþróttir af einhverju tagi hafi flestir mætt í Arnardal. Um það bil 90% 

þeirra sem æfa íþróttir hafa komið í Arnardal sem er bara gott mál. Þeir 

unglingar sem stunda engar íþróttir eru því miður ekki jafn líklegir til að koma í 
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Arnardal, 32,2% þeirra sem æfa ekki íþróttir mæta ekki heldur í Arnardal. Þetta 

styður því tilgátuna að unglingar sem séu í íþróttum mæti frekar í Arnardal en 

þeir sem æfa engar íþróttir. Einhverra hluta vegna virðast unglingar sem eru 

þátttakendur í íþróttum mæta frekar í félagsmiðstöðvar. Svipaðar niðurstöður 

fengust í rannsókn Guðrúnar og Svövu (1995). Þar kemur fram að þeir unglingar 

sem voru þátttakendur í íþróttum eða félagsstarfi voru líklegri til að taka þátt í 

starfsemi Arnardals en þeir sem ekki voru þátttakendur. Í rannsókn Rúnars og 

Þórólfs (1998) kemur líka í ljós að félagslega virkir unglingar voru líklegri til að 

vera í íþróttum en þeir sem voru ekki félagslega virkir. Ein skýring á þessu getur 

verið munur á persónuleika barnanna. Úthverfir einstaklingar sækja í félagsskap 

og örvun og geta fengið hana í gegnum íþróttir eða með því að mæta í 

félagsmiðstöð. Því er ekki skrítið að samband sé milli þess að vera í íþróttum og 

mæta í félagsmiðstöð þar sem fólk sem er úthverft sækir í bæði, þau hafa 

gaman af því og vantar örvunina. Eins og sjá má í (töflu 12) þá eru þeir sem eru 

í golfi, dansi og keilu óvirkustu þátttakendurnir í starfi Arnardals af þeim sem 

stunda íþróttir, ef litið er svo á (töflu 5) þá sést að þeir sem æfa dans og golf er 

einnig með lægri úthverfustig en þeir sem æfa aðrar íþróttir. Það virðist því vera 

tengsl milli úthverfustiga og þátttöku í íþróttum og starfi Arnardals.  Þessi 

niðurstaða er einnig í samræmi við niðurstöðu Hills, Argyle og Reeves (2000)  

að fólk sé í tómstundum vegna félagslegra samskipta við aðra. Þannig að ef fólk 

er í íþróttum vegna félagslegra samskipta þá er líklegt að það mæti á aðra staði 

til dæmis Arnardal til þess að eiga í félagslegum samskiptum þar. 

Þegar athugað var með úthverfustig þeirra sem mæta í Arnardal og þau borin 

saman við úthverfustig þeirra sem mæta ekki kemur marktækur munur fram. 

Það er greinilegt að þeir sem skora hærra á úthverfuskala NEO-FFI prófsins eru 

frekar að mæta í félagsmiðstöðvar. Þetta styður þá tilgátu að úthverfa spái fyrir 

um mætingu í félagsmiðstöðvar. Þeir sem mæta ekki í félagsmiðstöðvar eru 

einnig með lægra meðalstig en þeir sem stunda ekki íþróttir eða tómstundir (sjá 

töflur 5, 7 og 15). Þessi hópur virðist því vera „innhverfastur“ af öllum hópunum. 

Munur á meðaltölum er einnig til staðar eftir því hversu oft þátttakendur mæta í 

félagsmiðstöðina. Þeir sem mæta oftast eru með hæstu meðalskorin og þeir 

sem sem mæta sjaldnast með lægstu. Marktækur munur kom fram á þeim sem 

hafa mætt einu sinni til fimm sinnum og þeim sem hafa aldrei mætt (sjá töflu 16). 
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Þrátt fyrir að töluverður munur sé á meðalskorum þeirra sem mæta sjaldnast og 

þeirra sem mæta oftast þá var hann ekki marktækur því ekki hægt að fullyrða 

um að munur sé á úthverfustigum hópanna sem hafa mætt í félagsmiðstöðina.  

Flestir af þeim sem mæta í Arnardal mæta þangað með vinum sínum eða hitta 

vini sína þar. Tengsl hafa fundist milli úthverfu og vinsælda og því fannst mér 

áhugavert að kanna úthverfustig þeirra sem mæta einir og þeirra sem mæta með 

vinum. Þeir sem mæta með vinum eru með marktækt hærri úthverfustig, þeir voru 

með 34,43 stig að meðaltali meðan þeir sem mæta einir (reyndar bara 7 af öllum 

þátttakendum) eru með 28,71 stig að meðaltali úr úthverfuskala NEO-FFI prófsins.  

Marktektarpróf gaf til kynna mun á þessum hópum p = .003 (sjá töflu 17) því er hægt 

að áætla að þeir sem mæta einir og eiga þá jafnvel færri vini ef einhverja, séu 

innhverfari en þeir mæta með vini, jafnvel mörgum séu úthverfari.  

Áhugavert er að sjá að munur er á úthverfustigum þátttakenda eftir því hvaða 

ástæða var gefin upp fyrir því að mæta ekki í Arnardal. Þeir einstaklingar sem segjast 

ekki koma því þeir þekki engan eru með áberandi lágt meðalskor 25,33 stig. 

Þátttakendur sem segjast ekki koma vegna of mikils hávaða eru einnig með mjög 

lágt meðalskor (sjá töflu 18). Það er einmitt í samræmi við kenningar um úthverfu-

innhverfu. Innhverfir einstaklingar þurfa minni örvun og því sækja þeir ekki í stað þar 

sem er mikill hávaði eða fjölmenni, þeir njóta frekar athafna sem þeir geta framkvæmt 

einir (Eysenck, 1966;1973;1971; Júlíus K Björnsson, 1993). 

Rannsakanda langaði einnig að athuga með hvað þátttakendur voru duglegir að 

taka þátt í félagslífi almennt. Þátttakendur gátu svarað á fimm-punkta skala frá því að 

taka mjög mikinn þátt í að taka alls ekki þátt. 202 af 259 þátttakendunum töldu sig 

taka mjög virkan eða virkan þátt í félagslífinu, aðeins einn þátttakandi sagðist alls ekki 

taka þátt í félagslífinu. Þegar athugað var með úthverfustig í sambandi við virkni í 

félagslífinu kom í ljós að þeir sem tóku mestan þátt voru með hæstu stigin og þeir 

sem tóku minni þátt voru með lægri stig.  

Að lokum var athugað með hversu miklum tíma unglingar eyða að jafnaði með 

vin/um fyrir utan skólatíma, flestir sögðust verja 4-6 klukkustundum með vin/um. Þeir 

sem vörðu mestum tíma með vinum voru með hæstu úthverfustigin og þeir sem 

vörðu minnstum tíma lægstu. Þegar Hills og Argyle (2001) athuguðu tengsl innhverfu 

og úthverfu við það hversu miklum tíma var eytt með vini kom ekki fram neinn munur 

milli þessa hópa. Að mínu mati þá er niðurstaða þessarar rannsóknar frekar í 
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samræmi við lýsingu á innhverfum (Eysenck, 1966;1973;1971; Júlíus K Björnsson, 

1993) heldur en niðurstaða Hills og Argyle (2001). 

Samantekt 
Tilgáta 1 unglingar sem mæta í félagsmiðstöðvar eru úthverfari en þeir sem 

mæta ekki stóðst, marktækur munur var á hópunum. Tilgáta 2 þátttakendur í 

íþróttum eru úthverfari en þeir sem eru ekki þátttakendur í íþróttum stóðst einnig 

og að lokum tilgáta 3 að þeir sem æfa íþróttir eru líklegri til þess að mæta í 

Arnardal en þeir sem æfa ekki íþróttir stóðst einnig.  

Mikill meiri hluti þátttakenda stundar íþróttir eða tómstundir, margir stunda 

bæði en það er þó einhver hluti sem stundar ekkert eða 11,6% þátttakenda. 

Þetta eru þeir sem þarf að virkja. Ein ástæða sem gæti legið að baki þess að 

unglingar mæti ekki í félagsmiðstöð, taki ekki þótt í tómstundum eða íþróttum er 

persónuleiki þeirra. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir einstaklingar sem eru með 

úthverfan persónuleika eru líklegri til þess að vera þátttakendur í öllum þeim 

frístundum sem fela í sér félagslegt samneyti en þeir sem eru innhverfir (Lu og 

Hu, 2005). Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu einnig til þess. Þátttakendur 

sem voru í íþróttum, sem mættu í félagsmiðstöð eða eyddu meiri tíma með 

vinum voru alltaf með hærra skor úr úthverfuskalanum NEO-FFI prófsins. Það 

sást líka munur úthverfustigum þátttakenda eftir því hversu oft þeir mættu í 

Arnardal, hversu virkir þeir voru í félagslífi, og eftir tómstunda og íþróttagreinum. 

Persónuleiki unglinga virðist því hafa einhver áhrif á þátttöku unglinga í 

tómstunda-, félags- og íþróttastarfi.  

Það virðist vera að félagsmiðstöðvar nái vel til úthverfra barna sem er gott 

mál enda hafa rannsóknir sýnt að úthverfir einstaklingar eru líklegri til að leiðast 

út í áhættuhegðun en innhverfir einstaklingar (Hill, Shen, Lowers og Locke, 

2000)  og því er mikilvægt að ná til þeirra og reyna að hafa áhrif á þá. Aftur á 

móti þá er það líka þannig að úthverfir einstaklingar eru líklegri til að taka þátt í 

íþróttum og öðru tómstundarstarfi en innhverfir einstaklingar. Þar sem markmið 

Arnardals og annarra félagsmiðstöðva er að reyna að ná til þeirra sem ekki 

stunda íþróttir eða aðrar tómstundir í frítímum sínum þá er kjörið fyrir þá að taka 

mið af þessari rannsókn og reyna að sníða starfið einnig að innhverfum 

persónuleikagerðum. Til dæmis ef tekið er mið af ástæðum sem börnin gáfu upp 
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fyrir því að mæta ekki í Arnardal þá eru þeir sem mælast lægstir að gefa upp 

ástæður eins og of mikill hávaði eða þekki engan.  

Innhverfar persónuleikagerðir örvast auðveldlega og því sækir það fólk síður í 

fjölmenni og hávaða (Eysenck, 1966;1971;1973).  Innhverft fólk er líklegra til þess 

að kjósa að vinna eitt eða í fámennum hópi (Pervin og John, 1997). Innhverft fólk 

hefur tilhneigingu til þess að skipuleggja framtíðina og treystir ekki 

stundarlöngunum og skyndilegum ákvörðunum Júlíus K. Björnsson, 1993) Með tilliti 

til þessa þá hugsa ég að fámennir hópar væri sniðug leið til þess að ná til þessara 

barna. Með hópavinnu þá er hægt að koma til móts við einstaklingsþarfir, börnin ná 

oft að njóta sín betur og það veitir öryggi og festu að tilheyra ákveðnum hópi 

(Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2003). Með því að bjóða upp á hópa sem eru minni í 

sniðum þá er ef til vill hægt að ná til þeirra unglinga sem ekki finna sig í miklum 

fjölda og þar sem er mikill hávaði. Hópar veita stöðugleika þar sem reglulegir fundir 

yrðu settir á, það er einmitt það sem innhverfir einstaklingar vilja stöðugleika og 

reglu.  

Arnardal var eitt sinn í boði hópavinna, þessi hópavinna hefur að mestu lagst 

niður og tel ég mikilvægt að vekja hana aftur upp þannig að hægt sé að ná til 

sem flestra unglinga sem er einmitt markmið Arnardals. 

Undanfarin ár hefur verið starfræktur svokallaður vinahópur í Arnardal. Þetta 

er hópur fyrir krakka sem eiga félagslega erfitt og eru sendir að beiðni 

námsráðgjafa. Ég hef persónulega unnið með slíka hópa síðustu 3 ár. Þessir 

hópar voru í raun kveikjan að rannsókn minni. Ég tók nefnilega eftir því að þeir 

einstaklingar sem höfðu verið þátttakendur í þessu hópastarfi hófu að mæta í 

félagsmiðstöðina. Þeir þættir sem spila þar inn í er að byrjað er að vinna með 

börn í vinahópum þegar þau eru á aldrinum 11-12 ára. Þessi þáttur er mjög 

mikilvægur fyrir mætingu seinna meir. Ég fór að taka eftir því að þeir 

einstaklingar sem voru þátttakendur í vinahópi á aldrinum 11-12 ára mættu í 

félagsmiðstöðina þegar þeir fóru að hafa aldur til. Ég hugsa að þessi hópur hefði 

ekki mætt nema vegna þátttöku þeirra í í vinahópum. Börnin könnuðust við 

umhverfið, vissu hverjir voru að vinna og við hverju væri að búast og því voru 

þau ekki hrædd við að mæta, annað en þau börn sem hafa ekki komið í 

Arnardal. Ef þetta er tekið til greina, þá væri sniðugt að hafa kynningastarfsemi 

fyrir einn bekk í einu (ekki of stóra hópa) á skólatíma þannig að börnin „neyðast“ 
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til að koma í Arnardal og kanna aðstæður. Ef þetta væri valfrjálst þá myndum við 

ekkert frekar ná til innhverfu barnanna á þessum aldri því að þau myndu ekki 

koma, því er nauðsynlegt að hafa svona kynningar á skólatíma því þannig náum 

við til þeirra barna sem „þora ekki“ vegna hræðslu við hið ókunnuga. Þegar 

börnin þekkja til þá eru þau líklegri til að sækja í starfið. 

Börnin sem hafa tekið þátt í vinahópum eignast mörg hver vini sem þau 

hefðu jafnvel annars aldrei kynnst. Eins og fram kom í rannsókn minni þá mæta 

nær allir í Arnardal með vini sínum. Með því að eignast vin þá eykur það jafnvel 

líkurnar á mætingu. Flestum unglingum finnst óþægilegt að mæta einir kannski 

því þeim finnst þeir ekki tilheyra neinum hópi. Númer eitt, tvö og þrjú er að það 

sé í boði hópastarf því það hentar betur fyrir suma einstaklinga heldur en bara 

opin hús. Í dag er í aðeins í boði vinahópur sem saman stendur af 4-8 börnum. 

Þetta eru börn sem eiga mjög erfitt félagslega og eru send af námsráðgjöfum. 

En það þarf líka að virkja börnin sem láta ef til vill lítið fyrir sér fara sem leiðir til 

þess að það er ekki skipt sér af þeim. En vegna mikilvægi þess að vera í 

samskiptum við jafningja þá er nauðsynlegt að ná til þeirra, með því t.d. að nota 

leitarpróf, athuga hverjir eru ekki að mæta, athuga af hverju og hvað myndi 

verða til þess að þessir einstaklingar myndu mæta.  

Að lokum vil ég benda á að það gæti verið mjög hjálplegt að fræða foreldra um 

starfsemi Arnardals, forvargildi félagsmiðstöðva, mikilvægi þess að unglingar eyði 

frítíma sínum undir stjórna ábyrgra aðila og mikilvægi þess að börn eigi í samskiptum 

við jafningja Osgood o.fl,1996; Ferron, Narring, Cauderay og Michaud,1999; Álfgeir 

Logi Kristjánsson o.fl. 2006; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993; 

Rubin og Mills, 1988; Jensen-Campbell, Knack og Rex-Lear, 2009) . Það myndi ef til 

vill leiða til þess að foreldrar myndu frekar reyna að hvetja börnin sín til þess að fara 

og taka þátt í starfinu, þetta finnst mér vanta á Akranesi.  

Félagsmiðstöðvar hafa það að markmiði að reyna að ná til þeirra unglinga sem 

ekki stunda heilbrigðar tómstundir í frítíma sínum. Að mínu mati er ekki nóg að setja 

markmið á blað það þarf einnig að framfylgja þeim. Það er hægt að gera með því að 

gera rannsóknir sem þesssa, athuga hverjir eru helst að mæta í félagsmiðstöðvar, af 

hverju þeir sæki í félagsmiðstöðvar og hvað þeim finnist að mætti fara betur. Einblína 

þarf svo á þann hóp sem er ekki að mæta og finna út hvað það er sem veldur, 

vinaskortur, persónuleiki eða eitthvað annað. Margar félagsmiðstöðvar standa sig vel 
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í þessum málum til dæmis með því að bjóða upp á fjölbreytt starf, hópavinnu, 

vinahópa og unglingalýðræði. En það má alltaf gera gott betra.  

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar var að tengja úthverfustig þátttakenda við þátttöku í 

félags-, tómstunda- og íþróttastarfi. Til að finna út úthverfustig þátttakenda þá var 

notaður hluti úr NEO-FFI persónuleikaprófinu (sjá viðauka II). NEO-FFI 

persónuleikaprófið er ætlað fólki 17 ára og eldra. Ástæðan er sú að rannsóknir hafa 

leitt í ljós að unglingar mælast með hærri úthverfustig en eldra fólk (Walton og 

Viechtbauer, 2006). Því er líklegt að í þessari rannsókn séu úthverfustig þátttakenda 

hærri en þau munu verða í framtíðinni. Rannsakandi tók einnig eftir því að sumir 

þátttakendur áttu erfitt með skilja hvað var verið að spyrja um. Oftast var beðið um 

útskýringu á spurningum 7, 10 og 12 (sjá viðauka II),  þá var reynt að útskýra 

spurninguna fyrir þeim, en það er ekki hægt að vita með vissu hvort þátttakendur hafi 

skilið spurningarnar rétt. Þegar þátttakendum var skipt niður í minni hópa til dæmis 

eftir íþróttagreinum eða tómstundagreinum þá leiddi það til þess að fáir tilheyrðu 

hverjum hóp. Þegar fáir þátttakendur eru í úrtaki þá getur það leitt til skekkju og því er 

erfitt að alhæfa niðurstöður yfir á aðra. Þrátt fyrir að það voru stundum fáir í hverjum 

hópi, þá var þátttökuhlutfall í rannsókninni mjög gott. Markmiðið var að ná til unglinga 

sem eiga möguleika á því að mæta í félagsmiðstöðina Arnardal á Akranesi. Það eru 

krakkar sem eru í 8.-10. bekk. Á Akranesi eru 299 unglingar sem eru á þessum aldri, 

í þessari rannsókn svöruðu 259 þeirra. Kynjahlutfall var nánast jafnt 129 stelpur á 

móti 130 strákum og aldurshlutfall skiptist einnig í þrjá nokkuð jafna hluta. 

Rannsóknin er svo ég viti til sú fyrsta á Íslandi til að tengja úthverfa persónuleika við 

mætingu í félagsmiðstöð. Það er margt sem hægt er að kanna í framhaldi af þessari 

rannsókn, til dæmis væri sniðugt að athuga tengsl milli vina og úthverfu og hvernig 

þessar breytur spila saman í því að unglingar taki þátt í tómstundum, starfi 

félagsmiðstöðva og íþróttum. Einnig væri sniðugt að athuga hvort tengsl séu milli 

úthverfu og áhættuhegðunar líkt og komið hefur fram í erlendum rannsóknum, það 

væri svo hægt að tengja það við mætingu í félagsmiðstöðvar og sníða góða 

forvarnaráætlun með tilliti til þess hvernig úthverfir einstaklingar eru og að þeir séu 

líklegri til að mæta í félagsmiðstöðvar. Rannsóknir sem þessa er mikilvægt að gera 

þannig að hægt sé að vita hvort til dæmis félagsmiðstöðvar séu að ná markmiðum 

sínum og hvernig hægt sé að gera góðan stað betri.    
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Viðaukar 

Viðauki I 
Athugun á ástundun 8., 9. og 10.bekk á Arnardal og annarri 
tómstundariðkun. Vinsamlega lesið eftirfarandi leiðbeiningar áður en þið 

svarið spurningalistanum. 

Kæri nemandi. 

Þessi könnun er athugun á notkun unglinga á félagsmiðstöðinni Arnardal og 

annarri skipulagðri tómstundariðkun sem í boði er á Akranesi.  

Könnunin er í 5 hlutum á 5 blaðsíðum. Athugaðu hvort þú hefur fengið þær 

allar.  

Lesið hverja staðhæfingu vandlega. Merkið síðan við þann valkost sem þið 

teljið eiga best við.  

Mikilvægt er að öllum staðhæfingum sé svarað og að hver og einn svari 

fyrir sjálfan sig. Það eru enginn rétt eða röng svör og eingöngu er óskað eftir 

því að svarað sé eftir bestu samvisku og af hreinskilni. Könnunin er nafnlaus 

og því ekki hægt að rekja svör til svarenda.    

 

 
Ég þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna.  

 

 

 
Bekkur:__________   Kyn:___________   Aldur:___________ 
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Viðauki II 
 

       Mjög  Ósam- Hlut- Sam- Mjög  

       ósammála Mála  laus mála sammála 

1. Mér finnst gaman að hafa fullt af fólki í kringum 
mig........................................................................... [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

2. Það er stutt í hláturinn hjá mér............................ [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

3. Ég er ekki sérstaklega glaðvær........................... [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

4. Ég nýt þess virkilega að tala við fólk................... [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

5. Mér líkar að vera þar sem eitthvað er að gerast.. [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

6. Yfirleitt kýs ég að gera hluti ein(n)....................... [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

7. Mér líður oft eins og ég sé að springa úr orku..... [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

8. Ég er glaðvær og fjörmikil(l)................................ [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

9. Ég er ekki glaðvær bjartsýnismanneskja............. [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

10. Ég lifi hratt......................................................... [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

11. Ég er mjög virk(ur)............................................. [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 

12. Ég myndi frekar vilja fara mínar eigin leiðir en     
að vera leiðtogi annarra................................. [MÓ] [Ó] [H] [S] [MS] 
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Viðauki III 
 

Hluti III. Í þessum hluta eru spurðar spurningar um íþróttaiðkun. 

Stundar þú íþróttir? 

[ ]    JÁ  

[ ]    NEI 

 

Ef þú svaraðir JÁ við þessari spurningu hvað eftirfarandi íþrótt/ir stundar þú? 

Merktu við allt sem á við þig.  

[ ]    Fótbolta 

[ ]    Sund 

[ ]    Blak 

[ ]    Badminton 

[ ]    Körfubolta 

[ ]    Karate 

[ ]    Fimleika 

[ ]    Hestamennska 

[ ]    Hnefaleika 

[ ]    Golf 

[ ]    Dans 

[ ]    Keilu 

[ ]    Annað, Hvað þá?___________________________________ 
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Viðauki IV 
 

Hluti IV. Aðrar tómstundir. 

[ ]    Ég er félagi í Björgunarfélagi Akraness.  

[ ]    Ég stunda nám við tónlistarskólann á Akranesi. 

[ ]    Ég er í lúðrasveit Akraness. 

[ ]    Ég er félagi í Skátunum. 

[ ]    Ég er í æskulýðsfélagi kirkjunnar.  

[ ]    Ég spila í hljómsveit. 

[ ]    Ég spila á hljóðfæri, en stunda ekki nám við tónlistarskóla.  
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Viðauki V 
Hluti V. Spurningar um Arnardal.  

 

Hefur þú komið í Arnardal á þessu skólaári? 

[ ]    JÁ 

[ ]    NEI 

Ef JÁ hversu oft hefur þú komið í Arnardal í vetur? 

[ ]    1-5. 

[ ]    6-10.  

[ ]    11-15. 

[ ]    16-20. 

[ ]    21 eða oftar.  

Hversu oft í viku mætir þú í Arnardal? 

[ ]    1 sinnum í viku.  

[ ]    2 sinnum í viku. 

[ ]    3 sinnum í viku.  

 

Næst koma spurningar fyrir þá sem stunda Arnardal. Ef þú hefur ekki mætt í 

Arnardal í vetur máttu sleppa þessum lið  

Þegar þú mætir í Arnardal kemur þú 

[ ]    Ein/n. 

[ ]    Með vin/um. 

[ ]    Kem ein/n en hitti vini mína.  

Kemur þú í Arnardal ef þú veist að það er enginn vinur þinn þar en veist samt 

að það er fullt af krökkum þar 

[ ]    JÁ.  

[ ]    NEI 
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Í þessum lið eru spurningar fyrir þá sem stunda ekki Arnardal. Ef að þú mætir 

í Arnardal máttu sleppa þessum lið. ATH það má merkja við fleiri en einn lið.  
 
Hverjar eru helstu ástæður þess að þú mætir ekki í Arnardal? 
[ ]    Finnst skemmtilegra að vera heima.  

[ ]    Ég vil frekar vera í tölvunni.  

[ ]    Þekki engan í Arnardal. 

[ ]    Finnst betra að vera ein/n en að vera í miklum háfaða. 

[ ]    Hef ekki tíma. 

[ ]    þori ekki að fara ein/n. 

[ ]    Það er ekkert sem mér finnst skemmtilegt í boði þar. 

[ ]    Ég er ekki viss.  
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Viðauki VI 
 

Hluti VI. Almennar spurningar um félagslíf. 

 

Að þínu mati hversu virk/ur ertu í félagslífinu? 

[ ]    Ég tek mjög virkan þátt í félagslífinu. 

[ ]    Ég tek virkan þátt í félagslífinu. 

[ ]    Hlutlaus. 

[ ]    Ég tek lítinn þátt í félagslífinu.  

[ ]    Ég tek alls ekki þátt í félagslífinu. 

 

Hversu miklum tíma á virkum dögum eyðir þú með vinum utan skólatíma? 

Mundu að frá klukkan þrjú til klukkan ellefu eru níu klukkustundir.  

[ ]   1-3 klukkustundum. 

[ ]   4-6 klukkustundum. 

[ ]   7-9 klukkustundum.  

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna.  
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Viðauki VII 
 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Ég heiti Edda Ósk Einarsdóttir, og er nemandi á þriðja ári í Sálfræði við 

Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu þar sem ég ætla að 

athuga mætingu unglinga á Akranesi í félagsmiðstöðina Arnardal og í aðrar 

skipulagðar tómstundir. Ég þarf að leggja stutta, nafnlausa könnun fyrir 

nemendur í 8., 9., og 10. bekk á Akranesi. Spurt verður um mætingu þeirra í 

Arnardal, hvort þau stundi íþróttir eða aðrar tómstundir auk þess sem nokkrar 

spurningar um félagslyndi fylgja með. Ætlunin er að athuga tengsl félagslyndis 

við þátttöku í skipulögðu tómstundarstarfi og sjá hversu vel framboð 

tómstundarstarfs á Akranesi nýtist unglingum í bænum.   

Könnunin er stutt og nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör aftur til 
þátttakenda.  

Ef þú/þið viljið ekki að barn ykkar taki þátt í ofangreindri könnun þá 

vinsamlegast prentið út þetta bréf og kvittið á línuna hér að neðan. 

 

 

Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina þá er hægt að senda mér póst 

í póstfangið: eoe1@hi.is 

 

 

 

„Ég undirrituð samþykki ekki að barnið mitt taki þátt í ofangreindri könnun“ 

_____________________________________________________________ 
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