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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til meistaragráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er vægi 

þess 30 einingar. Leiðbeinandi verkefnisins var Sigrún Aðalbjarnardóttir 

prófessor og sérfræðingur til ráðgjafar var Hafdís Ingvarsdóttir prófessor.  

Félagsmiðstöðvastarf er nánast óplægður akur í rannsóknum á Íslandi. 

Sem menntaður grunnskólakennari en starfandi á vettvangi frítímans 

síðastliðin fimmtán ár var val á viðfangsefni í meistaranámi mínu við 

Háskóla Íslands að mörgu leyti auðvelt. Þó reyndist þrautin þyngri að 

afmarka að hvaða þætti í tengslum við starfsemi félagsmiðstöðva ég 

myndi beina rannsókninni. Á sama tíma og ég hóf mína vinnu var 

samstarfskona mín hjá íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkur (ÍTR) að 

hefja sína rannsókn í MA-námi þar sem hún beindi sjónum að starfsfólki 

félagsmiðstöðva. Mín niðurstaða var því að beina sjónum að 

unglingunum sjálfum og þeirra sýn á félagsmiðstöðvastarfið. Í 

rannsókninni gafst mér færi á að tengja saman áhuga minn á 

félagsmiðstöðvastarfi sem uppeldis- og menntunarvettvangs, áhuga minn 

á að kalla eftir röddum og sjónarmiðum unglinga um málefni sem þau 

varðar í samfélaginu og áhuga minn á óformlegri menntun.  

Ég þakka leiðbeinanda mínum, Sigrúnu Aðalbjarnardóttur, fyrir dygga 

leiðsögn og ánægjulegt samstarf og Hafdísi Ingvarsdóttur, sérfræðingi, 

fyrir hennar góðu ábendingar. Ég þakka unga fólkinu sem gaf kost á sér 

til þátttöku í rannsókninni og varði dýrmætum tíma sínum í viðtölin. 

Jafnframt vil ég þakka foreldrum þeirra fyrir samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni, starfsfólki félagsmiðstöðvanna sem ég leitaði til um aðstoð 

við val á viðmælendum og öðru samstarfsfólki mínu hjá ÍTR fyrir 

hvatningu og stuðning. Rannsakandinn, þótt hann sé fullur áhuga, má sín 

lítils án samstarfs við gott fólk. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu 

minni og vinum þolinmæði, stuðning, hvatningu, umburðarlyndi og 

elskuleg orð á meðan vinnunni stóð. 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kalla eftir sýn unglinga á starf 

félagsmiðstöðva í Reykjavík og eigin þátttöku í starfseminni. Rannsóknin 

var eigindleg og rannsóknargögnin voru viðtöl við átta unglinga sem tóku 

þátt í starfi tveggja ólíkra félagsmiðstöðva í Reykjavík veturinn 2008–

2009. Með rannsókninni var leitast við að svara því hvaða merkingu 

félagsmiðstöðin hefur í hugum þessara unglinga, hvaða ástæður þeir telja 

vera fyrir því að þeir hófu þátttöku í starfi félagsmiðstöðva og héldu 

þátttöku sinni áfram, hvaða reynslu eða lærdóm, ef einhvern, unglingarnir 

telja sig draga af þátttöku sinni í félagsmiðstöðvastarfi og upplifun 

unglinganna af starfsfólki félagsmiðstöðva. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að unglingarnir sjá 

félagsmiðstöðina sem öruggan samastað í hverfinu þar sem aðgengi er að 

jafningjum, skemmtun og afþreyingu. Þessir þættir eru jafnframt hvatar 

að fyrstu kynnum þeirra af félagsmiðstöðvastarfinu. Áframhaldandi 

þátttaka þeirra mótast af tvennu. Annars vegar mótast hún af ytri þáttum, 

öðrum viðfangsefnum þeirra í frítímanum, tímaskorti, opnunartíma 

félagsmiðstöðvarinnar, aldri unglinganna og viðfangsefnum í starfi 

félagsmiðstöðvanna. Hins vegar mótast áframhaldandi þátttaka af því 

hvort unglingarnir mynda öflug tengsl við starfið, einhvers konar 

skuldbindingu. Unglingarnir telja sig flestir læra, þó í mismiklum mæli, 

af þátttöku í starfinu. Þau þemu sem þar koma fram eru þekking, verkleg 

færni, félagsleg færni, persónuleg færni eða eiginleikar og lífsgildi. 

Starfsfólk félagsmiðstöðva virðist jafnframt skipta unglingana miklu 

máli. Þeir eru sammála um að þar starfi gott fólk með viðmót sem 

einkennist af jafningjanálgun, stuðningi og hvatningu.  

Niðurstöðurnar gefa þeim sem fyrir félagsmiðstöðvastarfinu standa og 

starfsfólki á vettvangi innsýn í hugmyndir unglinga um starfsemi sem 

þeim er ætluð og eru vonandi lóð á vogarskálarnar við áframhaldandi 

þróun starfsins. 
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Abstract 

„You also learn to be good“ 

Adolescents‘ perspectives on youth clubs and their own participation 

The aim of this research was to investigate how youth see the activities of 

youth clubs in Reykjavik municipality and their own participation in the 

clubs, using qualitative methods both in data collection and analysis. Data 

was collected with interviews with eight adolescents who participate in 

two different youth clubs in Reykjavik, from fall 2008 to spring 2009. 

This research aims at seeking for the meaning the adolescents make of 

youth clubs, why they first attended the youth club and still do so, what 

experience or learning, if any, they believe they gain from participating in 

the youth club and how they see the youth workers and their role in the 

youth club.  

The main results are that the adolescents see their youth club as a 

secure and safe place in the neighbourhood with access to peers, fun and 

leisure. These issues are also the main reasons for their first visit to the 

youth clubs. Further participation seems to be connected to external and 

internal factors. The outer factors are participation in other activities, 

time, opening hours of the youth club, the age of the adolescents and 

activities in the youth club. The inner factors are how the adolescents 

connect to the youth club, some sort of commitment. Most of them 

account for learning by participating in the activities, and the main 

themes are knowledge, technical skills, social skills, personal skills and 

values. Youth workers seem to be of great importance to the adolescents 

and they agree on that the youth clubs have good employees who 

approach the youth on an equal level, support them and are encouraging. 

The results hopefully give employees and organisation directors 

deeper insight into the views of the adolescents participating in the youth 

clubs and knowledge for futher development of the youth clubs in 

Reykjavík. 
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1  Inngangur 

Mörg af helstu þroskaverkefnum unglingsáranna liggja í viðfangsefnum 

unglinganna innan skólanna og í frístundum þeirra. Á Vesturlöndum er 

áhersla lögð á menntun í uppeldi barna og unglinga og á Íslandi eru í gildi 

lög sem kveða á um skólaskyldu og fræðsluskyldu sveitarfélaga (Lög um 

grunnskóla, 2008). Samhliða ríkri áherslu á menntun á Íslandi standa 

fjölmörg félagasamtök og opinberir aðilar fyrir fjölbreyttu frítímastarfi 

þar sem markmiðið er að börn og unglingar finni þörf sinni fyrir 

félagsskap, afþreyingu og áhugamál farveg innan um jafningja.  

Frítíminn er stór hluti daglegs lífs barna og unglinga í vestrænum 

heimi og á Norðurlöndunum er starfsemi félagsmiðstöðva einn af 

valkostum unglinga í frítímanum. Í Bandaríkjunum verja unglingar um 

40% af vökutíma sínum í frítíma og þar af um 13% í skipulagt 

frítímastarf og þá helst í íþróttaiðkun (Watts og Caldwell, 2008). Í 

Danmörku er áætlað að 170.000 börn, unglingar og ungmenni á aldrinum 

10–18 ára sæki starf félagsmiðstöðva sem er um 28% þessa aldurshóps í 

landinu. Þar af eru 9 % sem sækja eingöngu félagsmiðstöðvastarf í sínum 

frítíma (Kofod og Nielsen, 2005). Á Íslandi taka 68% unglinga í áttunda 

bekk og 49% unglinga í níunda og tíunda bekk þátt í skipulögðu félags- 

og tómstundastarfi einu sinni í viku eða oftar  (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Sigfússon, 2009). Um 18% unglinga í níunda og tíunda bekk sækja starf 

félagsmiðstöðva einu sinni í viku eða oftar (Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2006).  

Unglingsárin eru umbrotatími í lífi einstaklinga og sérstakur 

áhættutími í tengslum við neyslu áfengis, tóbaks og annarra vímuefna 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur Þórlindsson 

og Kristín L. Garðarsdóttir, 2003). Þátttaka í skipulögðu frítímastarfi 

virðist jafnframt tengjast betri námsárangri og andlegri heilsu (Bartko og 

Eccles, 2003), minni áhættuhegðun eins og neyslu vímuefna og að stela 

(Bartko og Eccles, 2003; Borden, Perkins, Villarruel, Stone, 2005), auknu 

frumkvæði (e. initiative) (Watts og Caldwell, 2008) og auknum 

tækifærum til persónulegs þroska og lærdómsríkrar reynslu að mati 

unglinganna sjálfra (Hansen, Larson og Dworkin, 2003). Niðurstöðurnar 

benda því til að mikilvægt sé að styðja við börn og unglinga og hvetja til 

virkrar þátttöku í skipulögðu frítímastarfi. En það skiptir einnig máli 
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hvernig félagsmiðstöðvar og annað frístundastarf kemur til móts við börn 

og unglinga með ólíkan bakgrunn og ólíkar þarfir. Ein af forsendum þess 

að efla þáttttöku er að skilja eðli þátttökunnar, forsendur unglinganna 

sjálfra og sýn þeirra á það starf þar sem þeir eru þátttakendur (Eccles og 

Gootman, 2002; Weiss, Little, Bouffard. 2005). Það er mikilvægt að 

skoða ólík viðfangsefni í frítímanum og þátttöku barnanna og 

unglinganna með augum þeirra sjálfra þar sem þau eru virkir 

þátttakendur. Með því móti byggist upp þekking á reynslu þeirra af 

þátttöku og mögulegum áhrifum hennar á þroska þeirra og líf sem 

leiðbeinendur og aðrir uppalendur geta nýtt til að hlúa að börnum og 

unglingum og byggja upp starf sem mætir þörfum þeirra á jákvæðan hátt. 

Tilgangur þeirrar rannsóknar sem hér er gerð skil var að gefa 

unglingum sem eru þátttakendur í starfi félagsmiðstöðva í Reykjavík rödd 

og skoða félagsmiðstöðvastarf með augum unglinga sem starfið sækja. 

Ætlunin var að varpa ljósi á hvaða merkingu félagsmiðstöðin hefur í 

þeirra huga, ástæður þeirra fyrir þátttöku í starfi félagsmiðstöðva, 

upplifun þeirra af starfsfólki félagsmiðstöðvarinnar og sýn þeirra á hvort 

og þá hvaða lærdóm þau draga af þátttöku sinni í félagsmiðstöðvastarfi. 

Fáar rannsóknir eru til um félagsmiðstöðvastarf, einkum á Íslandi, og 

markmið rannsóknarinnar er jafnframt að leggja til aukna þekkingu á 

félagsmiðstöðvastarfi sem hefur í æ ríkari mæli fest sig í sessi sem 

vettvangur unglinga í frítímanum.  

Í ritgerðinni er fræðilegu baklandi rannsóknarinnar fyrst gerð skil en 

því næst er sagt frá helstu aðferðum við vinnslu rannsóknarinnar. Loks 

eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram í fimm undirköflum. Þar er 

greint frá sýn átta unglinga í tveimur félagsmiðstöðvum í Reykjavík á 

félagsmiðstöðvastarf og eigin þátttöku í slíku starfi. Sú umfjöllun gefur 

innsýn í hugmyndir og upplifun unglinga af félagsmiðstöðvastarfi en ekki 

heildarmynd af sýn og upplifun unglinga almennt af því starfi sem fram 

fer innan veggja félagsmiðstöðvanna. Til þess þyrfti mun umfangsmeiri 

rannsókn eftir öðrum leiðum en þeim sem hér eru farnar. Loks eru 

niðurstöðurnar ræddar í ljósi þeirra fræðilegu umfjöllunar sem liggur að 

baki rannsókninni. 
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2 Fræðilegt baksvið 

Hér verður fyrst fjallað um unglingsárin sem þroskaskeið, rætur 

félagsmiðstöðvastarfs á Íslandi sem helst liggja á Norðurlöndunum og 

hlutverk félagsmiðstöðvarinnar í samfélaginu, einkum sem forvarnar-

starfs. Því næst er fjallað um tengsl frítímastarfs og menntunar, einkum 

óformlegrar menntunar, en aukinn áhugi virðist vera á því að skoða 

óformlegar leiðir til menntunar og þroska og hefur fjölbreytt starfsemi í 

frítíma barna sífellt tekið meira mið af uppeldis- og menntunar-

markmiðum (Alfa Aradóttir, 2010; Íþrótta- og tómstundasvið 

Reykjavíkur, 2006). Þátttökuhugtakið er jafnframt tekið til skoðunar og 

helstu rannsóknir á þátttöku og umfjöllun fræðimanna á þátttöku og 

frítímastarfi kortlögð. Loks er þeim fáu rannsóknum sem fjalla um 

félagsmiðstöðvastarf og sýn unglinga og þátttöku gerð skil. 

2.1 Unglingsárin 

Ekki er ýkja langt síðan að farið var að skilgreina unglingsárin sem 

sérstakt æviskeið og fjalla um unglingsárin sem framhald af bernskunni. 

Unglingsárin eru aldurskeið mikilla breytinga (Bee, 1992). Líkami 

unglinga tekur miklum breytingum við kynþroskann, hugsun þeirra 

verður kerfisbundnari þar sem rökhugsun byggist í auknu mæli á afleiðslu 

og gerir unglingnum kleift að setja sig með auðveldari hætti í spor 

annarra og sýna samlíðan. Sjálfstraust þeirra getur dalað um stund þar 

sem unglingar gíma við að endurnýja sjálfsmynd sína í kjölfarið á því að 

hlutverk þeirra í samfélaginu tekur breytingum ásamt sýn unglinganna á 

lífið og tilveruna (Bee, 1992). 

Ýmsar rannsóknir sýna mikilvægi þess fyrir unglinga að finnast þeir 

tilheyra hópi (e. sense of belonging) (t.d. Eccles og Gootman, 2002; 

Werner og Smith, 2001). Aðgengi að jafningjahópi er unglingum 

mikilvægur hlekkur í þroska sjálfsins og í jafningjahópnum fá þeir 

tækifæri til að spegla sig, hugmyndir sínar og gildi (Harter, 1990). 

Kenningar um áhrif jafningjahópsins hafa þó verið misvísandi (Brown 

1990) og rannsóknir fjalla ýmist um jafningjahópa sem mikilvægan 

þroskavettvang eða sem óæskilegt afl sem unglingar aðlagist 

skilyrðislaust í trássi við foreldra sína. Aðrir segja jafningjahópa alls ekki 

einsleitt fyrirbæri heldur verði þeir til af ólíkum þörfum við mismunandi 

aðstæður og haldi velli af ólíkum þörfum hverju sinni. Leit að sjálfsmynd, 
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kynþroski unglinga, félagsþroski þeirra og breytt sýn á samfélagið ráði 

ferðinni hjá unglingum við val á jafningjahópnum hverju sinni. 

Árekstrar geta komið upp við foreldra í kjölfar aukinnar 

sjálfstæðisleitar unglingsins og því að jafningjahópurinn fer að skipta 

unglinginn meira máli. Að mati Arnetts (2002) er þó of mikið gert úr 

samskiptaátökum unglinga og foreldra á unglingsárunum en hann segir 

meirihluta fjölskyldna fara í gegnum þroskaverkefni unglingsáranna án 

teljandi átaka. Uppeldishættir foreldra hafa þar mikið að segja því 

langtímarannsóknir sýna að leiðandi uppeldishættir styrkja ýmsa 

þroskaþætti eins og samskiptahæfni og sjálfsálit (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir; 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja 

Garðasdóttir, 2004) draga úr líkum á notkun vímuefna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001) og tengjast betra 

námsgengi (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004, 

2005). Steinberg (2001) hefur tekið saman helstu niðurstöður rannsókna á 

samskiptum foreldra og unglinga á þessu mikilvæga þroskaskeiði. 

Niðurstöður hans eru á þá leið að hegðun og framganga fólks utan 

fjölskyldunnar, s.s. vina, foreldra vina, og annarra foreldra í umhverfinu, 

geti dregið úr eða styrkt áhrif af uppeldi unglingsins. 

Unglingsárin eru að lengjast sem sérstakt æviskeið (Arnett, 2002) og 

unglingar virðast í dag fá lengri tíma fyrir þroskaverkefni unglingsáranna. 

Að auki alast unglingar í dag upp við alþjóðlega menningu samhliða 

þeirri sem einkennir það samfélag sem þeir búa í. Í takt við þessa þróun 

segir Arnett (2002) unglinga í dag þroska með sér eins konar 

tvímenningarlega sjálfsmynd, annars vegar sjálfsmynd sem heimsborgari 

og hina sem mótast af nærsamfélaginu. Mótun sjálfsmyndar byggir að 

mati Arnetts jafnframt meira á vali einstaklingsins á gildum og viðmiðum 

en minna á þrýstingi frá viðmiðum nærsamfélagsins. 

Með aukinni heimsvæðingu eykst krafa um að unglingar vaxi ekki 

einungis úr grasi sem gegnir þjóðfélagsþegnar heldur er aukin krafa um 

félagslega fjölhæfni (e. social  versatility), hæfni til að aðlagast og vera 

virkur í ólíkum heimum á sama tíma og þeir glíma við ólík samskipti og 

sambönd (Larson, Wilson, Brown, Furstenberg og Verma, 2002). Call og 

félagar (2002) eru meðal þeirra sem telja unglingsárin mikilvægan 

þroskatíma sem hafi langtímaáhrif á heilsu og velferð einstaklingsins og það 

samfélag sem hann lifir í. Þar hafi umhverfisþættir, tækifæri og möguleikar 

unglinganna mikil áhrif á hvernig til tekst. Að þeirra mati skiptir það 
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verulegu máli að unglingar séu virkjaðir í samfélaginu; það sé lykill að 

bjartari framtíð fyrir þá sjálfa og samfélagið sem þeir byggja. Pittman, 

Diversi og Ferber (2002) taka undir að þær hröðu breytingar sem einkenna 

heiminn í dag hafi töluverð áhrif á möguleika og leiðir unglinga til að búa sig 

undir fullorðinsárin. Því er að þeirra mati aukin þörf á ígrundaðri og 

sérsniðinni starfsemi og stefnu í málefnum unglinga og ungs fólks. 

Heimsvæðingin og hraðar breytingar í samfélögum nútímans hættir til að 

draga úr hefðbundnum þroskaleiðum og auka á óöryggi meðal einstaklinga 

og samfélaga. Að þeirra mati þarf því stefna í málefnum ungs fólks að fela í 

sér möguleika og áhrif ungs fólks. Þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi ætti að 

geta verið mikilvægur vettvangur í því efni. 

2.2 Þróun og hlutverk félagsmiðstöðva 

Félagsmiðstöðvar hafa þróast samhliða öðru frístundastarfi alla síðustu 

öld. Hér verður stuttlega rakin tilurð og saga félagsmiðstöðva og eðli 

starfseminnar og hlutverki gerð skil.  

2.2.1 Rætur félagsmiðstöðvastarfs 

Tilkoma og þróun félagsmiðstöðva er afsprengi iðnbyltingarinnar og eiga 

rætur að rekja í hugmyndafræði Toynbee Hall, hverfamiðstöðvar í 

London sem stofnuð var árið 1884 og starfar enn þrátt fyrir breytt 

hlutverk (Árni Guðmundsson, 2007). Samfara iðnbyltingunni breyttist 

hlutverk barna í samfélaginu og unglingar urðu til sem þjóðfélagshópur. 

Aukin áhersla var lögð á aukna menntun barna og unglinga og minna 

vinnuálag. Í kjölfarið áttu börn og unglingar í auknum mæli frítíma sem 

þau vörðu á eigin vegum, fjarri foreldrum og kennurum. Áhyggjur 

fullorðinna af viðfangsefnum unglinga í frítímanum og áhrifum þeirrar 

menningar sem unga fólkið aðhylltist og þróaðist meðal þeirra varð 

kveikjan að starfsemi félagsmiðstöðva (Árni Guðmundsson, 2007; 

Jacobsen, 2000). Fyrstu hverfamiðstöðvarnar eða félagsmiðstöðvarnar 

byggja því á hugmyndum um forvarnarstarf og stuðning við unglinga sem 

standa höllum fæti í átt til betra samfélags. 

Henning Jacobsen (2000) segir félagsmiðstöðvastarf í Noregi hafa 

þróast á eigin forsendum í jaðri samfélagsins en ólíkar aðstæður í þéttbýli 

og dreifbýli, efnahagur og aðrir áhrifaþættir hafi mótandi áhrif á starf 

einstakra félagsmiðstöðva á hverjum tíma. Þróunin á Íslandi hefur verið 

svipuð (Árni Guðmundsson, 2007). Rætur félagsmiðstöðvastarfs á Íslandi 
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liggja hjá nágrannaþjóðum okkar á Norðurlöndum, einkum í Danmörku 

og Svíþjóð, þar sem starfið hefur þróast samfara þjóðfélagsbreytingum 

frá upphafi 20. aldar. Upphaf starfsemi félagsmiðstöðva á Íslandi er alla 

jafna miðuð við opnun Æskulýðsheimilisins að Lindargötu í Reykjavík 

árið 1957 (Árni Guðmundsson, 2007). Starfið hefur þó tekið miklum 

breytingum síðan þá, bæði hvað varðar áherslur, innihald og stöðu í 

samfélaginu.  

Starfsemi félagsmiðstöðva er jafnan á höndum sveitarfélaganna á 

Íslandi og er valkvætt verkefni þeirra. Það er jafnframt misjafnt hvaða 

málaflokki starfsemin tilheyrir, menningarmálum, félagsþjónustu, 

fjölskylduþjónustu eða menntamálum. Um starfsemina gilda ekki lög en 

minnst er á hugtakið félagsmiðstöð í Lögum um félagslega þjónustu 

sveitarfélaga (1991) og Æskulýðslögum (2007). Í þeim lögum er þó ekki 

fjallað efnislega um slíka starfsemi heldur einungis að sveitarfélögum sé 

heimilt að standa fyrir starfinu sem og stuðningi við annað félags- og 

tómstundastarf. Svipuð staða er í Noregi (Jacobsen, 2000). Skortur á 

lagaumhverfi er að hluta til kostur að hans mati því markmið og leiðir í 

starfinu séu afrakstur umræðu og áhuga þeirra sem starfa á vettvangi.  

 Í Danmörku er lagaumhverfinu öðruvísi háttað en félagsmiðstöðvar 

starfa þar á grundvelli laga. Meðal annars er kveðið á um starfsemina í 

lögum sem fjalla um félagslega þjónustu og menntamál. Staða 

félagsmiðstöðva í stjórnkerfinu í Danmörku er með nokkuð fjölbreyttu 

sniði. Sumar eru starfræktar á vegum skólakerfis sveitarfélaganna, aðrar 

heyra undir önnur svið sveitarfélaganna og enn aðrar eru einkareknar með 

þjónustusamningum við sveitarfélögin (Evaluering af indsatsen for at 

udvikle klubarbejdet, 2004; Kofod og Nielsen, 2005).  

2.2.2 Félagsmiðstöðin og hlutverk hennar í samfélaginu 

„Félagsmiðstöð er það hugtak sem flestir þekkja en fæstir vita nokkuð 

um“ segir Henning Jacobsen (2000, bls. 14) sem starfað hefur á vettvangi 

samtaka félagsmiðstöðva í Noregi í áratugi. Í nokkuð svipaðan streng 

taka Ingram og Harris (2001) í umfjöllun sinni um starf og hlutverk 

unglingaráðgjafa (e. youth workers) sem meðal annars starfa í 

félagsmiðstöðvum í Bretlandi. Unglingaráðgjafarnir segjast iðulega 

upplifa þekkingarleysi á tilgangi og innihaldi starfsins. Fáar rannsóknir 

eru til á Norðurlöndum um starfsemi félagsmiðstöðva og á Íslandi eru 

félagsmiðstöðvar og starfsemi þeirra nánast óplægður akur fyrir 
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rannsakendur. Í daglegu lífi og fjölmiðlum er umfjöllun um 

félagsmiðstöðvar heldur ekki fyrirferðarmikil.  

Upplýsingar um félagsmiðstöðvar og starfsemi þeirra á Íslandi og í 

Reykjavík er helst að finna í kynningarefni um starfsemina. Á heimasíðu 

SAMFÉS (2010), Samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi, er að finna 

eftirfarandi skilgreiningu á félagsmiðstöð: 

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

tilfellum afdrep rekið af sveitarfélagi þar sem unglingar á 

aldrinum 13–16 ára geta varið frítíma sínum án áfengis og 

vímuefna ... Hlutverk félagsmiðstöðva er að stuðla að 

jákvæðum þroska unglinga og gera þá sjálfstæðari, bæði í 

verki og félagslegum samskiptum og gera þau hæfari til að 

takast á við lífið (SAMFÉS, 2010) 

Í Reykjavík er starfsemi félagsmiðstöðva hluti af starfsemi 

frístundamiðstöðva íþrótta- og tómstundasviðs (ÍTR). Í Starfsskrá 

skrifstofu tómstundamála – ÍTR (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 

2006) er m.a. fjallað um forvarnar-, menntunar- og afþreyingargildi 

frítímans fyrir unglinga. Jafnframt eru tilgreindir fjórir lykilfærniþættir 

sem tómstundastarfinu er ætlað að styrkja meðal unglinga en það eru 

samskiptafærni, félagsfærni, sjálfsmynd og virk þátttaka. Þar segir að 

starfsemi félagsmiðstöðva í Reykjavík sé ætlað að  

mæta þörfum unglinga fyrir fjölbreytt frítímastarf og 

samveru með jafnöldrum. Starfsemi félagsmiðstöðva miðar 

að því að bjóða öllum unglingum upp á valkost í frítímanum 

undir handleiðslu hæfra starfsmanna. Félagsmiðstöðvar eru 

því mikilvægur vettvangur fyrir ófélagsbundna unglinga, þá 

sem ekki eru í skipulögðu starfi félagasamtaka (Íþrótta- og 

tómstundaráð Reykjavíkur, 2006).  

Svipaðar lýsingar er að finna í starfsskrám félagsmiðstöðva á Akureyri 

og í Hafnarfirði (Alfa Aradóttir, 2010; Elfa Stefánsdóttir og Geir 

Bjarnason, 2005) þar sem lykilhugtök um inntak starfsins eru lýðræðisleg 

þátttaka, félagsþroski, virkni og forvarnir gegn áhættuhegðun.  

Grunnstef í allri starfsemi félagsmiðstöðva í Danmörku er nokkuð álíka því 

sem sést í markmiðum félagsmiðstöðva á Íslandi. Mikil áhersla er á lýðræði og 
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áhrif unglinganna sjálfra á starfsemina. Þar eru jafnframt tvö meginsjónarmið 

sem takast á um það hvar meginþungi starfsins eigi að liggja (Kofod og 

Nielsen, 2005). Í sumum félagsmiðstöðvum er mikil áhersla lögð á stuðning 

við unglinga sem standa höllum fæti, svokallaðan áhættuhóp, en annars staðar 

er meiri áhersla á afþreyingartengd viðfangsefni. Í Noregi eru þessir tveir 

meginpólar einnig ríkjandi (Jacobsen, 2000). Ólík nálgun krefst ólíkra úrræða. 

Starfsemi sem byggist eingöngu á afþreyingu býður unglingum upp á 

samkomustað þar sem þeir geta dansað, spilað borðtennis eða billjard með 

jafnöldrum sínum. Slík félagsmiðstöð kemst af með minni fjárútlát, einsleitari 

starfsmannahóp þar sem krafa um uppeldismenntun er ekki skilyrði og 

hlutverk starfsfólks felst einkum í því að tryggja að starfsemin fari friðsamlega 

fram. Starfsemi félagsmiðstöðva þar sem megináhersla er á uppeldishlutverkið 

og stuðning við unglinga sem standa höllum fæti gerir mun meiri kröfur til 

starfsfólks um menntun og aðra hæfni sem og kröfur til sveitarfélagsins um 

fjármagn. Þar má segja að markmiðið sé stuðningur við unglinga í átt til aukins 

þroska, umburðarlyndis og virkni til hagsbóta fyrir einstaklingana og um leið 

samfélagsið í heild (Jacobsen, 2000).  

Í félagsmiðstöðvum í Reykjavík starfar fullorðið fólk sem vill vinna í 

þágu unglinga og með unglingum. Flestir velja að starfa þar vegna áhuga á 

vinnu með unglingum (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda V. Valdimarsdóttir, 

2008). Rannsóknir á seiglu (e. resilience) hjá börnum og unglingum, þ.e. 

þeirri getu sem öll börn og unglingar búa yfir til að þroskast og læra á 

farsælan hátt, hafa sýnt að einn af styðjandi þáttum í lífi og þroska barna og 

unglinga eru traust og umhyggjusöm tengsl við fullorðinn einstakling í 

nærumhverfinu (Benard, 2004; Werner og Smith, 2001). Rannsókn 

McLaughlin og félaga (1994) á unglingaráðgjöfum (e. youth workers) sýndi 

að þótt þátttakendur í rannsókninni væru ólíkir á flestan hátt áttu þeir einn 

grundvallarþátt sameiginlegan, það að setja þarfir unglinganna í forgang 

fram fyrir hagsmuni verkefnisins. Í yfirlitsrannsókn Eccles og Gootman 

(2002) á samfélagsverkefnum sem styðja við ungt fólk kemur fram að 

styðjandi samband (e. supportive relationship) er einn af meginþáttum 

árangursríks starfs fyrir börn og unglinga. Þar kemur jafnfram fram að það 

virðist sameiginleg niðurstaða rannsakenda, kennismiða, starfsfólks á 

vettvangi og unglinganna sjálfra að samband og samskipti hinna fullorðnu og 

unglinganna skipti sköpum um hvernig til tekst. Góð samskipti, stuðningur, 

umhyggja og trú á unglinga eru meðal grundvallarþátta í árangursríku starfi 

auk þess sem unglingarnir sjá í starfsfólkinu fyrirmyndir og finnst gott 

starfsfólk frábært (e. cool).  
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Nærvera fullorðinna leiðbeinenda er lykilatriði í skipulögðu frítíma-

starfi (Watts og Caldwell, 2008). Þar geta þeir stutt við sjálfstæði unga 

fólksins með því að veita frelsi við val á viðfangsefnum auk þess sem þeir 

miðla væntingum og endurgjöf um hegðun og viðmið með skipulögðum 

hætti. „Virðing fyrir manneskjum, efling velferðar, sannleikur, lýðræði, 

sanngirni og jafngildi“ eru þau gildi sem að mati Jeffs og Smith (2005) 

þurfa að vera við lýði í félagsmiðstöðvastarfi sé ætlunin að styðja við 

menntun. Í góðu frítímastarfi styður starfsfólk við hæfni unga fólksins 

með því að veita þeim tækifæri til að ná árangri í að leiða verkefni og 

styrkir þannig frumkvæði unga fólksins (Watts og Caldwell, 2008). Það 

leyfir unglingunum ekki að mistakast og hjálpar þeim áfram ef upp koma 

vandamál. Starfsfólkið hefur tök á að halda eigin leiðtogahlutverki bak 

við tjöldin og koma með leynd í veg fyrir að unglingunum fatist flugið í 

viðfangsefnum sínum. Starfsfólkið er því mikilvægur hluti af bjargráðum 

unglinganna í árangursríku frítímastarfi. Þessar niðurstöður speglast í 

umfjöllun Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2007; 2010) um uppeldis- og 

menntunarsýn kennara þar sem markmið þeirra með starfi sínu og leiðarljós 

birtast í því hvernig þeir hugsa um störf sín með hag barna og unglinga að 

leiðarljósi og má vel heimfæra upp á annað uppeldisstarfsfólk. 

Beam, Chen og Greenberger (2002) rannsökuðu eðli þeirra sambanda 

sem unglingar mynda við fullorðna einstaklinga utan fjölskyldunnar sem 

töldust til mikilvægra fullorðinna (e. very important nonparental adults). 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra átti stór hluti þeirra unglinga sem tók þátt 

í rannsókninni í þýðingarmiklu sambandi við mikilvægan fullorðinn 

einstakling utan fjölskyldunnar. Það bendir til þess að slík sambönd séu 

eðlilegur hluti af þroska unglinga. Í einhverjum tilfellum urðu slík 

sambönd til í kjölfar vandamála sem tengdust fjölskyldu, vinum, skóla 

eða voru af persónulegum toga þótt slíkt væri ekki algengt. Jafnframt 

benda niðurstöður til þess að mikilvægir fullorðnir nái í sambandi sínu 

við unglinginn að sameina jákvæða eiginleika fullorðins einstaklings og 

vináttusamband jafningjans. Gæði sambandsins fólust í viðmóti hinna 

mikilvægu fullorðnu í garð unglinganna og var það mat unglinganna sem 

tóku þátt í rannsókninni að þeir sýndu unglingum virðingu, veittu 

tilfinningalegan stuðning, væru viðræðugóðir og styddu við bakið á 

unglingunum í áhugamálum sínum. 

Árni Guðmundsson (2007) vísar til félagsmiðstöðvarinnar sem 

vettvangs uppeldisstarfs og lífsleiknináms. Hann vísar jafnframt til þess 

að félagsmiðstöðin hafi félagsfræðilega skírskotun því á vettvangi 
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starfsins öðlist þeir sem þar starfa eða fylgjast með starfi 

félagsmiðstöðvarinnar með öðrum hætti innsýn í unglingamenningu og 

stöðu unglingahópsins í samfélaginu á hverjum tíma. 

2.2.3 Félagsmiðstöðvastarf – Forvarnarstarf 

Sérstakur markhópur félagsmiðstöðva hefur frá upphafi fyrst og fremst 

verið ófélagsbundnir unglingar Það eru þeir sem ekki eru þátttakendur í 

félagssstarfi í frítímanum sem krefst félagsaðildar eða sérstakrar 

skráningar (Jacobsen, 2000). Í Starfsskrá skrifstofu tómstundamála – ÍTR 

(2006) er kveðið á um að í starfinu skuli sérstaklega „hugað að því að 

virkja einstaklinga sem eiga undir högg að sækja vegna fötlunar eða 

félagslegra aðstæðna“ (bls. 3). Starfinu er því ætlað að vera til góðs fyrir 

einstaklinginn og samfélagið. Ofuráhersla á forvarnir getur þó fælt hinn 

almenna ungling frá starfinu, einangrað þann hóp sem stendur höllum 

fæti innan veggja félagsmiðstöðvarinnar eða fælt hann í kjölfarið í burtu 

líka þar sem starfið og viðfangsefnin verða ekki jafn eftirsótt (Evaluering 

af indsatsen i klubarbejdet, 2004).  

Félagsmiðstöðvar hafa í gegnum árin skapað sér ákveðna sérstöðu 

meðal opinberra aðila sem vinna með ungu fólki, einkum þeim 

unglingum sem standa höllum fæti af einhverjum ástæðum. Sérstaðan 

liggur í þremur þáttum (Evaluering af indsatsen i klubarbejdet, 2004): 

 Félagsmiðstöðvastarfið er tilboð til unglinga þar sem gengið 

er út frá því að unglingurinn vilji sjálfur vera þátttakandi enda 

kemur hann á eigin forsendum af fúsum og frjálsum vilja til 

jafns við aðra unglinga 

 Í félagsmiðstöðinni er möguleiki fyrir unglinga að njóta sín og 

móta tengsl við jafningja og fullorðna óháð getu eða gengi í 

skólanum eða á öðrum vettvangi.  

 Í félagsmiðstöðinni er lögð áhersla á félagslega styrkleika 

unglingsins og að skapa möguleika á að æfa félagslega færni í 

ólíkum verkefnum.  

Um 12 ára aldurinn virðist brottfall úr skipulögðu félagsstarfi aukast, 

sér í lagi úr íþróttum þar sem aukin krafa um frammistöðu og getu verður 

áberandi  (Jacobsen, 2000). Kofod og Nielsen (2005) fjalla um það hvort 

félagsmiðstöðvastarf sé skipulagt eða óskipulagt tómstundastarf í 
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niðurstöðum sinnar rannsóknar. Félagsmiðstöðvar hafa fastan 

opnunartíma, uppeldisleg gildi og eru starfræktar af ábyrgu starfsfólki 

sem setur starfinu mörk og viðmið. Á þann hátt er félagsmiðstöðvastarfið 

skipulagt tómstundastarf því starfsumhverfi miðstöðvarinnar setur 

unglingunum mörk varðandi þátttöku í starfinu. Á sama tíma eru 

viðfangsefnin breytileg og megináherslan er á samveru og afþreyingu. 

Það eru því félagsleg tengsl en ekki félagsaðild sem kalla fram 

skuldbindingu um þátttöku. Niðurstaða Kofod og Nielsen er sú að 

félagsmiðstöðvastarf sé sveigjanlegt tómstundastarf sem unglingar geta 

sótt á eigin forsendum innan þeirra marka sem starfið setur. Sú niðurstaða 

er nokkuð samhljóma þeirri skýringarmynd sem Jacobsen (2000) dregur 

upp af félagsmiðstöðinni og sýnir félagsmiðstöðina miðja vegu milli 

söluturns og skólastarfs. 

2.3 Menntun í frítímanum 

Vilhjálmur Árnason (1988) er einn þeirra sem segir gagnsemi menntunar 

fólgna í því að hún sé hreyfiafl til breytinga og því hafi hún gildi í sjálfu 

sér, bæði fyrir einstaklinginn sem menntast og fyrir það samfélag sem 

hann er hluti af.  

2.3.1 Formleg, óformleg og tilviljanakennd menntun 

Umfjöllun um formlega og óformlega menntun lýtur yfirleitt að skipulagi 

menntunar og helst í hendur við formlegt og óformlegt nám sem ferli. 

Fram eftir öldinni var formleg og óformleg menntun aðgreind í umfjöllun 

á þá leið að óformleg menntun væri í raun allt það sem formleg menntun 

væri ekki. 

 Colley, Hodkinson og Malcolm (2002) segja hugtökin formlega og 

óformlega menntun hafa verið illa skilgreind og fræðimenn ekki á eitt 

sátta. Evrópuráðið setti fram skilgreiningar á hugtökunum í stefnu sinni 

um símenntun árið 2001 og virðast þær vera ráðandi í skrifum og 

stefnumótun í Evrópu síðan þá. 

Formleg menntun/ nám (e. formal education): oftast á 

vegum mennta- eða þjálfunarstofnana, skipulögð (með tilliti 

til námsmarkmiða, námstíma og námsaðstoðar) og leiðir til 

vottunar. Formleg menntun er meðvituð frá sjónarhorni 

nemandans. 



 

22 

Óformleg menntun/ nám (e. non-formal education): ekki 

á vegum mennta- eða þjálfunarstofnana og leiðir ekki til 

vottunar. Hún er samt sem áður skipulögð (með tilliti til 

námsmarkmiða, námstíma og námsaðstoðar). Óformleg 

menntun er meðvituð frá sjónarhorni nemandans. 

Tilviljanakennd menntun/nám (e. informal education): 

verður til vegna viðfangsefna daglegs lífs í tengslum við 

vinnu, fjölskyldu eða frítíma. Hún er ekki skipulögð (með 

tilliti til námsmarkmiða, námstíma og námsaðstoðar) og 

leiðir yfirleitt ekki til vottunar. Tilviljanakennd menntun 

getur verið meðvituð en í flestum tilfellum er hún ómeðvituð 

eða tilfallandi. (Colley o.fl., 2002, vefsíða án blaðsíðutals). 

Það sem greinir að hugtökin þrjú er ólík upplifun eða meðvitund 

nemandans um ferlið, þ.e. aðkomu stofnana að náminu, skipulagi 

námsumhverfisins út frá tíma, leiðsögn og markmiðssetningu, og hvort 

námið skilar nemandanum staðlaðri vottun. Þegar starfsþættir 

félagsmiðstöðva (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 2006) eru 

skoðaðir í ljósi þessara skilgreininga um menntun getur opið starf 

félagsmiðstöðva, þar sem unglingar sækja dagskrá og nýta aðstöðu á 

eigin forsendum, stutt við tilviljanakennt nám. Þátttaka í skipulögðu 

hópastarfi félagsmiðstöðvanna getur verið vettvangur óformlegs náms þar 

sem rammi hópastarfsins er afmarkaður við ákveðin viðfangsefni, 

þátttakendur, tíma og leiðsögn starfsmanns, auk þess að gefa færi á 

tilviljanakenndu námi samhliða.  

Í umfjöllun sinni um óformlega menntun barna og unglinga segir La 

Belle (1981) að mikilvægt sé að skoða og greina menntun sem gagnvirkt 

ferli sem mismunandi stofnanir og áhugahópar í samfélaginu annist og 

því sé mikilvægt að skoða vel sjálft hugtakið óformleg menntun. Hann 

segir skort á rannsóknum og umfjöllun um óformlega menntun að hluta 

til hugtakalegs eðlis og að til skamms tíma hafi einungis verið fjallað um 

formlega menntun og tilviljanakennda menntun; annars vegar það sem 

snéri að skólanum og hins vegar það sem snéri að fjölskyldunni. Aðrir 

menntunarmöguleikar fyrir börn og ungt fólk voru lítið skoðaðir þar sem 

hefðin réði ferðinni með áherslu á formlega menntun. Því hefur skort 

þekkingu á því framlagi sem mismunandi form menntunar skilar til 

samfélagsins. 
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Grunnmenntun er tryggð með formlegum leiðum í mörgum 

samfélögum en þátttaka í viðfangsefnum óformlegrar menntunar er oftast 

nær valfrjáls. Að sumu leyti ríkja félagsmótunarsjónarmið þegar 

mikilvægi óformlegrar menntunar er rætt. Það er gott fyrir börn og ungt 

fólk sem væntanlega borgara að taka þátt í sérhæfðum viðfangsefnum (La 

Belle, 1982). Forsendur þátttökunnar geta verið ólíkar, allt frá þörf 

foreldra fyrir öruggan samastað fyrir börn sín yfir daginn til hópþrýstings 

í jafningjahópi á unglingsárum. Mestu máli skiptir þó aðgengi fyrir alla 

þá sem vilja nýta sér óformlegar leiðir til menntunar. Aðgengi snýr að 

framboði á viðfangsefnum, kostnaði við þátttöku, vegalengdum til og frá 

heimili og tímasetningum á þeim viðfangsefnum sem í boði eru. 

Leiðir óformlegrar menntunar eru farnar til að efla félags- og 

efnahagslega færni og hreyfanleika í sumum samfélögum en í öðrum til 

þess að sjá börnum og unglingum fyrir afþreyingu. Óformleg menntun 

getur stutt við þjálfun grundvallarfærni og verið viðbót við skipulagða 

grunnmenntun sem stundum er gagnrýnd fyrir stýringu, ósveigjanleika og 

merkingarskort í hugum einstakra hópa (La Belle, 1982). Du Bois-

Reymond (2004) telur ungt fólk í auknum mæli treysta á blöndu af 

námsleiðum og reynslu til að öðlast betri möguleika í samfélaginu. Þeir 

sem starfi með ungu fólki hafi væntingar um að óformleg menntun og 

nám sé svar við þeim annmörkum sem fræðimenn og leikmenn finna við 

formlega menntun. Breyting á formlegri menntun og aukið vægi 

óformlegrar menntunar eigi að búa ungt fólk undir nýjar kröfur 

vinnumarkaðarins og þekkingarsamfélagsins, bæta upp galla starfsnáms 

og starfsþjálfunar, jafna tækifæri fyrir allt ungt fólk og síðast en ekki síst 

að búa ungt fólk undir Evrópusambandið og styrkja Evrópuvitund. 

Þó þarf að stíga varlega til jarðar þegar kemur að skilgreiningum á 

leiðum og markmiðum óformlegrar menntunar. Ofuráhersla á viður-

kenningu samfélagsins á gildi óformlegrar menntunar getur kallað á 

formgerð sem vinnur gegn eðli hennar og þá skilar hún ekki tilætluðum 

árangri þegar upp er staðið. Of mikil stýring getur orðið þvingandi, 

einkum ef hagsmunir atvinnulífsins og markaðarins eru ráðandi (Du Bois-

Reymond, 2004; Colley o.fl., 2002). Óformleg menntun er ekki og á ekki 

að vera valkostur fyrir skólun því óformleg menntun er ekki skóli. Hún 

byggir ekki á sömu skiptum á einingum, gráðum og réttindum og 

viðurkennd eru og samþykkt af samfélaginu sem réttmætt kerfi kennslu 

og náms (La Belle, 1981).  
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2.3.2 Frítíminn sem vettvangur óformlegrar menntunar 

Ungt fólk gagnrýnir einkum tvennt í formlegri menntun (Du Bois-

Reymond, 2004). Annars vegar leiðir skipulag menntunar til þess að of 

mikið bil verði á milli fræða og hagnýtingar í daglegu lífi. Hins vegar 

segir það að viðhorf kennara einkennast af virðingarleysi þar sem 

nemendur séu allir settir á sama bás undir forræði kennarans og 

skólasamfélagsins. Gagnrýnin kemur bæði fá áhugalausum námsmönnum 

sem og eldhugum sem sækja út fyrir skólakerfið eftir hentugum 

tækifærum til náms og reynslu. 

Aðstæður til óformlegs náms skipta miklu því samfélagleg gildi þarf 

að hafa í hávegum og styðja við ungt fólk (La Belle, 1981). Allir hópar 

samfélagsins þurfa aðgang að slíkum vettvangi og þar getur trú, kynþáttur 

og félagsleg staða skipt máli auk annarra þátta. Skipulagt frítímastarf og 

afþreying virðist kjörinn vettvangur til menntunar, einkum vegna þess að 

viðfangsefnin eru yfirleitt eftirsóknarverð af hálfu unga fólksins. Þangað 

sækir það sjálfviljugt af innri áhugahvöt (Illeris, 2007; Watts og 

Caldwell, 2008). Í góðu frítímastarfi fær ungt fólk tilfinningu fyrir frjálsu 

vali. Þátttakan byggir á jákvæðum tilfinningum, viðhorfum og skoðunum 

á viðfangsefnum sem unga fólkið sér sem áskorarnir. Þessum áskorunum 

helgar unga fólkið sig með vinnuframlagi og fullri athygli innan ramma 

gildandi reglna.  

Í frítímastarfi skapast tækifæri til menntunar fyrir ungt fólk sem á stutta 

námssögu og stendur höllum fæti í samfélaginu. Ungt fólk sem tekur þátt í 

fjölbreyttum verkefnum virtist eiga möguleika á að þroska með sér viðhorf 

framtakssamra námsmanna en slíkir námsmenn leita hófanna innan sem utan 

hins formlega menntakerfis í leit að reynslu og möguleikum til að ná 

markmiðum sínum (Mørch og Du Bois–Reymond, 2006). Þar virðast 

einkum tveir þættir vega þungt. Sá fyrri er jafningjastuðningur og 

jafningjanám í vernduðu umhverfi með stuðningi frá umhyggjusömu og 

menntuðu fólki. Frítímavettvangurinn getur með því móti veitt aðgang að 

bjargráðum og rými til að einblína á og meta kosti sína í stað galla og það 

styrkir trú unga fólksins á eigin getu. Seinni þátturinn er möguleiki á örvun 

og hvatningu fullorðinna sem bera hag unga fólksins fyrir brjósti. 

Frítímastarf og óformleg menntun gefur því færi á námskeðju þar sem 

þátttaka, hvatning og árangur eru jafnsterkir lykilhlekkir. 

Illeris (2007) segir frítímann og viðfangsefni hans ekki einungis skipta 

börn og unglinga máli heldur alla einstaklinga og samfélög. Það sem þar 
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fer fram hafi merkingu í sjálfu sér og skipti jafn miklu máli fyrir 

menntakerfið, atvinnulífið og lýðræðislega virkni samfélagsins. Krafa um 

fjölbreyttari menntunarform og aukið vægi óformlegrar menntunar aukist 

og um leið verði frítímastarf sem vettvangur menntunar fyrir pressu frá 

samfélaginu um aukna skilvirkni, mat og aðlögun að atvinnulífi og 

jafnvel réttindanámi. Hann segir það aftur á móti mikilvægt að skoða þá 

þróun á gagnrýnin hátt því á sama tíma og frítímastarf sé mikilvægt 

samfélaginu sé slíkt starf á jaðrinum innan menntamála og atvinnulífs. 

Hættan sé sú að óformleg menntun verði formgerð um of sökum 

þrýstings atvinnulífs og menntastofnana.  

Á undanförnum árum hefur umræða um óformlega menntun aukist hér 

á landi. Það á einkum við hjá þeim sem starfa að uppeldi og menntun á 

vettvangi frítímans utan hins formlega menntakerfis og hafa félagasamtök 

eins og UMFÍ, KFUM og KFUK og Bandalag íslenskra skáta haldið 

fjölbreyttu leiðtoganámi á lofti sem einum af mikilvægum þáttum 

starfsins (UMFÍ, e.d.a, KFUM og KFUK, e.d., Bandalag íslenskra skáta, 

e.d.). Í félagsmiðstöðvum í Reykjavík hefur einnig verið lögð áhersla á 

þátt óformlegrar menntunar með þeim viðfangsefnum sem þar eru í boði 

eða verða til fyrir tilstilli unglinganna sjálfra (Íþrótta- og tómstundaráð 

Reykjavíkur, 2006). Engar rannsóknir hafa verið gerðar á samhengi 

menntunar og félagsmiðstöðvastarfs en nokkrir hafa skoðað þátttöku í 

ólíkum viðfangsefnum í frítímanum í tengslum við menntun og reynslu 

(Hansen o.fl., 2003; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004; Larson, Hansen og 

Moneta, 2006). 

2.3.3 Hvað telja unglingar sig læra í frítímanum? 

Unglingar virðast sammála um að skipulagt frítímastarf skapi þeim fleiri 

tækifæri til menntandi reynslu (e. learning related experience) á ákveðnum 

sviðum en formlegt nám og hangs með vinum sínum í frítímanum (Hansen 

o.fl., 2003; Larson o.fl. 2006). Fyrst og fremst tilgreina þeir reynslu sem 

tengist persónulegum þroska, s.s. markmiðssetningu, lausn vandamála og 

mótun og skoðun sjálfsmyndar. Í öðru lagi nefna þeir reynslu á sviði 

samskiptaþroska, s.s. samvinnu í hópi og félagslega færni eins og endurgjöf 

og leiðtogahæfni. En það er ekki einungis í skipulögðu frítímastarfi sem 

unglingarnir telja sig læra af viðfangsefnum sínum. Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2004) segir að ungt fólk á Íslandi tileinki sér fjölbreytta færni 

að eigin mati með því að fást við viðfangsefni í frítímanum óháð því hvort 
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leiðbeinendur eru til staðar eða ekki. Það tilgreinir hagnýta færni eins og 

leikni í hjólabrettabruni, stjórn á tilfinningum sínum sem dæmi um 

persónulega færni, félagslega færni eins og virðingu fyrir skoðunum 

annarra, og öflugra sjálfsmat sem vitræna færni. Ragnhildur kallar það 

sérstaka tegund hæfni sem fylgi því að sigrast á þeim áskorunum 

nútímasamfélagsins að bjarga sér í ólíkum aðstæðum. Til þess þurfi 

unglingurinn að vera sveigjanlegur, sjálfsgagnrýninn og fær um að nýta 

árekstra á skapandi hátt og að það sé sammerkt þeim sem telja sig ná 

árangri og færni vegna viðfangsefna sinna í frítímanum. 

Illeris (2007) bendir á að þátttaka í frítímastarfi jafngildi ekki endilega því 

að nám fari þar fram. Hann segir misskilning stundum einkenna umræðu um 

menntun og nám og vert sé að skoða óformlega menntun og frítímastarf í því 

ljósi einnig. Misskilningurinn felst að mati Illeris í því að ekki sé hægt að ná 

settu marki ef misræmi sé á milli markmiða og skipulags starfseminnar. 

Jafnframt þýði áhersla á kennslu í frítímastarfi ekki endilega að þar fari fram 

nám né að allir þátttakendur geti farið sömu leið að settu marki. 

Einstaklingsmiðuð nálgun í frítímastarfi sé því jafnmikilvæg þegar kemur að 

óformlegri menntun og innan formlegra menntastofnana. 

Árni Guðmundsson (2007) segir að í uppeldislegu samhengi séu 

félagsmiðstöðvar á Íslandi „menntasetur í víðustum skilningi þess orðs – 

staður til að mannast, að verða mennskur“ (bls. 135). Þar sé eina 

„námsgreinin“ lífsleikni því starfið í félagsmiðstöðinni byggi á samvinnu 

unglinga og starfsfólks á lýðræðislegum forsendum og viðfangsefni 

unglinganna í félagsmiðstöðinni séu viðfangsefni og fjölbreytileiki daglegs 

lífs. Ekki er langt síðan lífsleikni var skilgreind sem námsgrein innan hins 

formlega skólakerfis, bæði í grunnskólum og framhaldsskólum, en þar hefur 

hún átt erfitt uppdráttar. Skýringin á erfiðleikunum gæti mögulega falist í því 

að skilgreina lífsleikni sem námsgrein því eðli og viðfangsefni lífsleikninnar 

er hið daglega líf sem stundum er fjarri viðfangsefnum í grunn- og 

framhaldsskólum. Viðfangsefni hins daglega lífs eru viðfangsefni 

félagsmiðstöðvanna og félagsmiðstöðvar í Reykjavík hafa tekið markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla í lífsleikni og gert að sínum sem meginmarkmið í 

starfi (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 2006). 

2.4 Þátttaka unglinga og sýn á félagsmiðstöðvastarf 

Samkvæmt niðurstöðum Rannsókna og greiningar (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2006; Margrét Lilja 
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Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Sigfússon, 2009) taka 68% unglinga í áttunda bekk og 49% unglinga í 

níunda og tíunda bekk þáttt í skipulögðu félags- og tómstundastarfi einu 

sinni í viku eða oftar. Sömu rannsóknir sýna að um 18% unglinga í 

níunda og tíunda bekk sækja starf félagsmiðstöðva einu sinni í viku eða 

oftar. Tölurnar gefa þó litla innsýn í eðli þátttökunnar eða hugmyndir 

þessara unglinga um eigin þátttöku eða það sem fram fer í starfinu.  

2.4.1 Þátttaka 

Til þess að hægt sé að skoða þátttöku unglinga í frítímastarfi er 

nauðsynlegt að skoða fyrst þátttökuhugtakið sjálft og fyrir hvað það 

stendur. Hugtakið hefur töluvert verið skoðað síðustu árin með það fyrir 

augum að skoða áhrif þátttöku í frítímastarfi á markvissan hátt. 

Forsendur og eðli þátttöku í frítímastarfi hefur verið mun minna 

rannsakað en afleiðingar hennar eða ávinningur. Helsta vandamál 

frítímastarfs virðist vera að þátttakendur koma stopult yfir lengri tíma eða 

reglulega í stuttan tíma áður en þeir hætta (Lauver og Little, 2005). 

Rannsókn Gardner, Roth og Brooks-Gunn (2008) gefur til kynna að tíðari 

þátttaka yfir lengri tíma í félagsstarfi hafi jákvæð áhrif á þátttöku í 

félagsstarfi, framhaldsmenntun og aukna borgaralega virkni þegar 

fullorðinsárum sé náð. Hansen og félagar (2003) telja mikilvægt að 

þátttakendur í frítímastarfi séu fjölbreyttur hópur til að gefa aukin færi á 

reynslu sem þroskar samskipti og skilning milli mismunandi hópa. Þó séu 

það fyrst og fremst þær aðstæður sem starfið sé skipulagt við, þau gildi 

og viðmið sem í starfinu ríkja, sem kalli fram breytingar á hegðun og 

viðhorfum innan hópa og á milli hópa. 

Weiss, Little og Bouffard (2005) skoðuðu þátttöku í fjölbreyttu 

frítímastarfi (e. out-of-school programs) með það að markmiði að komast að 

því hvað það er sem styður við þátttöku barna og unglinga í slíku starfi og 

lagt til grundvallar fjölda rannsókna. Þær segja að þrátt fyrir að flestu 

frítímastarfi sé ætlað að koma til móts við þarfir þeirra barna og unglinga 

sem standa höllum fæti séu þau um leið ólíklegust til þátttöku. Þær benda á 

að flestar rannsóknir miði að því að meta þátttöku út frá einni forsendu, hvort 

börn og unglingar séu þátttakendur eða ekki. Þátttaka er að þeirra mati 

flóknara fyrirbæri en svo að hægt sé að meta það í einni mælingu. Þær hafa 

ásamt öðrum hjá Harvard Family Research Project (HFRP) þróað líkan sem 

byggir á niðurstöðum rannsókna, námskenningum og ábendingum fagfólks á 
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vettvangi. Líkaninu er ætlað að kafa dýpra í þátttökuhugtakið, að lýsa þeim 

þáttum sem hafa áhrif á þátttöku í frítímastarfi, viðfangsefni og möguleg 

áhrif slíkrar þátttöku. Í líkaninu er þátttöku skipt í þrennt eftir virkni 

þátttökunnar; skráningu (e. enrollment), mætingu (e. attendance) og 

skuldbindingu (e. engagement). Með skráningu er átt við hvort 

einstaklingurinn kemur yfir höfuð í skipulagt frístundastarf eða ekki. 

Mætingin á við um það hvort einstaklingur taki reglulega þátt í starfinu, 

hversu oft, yfir hve langan tíma og fjölbreytni þeirra viðfangsefna og tilboða 

sem viðkomandi tekur þátt í. Skuldbinding er sá þáttur sem minnst er 

rannsakaður af þáttunum þremur. Skuldbindingin vísar ekki eingöngu til 

innri hvatningar til þátttöku heldur jafnframt vilja til að láta til sín taka í 

starfinu á vitrænum og félagslegum forsendum og setja mark sitt á starfið. Í 

umfjöllun sinni segja þær eðli og gæði þess tíma sem unglingar verja í 

skipulögðu frítímastarfi tengjast auknum þroska.  

Borden og félagar (2005) könnuðu ástæður ungra innflytjenda fyrir 

þátttöku í frítímastarfi (e. out of school time activities) í Michigan í 

Bandaríkjunum. Í viðtölum nefndu unglingar fjölbreyttar ástæður fyrir þátttöku 

sinni í frítímastarfi, sem þó voru að nokkru leyti misjafnar eftir kynjum og 

milli hópa. Stúlkur nefndu meðal annars að þær tækju þátt í starfinu til að 

yfirvinna feimni og öðlast sjálfstraust á meðan drengir sögðust taka þátt til að 

forðast götuna (e. keep away from the street) og vandræði. Flestir voru 

unglingarnir þó sammála um að þeir tækju fyrst og fremst þátt í frítímastarfi af 

því að það væri skemmtilegt. Aðrar ástæður sem þeir nefndu snertu 

persónulega þætti eins og að komast burt frá fjölskyldu og skyldum, láta gott af 

sér leiða, læra eitthvað sem ekki er í boði í skólanum og tilheyra hópnum. Öll 

svörin voru flokkuð í fjögur þemu: 

 Til að forðast lífið á götunni 

 Til að læra nýja hluti 

 Til að koma í veg fyrir leiða 

 Til að taka þátt í einhverju skemmtilegu  

Jafnframt ræddu unglingarnir hvers vegna félagar þeirra og jafnaldrar 

væru ekki þátttakendur í frítímastarfi. Svör þeirra voru fjölbreytt en áþekk 

milli mismunandi hópa og milli kynja. Svörin voru einnig flokkuð í 

fjögur þemu: 
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 Tímaskortur 

 Önnur áhugamál 

 Neikvæðni í garð frítímastarfsins 

 Foreldrar eða forráðamenn hindra þátttöku 

Borden og félagar (2005) komust jafnframt að því að þátttaka snérist 

ekki eingöngu um vilja unglinganna sjálfra eða viðhorf þeirra til starfsins. 

Við nánari skoðun á einum hópi kom í ljós að bjargir (e. resources) í 

daglegu lífi þeirra höfðu sitt að segja, s.s. staða fjölskyldunnar, menning, 

trú og skyldur. Samfélagslegir þættir og aðstæður, svo sem búseta, 

vegalengdir og aðstæður fjölskyldunnar, geta hindrað þátttöku í 

skipulögðu frístundastarfi og um leið mögulegan ávinning af þátttöku. 

Unglingar hafa jafnframt væntingar til starfsins. Þeir vilja að starfið sé 

vel rekið með hæfu fólki. Lykilþættir sem styðja við þátttöku unglinga í 

skipulögðu frístundastarfi eru að mati Bordens og félaga (2005) að 

markhópurinn sé skýr, starfið bjóði upp á tækifæri til að þroska 

mikilvæga færni í lífinu og þátttöku og aðkomu foreldra með einhverjum 

hætti, starfið taki mið af gæðastaðli og sé sífellt metið með tilliti til þess 

hvort tilætluðum árangri séð náð. Sjálf þátttakan í skipulögðu frítímastarfi 

skili ungu fólki einnig ávinningi að mati unglinganna sjálfra. Þátttakan 

kallar fram tilfinningu um öryggi og að tilheyra hópi, kemur í veg fyrir að 

þau lendi í vandræðum eða slæmum félagsskap og gefur þeim færi á að 

þroska hæfni og sjálfstraust. 

Þótt frítímastarf skapi aðstæður fyrir vöxt og þroska getur reynsla af 

þátttöku í slíku starfi verið neikvæð fyrir ákveðna hópa ungs fólks að 

mati Hansen og félaga (2003). Þeir segja að í sumu starfi geti neikvæð 

hópaþróun átt sér stað þar sem hvati sé til áhættuhegðunar og aðlögunar 

að óæskilegum gildum. Neikvæð samskipti við leiðbeinendur, s.s. 

árekstrar, valdbeiting eða neikvæð fyrirmynd í leiðbeinendum, geti einnig 

fælt ungt fólk frá frítímastarfi. Því skyldi varast að draga þá ályktun að 

allt frítímastarf eða öll viðfangsefni í frítímanum skapi góða reynslu eða 

stuðli að menntun á einhvern hátt. Þeir samsinna því fullyrðingum Illeris 

(2007) að frítímastarf sé ekki sjálfkrafa menntandi eins og fjallað var um 

í kafla 2.3.3. hér að framan. 
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2.4.2 Sýn unglinga á félagsmiðstöðvar 

Félagsmiðstöðvar í Reykjavík eru ætlaðar öllum unglingum á aldrinum 

13–16 ára og eru þær dreifðar um hverfi borgarinnar. Starfseminni er m.a. 

ætlað að mæta þörf unglinga fyrir samveru með jafningjum, annars vegar 

í opnu starfi þar sem unglingar geta nýtt aðstöðu og dagskrá á eigin 

forsendum, og hins vegar í hópastarfi þar sem unnið er að sérstökum 

verkefnum í smærri hópum (Íþrótta- og tómstundaráð, 2006). Nokkrar 

rannsóknir til BS og B.Ed.-gráðu hafa verið gerðar á Íslandi en fæstar eru 

gerðar meðal unglinga. Edda Ósk Einarsdóttir (2010) skoðaði með 

spurningalista til allra unglinga á Akranesi tengsl persónuleika við 

mætingu unglinga í félagsmiðstöðina Arnardal og þátttöku í skipulögðu 

íþrótta- eða tómstundastarfi. Niðurstöður hennar voru á þá leið að 

unglingar sem sækja félagsmiðstöðina eru úthverfari skv. því prófi sem 

lagt var fyrir en þeir unglingar sem mæta ekki. Ragnheiður Erna 

Kjartansdóttir (2008) skoðaði með viðtölum hugmyndir unglinga í einni 

félagsmiðstöð í Reykjavík um tilgang félagsmiðstöðva og hlutverk 

starfsmanna. Niðurstöður hennar voru þær að unglingar virtust hafa 

takmarkaða þekkingu á tilgangi félagsmiðstöðva og hlutverki starfsfólks 

en þeir töldu sig læra margt af þátttöku í starfinu, s.s að virða skoðanir 

annarra, vinna með öðrum, umburðarlyndi og samskipti. Að auki eru 

viðmælendur hennar þeirrar skoðunar að félagsmiðstöðin sé góður og 

skemmtilegur staður til að hittast á.  

Kofod og Nielsen (2005) leiddu rannsókn á vegum Learning Lab 

Denmark, Center for Ungdomsforskning og Danmarks Pædagogisk 

Universitet um daglegt líf unglinga í Danmörku. Þátttakendur voru 

unglingar á aldrinum 12-18 ára sem jafnframt voru þátttakendur í starfi 

ólíkra félagsmiðstöðva víðsvegar um Danmörku. Rannsóknin var tvíþætt. 

Annars vegar var um að ræða megindlega rannsókn þar sem 

spurningalistar voru sendir til unglinga í 90 félagsmiðstöðvum í 

Danmörku en hins vegar eigindlega rannsókn þar sem viðtöl við rýnihópa 

var meginuppistaðan í rannsóknargögnunum, ásamt sms-dagbókum og 

öðrum gögnum frá unglingunum sjálfum.  

Í niðurstöðum þeirra Kofod og Nielsen (2005) kemur fram að flestir 

unglinganna voru nokkuð ánægðir með sína félagsmiðstöð, jafnvel þótt 

aðstaðan væri sums staðar ekki góð. Sumir vildu sjá fleiri leiktæki en 

flestir komu þeir til að vera með vinum sínum. Margir þeirra eða 64% 

sögðu félagsmiðstöðina hafa mikla eða mjög mikla þýðingu (d. 
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betydning) í sínu daglega lífi því þar gæfist færi á að vera án þess að gera 

eitthvað. Þeir væru þar jafnframt á eigin yfirráðasvæði fjarri foreldrum og 

öðrum fjölskyldumeðlimum, þó með aðgang að fullorðnu fólki sér til 

halds og trausts. Eftir því sem unglingarnir urðu eldri bar meira á að þeir 

leituðu jafnframt eftir félagsskap starfsfólksins. 

Samkvæmt Kofod og Nielsen (2005) er starfsfólk félagsmiðstöðva 

einn af þremur lykilhópum fullorðinna í lífi unglinganna sem tóku þátt í 

rannsókninni. Unglingarnir segja starfsfólkið alla jafna hafa tíma fyrir sig 

eða í 83% tilvika en foreldrar eru samt sem áður þeir sem oftast hafa tíma 

fyrir unglingana eða í 89% tilvika. Þegar unglingarnir ræða starfsfólkið 

segja þeir flestir að starfsfólkið hafi tíma fyrir unglingana, treysti þeim og 

stóli á þá. Þessir þættir vekja góðar tilfinningar hjá unglingunum í garð 

starfsfólksins. Það er jafnframt eftirtektarvert að unglingarnir segja 

starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar frekar en kennara í skólanum beita sér 

fyrir því að hindra einelti og virkja alla unglinga með í viðfangsefnum 

svo að enginn verði útundan. Það helst í hendur við þær niðurstöður að 

flestum þátttakendum í rannsókninni finnst þeir tilheyra hópnum í 

félagsmiðstöðinni því þar sé pláss fyrir alla og allir geti komið þar og 

verið þeir sjálfir.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar drógu Kofod og Nielsen (2005) þá 

ályktun að félagsmiðstöðin skipti miklu máli í lífi unglinganna sem 

vettvangur félagslegra tengsla og samskipta, einkum fyrir unglinga sem 

standa höllum fæti. Þangað geti þeir komið og verið innan um jafningja 

sína og tekið þátt í viðfangsefnum með þeim sem gefur færi á tengslum 

og samskiptum sem þeir annars hafa ekki aðgang að. Ákveðinn hópur 

unglinga haldi jafnframt tengslum við félagsmiðstöðina eins lengi og 

hægt sé, ekki síst við starfsfólkið. Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar mæti 

unglingunum þar sem þeir séu staddir og gefi þeim rými til að prófa sig 

áfram í samskiptum og mismunandi hlutverkum í öruggu umhverfi. Allt í 

kringum unga fólkið séu áreiti og skilaboð sem segi þeim hvernig þau 

eigi að vera og hvernig lífi þau eigi að lifa og hvað sé ásættanlegt. Í 

félagsmiðstöðinni sé vettvangur fyrir umræður um ímyndir og 

staðalmyndir og möguleiki á að kynnast sjálfum sér, skýra sjálfsmyndina 

og efla sjálfstraustið, læra að meta hæfileika sína og umbera veikleikana.  

Árið 2004 gerði einkafyrirtæki í Danmörku úttekt á starfi nokkurra 

félagsmiðstöðva þar sem markmiðið var að fylgja eftir aukafjárveitingum 

vegna aukins stuðnings í starfinu við unglinga sem standa höllum fæti 
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(Evaluering af indsatsen for at udvikle klubarbejdet, 2004). Meðal annars 

var sýn unglinga á félagsmiðstöðina og þátttöku í starfi hennar dregin 

fram í rýnihópum þar sem lykilspurningarnar voru um einkenni góðra 

félagsmiðstöðva og félagsmiðstöðvastarfsmanna. 

Í matsskýrslunni Evaluering af indsatsen for at udvikle klubarbejdet 

(2004) er sýn unglinga sem stóðu höllum fæti dregin fram varðandi 

félagsmiðstöðvastarfið og hún nokkuð samhljóða því sem fram kemur hjá 

Kofod og Nielsen (2005). Viðmælendur gerðu í fæstum tilfellum 

greinarmun á sérskipulögðu starfi þeim til handa og almennu starfi 

félagsmiðstöðvarinnar. Þeir voru ánægðir með framboð á viðfangsefnum 

í félagsmiðstöðinni og vildu fyrst og fremst að þar væru í boði spennandi 

og fjölbreytt viðfangsefni. Unglingarnir lögðu áherslu á að félags-

miðstöðin væri staður til að hanga á og vera með jafnöldrum sínum. Í því 

sambandi bentu þeir á að það skipti máli að hafa samastað til að hitta 

aðra, án allra skuldbindinga. Þeir lögðu jafnframt áherslu á að 

félagsmiðstöðin væri mikilvægur staður til að geta verið með vinum 

sínum og sinnt með þeim skemmtilegum viðfangsefnum. Í góðri 

félagsmiðstöð væri mikilvægt að unglingarnir gætu hangið og verið þeir 

sjálfir innan um jafnaldra sína en þó í nálægð við fullorðna. Viðmælendur 

sögðu jafnframt það mikilvægasta við góðan starfsmann í félags-

miðstöðinni vera að samband þeirra við unglingana einkenndist af 

gagnkvæmri virðingu og jafnræði í samskiptum þar sem starfsmaður tali 

ekki niður til unglinganna. Þeir vísuðu jafnframt til þess að starfsmenn 

höfðuðu misjafnlega til þeirra sem persónur og sem starfsfólk og því 

þyrfti að vera fjölbreytni í hópi starfsfólks félagsmiðstöðvarinnar. 

2.5 Samantekt á fræðilegum bakgruni 

Unglingsárin eru tímabil aukins þroska en einnig umbrotatími á æviskeiði 

manneskjunnar sem hefur lengst töluvert (Arnett, 2002). Helstu þroskaverkefni 

unglingsáranna, eins og endurnýjum sjálfsmyndar, eru jafnframt mótuð af 

aukinni heimsvæðingu og fjölbreyttum kröfum samfélags í sífelldri þróun 

(Larson o.fl., 2002; Pittman o.fl., 2002). Félagsmiðstöðvar hafa allt frá upphafi 

leitast við að mæta þörfum unglinga á hverjum tíma og margt er sammerkt 

með félagsmiðstöðvastarfi á Norðulöndunum sem og í Bretlandi þótt 

starfsumhverfi þeirra sé um margt ólíkt og almenningur þekki lítið sem ekkert 

til markmiða þess og innihalds (Ingram og Harris, 2004; Jacobsen, 2000). Þó 

hefur starfsemi félagsmiðstöðva verið settur skýrari rammi síðustu áratugi þar 
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sem uppeldi, óformleg menntun og lýðræði eru lykilhugtök (Alfa Aradóttir, 

2010; Elfa Stefánsdóttir og Geir Bjarnason, 2005; Íþrótta-og tómstundasvið 

Reykjavíkur, 2006; Kofod og Nielsen, 2005; SAMFÉS, 2010) og hæft 

starfsfólk með skýra sýn eru mikilvægir fullorðnir í lífi unglinganna (Beam 

o.fl., 2002); Jeffs og Smith, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2010; Watts og Caldwell, 2008), einkum þeirra sem standa á 

einhvern hátt höllum fæti (Evaluering af indsatsen í klubarbejdet, 2004; 

Jacobsen, 2000; Kofod og Nielsen, 2005). 

Félagsmiðstöðvar sem og annað frístundastarf virðist kjörinn 

vettvangur fyrir óformlegt og tilviljanakennt nám (Colley o.fl., 2002), 

einkum fyrir unglinga sem hafa ekki fótað sig í formlegu námi (Mørch og 

Du Bois-Reymond, 2006) þar sem viðfangsefnin eru áhugaverð og eigin 

áhugahvöt ræður þátttöku unglinganna (Illeris, 2007: Watts og Caldwell, 

2008). Frítímastarf er þó ekki sjálfkrafa menntandi og aðstæður geta 

hamlað námi eða skapað neikvæða reynslu (Illeris, 2007) en nokkrar 

rannsóknir sýna að unglingar virðast sammála um að skipulagt 

frítímastarf skapi þeim tækifæri til menntandi reynslu (Hansen o.fl., 

2003; Larson o.fl., 2006; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004). 

Þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi og öðru frístundastarfi hefur töluvert 

verið skoðuð (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006; Kofod og Nielsen, 2005; 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Watts og Caldwell, 2008) og 

tengsl við ólíka þætti í lífi unglinga eins og betri námsárangur og andlega 

heilsu (Bartko og Eccles, 2003), minni áhættuhegðun eins og neyslu 

vímuefna og að stela (Bartko og Eccles, 2003; Borden, Perkins, Villarruel, 

Stone, 2005), auknu frumkvæði (e. initiative) (Watts og Caldwell, 2008) og 

auknum tækifærum til persónulegs þroska og lærdómsríkrar reynslu að mati 

unglinganna sjálfra (Hansen, Larson og Dworkin, 2003). Niðurstöðurnar 

benda til að mikilvægt sé að styðja við þátttöku unglinga í skipulögðu 

frítímastarfi. Þeir unglingar sem sækja starf félagsmiðstöðva og annað 

skipulagt frítímastarf gera það á ólíkum forsendum, til að læra eitthvað nýtt, 

sækja í öruggar aðstæður, en flestir vilja hitta jafningja sína og verja með 

þeim tíma við skemmtileg viðfangsefni (Borden o.fl., 2005; Kofod og 

Nielsen, 2005; Ragnheiður E. Kjartansdóttir, 2008). 

2.6 Markmið og rannsóknarspurningar 

Flestar þær rannsóknir sem gerð hafa verið skil hér að framan fjalla um 

frítímastarf af ólíkum toga án þess að skilgreina eðli þess eða innihald 
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nokkuð frekar. Ætla má að niðurstöður rannsóknanna eigi að einhverju 

leyti við um félagsmiðstöðvastarf eins og það er starfrækt á Íslandi. Fáar 

rannsóknir á starfi félagsmiðstöðva á Íslandi hafa hins vegar verið gerðar 

meðal unglinga og einungis eitt B.Ed.-verkefni hefur verið unnið þar sem 

sýn unglinganna sjálfra á félagsmiðstöðvarnar var skoðuð (Ragnheiður 

Erna Kjartansdóttir, 2008). Félagsmiðstöðvar í Reykjavík eru starfræktar 

fyrir unglinga fyrst og fremst. Þeim er ætlað að koma til móts við þarfir 

unglinga í frítíma sínum. Því er mikilvægt að unglingarnir sjálfir geti með 

einhverjum hætti komið skoðunum sínum og upplifun af starfinu og eigin 

þátttöku á framfæri. Það er jafnframt í anda Samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (1989) að kalla eftir sjónarmiðum barna og 

unglinga um þau málefni samfélagsins sem að þeim snúa.  

Þessi rannsókn er liður í því að byggja upp frekari þekkingu á eðli og 

umfangi félagsmiðstöðvastarfs á Íslandi. Því liggur beinast við að hefja 

þekkingaröflun með því að beina sjónum að unglingunum sjálfum, sýn 

þeirra og hugmyndum enda starfsemi félagsmiðstöðva sérstaklega ætluð 

þeim. Markmið rannsóknarinnar er að kalla eftir röddum átta unglinga 

sem eru þátttakendur í starfi tveggja félagsmiðstöðva í Reykjavík. Annars 

vegar er ætlunin að kalla eftir sýn þeirra á starfið sem þar fer fram og hins 

vegar á eigin þátttöku í starfinu. Að hluta til bætir rannsóknin við verk 

Ragnheiðar Ernu Kjartansdóttur (2008) um tilgang félagsmiðstöðvastarfs 

og hlutverk starfsfólks en hér er sjónum beint enn frekar að merkingu 

félagsmiðstöðvarinnar og starfsfólks í hugum viðmælenda út frá þátttöku 

þeirra í starfinu. Að auki er ætlunin að skoða þátttöku unglinganna í 

félagsmiðstöðvastarfinu sérstaklega og reynslu þeirra og lærdóm af 

þátttökunni. Aðferð rannsóknarinnar er eigindleg og fjórar 

rannsóknarspurningar liggja til grundvallar. 

 Hvaða merkingu hefur félagsmiðstöðin í hugum unglinganna? 

 Hvaða ástæður telja unglingarnir vera fyrir því að þeir hófu 

þátttöku og eru enn þátttakendur í félagsmiðstöðvastarfi? 

 Hvaða reynslu eða lærdóm, ef einhvern, telja unglingarnir sig 

draga af þátttöku sinni í félagsmiðstöðvastarfi? 

 Hver er upplifun unglinganna af starfsfólki félagsmiðstöðva? 
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3 Aðferðir 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða félagsmiðstöðina með augum 

unglinga sem sækja félagsmiðstöðvastarf og eigin þátttöku þeirra í slíku 

starfi. Það er gert með því að kalla eftir sýn og röddum unglinganna 

sjálfra. Markmið og rannsóknarspurningar kallar því á aðferðir eigind-

legrar rannsóknarhefðar en sú hefð hefur notið aukinna vinsælda í 

rannsóknum á sviði félagsvísinda undanfarna áratugi. 

3.1 Eigindleg rannsóknarhefð og fyrirbærafræðileg 

nálgun 

Eigindleg rannsóknarhefð byggir í stuttu máli á öflun lýsandi rannsóknar-

gagna þar sem áhersla er lögð á skilning á þáttum eða fyrirbærum 

samfélagsins. Rannsóknargögn eigindlegra rannsókna eru oft á tíðum orð 

eða skrif þátttakenda í rannsókninni eða rannsakandans sjálfs frá 

vettvangi rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Þar sem áhersla var 

lögð á sýn unglinganna sjálfra var ákveðið að afla rannsóknarganga með 

viðtölum. 

Samkvæmt umfjöllun Kvale og Brinkman (2009) hefur 

fyrirbærafræðin verið nokkuð ríkjandi sjónarhorn í eigindlegum 

rannsóknum. Almennt séð vísar hugtakið fyrirbærafræði til þess að skilja 

félagsleg fyrirbæri út frá sýn gerenda (e. actors) og að lýsa veröldinni út 

frá reynslu þeirra. Á sama hátt er gengið út frá því að það sem fólk 

skynjar sé veruleiki þess sem upplifir atburðinn og rannsakandinn reynir 

að skilja. Í rannsóknum sem byggja á sjónarhorni fyrirbærafræðinnar eru 

skilningur og merking því lykilhugtök, skilningur rannsakandans á því 

hvaða merkingu ákveðin reynsla hefur fyrir þá þátttakendur sem 

rannsóknin beinist að. Ætlunin í þessari rannsókn er að skilja hvað 

félagsmiðstöð er í huga unglinganna sem eru þátttakendur í rannsókninni 

og hvaða merkingu reynsla þeirra af starfinu hefur fyrir þá. Sjónarhornið 

rímar því vel við tilgang rannsóknarinnar.  

Kvale og Brinkman (2009) fjalla um fyrirbærafræðina og þróun 

hennar sem fræðilegs sjónarhorns frá því hún er sett fram sem heimspeki 

af Edmund Husserl um aldamótin 1900. Hún var svo þróuð áfram sem 

tilveruheimspeki af Martin Heidegger og áfram í meiri samræðuátt af 

þeim Jean-Paul Sartre og Maurice Merleau–Ponty. Sem fræðilegt 

sjónarhorn á hún upphaf sitt í viðfangsefnum tengdum reynslu og 
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meðvitund og var svo víkkuð út til að ná utan um heim hins lifandi manns 

af þeim Husserl og Heidegger og síðar Merceau-Ponty og Sartre sem 

vildu íhuga líkama og gerðir manna í sögulegu samhengi.  

Fyrirbærafræðileg rannsóknarhefð gerir jafnframt ráð fyrir því að líta 

á fleiri en einn þátttakanda þar sem merkingu ákveðinnar reynslu af 

fyrirbæri eða hugtaki nokkurra einstaklinga er lýst. Þeir sem aðhyllast 

fyrirbærafræðina reyna að ná utan um það sem þátttakendur eiga 

sameiginlegt í reynslu sinni af því fyrirbæri sem til rannsóknar er 

(Creswell, 2007) og reyna með því móti að ná utan um kjarnann í þeirri 

reynslu sem til umfjöllunar er. Lýsingin snýr því að því hvað þátttakendur 

upplifðu og hvernig þeir upplifðu það. 

Fyrirbærafræðin fellur undir hugsmíðahyggju (e. constructionism) þar 

sem skilningur á huglægri merkingu lifaðrar reynslu er meginvið-

fangsefnið (Creswell, 2007). Creswell segir hugsmíðahyggju og 

túlkunarhyggju stundum fléttast saman í skrifum fræðimanna en 

túlkunarfræði (e. hermeneutics), táknbundin samskipti og fyrirbærafræðin 

eru að mati Crottys (1998) öll af svipuðum meiði sem túlkandi 

sjónarhorn. 

3.2 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með viðtölum við átta ungmenni og voru viðtölin frá 35–

70 mínútur að lengd. Leitað var til starfsmanna í tveimur 

félagsmiðstöðvum í Reykjavík, hér nefndar Esjuberg og Kastalinn, með 

leyfi forstöðumanna og þeir beðnir að benda á mögulega viðmælendur af 

báðum kynjum og úr níunda og tíunda bekk grunnskólans sem að þeirra 

mati væru virkir í félagsmiðstöðvastarfinu. Markmiðið var að fá sýn 

unglinga sem væru fastagestir félagsmiðstöðva því þeir væru líklegri til 

að hafa skoðanir á starfinu og eigin þátttöku.  

Starfsmenn fengu stutta lýsingu á verkefninu og voru beðnir að ræða 

við unglinga og foreldra þeirra um samþykki fyrir frekari kynningu á 

verkefnu. Samþykki foreldris var lykilatriði þar sem þátttakendur höfðu 

ekki náð lögaldri. Þegar munnlegt samþykki viðmælenda og annars 

foreldris lá fyrir var haft samband símleiðis við foreldra og unglingana 

þar sem verkefnið var útskýrt frekar. Jafnframt var óskað eftir skriflegu 

samþykki foreldris og unglings.  

Haustið 2008 var fyrstu gagna aflað til undirbúnings. Tvær 

þátttökuathuganir voru gerðar að kvöldi til í félagsmiðstöðvunum 
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Esjubergi og Kastalanum, auk tveggja viðtala, annað við ungling í 

félagsmiðstöðinni Heimilinu og hitt við starfsmann í Esjubergi. Tvö af 

þeim viðtölum sem hér liggja til grundvallar voru jafnframt tekin haustið 

2008. Sex viðtöl til viðbótar voru svo tekin í Esjubergi og Kastalanum í 

apríl og maí 2009. Viðtölin voru öll hálfopin en viðtalsrammi tók örlitlum 

breytingum eftir því sem leið á viðtalstímabilið þótt efnisflokkar væru 

þeir sömu allan tímann. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda 

og að því loknu afrituð orðrétt til úrvinnslu. Öllum sérnöfnum, bæði á 

einstaklingum sem og í umhverfinu, var breytt. Að auki var aðdragandi 

viðtalsins og eftirmáli, athugasemdir rannsakanda og hugleiðingar 

skráðar í vettvangsnótur. Stuðst var við leiðbeiningar Taylor og Bogdan 

(1998) um gerð slíkra nóta. Allar vettvangsnótur voru vistaðar sem 

aðgangsstýrð textaskjöl á tölvutæku formi. Hljóðupptökur og afrituð 

viðtöl voru vistuð á tölvutækt form og læst með aðgangsorði. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur eru fjórar stelpur og fjórir strákar sem öll voru í níunda og 

tíunda bekk í grunnskólum í Reykjavík skólaárið 2008–2009 þegar 

viðtölin fóru fram. Félagsmiðstöðvarnar Esjuberg og Kastalinn eru um 

margt ólíkar. Önnur hefur verið starfrækt í áratugi og er starfsemi hennar 

í eigin húsnæði í einu af úthverfum borgarinnar. Hún þjónar unglingum í 

grunnskóla sem hefur um 380 unglinga í unglingadeild. Hin 

félagsmiðstöðin er staðsett í öðru úthverfi borgarinnar og hefur starfað í 

nokkur ár í húsnæði grunnskólans með um 120 unglinga í unglingadeild. 

Eiður sækir félagsmiðstöðina Kastalann og býr þar skammt frá. Hann 

á tvö yngri systkini og hefur búið ásamt þeim og foreldrum sínum í 

hverfinu í tvö ár. Áður bjó hann í næsta hverfi og erlendis þegar hann var 

ungur, bæði í Skandinavíu og Bandaríkjunum. Í frítíma sínum æfir Eiður 

knattspyrnu af kappi auk þess sem hann sækir félagsmiðstöðina þegar 

hann kemst á opnunartíma, iðkar mótorkross og býr til rapptónlist. Eiður 

hefur komið fram sem fulltúi félagsmiðstöðvarinnar í söngkeppnum og 

öðrum tónlistaruppákomum auk þess sem hann hefur verið starfsmönnum 

innan handar í starfi með yngri gestum félagsmiðstöðvarinnar úr 5.–7. 

bekk, meðal annars kennt þeim að rappa og dansa break dans. 

Krisín sækir félagsmiðstöðina Kastalann. Kristín er næstelst í fjögurra 

systkina hópi og býr ásamt þeim og foreldrum sínum skammt frá 

Kastalanum. Hún hefur búið í hverfinu alla sína skólagöngu. Auk þess að 
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sækja félagsmiðstöðina æfir Kristín fimleika af kappi og er í svokölluðum 

meistarahópi. Foreldrar hennar styðja vel við bakið á henni þar. Kristín 

sækir félagsmiðstöðina þegar hún kemst á opnunartíma hennar, vill 

gjarnan sækja hana meira og jafnvel gefa kost á sér í unglingaráð hennar 

á næsta ári en vinkona hennar hefur starfað í ráðinu þennan vetur. Hún 

hefur einnig verið í stelpuklúbbi sem starfaði eina önn. 

Ásgeir sækir félagsmiðstöðina Kastalann ásamt Kristínu og Eiði. Ásgeir 

býr ásamt eldri bróður sínum hjá móður sinni en á jafnframt annan bróður og 

nokkur fóstursystkin. Hann er líkt og Eiður mikill fótboltaáhugamaður og 

æfir af kappi auk þess sem hann sinnir skóla og sækir félagsmiðstöðina þegar 

hann kemst sökum æfinga og þá einkum til að spjalla við starfsmenn. Ásgeir 

var í unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar þegar hann var í níunda bekk en var 

ekki kosinn í ráðið þetta árið.  

Gígja sækir einnig Kastalann og hefur búið í hverfinu nær alla sína 

ævi. Hún býr með móður sinni og eldri systur en á jafnframt yngri 

hálfsystkini. Annað foreldri Gígju er aðflutt til Íslands og Gígja 

heimsækir fjölskyldu sína í Evrópu reglulega. Gígja er formaður í 

unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar en hún starfaði einnig í 

unglingaráðinu árið áður. Hún starfar jafnframt í ungmennaráði hverfisins 

auk þess að vinna hlutastarf með skólanum og sinna hestamennsku þegar 

hún gefur sér tíma til. 

Skúli sækir félagsmiðstöðina Esjuberg og er í tíunda bekk. Hann á 

eina tvíburasystur og býr ásamt henni og foreldrum sínum stutt frá 

félagsmiðstöðinni og hefur búið í hverfinu allt sitt líf. Skúli æfir karate og 

handbolta og vill standa sig vel í hvoru tveggja. Að auki er hann í DJ-ráði 

eða plötusnúðaráði félagsmiðstöðvarinnar þar sem hann er tiltölulega 

nýbyrjaður en hann hefur ekki verið í öðru hópastarfi þótt hann hafi sótt 

félagsmiðstöðina reglulega. 

Berglind er jafnaldra Skúla og sækir einnig Esjuberg. Berglind er 

handboltakona, æfir stíft og þjálfar líka yngri flokk ásamt pabba sínum 

þar sem yngri systir hennar er þátttakandi. Móðir Berglindar er virk í 

íþróttastarfinu líka. Berglind tekur jafnframt að sér að gæta barna á 

kvöldin. Auk þess að sækja félagsmiðstöðina er Berglind í nemendaráði í 

skólanum og ungmennaráði hverfisins og er jafnframt fulltrúi þess í 

Reykjavíkurráði ungmenna. 

Sjöundi viðmælandinn er Hlín sem sækir Esjuberg og er í níunda 

bekk. Hlín á tvíburabróður og þrjár yngri systur og býr ásamt þeim og 
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móður sinni ekki langt frá félagsmiðstöðinni og hefur gert í fjögur ár. 

Áður bjó Hlín annars staðar í Reykjavík en einnig 3 ár úti á landi. Hlín 

æfir dans í frítíma sínum og sækir æfingar út fyrir hverfið. Þar er hún 

yngst í framhaldshópi og fær mikinn stuðning frá móður sinni. Hlín 

vinnur aðra hverja helgi í söluturni og segist hafa dregið verulega úr 

heimsóknum sínum í félagsmiðstöðina frá því árinu áður. 

William sækir Esjuberg og er í níunda bekk. Hann á tvo yngri bræður 

og þeir búa allir ásamt foreldrum sínum steinsnar frá félagsmiðstöðinni 

Esjubergi. Fjölskyldan fluttist til landsins þegar William var ungur en 

hefur búið í hverfinu í fimm ár. William æfir körfubolta sem hann sækir 

út fyrir hverfið og sækir jafnframt félagsmiðstöðina stíft. Hann er í 

unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar og hefur verið það í tvö ár. 

3.4 Greining gagna 

Afrituð viðtöl voru kóðuð með opinni kóðun eða lyklun með það að 

leiðarljósi að kortleggja alla þá þætti sem komu fram í hverju viðtali fyrir 

sig. Allir lyklarnir voru skráðir og þeir efnisflokkar sem umfangsmestir 

voru í gögnunum voru teknir til frekari vinnslu. Hver efnisflokkur í 

hverju viðtali var þemagreindur og hugkort útbúið fyrir hvern 

viðmælanda til að öðlast myndræna yfirsýn yfir þá þætti sem komu fram í 

hverju viðtali. Að lokinni kóðun voru helstu þáttum hverra vettvangsnóta 

gerð skil á minnisblöðum, svokölluðum greiningarblöðum. Greiningar-

blöð og hugkort voru því næst skoðuð með það fyrir augum að bera 

saman niðurstöður allra gagnanna (Taylor og Bogdan, 1998). 

Greiningin sýndi mikið magn af upplýsingum í rannsóknargögnunum. 

Flest af þeim þemum sem komu fram í gögnunum tengdust innbyrðis og 

urðu því ekki auðveldlega aðgreind. Því voru nokkrar aðferðir nýttar við að 

kalla fram ólíka sýn á gagnasafnið. Til að koma böndum á merkingu 

félagsmiðstöðvarinnar í hugum viðmælenda var farin túlkunarfræðileg 

greiningarleið. Slík greining hentar vel við fyrirbærafræðilegar rannsóknir 

að mati Creswells (2007). Sú leið felur í sér að skrá allar þær fullyrðingar 

sem kviknuðu við lestur og kóðun gagnanna. Þessar fullyrðingar voru því 

næst mátaðar við rannsóknargögnin. Þær fullyrðingar sem áttu hljómgrunn 

í gagnasafninu voru því næst settar fram sem niðurstöður með vísun í 

gögnin. Öxulkóðun er greiningarleið sem byggð er á hugmyndum um 

grundaða kenningu en sú leið var farin til greiningar á þátttöku eins og hún 

birtist í orðum viðmælenda. Slík greining felur í sér að tengja saman 
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hugmyndir viðmælenda um þennan tiltekna efnisflokk og finna 

sameiginlegan þráð eða öxul sem skýrir samhengi og samspil ólíkra þátta 

innan þessa efnisflokks (Creswell, 2007). Greiningarleið í anda 

orðræðugreiningar var farin við greiningu á sýn unglinganna á starfsfólk 

félagsmiðstöðvanna. Þar voru hugmyndir unglinganna og hvernig þeir 

töluðu um starfsfólk flokkað saman og niðurstöður þeirrar greiningar gefa 

mynd af ólíkum hlutverkum starfsfólks í félagsmiðstöðvum að mati 

viðmælenda. Slík greiningarleið á einkar vel við í rannsóknum á 

félagslegum fyrirbærum að mati Wetherell (2001). Svipuð leið var farin við 

greiningu á efnisflokknum lærdómi og reynslu. 

3.5 Álitamál, takmarkanir og réttmæti 

Unglingar teljast til viðkvæms hóps í rannsóknum og því var ákvæðum í 

Siðareglum fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla Íslands (2006) 

fylgt í hvívetna en þar er meðal annars kveðið á um upplýst samþykki.  

Við undirbúning, gagnasöfnun og gagnagreiningu kom ég að borðinu 

með nokkuð langa starfsreynslu í félagsmiðstöðvum og fyrir Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkurborgar. Nokkuð af þeim þemum sem greind 

voru í gögnunum urðu því til vegna fyrri reynslu og sýn á starfið en önnur 

litu dagsins ljós sem ný sýn á gömlum grunni. Eigindleg aðferðafræði á 

vel við í þessari rannsókn. Með hálfopnum einstaklingsviðtölum gafst 

færi á að líta um stund fram hjá opinberum markmiðum og stefnu 

félagsmiðstöðvastarfsins, beina sjónum að orðum unglinganna sjálfra og 

skoða þeirra sýn á félagsmiðstöðvastarfið og eigin þátttöku þar með því 

að rekja þræði í rannsóknargögnum inn í heim og veruleika unglingsins. 

Eflaust mun rannsakandi sem þekkir vettvang rannsóknarinnar jafnvel og 

ég geri ekki nálgast viðfangsefnið eins og ókunnugur en leiðarljós 

vinnunnar allan tímann var að gæta fyllsta hlutleysis og leyfa orðum 

unglinganna að vera í forgrunni. Butt (1984) bendir á að það geti verið 

kostur fyrir rannsakanda að þekkja vel til þess fyrirbæris sem liggur til 

grundvallar því það auðveldi honum að huga að þátttakendunum, 

væntingum þeirra og sýn við túlkun rannsóknargagna. 

Að gera stöðu rannsakandans skil er einn liður í að tryggja réttmæti 

eða auka trúverðugleika rannsóknarinnar. Eðli eigindlegra rannsókna 

felur í sér að ekki er hægt að endurtaka rannsóknina og treysta á að sömu 

niðurstöður birtist (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Samt sem áður eru 

ákveðnir þættir í rannsóknarferlinu sem auka á trúverðugleika eigindlegra 
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rannsókna (Helga Jónsdóttir, 2003) og voru hafðir að leiðarljósi við 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar sem og gagnagreiningu. 

Sérstök rækt var lögð við að skapa afslappað andrúmsloft og traust fyrir 

viðtölin með því að spjalla stuttlega um rannsóknina í síma við 

viðmælendur og daginn og veginn þegar í viðtalið kom sem fór fram á 

heimavelli unglingsins í félagsmiðstöðinni. Í viðtölunum var eftir fremsta 

megni að leita staðfestinga á orðum viðmælenda með því að óska eftir 

frekari skýringum eða staðfestingu á túlkun. Sérstaklega var hugað að 

skráningu gagna, vettvangsnótum fyrir og eftir viðtöl þar sem aðstæður 

og framkvæmd voru ígrundaðar, sem og afritun viðtalanna. Markmið 

rannsóknarinnar er að gefa innsýn í hugmyndir unglinga um 

félagsmiðstöðvastarf og eigin þátttöku og setja fram tillögu um sýn á 

fyrirbærið félagsmiðstöð sem byggð er á orðum viðmælenda í þessari 

rannsókn. Ungmennin voru valin  með það fyrir augum að ná breidd í 

hópinn sem dregur úr líkum á að viðmælendur séu fulltrúar einsleits hóps 

þeirra unglinga sem félagsmiðstöðina sækja auk þess sem viðmælendur 

sækja tvær ólíkar félagsmiðstöðvar.  

Réttmæti liggur jafnframt í frásögn rannsakandans og hvernig hann 

rökstyður mál sitt en endurtekin tilvísun í orð viðmælenda í niðurstöðum 

er liður í því að auka trúverðugleika í framsetningu niðurstaðna (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Ennfremur var sérstaklega hugað að ungum aldri 

viðmælenda, stöðu þeirra í viðtölunum og orðanotkun þegar viðtölin fóru 

fram. Viðtölin voru tekin í aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar á þeim tíma 

sem hentaði unglingunum best til að unglingarnir upplifðu sig á 

heimavelli. Jafnframt verður að hafa það í huga að þeir unglingar sem 

boðaðir voru í viðtalið voru margir hverjir að ígrunda þátttöku sína í 

félagsmiðstöðvastarfi í fyrsta sinn um leið og viðtölin fóru fram. 
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4 Sýn unglinganna 

Rannsóknargögnin eru nokkuð rík af upplýsingum um sýn unglinganna á 

félagsmiðstöðvastarf og eigin þátttöku í slíku starfi. Í gögnunum er að 

finna ýmsa aðra þræði sem áhugavert væri að rekja en hér verða 

niðurstöðurnar settar fram á grunni rannsóknaspurninganna fjögurra.  

Niðurstöður eru settar fram undir efnisflokkum en nokkur þemu komu 

fram í tengslum við hvern efnisflokk. Hugtakið efnisflokkur er hér notað 

yfir megináherslu hverrar rannsóknarspurningar, það viðfangsefni sem 

skoðað er hverju sinni, en hugtakið þema er notað yfir þær hugmyndir 

sem koma frá unglingunum sjálfum í viðtölunum varðandi hvern 

efnisflokk. Niðurstöðurnar sem hér fara á eftir eru því settar fram sem 

þemu undir hverjum efnisflokki, sjá töflu 1. 

Tafla 1. Yfirlit yfir efnisflokka og þemu 

Merking 

félagsmiðstöðvar-

innar 

Sýn á eigin 

þátttöku 

Lærdómur 

og reynsla 

af þátttöku 

Starfsfólk 

félagsmiðstöðvar-

innar 

Aðgengi að 

jafningjum 

Þátttökuhug-

takið 

Þekking Gott starfsfólk 

Sérhæfð aðstaða  Fyrstu kynni 

af starfinu 

Verkleg 

færni 

Starfsfólk sem 

fagfólk 

Skemmtun og 

afþreying 

Áframhald-

andi þátttaka 

Félagsleg 

færni 

Starfsfólk sem 

valdhafar 

Öruggt athvarf  Áhrifaþættir 

á þátttöku 

Persónuleg 

færni / 

eiginleikar 

 

Tækifæri til 

fjölbreyttrar reynslu 

 Lífsgildi  

  

Í fyrstu verður stuttlega gerð grein fyrir meginþema í viðtali hvers 

viðmælanda fyrir sig. Því næst verður merkingu félagsmiðstöðvarinnar í 

hugum viðmælenda gerð skil, sýn unglinganna á eigin þátttöku, sem og 

sýn þeirra á lærdóm og reynslu af þátttöku í starfinu. Loks er sýn 
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viðmælenda á starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar sett fram. Nokkur þemu 

komu fram í tengslum við hvern efnisflokk. 

4.1 Grunnstef í máli viðmælenda 

Viðmælendur í rannsókninni eru um margt ólíkir og fást við fjölda 

viðfangsefna auk þess að vera þátttakendur í félagsmiðstöðvastarfi. Sýn 

þeirra á félagsmiðstöðvastarfið og eigin þátttöku er að sumu leyti svipuð 

en að öðru leyti ólík. Í hverju viðtali eru rauðir þræðir, undirliggjandi stef 

sem einkenna sýn hvers viðmælanda á alla þá efnisflokka sem eru til 

umfjöllunar sem niðurstöður rannsóknarinnar. Í töflu 2 má sjá yfirlit um 

grunnstef í máli hvers viðmælanda. 

Tafla 2. Grunnstef í máli viðmælenda 

Viðmælandi Grunnstef Viðmælandi Grunnstef 

Eiður -samskipti og 

samband við 

starfsfólk  

Kristín -öryggiskennd 

-skipulag  

William -samskipti við 

jafningja, vera 

hluti af hópnum 

Berglind -öryggiskennd 

-jákvæð reynsla 

af þátttöku 

Ásgeir -samvera með 

jafningjum og 

starfsfólki 

-skemmtun 

Hlín -minnkandi 

þátttaka í 

starfinu 

Skúli -samvera með 

vinum og 

skemmtun 

Gígja -ábyrgð við 

þátttöku 

-skemmtun 

Samband Eiðs við starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar, einkum einn 

þeirra, er rauður þráður í gegnum allt viðtalið við hann. Margt af því sem 

hann segir frá í starfinu tengist á einhvern hátt samskiptum hans og þessa 

starfsmanns. Starfsmaðurinn hefur fengið Eið til að sinna verkefnum í 

félagsmiðstöðinni og hefur stutt Eið í ýmsum verkefnum og er sá sem að 

mati Eiðs er skemmtilegast að spjalla við. Starfsfólk er það fyrsta sem 

Eiður segir að sé gott við félagsmiðstöðina. 
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William vill láta til sín taka í starfinu og hefur metnað fyrir starfi 

unglingaráðsins og félagsmiðstöðvarinnar. Honum er tíðrætt um verkefni 

unglingaráðsins og aðkomu sína að því og samskipti sín við aðra unglinga 

í félagsmiðstöðinni. Rauður þráður í gegnum viðtalið við William eru 

jafningjasamskipti og jafningjahópurinn sem hann virðist leggja ríka 

áherslu á að tilheyra og öðlast viðurkenningu hjá. 

Öryggi og skipulag er rauður þráður í gegnum viðtalið við Kristínu. 

Hún er ánægð með að starfsfólk haldi uppi aga í félagsmiðstöðinni. 

Kristín vill festu í dagskrá félagsmiðstöðvarinnar en segir hana stundum 

skorta. Hún leggur mikið upp úr því að félagsmiðstöðin sé öruggur staður 

án stríðni og leggur sig fram við að skapa öruggar aðstæður fyrir yngri 

stelpur með því að taka vel á móti þeim svo þær þurfi ekki að vera 

feimnar og óöruggar.  

Berglind á það sammerkt með Kristínu í Kastalanum að öryggi og 

skýr rammi er rauður þráður í viðtalinu. Hún vill geta gengið að því vísu 

að í félagsmiðstöðinni séu reglur haldnar og unglingar hafi þar athvarf og 

viti að hverju þeir ganga. Krefjandi reynsla af fjölbreyttu starfi er 

jafnframt áberandi í máli Berglindar auki þess sem hennar sýn á starf 

félagsmiðstöðvarinnar og eigin þátttöku fær á stöku stað samfélagslega 

skírskotun. 

Ásgeir var nokkuð á varðbergi í viðtalinu en samvera með starfsfólki 

og jafnöldrum og skemmtun eru rauðir þræðir í máli hans. Það sem er 

skemmtilegt við starfið og það sem honum sjálfum finnst skemmtilegt er 

grunnur að hans þátttöku. Ásgeir hefur jafnframt dregið úr þátttöku sinni 

frá fyrri árum vegna þátttöku sinnar í íþróttastarfi.  

Viðtalið við Skúla á það sammerkt með viðtalinu við Ásgeir að rauður 

þráður er skemmtun og samvera með vinum. Hann er duglegur að segja 

sögur af sjálfum sér í starfinu. Jafnframt vill hann bara segja sínar 

skoðanir en lítið alhæfa um starfið almennt og segist ekki hafa til þess 

þekkingu á skoðunum annarra unglinga. 

Hlín leggur ítrekað á það áherslu í gegnum sitt mál að hún sæki starfið 

ekki mikið og hafi dregið verulega úr þátttöku sinni í félagsmiðstöðva-

starfinu. Hún hefur þó sterkar skoðanir á starfinu og speglar þær í þeim 

rauða þræði, minnkandi þátttöku, sem einkennir allt hennar mál.  

Ábyrgð og skemmtun eru rauðu þræðirnir í viðtalinu við Gígju. Hún 

var nýtekin við sem formaður unglingaráðs félagsmiðstöðvarinnar og 

upptekin af því hlutverki, ábyrgð sinni í starfinu og gagnvart öðrum 
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unglingum í félagsmiðstöðinni. Hún vill að sem flestir unglingar komi í 

félagsmiðstöðina og finnist dagskráin áhugaverð og skemmtileg og að 

þeim líði vel í félagsmiðstöðinni. 

Grunnstef hjá hverjum viðmælanda er því einstaklingsbundið þrátt 

fyrir að viðtalsramminn hafi nánast verið sá sami í öllum viðtölum. 

Ólíkar áherslur viðmælenda gefa innsýn í ólíkar forsendur og aðkomu 

unglinganna að félagsmiðstöðvastarfinu. 

4.2 Félagsmiðstöðin í hugum viðmælenda 

Við lestur rannsóknargagnanna birtist mynd af því hvað félagsmiðstöð er 

í hugum viðmælenda. Þeir voru m.a. spurðir hvernig þeir myndu útskýra 

félagsmiðstöð fyrir þeim sem ekki þekktu til þeirra og hvort og þá hvaða 

máli það skipti fyrir unglinga og þau sjálf að hafa félagsmiðstöð í 

hverfinu. Jafnframt komu fram í viðtölunum aðrir þættir sem skýra 

merkingu félagsmiðstöðvarinnar í hugum viðmælenda.  

Nokkur þemu komu fram hjá viðmælendum varðandi þennan 

efnisþátt. Þau þemu sem komu fram hjá öllum eru félagsmiðstöðin sem 

aðgengi að jafningjum, góð aðstaða og skemmtun eða afþreying. Þemu 

sem komu einungis fram hjá hluta viðmælendanna voru tækifæri til 

fjölbreyttrar reynslu og öruggt athvarf.  

4.2.1 Aðgengi að jafningjum 

Allir viðmælendur koma inn á aðgengi að jafningjum sem það 

mikilvægasta við félagsmiðstöðina. „Það er bara svo gott að eiga 

einhvern svona stað þar sem allir geta hist“, segir Berglind og í þessum 

orðum hennar kristallast orð annarra viðmælenda einnig. Flestir vísa til 

samverustunda með vinum sínum og þess að fara með þeim í 

félagsmiðstöðina eða mæla sér mót við þá þar. „Ég er alltaf með vinunum 

bara, mér finnst alltaf þægilegt að vera með vinunum“ segir Skúli um 

hvað það sé sem skapi vellíðan í félagsmiðstöðinni. William leggur upp 

úr notalegu andrúmslofti félagsmiðstöðvarinnar í sínu máli og segir að í 

félagsmiðstöðinni „getur þú verið inni í hita, fengið þér kakó og verið í 

tölvunni … allt sem þú hefur heima en hér ert þú með félagsskap.“ 

Félagsmiðstöðin býður líka upp á aðgengi að öðrum unglingum en 

vinum. Eiður segir að þar hitti maður bestu vini sína og líka þá sem eru 

eldri. Kristín tekur í svipaðan streng í sínu máli og segir það „bara miklu 

betra að hafa félagsmiðstöð, þá er svona miklu meira um að vera og þá 
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kynnast allir í unglingadeildinni mjög mikið.“ Ásgeir er á sama máli og 

segir að í félagsmiðstöðinni geti maður gert eitthvað með skólafélögum 

sínum en „ekki bara setið við hliðina á þeim í skólanum.“ Það er því ekki 

einungis aðgangur að jafnöldrum og vinum heldur aðgangur að 

fjölbreyttum hópi jafningja og möguleiki á innihaldsríkari samveru sem 

virðist vera helsti kostur félagsmiðstöðvarinnar að mati viðmælenda. 

Þessi áhersla á aðgang að jafningjum í gegnum starf félagsmið-

stöðvarinnar kristallast jafnframt í öðru þema sem kemur fram í máli allra 

viðmælenda en það er mikilvægi þess að í starfi félagsmiðstöðvanna sé 

fjöldi þátttakenda mikill. Að mati viðmælenda ætti það að vera eitt af 

meginmarkmiðum starfsins að fá sem flesta til þátttöku því starfið í 

félagsmiðstöðinni sé skemmtilegast ef fjöldi þátttakenda er mikill. 

4.2.2 Sérhæfð aðstaða fyrir unglinga 

Allir viðmælendur nefna aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar sem eitt af því 

sem skipti máli varðandi félagsmiðstöðina. Það er grundvöllur þess að 

hafa það aðgengi að jafningjum sem minnst var á hér að framan. 

Húsnæðið sjálft er ofarlega í hugum viðmælenda hvað varðar aðstöðuna í 

félagsmiðstöðinni. Þar geta margir komið í einu að þeirra sögn, því þar sé 

gott pláss, ólíkt því sem sé á flestum heimilum. Margir geti setið í 

sófunum og spjallað en aðrir hafa möguleika á aðstöðu til 

hljómsveitaræfinga. Þar sé líka „pínu meira frelsi og enginn bannar þér 

neitt nema það sem er ólöglegt“ eins og Berglind kemst að orði þegar hún 

ber saman heimilið og félagsmiðstöðina. 

Í félagsmiðstöðinni segjast unglingarnir jafnframt hafa aðgang að 

fjölbreyttum tækjabúnaði sem ekki sé í boði á heimilum þeirra eða annars 

staðar í sama mæli, s.s. tölvum, borðtennisborðum, billiardborðum, 

sjónvarpi og tækjum til tónlistarflutnings. „Það eru ekki allir með 

poolborð heima hjá sér,“ segir Skúli til að undirstrika muninn á tækja-

búnaði félagsmiðstöðvarinnar og heimilisins fyrir mögulega afþreyingu 

unglinganna með vinum sínum. Berglind nefnir jafnframt að hægt sé að 

fást við fjölbreytt viðfangsefni í félagsmiðstöðinni þótt áhugamálin séu 

ólík. „Ef ég væri heima hjá mér með vinkonum mínum þá þyrftum við 

alltaf að gera allt það sama. Ef einni langar að gera þetta þá getur hún 

farið að gera það bara, hérna eru svo margir og þá eru svo margir sem 

hafa ekki sömu áhugamál.“  Í félagsmiðstöðinni er líka nægt pláss fyrir 

böll sem öllum viðmælendum fannst skipta máli.  
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Þótt bæði stelpur og strákar nefni aðstöðuna sem eitt af því mikilvægasta 

við félagsmiðstöðina virðast það frekar vera strákarnir sem nýta tæki og tól á 

staðnum en stelpurnar síður þótt þær geri það einstaka sinnum. 

4.2.3 Skemmtun og afþreying 

Allir eru unglingarnir á því að það þurfi að vera gaman í 

félagsmiðstöðinni. Skemmtun og afþreying er það sem þeir sækja allir til 

félagsmiðstöðvarinnar ásamt öðru. Viðmælendur segja jafnframt að ef 

ekki væri gaman að koma í félagsmiðstöðina myndu þeir sem og aðrir 

unglingar draga úr þátttöku sinni og jafnvel hætta þátttöku. En hvað er 

það sem er skemmtilegt að mati unglinganna? 

Viðfangsefni sem í boði eru í félagsmiðstöðinni eru dæmi um það sem 

er skemmtilegt í félagsmiðstöðinni. Þar sýnist hverjum viðmælanda sitt 

og misjafnt hvað það er sem þeim finnst skemmtilegt að fást við. Kristín 

og Berglind eru báðar á því að það séu böllin sem séu skemmtilegust en 

Ásgeir nefnir ferðalögin með unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar. Að 

mati viðmælenda skiptir jafnframt máli fyrir ánægju unglinganna með 

starfið að fjölbreytni sé í dagskrá félagsmiðstöðvarinnar og möguleiki á 

fjölbreyttum viðfangsefnum. Með því sé komið til móts við marga og þá 

verði þátttakendur í starfinu fleiri en fjöldi þátttakenda er eitt af því sem 

er skemmtilegt við félagsmiðstöðina. Félagsmiðstöð sem fáir sækja er 

ekki skemmtileg að mati viðmælenda og því keppikefli að leita allra leiða 

til að fá sem flesta í starfið.  

Viðmælendur vísa stundum til félagsmiðstöðvarinnar sem 

skemmtilegrar, í raun eins og um sé að ræða persónu. Eiður segir það gott 

við félagsmiðstöðina að „hún er aktíf, alltaf eitthvað að gera, alltaf að 

finna upp á einhverju nýju, hlustar á mann og tekur í hugmyndirnar og 

vinnur með þær.“ Í rauninni má ætla að hann sé að vísa til starfsfólksins 

sem er eitt af því sem er skemmtilegt við félagsmiðstöðina að mati 

nokkurra viðmælenda og ein forsenda þess að það sé gaman að koma í 

félagsmiðstöðina. Starfsmenn virðast hafa mikla þýðingu fyrir 

viðmælendur og þeir tala á mjög persónulegum nótum eins og um vini sé 

að ræða. Það sem mestu skiptir er jafningjanálgun starfsfólksins og 

aðgangur að stuðningi þeirra og utanumhaldi við verkefni og áhugamál í 

félagsmiðstöðinni. Sýn unglinganna á starfsfólk félagsmiðstöðvanna er 

gerð frekari skil í kafla 4.5. 
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4.2.4 Félagsmiðstöðin sem öruggt athvarf fyrir unglinga 

Eitt þemað sem fram kemur í svörum nokkurra viðmælenda snýr að 

félagsmiðstöðinni sem athvarfi í hverfinu og öryggi fyrir unglinga. Í 

hugum þeirra virðist félagsmiðstöðin því hafa meiri þýðingu fyrir 

unglinga en bara sem samkomustaður til afþreyingar.  

Kristín segir að það skipti máli að hafa félagsmiðstöð í hverfinu sem 

mótvægi við neikvæð viðfangsefni. „Margir unglingar eru í tölvunni eða 

hanga bara í tölvunni endalaust [og þá] er bara miklu skemmtilegra ef 

eitthvað er að gerast, þá geta þeir farið og viðrað sig, farið í 

félagsmiðstöðina.“ William virðist líka upptekinn af félagsmiðstöðinni 

sem mótvægi við mikla tölvunotkun unglinga. Hann segir félags-

miðstöðina vinna gegn því að unglingar verði þybbnir og latir. Hlín segir 

félagsmiðstöðina athvarf sem sé alltaf opið og þar sé hægt að koma ef 

manni leiðist, sé læstur úti eða hafi engan stað til að fara á. Berglind er á 

svipuðum nótum í sínu máli og segir félagsmiðstöðina vera stað þar sem 

unglingarnir séu alltaf velkomnir og þar sé haldið utan um unglinga.  

Þetta er bara svona kjarni ... þetta er ekki bara fyrir unglinga 

... þetta er rosalega þægilegt bara fyrir alla í hverfinu. Þetta 

bjargar þeim, þetta bjargar pössun, þetta er gott fyrir börnin 

og gott fyrir unglingana, þeir hafa svo gott af því að koma og 

hitta aðra skilurðu. Þú verður að hitta aðra annars lokar þú 

þig bara inni. Það eru rosalega margir sem eru kannski 

heima hjá sér, kannski bara í tölvunni og koma svo hingað 

og hitta fólk... Það getur bara verið gott að eiga svona stað 

sem er alltaf opinn fyrir þig, í hverfinu þínu. (Berglind) 

Berglind vísar jafnframt í máli sínu til þess að í félagsmiðstöðinni 

reyki unglingar hvorki né drekki og geti ekki „reddað sér ýmsu“ eins og í 

söluturni hverfisins. Með starfi félagsmiðstöðvarinnar sé því stutt við 

jákvæða hegðun hjá unglingum og félagslega virkni og unnið gegn 

áhættuhegðun. 

Félagsmiðstöðin er jafnframt öruggur samastaður fyrir unglinga því 

starfsfólk fylgir reglum og heldur uppi aga. Starfsfólk tryggir vellíðan 

allra í félagsmiðstöðinni með því að koma í veg fyrir stríðni. Það er 

mikilvægt að mati Kristínar. „Mér finnst það mjög gott út af því að það 

eru sumir krakkar sem eru með svo ótrúlega lítið sjálfstraust sem eru í 
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þessum skóla“. Í félagsmiðstöðinni felst öryggistilfinningin jafnframt í 

því að þekkja eða þekkja til flestra sem þar eru. William er nokkuð 

upptekinn af örygginu sem felst í hópnum sem sækir félagsmiðstöðina. 

„Ef ég myndi rekast í einhvern í Esjubergi þá veit ég alveg að hann 

myndi aldrei segja passaðu þig eða eitthvað, ef ég myndi segja fyrirgefðu 

eða eitthvað … en ef það væru einhverjir nýir krakkar þá held ég að það 

væri öðruvísi, þá kannski yrði maður að passa sig.“  

Félagsmiðstöðin er því að mati viðmælenda athvarf fyrir unglinga í 

hverfinu og öryggi hennar felst í því að vera innan um vini og jafnaldra 

án þess að eiga það á hættu að verða fyrir stríðni eða leiðast út í 

áhættuhegðun. 

4.2.5 Tækifæri til fjölbreyttrar reynslu 

Margir viðmælendur minnast á einhvern hátt á fjölbreytta reynslu í 

umfjöllun sinni um félagsmiðstöðina. Reynslan er ekki það fyrsta sem 

kemur fram í máli þeirra flestra en er þó ofarlega í huga sumra 

viðmælenda þegar þeir eru beðnir um að skýra hvað sé félagsmiðstöð og 

hvaða máli það skipti fyrir þá að hafa félagsmiðstöð.  

Reynslan snýr einkum að því sem samskipti við aðra unglinga skilar 

viðmælendum. Eiður segir félagsmiðstöðina efla félagsfærni eða „bæta 

félagslegt vit“ og útskýrir það nánar á þann veg að það snúist um hvernig 

einstaklingar eigi að haga sér innan um annað fólk. En það lærist að hans 

mati með því að fylgjast með því hvernig aðrir hegða sér og hvernig 

viðbrögð þeir fá við framkomu sinni og háttarlagi í félagsmiðstöðinni. 

Berglind segir félagsmiðstöðina bjóða upp á fjölbreytta reynslu og nefnir 

m.a. viðfangsefni í hópastarfi máli sínu til stuðnings sem og samskipti 

jafningjahópsins. „Þú lærir bara svona meira að hugsa ekki bara um þig 

heldur líka um þarfir annarra, þarft að taka tillit til annarra. Það getur líka 

verið krefjandi og þú þarf líka sjálfsaga í það.“  

En það er ekki eingöngu þjálfun félagsfærni sem félagsmiðstöðin 

býður upp á að mati viðmælenda. Þar gefst jafnframt kostur á að efla 

sjálfstraustið. Kristín segir félagsmiðstöðina hafa hjálpað sér að vinna 

bug á mikilli feimni. „Þegar ég var í áttunda bekk var ég svo rosalega 

feimin af því ég þekkti ekki neinn nema vinkonur mínar og aðra í áttunda 

bekk. En ég kynntist alveg fólkinu með því að koma hérna í 

félagsmiðstöðina ... Þetta hjálpaði geðveikt mikið að vera í þessari 

félagsmiðstöð.“ Reynsla hennar er persónuleg þar sem viðmót og 
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stuðningur starfsfólksins og unglinganna er að hennar mati ástæða þess 

að feimni minnkaði. Gígja vísar jafnframt í sjálfstraust í sinni frásögn 

enda hefur hún líkt og Kristín nýtt þátttökuna til að yfirvinna feimni. 

Eiður ræðir jafnframt sjálfstraust en hann hefur nýtt félagsmiðstöðina til 

að æfa sig í rappi og annars konar tónlist sem hann hefur flutt í 

félagsmiðstöðinni og öðrum félagsmiðstöðvum með hjálp og stuðningi 

starfsfólks og þjálfað sig í að koma fram af öryggi.  

Í félagsmiðstöðinni gefast líka tækifæri að mati Skúla sem ekki gefast 

annars staðar. Hann hefur þjálfað sig upp til að verða DJ eða plötustnúður 

og „hvar læri ég að vera DJ annars staðar? Ekki í skóla!“  

4.2.6 Samantekt 

Í hugum viðmælenda er félagsmiðstöðin því fyrst og fremst samkomustaður 

fyrir unglinga í hverfinu. Sá samkomustaður er spennandi og skiptir 

unglingana máli af því að þar hafa þeir aðgang að fjölbreyttum hópi unglinga 

og geta varið frítíma sínum með vinum við alls kyns afþreyingu og góðar 

aðstæður. Í félagsmiðstöðinni geta unglingarnir jafnframt verið á eigin 

forsendum en samt sem áður við nokkuð öruggar aðstæður og það virðist 

skipta suma viðmælendur meira máli en aðra. Félagsmiðstöðin býður líka 

upp á reynslu sem er sumum dýrmæt. 

Viðmælendur áttu ekki auðvelt með að koma orðum að því hvað 

félagsmiðstöðin væri í þeirra huga eða hvaða máli hún skipti. Hugmyndir 

þeirra komu fram smátt og smátt í gegnum hvert viðtal og flest þeirra 

nýttu dæmi til að skýra mál sitt. Allir eru viðmælendur þó á því að það 

skipti máli fyrir unglinga að hafa félagsmiðstöð í hverfinu. Sumir eru 

reyndar á því að það skipti ekki einungis máli fyrir unglingana heldur 

einnig fleiri hópa í hverfinu.  

4.3 Sýn viðmælenda á eigin þátttöku 

Í viðtölunum ræða viðmælendur almennt um þátttöku unglinga í 

félagsmiðstöðvastarfi sem og eigin þátttöku. Hér verður leitast við að 

svara því hvernig þeir sjá eigin þátttöku í starfi félagsmiðstöðvanna. Fyrst 

er fjallað um hvernig þátttökuhugtakið birtist í orðum viðmælenda. Því 

næst er sjónum beint að þremur þáttum, upphafi þátttökunnar eða fyrstu 

kynni af félagsmiðstöðvastarfi, áframhaldandi þátttöku og loks 

þátttökumynstur og mótandi þætti.  
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4.3.1 Þátttökuhugtakið í máli viðmælenda 

Þátttaka er áberandi hugtak í þeim gögnum sem hér liggja til grundvallar. 

Viðmælendur nota þó aldrei hugtakið sjálft og í viðtölunum er það hvorki 

skilgreint sérstaklega né áhersla lögð á að unglingarnir skilgreini það í 

sínu máli.  

Unglingarnir tala um „að mæta“ eða „að koma“ í félagsmiðstöðina og „að 

vera“ í félagsmiðstöðinni og í verkefnum eða viðfangsefnum á hennar 

vegum. Tveir viðmælendur nefna að þeir „kíki við“ og í báðum tilvikum í 

tengslum við að þeir eru bundnir á íþróttaæfingum hluta af opnunartíma 

félagsmiðstöðvarinnar og kíki því við á leið á æfingu eða á leið heim af 

æfingu. Þar virðist tilgangur heimsóknarinnar kristallast í því orði sem valið 

er því markmiðið virðist ekki að taka virkan þátt í því sem þar fer fram 

heldur einungis að stoppa stutt við, kannski til að halda tengslunum. 

4.3.2 Fyrstu kynni af félagsmiðstöðvastarfi 

Í ljósi þess hve þátttaka í skipulögðu félags- og tómstundastarfi virðist 

skipta miklu sem forvörn gegn áhættuhegðun er mikilvægt að skoða 

hvers vegna unglingar hefja þátttöku í slíku starfi. Viðmælendur voru því 

spurðir að því hvort þeir myndu eftir fyrstu komu sinni í félagsmiðstöðina 

og þá hvers vegna þeir hefðu komið. Umfjöllun viðmælenda skiptist í 

tvennt. Annars vegar voru það fyrstu kynni af starfinu áður en eiginleg 

þátttaka þeirra sjálfra hófst og hins vegar fyrstu kynni um leið og þátttaka 

hófst í félagsmiðstöðvastarfinu.  

Skúli rifjar upp fyrstu kynni sín af félagsmiðstöðinni sem voru strax á 

fyrstu árum grunnskólans. „Það er langt síðan, maður var hérna á 

leikjanámskeiði... Ég var hérna í gamla daga, búinn að vera í Esjubergi 

síðan ég var bara ... langt langt síðan.“ Berglind tekur í sama streng en 

hún sótti frístundaheimili sem rekið var á vegum félagsmiðstöðvarinnar 

eftir að skóla lauk á daginn. Berglind segist einnig hafa sótt böll fyrir tíu 

til tólf ára börn í félagsmiðstöðinni. Ásgeir sagði frá sinni fyrstu reynslu 

af félagsmiðstöðvastarfi í sjöunda bekk en þá var hans árgangi boðið í 

kynnisheimsókn í félagsmiðstöðina í hverfinu. Aðrir viðmælendur sögðu 

sín fyrstu kynni hafa verið í áttunda bekk. Allir viðmælendur hófu þó 

þátttöku sína að einhverju marki í félagsmiðstöðvastarfinu þegar þau voru 

í áttunda bekk og segjast jafnframt flest hafa verið hvað virkust í starfinu 

á þeim tíma. William og Gígja skera sig þó nokkuð úr hvað þetta snertir 
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því bæði eru þau mjög virk í starfinu og hefur þátttaka þeirra síst dalað 

þrátt fyrir að þau séu í níunda og tíunda bekk. 

En hvað var það sem varð þess valdandi að unglingarnir hófu þátttöku 

í starfinu í áttunda bekk, á fyrsta ári í unglingadeild grunnskólans, og 

urðu virkir þátttakendur í starfinu?  

Mér fannst það rosalega spennandi og svona ... það voru 

ógeðslega margir og þetta var eitthvað nýtt fyrir manni ... 

maður var náttúrulega ekkert á böllum þegar maður var 

yngri ... þannig að svona að koma inn, líka af því að þarna í 

áttunda bekk þá þekkti maður ekkert alla ... því það komu 

náttúrulega úr öðrum skólum .... þannig að þú kynntist alveg 

hérna fólki, kannski ef þú varst með þeim í skóla og líka í 

[félagsmiðstöðinni] þannig að ég náði að kynnast fleirum 

(Berglind). 

Mig langaði bara að sjá hvernig þetta var og hvað var verið 

að gera ... og ég hafði þú veist mikinn áhuga á íþróttahúsinu 

(Kristín). 

Einn viðmælandi sagðist ekki muna hvað það var sem var hans hvati 

að þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu en á orðum annarra viðmælenda 

virðist það einkum tvennt sem hafði mest áhrif á að þeir hófu þátttöku í 

starfi félagsmiðstöðvanna. Annars vegar var það áhugi unglinganna á 

dagskrá félagsmiðstöðvarinnar og viðfangsefnum sem þar voru í boði, 

meðal annars böll, borðtennis og opið íþróttahús, en þessi viðfangsefni 

voru meðal þess sem unglingarnir nefndu og virtust ríma við áhugamál 

þeirra. Hins vegar virðist á orðum viðmælenda að forvitni og spenna fyrir 

einhverju nýju hafi ráðið því að unglingarnir hófu þátttöku í 

félagsmiðstöðvastarfinu. Þar skipta jafnaldrar og vinir mestu máli því 

viðmælendur nefna að í félagsmiðstöðinni hafi þeir möguleika á að hitta 

marga í einu og að kynnast nýju fólki.  

Það virðist því vera einhvers konar spenna og eftirvænting sem fylgir 

því að verða unglingur og fá aðgang að félagsmiðstöðinni, þeim 

viðfangsefnum sem þar eru í boði og möguleikanum á að hitta jafnaldra 

sína í þessu umhverfi sem er hvatinn að fyrstu heimsóknum viðmælenda í 

félagsmiðstöðina á unglingsárunum. Allir virtust hafa verið jafnspenntir 
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fyrir starfinu í áttunda bekk, líka þeir viðmælendur sem höfðu að 

einhverju leyti kynnst félagsmiðstöðinni á sínum yngri árum.  

4.3.3 Áframhaldandi þátttaka í félagsmiðstöðvastarfinu  

En dugar áhugi á viðfangsefnum félagsmiðstöðvarinnar og spennan fyrir 

því að fá að taka þátt í starfinu og hitta jafnaldra sína þar til að viðhalda 

áhuga viðmælendanna á starfinu? Viðmælendur, sem allir voru í níunda 

og tíunda bekk grunnskóla þegar viðtölin fóru fram, voru þátttakendur í 

félagsmiðstöðvastarfinu þótt þátttökumynstur þeirra væri ólíkt eins og 

nánar verður vikið að í kafla 4.3.4 hér á eftir. Allir viðmælendur nefndu 

fleiri en eina ástæðu fyrir því að þeir hafa sótt félagsmiðstöðvastarfið 

áfram. Þau þemu sem koma fram í máli þeirra eru samvera, skemmtun, 

félagslegt net og hvatning. 

Það sem allir viðmælendur nefna sem ástæðu þess að þeir sæki 

félagsmiðstöðvastarfið er að hitta og vera með fólki, ýmist jafnöldrum 

sínum og vinum eða starfsfólki. Þau nefna jafnframt möguleika á því að 

hitta fjölbreyttan hóp, ekki eingöngu vini sína og jafnaldra heldur líka 

eldri unglinga og þá sem eru jafnvel í öðrum skólum. Líkt og aðgangur að 

jafnöldrum og samvera með vinum er önnur meginástæða þess að 

unglingar hefja þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu er það jafnframt sá 

meginþáttur sem hvetur þá til áframhaldandi þátttöku í starfinu.  

Þú hittir kannski bestu tvo vini þína í páskafríinu eða 

eitthvað ... síðan ... þú veist þú byrjar ekki að sakna að læra í 

skólanum fattarðu en  þú saknar þess að hitta alla vini þína, 

sko, ALLA skilurðu ... hópinn, þannig að ef þú ert að fara í 

félagsmiðstöð skilurðu þá ertu að fara að hitta félagana, 

FÉLAGSsmiðstöð skilurðu. Þá hittirðu alla, líka þá sem eru 

eldri (Eiður). 

Félagsmiðstöðin virðist því bjóða upp á einskonar félagslegt net í 

hugum viðmælenda. Einn viðmælandi tekur starfsfólk 

félagsmiðstöðvarinnar sérstaklega fram sem ástæðu þess að hann komi í 

félagsmiðstöðina nú en aðrir viðmælendur nefna starfsfólkið einungis 

sem eitt af því sem félagsmiðstöðin hefur upp á að bjóða og sé kostur við 

félagsmiðstöðina.  

Fimm viðmælendur nefna jafnframt að starfsfólk hafi hvatt þá til að 

gefa kost á sér í verkefni á vegum félagsmiðstöðvarinnar, s.s. 
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unglingaráð, og til almennrar þátttöku í starfinu. Kristín íhugar að taka 

þátt í nemendaráðinu. „Ég hef ekki haft tíma í það en starfsfólkið vill 

samt sjá mig í því á næsta ári sko.“ Tveir viðmælendur sögðu hvatningu 

frá vinum um að sækja félagsmiðstöðina eina af ástæðum þess að þeir 

kæmu reglulega. Vinir eða jafningjar hringjast á, mæla sér mót í 

félagsmiðstöðinni og hvetja hver annan til „að mæta“. Berglind segist 

koma í félagsmiðstöðina til að breyta til en hún hefur alla jafna mikið að 

gera við íþróttaæfingar, þjálfun og barnapössun. „Það getur verið 

ógeðslega gott að koma hér bara og tala, lesa blöð og bara gera eitthvað 

... og þá svona breyta um umhverfi.“  Viðmælendur virðast því viðhalda 

því félagslega neti sem félagsmiðstöðin gefur þeim aðgang að með því að 

hvetja hver annan til þátttöku og styrkja þannig stoðir þess. Í máli flestra 

þeirra kemur jafnframt fram að æskilegt sé að sem flestir sæki starfið og 

að fjölmennir viðburðir séu skemmtilegastir.  

Skemmtanagildi félagsmiðstöðvastarfsins virðist þeim ofarlega í huga. 

Flestir viðmælendur segjast sækja starfið vegna þess að það sé 

skemmtilegt. „Esjuberg er félagsmiðstöð hverfisins og mjög skemmtilegt 

að vera hérna, mjög mjög skemmtilegt starfsfólk ... þetta er bara mjög 

mjög, mjög skemmtilegt og við erum að reyna að fá meiri krakka svo að 

... þetta yrði bara skemmtilegra skilurðu“ segir William. Skúli orðar það 

sem svo að hann sæki starfið til að forðast leiða. Og samvera með 

jafnöldrum og afþreying er það sem er skemmtilegast að mati 

viðmælenda. En það er líka skemmtilegt að fást við ýmislegt af því sem 

félagsmiðstöðin býður upp á. Nokkrir viðmælendur tilgreindu jafnframt 

að þeir hefðu hlutverki að gegna í starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. Gígja 

og William nefndu þátttöku í unglingaráði, Eiður sinnti ýmsum 

verkefnum fyrir félagsmiðstöðina, s.s. að aðstoða starfsfólk við 

myndatökur og vera fulltrúi félagsmiðstöðvarinnar í ýmsum uppákomum 

innan sem utan félagsmiðstöðvarinnar og Kristín virtist líta á það sem 

hlutverk sitt að hvetja alla unglinga til þátttöku í starfinu, einkum þá sem 

eru yngri og óframfærnir. Ásgeir ræddi jafnframt hlutverk sitt í 

félagsmiðstöðinni eða breytingar á því. Hann var áður þátttakandi í 

unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar. Þá sótti hann starfið mun meira 

vegna mætingarskyldu þeirra sem sitja í ráðinu en hann hefur minnkað 

veru sína í félagsmiðstöðinni nú vegna annarra verkefna. Það virðist því 

ekki vefjast fyrir viðmælendum að verja kröftum sínum og tíma í verkefni 

á vegum félagsmiðstöðvarinnar sem eru krefjandi í þeirra garð og það er 

hluti af því sem er skemmtilegt í félagsmiðstöðinni að þeirra mati. 



 

56 

Tveir viðmælendur virðast vera að draga úr þátttöku sinni í starfinu. 

Hlín sem er í níunda bekk segist ekki koma oft í félagsmiðstöðina og 

ítrekar þau orð í gegnum viðtalið. „Ef það eru böll og svona þá kannski 

kemur maður ... bara svona ef það er eitthvað að gerast.“ Ástæðuna segir 

hún vera þá að það séu fáir í hennar hópi sem komi í félagsmiðstöðina. 

Hlín hefur ekki verið þátttakandi í hópastarfi, ráðum né nefndum, og er 

mikið með eldri stelpum sem hún æfir með dans utan hverfisins. Hlín er 

jafnframt sú eina sem ekki segist vilja koma meira í félagsmiðstöðina 

ólíkt öðrum viðmælendum. Ásgeir er í tíunda bekk og hefur sótt starfið 

mikið í áttunda og níunda bekk og m.a. setið í unglingaráði félags-

miðstöðvarinnar. Hann gaf kost á sér til áframhaldandi setu í 

unglingaráðinu um haustið en var ekki kosinn og hefur því ekki sama 

hlutverki að gegna og áður. Hann æfir stíft hópíþrótt og æfingartíminn 

skarast við opnunartíma félagsmiðstöðvarinnar. Hann segist enn kíkja við 

á leiðinni af æfingu en það sé aðallega til að hitta starfsfólkið og þá 

einkum einn starfsmann. Í sínu máli virðist Ásgeir því vera að fjarlægjast 

það sem hann upphaflega sótti í félagsmiðstöðina, samveru með vinum, 

borðtennis og þátttöku í unglingaráðinu. 

Af orðum viðmælenda má því skilja að skemmtun og tengsl við 

jafnaldra og stundum starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar sé megin-

drifkraftur þess að unglingarnir sæki starfið. Félagsmiðstöðin virðist því 

bjóða viðmælendum sem hvað virkastir eru í starfinu upp á félagslegt net 

sem styrkist með hvatningu frá vinum og starfsfólki um þátttöku og þeirri 

tilfinningu viðmælenda að hafa hlutverki að gegna í starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar og tilheyra þeim hópi sem hana sækir. Þegar 

hvatning jafnaldra eða starfsfólks er ekki til staðar og unglingur hefur 

ekki hlutverki að gegna í starfi félagsmiðstöðvarinnar er þátttakan minni 

og tengsl við jafnaldra og starfsfólk í félagsmiðstöðinni ekki eins sterk. 

4.3.4 Þátttökumynstur og mótandi þættir 

Viðmælendur lýsa allir eigin þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu, hvað það 

er sem þeir séu  að fást við og hvernig þátttöku þeirra sé háttað. Í máli 

þeirra koma fram fimm þemu sem eru nokkuð sammerk öllum 

viðmælendum. Þessi þemu eru hlutverk þeirra í félagsmiðstöðinni, tími 

og annríki, viðfangsefni og dagskrá, aldur þeirra og opnunartími 

félagsmiðstöðvanna. 
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Allir viðmælendurnir álitu það á einhvern hátt eftirsóknarvert að starfa 

í ráðum og nefndum á vegum félagsmiðstöðvarinnar og eru öll tilbúin að 

gefa kost á sér í slík verkefni utan Hlínar sem segist ekki hafa tíma. Unga 

fólkið er þó mismikið tengt slíkum verkefnum í félagsmiðstöðinni þegar 

viðtölin fara fram. Skúli er þátttakandi í DJ-ráði sem er hópur plötusnúða 

á staðnum. Að hans sögn fylgir starfinu fundarseta, þátttaka og viðvera á 

uppákomum í félagsmiðstöðinni. „Ef það er að koma ball þá er fundur og 

það er talað um ... ef það vantar eitthvað, mætið klukkan þetta ... og svo 

færum við oft græjurnar.“ Berglind er í ungmennaráði sem starfar í 

félagsmiðstöðinni fyrir allt hverfið þar sem unglingar ræða um málefni 

unglinga í hverfinu. Hún vildi jafnframt taka þátt í stelpuklúbbi þegar hún 

var yngri en þorði því ekki af því þar var mikið um eldri stelpur. William 

er í unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar og hefur verið þar í tvö ár og vill 

gjarnan gefa kost  á sér í ungmennaráð hverfisins á næsta ári. Kristín 

hefur verið í stelpuklúbbi og vill gjarnan bjóða sig fram í unglingaráð 

félagsmiðstöðvarinnar. „Besta vinkona mín er í unglingaráðinu og ég fæ 

að vita hvað er í gangi og svona.“ Ásgeir var tvö ár í unglingaráði sinnar 

félagsmiðstöðvar en var ekki kosin núna þriðja árið þótt hann gæfi kost á 

sér. Hann segir starfið hafa verið skemmtilegt en tímafrekt. Gígja er 

formaður unglingaráðsins sem hún hefur starfað með í tvö ár. Hún hefur 

líka verið í stelpuklúbbi í félagsmiðstöðinni. Eiður vill gjarnan gefa kost á 

sér í unglingaráð næsta vetur en hann hefur jafnframt tekið þátt í stórum 

viðburðum á vegum félagsmiðstöðvarinnar, s.s. verið fulltrúi sinnar 

félagsmiðstöðvar í keppnum á vegum SAMFÉS.  

Tímaskortur er eitt af því sem kom fram í máli flestra viðmælenda 

þegar þátttaka þeirra í starfinu var til umræðu. Allir viðmælendur segjast 

hafa mikið að gera. Nokkrir þeirra segjast myndu sækja starfið meira ef 

þeir hefðu meiri tíma aflögu og segjast alltaf koma þegar þeir geta. Hlín 

er á öðru máli og segist ekki myndi koma meira þótt hún hefði meiri tíma. 

Skúli segist stundum sleppa íþróttaæfingum til að koma í 

félagsmiðstöðina ef eitthvað sem hann telur spennandi er á dagskrá. Gígja 

og William eru sama sinnis og forgangsraða viðfangsefnum sínum á víxl. 

Kristín segist skipuleggja tíma sinn mjög vel, heimalærdóm og 

íþróttaæfingar, til að geta sótt félagsmiðstöðvastarfið. Berglind, Ásgeir og 

Eiður láta íþróttaæfingar ganga fyrir þátttöku sinni í félagsmiðstöðva-

starfinu vegna mætingaskyldu í íþróttirnar og til að halda stöðu sinni í 

liðum sínum. Þau segjast koma ef æfingar falli niður eða á leiðinni heim 

af æfingum. Það togast því á í þeim flestum að sækja starfið í félags-
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miðstöðinni annars vegar og sinna öðrum áhugamálum hins vegar. 

Berglind segir að það „mætti hafa fjölbreyttari opnunartíma svo allir hafi 

kost á að koma ... hafa kannski þessa viku mánudag og miðvikudag og svo 

næstu viku þriðjudag og fimmtudag svo það komist allir einhvern dag.“  

Þrír viðmælendur taka það sérstaklega fram að þeir sæki meira í 

skipulagða viðburði og hópa í félagsmiðstöðinni en síður opið hús. Þeir 

sækja allir sömu félagsmiðstöðina. Aðrir gera ekki slíkan mun á opna 

starfinu og skipulagðri dagskrá eða viðburðum í sínu máli þegar þeir ræða 

eigin þátttöku. Kristín segir sína þátttöku aðeins mótast af því hvað sé á 

dagskrá hverju sinni og þess vegna leggur hún áherslu á að hafa festu í 

dagskránni sem hún ítrekar í gegnum viðtalið. 

Stundum þá mætti þú veist... þegar ég kannski mæti og er að 

drífa mig og svona... þá kannski kemur þú veist... ef það á að 

vera eitthvað á dagskrá og svo kannski er það ekki á dagskrá 

þá er ég búin að ... það kemur stundum fyrir (Kristín). 

Aldur þátttakendanna virðist að einhverju leyti hafa áhrif á þátttöku 

þeirra. Fjórir af viðmælendunum segjast hafa minnkað þátttöku sína sem 

hafi verið mest í áttunda bekk. Þrír þeirra eru nú í tíunda bekk og einn í 

níunda. Hlín sem er í níunda bekk segir sinn vinahóp vera stelpur í tíunda 

bekk sem hún æfi með dans og hún eigi því lítið erindi í félagsmiðstöðina 

nú. Eiður segir íþróttaæfingar hitta á sömu kvöld og opnun 

félagsmiðstöðvarinnar þetta árið. Hann komi þó alltaf fyrir eða eftir 

æfingu og virðist ekki upplifa þátttöku sína minni fyrir vikið, einungis 

styttri tími í senn.  

Almennur opnunartími virðist líka hafa áhrif á sýn unglinganna á eigin 

þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu. Þeir viðmælendur sem sækja starf í 

félagsmiðstöð sem opin er bæði á daginn og á kvöldin tilgreina það 

sérstaklega að þeir mæti frekar á kvöldin þótt flest þeirra komi annað slagið 

yfir daginn. Hjá þeim unglingum sem sækja félagsmiðstöð sem opnar 

seinna á daginn er þessi aðgreining ekki til umræðu og viðmælendur tala 

ekki um mismunandi aðsókn eftir dag- og kvöldtíma. Þátttaka viðmælenda 

í öðrum viðfangsefnum í frítímanum, tímaskortur, opnunartími, aldur og 

áhugi á viðfangsefnum í starfinu virðist því móta þátttöku þeirra í 

félagsmiðstöðvastarfinu. Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir áhrifaþætti á 

þátttökuferlið í félagsmiðstöðinni, byggð á orðum viðmælenda. 
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Tafla 3. Mótandi þættir á þátttökuferli 

 Skráning – 

fyrstu kynni 

Frekari þátttaka Skuldbinding  

Styður við -Áhugaverð 

viðfangsefni 

-Forvitni og 

spenna / 

nýjabrum 

-Góð tengsl við 

starfsfólk 

-Upplifun að 

tilheyra hópnum 

 

-Hlutverk 

-Ábyrgð 

-Upplifun um 

lærdómsríka 

reynslu 

Dregur úr (ekkert kom 

fram hér) 

-Önnur áhugamál / 

frístundastarf 

-Framboð á 

viðfangsefnum 

-Óhentugar 

tímasetningar 

-Hækkandi aldur 

4.3.5 Samantekt 

Allir viðmælendur hafa mörg járn í eldinum og fást við önnur 

viðfangsefni í frítíma sínum auk félagsmiðstöðvastarfsins. Öll ræða þau 

jafnframt að opnunartími félagsmiðstöðvarinnar skarist við önnur 

viðfangsefni. Það er því ljóst að þátttaka þeirra í félagsmiðstöðvastarfi 

mótast af þátttöku þeirra í öðrum viðfangsefnum og skuldbindingum í 

daglega lífinu.  

Þegar þátttökuhugtakið er skoðað með fyrstu kynni, helstu hvata til 

núverandi þátttöku og þátttökumynstur að leiðarljósi virðast það vera 

tengsl unglinganna við starfið, hvort einhvers konar skuldbinding er til 

staðar eða ekki, sem þátttaka þessara viðmælenda speglast í. Þegar orð 

viðmælenda um eigin þátttöku eru skoðuð út frá skuldbindingarhugtakinu 

virðist skuldbinding tengja saman fyrstu kynni unglinga af 

félagsmiðstöðvastarfinu, áframhaldandi virka þátttöku þeirra og 

þátttökumynstur. Skemmtun, tengsl við jafningja og starfsfólk, þátttaka í 

verkefnum eða viðfangsefnum og skemmtun virðast því vera mótandi 

þættir hvað varðar þátttöku viðmælendanna í starfinu. Þegar tengslin við 

starfið eru minni eins og hjá Hlín eða hlutverk og staða innan 

félagsmiðstöðvarinnar breytist eins og hjá Ásgeiri virðist skuldbindingin 

minni og í framhaldi af því minnkar þátttaka í félagsmiðstöðvastarfinu. 

Það þarf þó ekki að þýða að viðkomandi unglingar séu á villigötum með 
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viðfangsefni sín í frítímanum því bæði Hlín og Ásgeir eru önnum kafin í 

öðrum verkefnum. Og alls ekki er hægt að fullyrða neitt um orsaka-

samhengi út frá orðum viðmælendanna. 

Í ljósi þess að allir viðmælendur eru þátttakendur í félags-

miðstöðvastarfi þegar viðtölin eru tekin má leiða að því líkum að áhugi 

þeirra á starfinu sem kviknaði strax í áttunda bekk gefi tilefni til að ætla 

að þau verði virkir þátttakendur í starfinu ef áhugi þeirra stendur undir 

væntingum hvað varðar aðgang að jafningjum, starfsfólki, skemmtun og 

hlutverki í starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. Aukin tengsl við starfið kalla 

fram tilfinningu fyrir því að tilheyra í starfinu og unglingarnir upplifa 

skuldbindingu gagnvart verkefnum, jafningjum og starfsfólki. 

4.4 Lærdómur og reynsla af þátttöku í 

félagsmiðstöðvastarfi 

Unglingarnir voru allir spurðir um hvort og þá hvað og með hvaða hætti 

þeir lærðu af þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu. Þó var ekki kannað 

sérstaklega í viðtölunum hvaða merkingu viðmælendur lögðu í orðið 

lærdóm eða að læra. Flestir voru sammála um að unglingar læri í 

félagsmiðstöðvastarfi og telja sig sjálfa hafa lært af sinni þátttöku. Hlín 

segir að það sé vel mögulegt að læra af því að vera í félagsmiðstöð en 

telur sig þó sjálfa ekki hafa lært neitt. Hún lýsir einnig þeirri skoðun „að 

félagsmiðstöðin sé ekki svona staður þar sem maður eigi að vera að læra 

eitthvað nýtt og nýtt og nýtt heldur bara svona staður bara ... til að vera á 

og hafa rólegt og svona.“ Ásgeir er sá eini sem er á því að unglingar læri 

ekki neitt af því að taka þátt í félagsmiðstöðvastarfinu en hann segist hins 

vegar hafa öðlast reynslu.  

Nokkur þemu koma fram hjá viðmælendum um lærdóm af 

félagsmiðstöðvastarfi en ekkert þema kom fram hjá öllum viðmælendum. 

Þau þemu sem fram komu voru þekking, verkleg færni, félagsleg færni 

þar sem samskiptafærni var áberandi þáttur, persónuleg færni þar sem 

sjálfstraust var áberandi þáttur, og lífsgildi. Þessum þemum er hér gerð 

skil með vísan í orð unglinganna sjálfra. 

4.4.1 Þekking 

Eitt af þeim þemum sem fram koma í máli Hlínar, Berglindar og Kristínar 

er þekking. Þótt Hlín segist sjálf ekki hafa lært neitt af sinni þátttöku í 

félagsmiðstöðvastarfi segir hún að það sé „örugglega hægt að læra fullt 
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hérna ... bara líka af starfsmönnunum ... ef þeir segja eitthvað fróðlegt.“ 

Berglind tekur mun dýpra í árinni og nefnir forvarnarnámskeið og 

fræðslu þar sem unglingar læri um kynlíf og skaðsemi eiturlyfja, meðal 

annars í gegnum jafningjafræðslu. „Mér finnst gott að vera frædd um 

hættur og mér finnst rosalega gott að fá svona fræðslur.“ Kristín nefnir 

líka að unglingar læri af fræðslukvöldum en þó nefnir hún ekki sérstaka 

þekkingu í viðtalinu.  

4.4.2 Verkleg færni 

Verkleg færni, að læra að gera eitthvað, kemur sem þema hjá flestum 

viðmælendum. Gígja segist læra að skipuleggja viðburði í starfi sínu í 

unglingaráði. Skúli er sama sinnis og segir að það sé öðruvísi skipulag en 

maður læri í skólanum. Í skólanum læri maður að vera skipulagður en í 

félagsmiðstöðinni að skipuleggja. Sjálfur segist hann vera að læra að 

verða plötusnúður sem meðal annars felur í sér að setja saman lagalista 

og læra hvernig hann „nái stuðinu í hópinn“. Hann segist jafnframt hvergi 

geta lært það annars staðar.  

Eiður nefnir borðtennis, billjard og bakstur sem færni sem unglingar 

læri af þátttöku sinni í félagsmiðstöð. Að hans mati er jafnframt hægt að 

auka færnina því „maður æfir sig náttúrulega í borðtennis ... og verður 

góður í borðtennis.“ Hann tilgreinir ekki verklega færni sem hann sjálfur 

hefur tileinkað sér. 

Þótt Hlín sé ekki ræðin um lærdóm unglinga í félagsmiðstöðvastarfi 

nefnir hún að stelpur læri að mála sig á stelpukvöldi. Henni finnst sá 

lærdómur þó ekki vega þungt. „Ég held það nýtist ekkert mikið að kunna 

að mála sig, ekki held ég upp á framtíðina að gera.“ Ásgeir segist ekkert 

hafa lært af þátttöku sinni í starfinu en hann hafi öðlast reynslu af því að 

vera í unglingaráði og taka að sér verkefni þar, m.a. að taka á móti yngri 

krökkum í félagsmiðstöðinni. Hann segist hafa öðlast reynslu af því að 

„vinna við þetta og kenna krökkum“ og sú reynsla nýtist honum ef hann 

fari að vinna í skóla eða leikskóla í framtíðinni. 

Kristín segir að það séu helst leikir sem unglingar læri ef starfsfólkið 

kenni þá. Kristín segir jafnframt að það sé munur á því sem unglingar 

læri í opna starfinu og því sem lærist í klúbbastarfi. Hún á mun 

auðveldara með að ræða það sem hún telur sig og hinar stelpurnar í 

stelpuklúbbnum hafa lært af sinni þáttöku þar. Hún nefnir m.a. sjálfsvörn, 
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brjóstsykursgerð og leiki sem unglingar glími við á klúbbakvöldum og á 

námskeiðum. 

4.4.3 Félagsleg færni 

Helmingur viðmælenda nefnir þætti í sínu máli sem flokka má sem 

félagslega færni. Það fyrsta sem Eiður nefnir þegar hann er spurður að því 

hvað hann telji unglinga læra í félagsmiðstöðinni er „félagslega 

náttúrulega“ og sjálfur hefur hann öðlast „félagslegt vit ... hvernig maður 

á að haga sér í kringum fólk.“ Hann útskýrir nánar hvernig það nám fer 

fram í gegnum samskipti við jafningja sína í félagsmiðstöðinni.  

Náttúrulega ef þú ert í kringum fullt af fólki skilurðu og þú 

sérð hvernig aðrir akta og hvernig viðbrögð þeir fá ... þannig 

að þú skilurðu kæmir kannski ... bleeee ... skilurðu sem 

dæmi ... og þau myndu bara segja af hverju ertu að segja 

bleee ... það er glatað skilurðu ... að þykjast vera með 

einhverja stæla við mig og þykjast vera töff, þá náttúrulega 

lærirðu það (Eiður). 

Með orðum sínum vísar Eiður til þess að hann læri af samskiptum 

sínum við jafningja sína í félagsmiðstöðinni. Hann nefnir einnig hópefli 

sem leið til að læra sem mikið sé unnið með í félagsmiðstöðinni. William 

vísar einnig til hópeflisleikja og reynslu sinnar af starfi í unglingaráðinu. 

Þar hafi hann lært í gegnum leiki að treysta hinum unglingunum og 

samvinna sé oft eina leiðin til að leysa erfið verkefni. Gígja er á sama 

máli og William og segir að í gegnum starf unglingaráðsins „læri ég 

náttúrulega að vinna með öðrum og skipuleggja.“  

Berglind er upptekin af reynslu sinni af því að starfa í 

ungmennaráðinu og þar nefnir hún að unglingar læri að horfa á hluti frá 

öðru sjónarhorni og samskipti við annað fólk. Hún sér jafnframt ávinning 

af þeim lærdómi til framtíðar því hún muni þá kunna að hafa samskipti 

við fólk sem hún ekki þekkir þegar hún fer í framhaldsskóla. Berglind 

segist jafnframt læra svipað í opna starfinu.  

Hérna í Esjubergi þegar það eru svona margir þá þarftu 

náttúrulega að geta talað við fólk, haft samskipti sem maður 

lærir náttúrulega af hinum og þarft  náttúrulega að vera 

þolinmóður af því að það eru kannski margir sem vilja gera 
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það sama ... og maður verður að læra að stjórna sjálfum sér 

skilurðu ... því ef þú kemur og ert að bíða eftir billjard og 

það er eitthvað fólk í billjard, það er kannski röð, þá verður 

maður bara að bíða ... skilurðu, þú lærir bara svona meira að 

hugsa ekki bara um þig heldur líka um þarfir annarra með ... 

þarft að taka tillit til annarra ekki bara til þín... það getur líka 

verið krefjandi og þú þarft sjálfsaga í það (Berglind).  

Berglind segir þó að félagsmiðstöðin sé ekki eini staðurinn fyrir þess 

konar lærdóm heldur lærist þessi færni víða því „maður lærir þetta í 

svona mannlegum samskiptum, þú getur farið í allt mögulegt og þú lærir 

alltaf, kjarninn er alltaf sá sami“. Berglind segist því læra í gegnum 

samskipti við jafningja sína í félagsmiðstöðinni og tekur þar í sama streng 

og Eiður. Samskiptafærni virðist því vera eitt af því sem þau telja sig læra 

í viðfangsefnum sínum í félagsmiðstöðinni. 

4.4.4 Persónuleg færni – persónulegir eiginleikar 

Þættir sem snúa að persónulegri færni koma fram hjá flestum 

viðmælendum, öll nefna þau sjálfstraust og fjögur þeirra nefna feimni 

sérstaklega. 

Eiður segir reynsluna af því að hafa komið fram á vegum 

félagsmiðstöðvarinnar og að tala fyrir framan fólk hafi losað sig við 

feimnina og að það sé gott fyrir framtíðina. Skúli tekur í sama streng. Að 

yfirvinna feimni er það fyrsta sem Skúli nefnir þegar hann er spurður 

hvað unglingar læri í félagsmiðstöðvastarfinu. Hann tekur sjálfan sig sem 

dæmi þegar hann er spurður um hvort það sem unglingar læri í 

félagsmiðstöðinni nýtist til framtíðar. „Til dæmis er ekki gott að vera 

feiminn í framtíðinni, maður lærir að vera ekki feiminn hér ... ég var 

dálítið feiminn þegar ég var yngri ... ég hætti því nú bara allt í einu í 

áttunda bekk, þá bara kom þetta.“ Kristín gerir feimni jafnframt að 

umtalsefni þegar hún er spurð um fyrstu reynslu sína af þátttöku í 

félagsmiðstöðvastarfinu. Hún segist hafa lært að maður þarf alls ekki að 

vera feiminn og að hún hafi hætt að vera feimin vegna hlýlegrar móttökur 

frá unglingum og starfsfólki félagsmiðstöðvarinnar. 

Þá bara náttúrulega hætti ég að vera eitthvað svona feimin, 

þetta hjálpaði geðveikt mikið að vera í þessari félagsmiðstöð 

... bara af því að ég var svo ótrúlega feimin og svo allt í einu 
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þegar ég fór að koma í félagsmiðstöðina hætti það einhvern 

vegin (Kristín). 

Kristín virðist jafnframt upplifa það sem skyldu sína að styðja við 

bakið á þeim sem eru með lítið sjálfstraust í félagsmiðstöðinni og „hjálpa 

þeim með því að segja, þú veist, ekki vera að þessu og svona,“ við þá sem 

eru að stríða. Hún segir það jafnframt eiga eftir að gagnast sér í 

framtíðinni að vita það að hún þurfi ekki að vera feimin og geti bara verið 

sjálfsörugg. 

Gígja segir þátttökuna í félagsmiðstöðinni og síðar nemendaráðinu 

hafa hjálpað sér mikið við að yfirvinna feimni.  „Hún [félagsmiðstöðin] 

hefur hjálpað manni rosalega mikið … ég var náttúrulega bara, ég get 

sagt félagsfælin.“ Eiður segir að yngri krakkar sem hann hefur kennt 

breakdans og rapp innan veggja félagsmiðstöðvarinnar að beiðni 

starfsmannsins Þórs læri af honum að „vera svalir“. Eiður nefnir 

jafnframt ábyrgð og segist sjálfur hafa lært að axla ábyrgð með því að 

standa sig með þau verkefni sem honum eru úthlutuð og að mæta á fundi. 

Berglind fer nokkuð víða í umfjöllun sinni um lærdóm og vísar þar 

bæði í þátttöku sína í ungmennaráði og almennu starfi félags-

miðstöðvarinnar varðandi persónulega færni. Í ungmennaráðinu segist 

hún læra að tjá sig við annað fólk, vera sjálfstæð í skoðunum og hugsa 

sjálfstætt. Berglind segir jafnframt sjálfstraust vera það sem hún öðlist til 

framtíðar í kjölfar þess að hafa lært að opna sig meira og vera ákveðin 

með skoðanir sínar. William tekur í sama streng og Berglind og segir frá 

sinni reynslu af starfinu í unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar. „Það er 

það skemmtilega við það að þú færð að rökræða við annað fólk og þú 

lærir á því … ég held að það eigi eftir að gagnast manni í lífinu.“ 

Berglind, William og Eiður nefna öll ræðumennsku sem færni sem lærist 

af þátttöku í unglingaráði félagsmiðstöðvarinnar og í máli sínu vísar 

Berglind í námskeið sem hún sótti ásamt fleiri unglingum þar sem leikari 

kenndi framkomu og tjáningu.  

4.4.5 Lífsgildi 

Það er athyglisvert að skoða það fyrsta sem Kristín nefnir þegar hún er 

spurð að því hvort hún telji að unglingar læri eitthvað á því að taka þátt í 

félagsmiðstöðvastarfi. „Örugglega, læra bara til dæmis að vera þú veist 

góðir við allt og alla skilurðu.“ Sýn hennar á að manngæska sé eitt af því 
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sem unglingar læri af þátttöku sinni í félagsmiðstöðvastarfi skýrir hún á 

þá leið að starfsfólk séu þar fyrirmyndir og bregðist við ef það verður vart 

við stríðni eða neikvæða framkomu milli unglinganna. Sjálf virðist 

Kristín hafa tileinkað sér sömu viðbrögð og segist leggja sig fram um 

styðja við bakið á jafnöldrum sínum með lélegt sjálfstraust með því að 

andmæla þeim sem eru með stríðni. Gæska er því eitt af því fyrsta sem 

Kristín telur upp sem lærdóm af þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi. 

Í máli Berglindar þar sem hún lýsir félagslegri færni nefnir hún einnig 

hugtök sem flokka mætti sem lífsgildi. Þolinmæði, sjálfsstjórn og tillitsemi 

eru allt lífsgildi, gildi sem fólk tileiknar sér og vill hafa að leiðarljósi í lífi 

sínu. Í máli Berglindar kemur þó ekki fram með afgerandi hætti að hún hafi 

tileinkað sér þessa þætti heldur einungis að þeir séu æskilegir í opnu starfi 

félagsmiðstöðvarinnar í samskiptum unglinganna á milli.  

4.4.6 Samantekt 

Umræða um reynslu og lærdóm af þátttöku í starfi félagsmiðstöðva var 

mismikil milli viðmælenda. Sumir viðmælendur virtust tengja hugtakið 

lærdóm við skólann og hugtakið reynsla virtist að sumu leyti henta betur í 

viðtölunum. En aðrir viðmælendur gripu bæði hugtökin á lofti og orðuðu 

þau jafnvel af fyrra bragði í frásögnum sínum. 

En hvort sem viðmælendur nota orðin lærdómur eða reynsla eru allir 

viðmælendur sammála um að unglingar geti haft af því persónulegan 

ávinning að taka þátt í félagsmiðstöðvastarfi. Enginn viðmælandi kemur í 

sínu máli inn á öll þau þemu sem hér er gerð skil en allir viðmælendur 

koma inn á fleiri en eitt þema. Flestir nefna þætti sem snúa að verklegri 

færni og persónulegri færni/eiginleikum en færri nefna þætti sem snúa að 

hinum þemunum þremur, félagsfærni, þekkingu og lífsgildi.  

4.5 Sýn unglinganna á starfsfólk félagsmiðstöðva 

Við greiningu gagnanna er umfjöllun um starfsfólk félagsmiðstöðvanna 

áberandi og starfsfólkið er einn af þeim þáttum í starfi félags-

miðstöðvanna sem unglingarnir vilja ræða. Það er sammerkt öllum við-

mælendum að þeir skoða starfsfólk sem hóp fullorðinna og greina sig 

sjálfa sem annan hóp, sem unglinga, og setja fram sína umfjöllun með því 

að skoða samspil þessara hópa. Viðmælendur spegla jafnframt hugmyndir 

sínar um starfsfólk félagsmiðstöðva með samanburði við aðra hópa 
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fullorðinna í daglegu lífi unglinga, s.s. starfsfólk íþróttahúsa, kennara, 

foreldra og starfsfólk í söluturnum.  

Umfjöllun viðmælenda um starfsfólk hverfist í raun aðeins um eitt 

þema, góða starfsmanninn, en þeir eru allir sammála um að gott starfsfólk 

sé mikilvægt hverri félagsmiðstöð. Það sem einkennir gott starfsfólk 

hefur svo nokkrar birtingarmyndir í máli unglinganna og þar eru þrjú 

þemu mest áberandi, starfsfólk sem jafningjar, starfsfólk sem 

leiðbeinendur og stuðningsaðilar, og starfsfólk sem verndarar. Í máli 

unglinganna birtist líka valdastaða starfsfólksins gagnvart unglingunum í 

starfinu og sýn unglinganna á starfsfólk félagsmiðstöðvanna sem fagfólk. 

4.5.1 Gott starfsfólk 

„Við erum með frábæra starfsmenn, sko, ég get ekki hugsað mér betri 

starfsmenn“, segir Eiður þegar hann er beðinn að segja frá 

félagsmiðstöðinni sinni. Kristín tekur í sama streng þegar hún er beðin að 

segja frá því sem er gott við hennar félagsmiðstöð: „Bara fólkið sem vinnur 

hérna til dæmis, þú veist það er ekkert að gera upp á milli barnanna.“ 

Þegar Ásgeir er spurður að því hvers vegna það skipti máli að hafa 

gott starfsfólk segir hann það skipta „miklu, ef það væri einhver 

leiðinlegur að stjórna þessu þá myndi ég ekki nenna að mæta sko eða vera 

í nemendaráði.“ Allir viðmælendur nefna starfsfólkið sem einn af kostum 

félagsmiðstöðvarinnar og allir viðmælendur úr annarri félagsmiðstöðinni 

nefna það fyrst af öllu þegar þau eru spurð út í hvað sé gott eða best við 

félagsmiðstöðina þeirra. 

Viðmælendur hafa líka sterkar skoðanir á því hvað sé gott við 

starfsfólk félagsmiðstöðvanna og hvaða eiginleika starfsfólk þurfi að hafa 

til að geta sinnt starfinu. Allir eru viðmælendur sammála um að það skipti 

máli að starfsfólk sé skemmtilegt og sú hugmynd á samleið með 

hugmyndum unglinganna sjálfra um það sem þau vilja helst fá út úr sinni 

þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu, að það sé skemmtilegt að koma í 

félagsmiðstöðina. Skúli segir að það hafi alltaf „verið skemmtilegt 

starfsfólk hérna sem nennir að tala við mann, það er mjög gaman, og svo 

taka þau alltaf þátt hérna þegar við erum að gera eitthvað eins og ef það 

eru einhver þema á böllum þá eru þau alltaf í þemanu og svona.“ 

Berglind tekur í svipaðan streng og segir viðmótið vera það sem gerir 

starfsfólk að góðu starfsfólki því unglingar lendi oft í fordómum frá 

fullorðnum en það sé ekki raunin með starfsfólk félagsmiðstöðvanna sem 
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skapi góðar tilfinningar og bjóði unglingana velkomna. „Það er rosagott 

að koma og vel tekið á móti manni, þeim langar að okkur finnist 

skemmtilegt að koma.“ 

En það er ekki bara fordómaleysi í garð unglinganna sem einkennir 

gott viðmót starfsfólksins. Allir viðmælendur lýsa jafnframt viðmóti og 

framkomu starfsfólksins í sinn garð sem samskiptum á jafningja-

grundvelli. Eiður segir starfsfólkið vera „bara eins og vinur manns“ vegna 

þess að þeir séu persónulegir og ekki alltaf að skammast og „þeir tala við 

mann eins og maður sé vinur þeirra“. Kristín tekur í svipaðan streng og 

segir starfsfólkið vera vini allra unglinganna. Berglind lýsir samskiptum 

sínum við starfsfólk á þá leið að þau séu persónuleg. 

Hérna þá talarðu virkilega og þú ert farin að þekkja 

manneskjuna og ég myndi segja hæ við hana ef ég myndi 

hitta hana úti á götu... þetta eru meira svona persónuleg 

tengsl heldur en bara ég vinn og þú ert unglingur og ég ræð 

yfir þér (Berglind). 

En hún segir samskiptin jafnframt fara eftir viðhorfi unglinganna og 

að það sé mikilvægt að „báðir aðilar séu opnir fyrir öðruvísi eða svona 

nánari samskiptum eða tengslum.“ Gígja leggur áherslu á að starfsfólk sé 

traust og að það sé mikilvægt að unglingar geti leitað til þeirra. Hún vísar 

sérstaklega til lykilstarfsmanns í félagsmiðstöðinni sinni.  

Hann er rosalega traustur, maður getur sagt honum allt, hann 

hjálpar manni alltaf…það eru nefnilega ekki allir sem treysta 

sér til að tala við foreldra sína. Sumir treysta honum bara 

alveg hundrað prósent sem er mjög gott … hann náttúrulega 

tengist unglingunum mjög mikið (Gígja). 

Hlín nefnir virðingu sem eitt af því sem einkenni framkomu og viðmót 

starfsfólks í garð unglinganna og segir jafnframt gagnvæma virðingu 

einkenna samskipti góðs starfsfólks við unglingana í félagsmiðstöðinni. 

Hún segir að starfsfólkið tryggi að skoðanir allra, bæði starfsfólks og 

unglinga, séu virtar í ágreiningsmálum sem upp koma og tekur dæmi máli 

sínu til stuðnings um ágreiningsmál sem upp kom í starfi félags-

miðstöðvarinnar.  
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En það er fleira sem einkennir gott starfsfólk að mati viðmælenda. 

Unglingar upplifa að starfsfólk leiðbeini og styðji við þau í 

viðfangsefnum sínum, innan sem utan félagsmiðstöðvarinnar. Margir 

viðmælendur nefndu að starfsfólk hafi sérstaklega hvatt þá til að gefa kost 

á sér í unglingaráð félagsmiðstöðvarinnar og greinilegt var á orðum 

viðmælenda að þeim þótti mikið til þeirrar hvatningu koma. Auk þess að 

hafa verið hvattur til að gefa kost á sér til starfa í unglingaráði 

félagsmiðstöðvarinnar hefur Eiður fengið stuðning frá  starfsmanni 

félagsmiðstöðvarinnar við að flytja tónlist sína í öðrum félagsmið-

stöðvum. Honum hafi jafnframt verið falin verkefni, s.s. myndataka á 

viðburðum og vinna við stærri uppákomur. Eiður vísar til þess að 

starfsfólk feli unglingum ábyrgð á verkefnum og byggi þannig upp traust. 

Hann kannski segir þér að gera eitthvað þannig að þú átt að 

mæta á fundina, hann gefur þér kannski eitthvað verkefni 

sem þú átt að sjá um, það er ákveðin ábyrgð í því og líka 

bara traust skilurðu, [mér] er treyst alveg fyrir verkefni 

skilurðu (Eiður). 

Eiður og William segja starfsfólk jafnframt taka vel í hugmyndir 

unglinganna og styðja við bakið á þeim og Kristín tekur í svipaðan streng. 

Hún segir starfsfólkið hafa „áhuga á öllu sem maður hefur að segja“ og 

Berglind er sama sinnis og segir starfsfólkið hafa áhuga á að sinna 

unglingunum ólíkt starfsfólki söluturna sem beri ekki velferð unglinganna 

fyrir brjósti og „eru ekki alltaf góð við okkur“. Hlín segir unglingana 

jafnframt geta lært af starfsfólkinu ef það segi eitthvað fróðlegt. 

Stuðnings- og leiðbeinendahlutverk starfsfólksins tengist líka öðru 

þema sem kom fram hjá tveimur viðmælendum, þeim Kristínu og 

Berglindi, þegar þær fjölluðu um gott starfsfólk. Að þeirra mati stendur 

gott starfsfólk vörð um öryggi unglinganna í félagsmiðstöðinni, eru 

nokkurs konar verndarar unglinganna innan veggja félagsmið-

stöðvarinnar. Báðar komu þær inn á að hafa verið feimnar og á einhvern 

hátt upplifað óöryggi varðandi ákveðna þætti í starfinu. Kristín segist hafa 

verið mjög feimin áður en hún hóf þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu en 

að hvatning og stuðningur starfsfólks og viðurkenning annarra unglinga 

hafi dregi úr feimninni. Henni verður tíðrætt um sjálfstraust unglinga og 

hún sjálf leggur sig fram um að taka á vel á móti öllum sem eru yngri. 

Starfsfólk heldur uppi aga í félagsmiðstöðinni og beitir sér ef það verður 
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vitni að stríðni í garð unglinga og það er mikilvægt að mati Kristínar. 

Hún segir starfsfólkið vera lykilinn að því að öllum líði vel í 

félagsmiðstöðinni og þess vegna komi svo margir þangað. Berglind segir 

það mikilvægt að unglingar geti komið í félagsmiðstöðina og viti að „þar 

sé ekkert rugl í gangi“ og vísar til drykkju og neyslu ýmiss konar. Hún 

segir starfsfólkið fylgja reglum þótt að það sé opið og skemmtilegt því 

það verði að „vera með einhver ákveðin mörk skilurðu, þau verða 

náttúrulega að hafa reglur og allt það og þú getur verið skemmtilegur en 

með reglur.“ Hún virðist því upplifa öryggi í því að starfsfólk sé fullorðið 

og axli ábyrgð og skyldur sem slíkt en geti verið skemmtilegt við 

unglingana um leið. 

Sýn unglinganna á starfsfólk félagsmiðstöðvanna tekur meginstefnu í 

þeirri hugmynd að starfsfólk félagsmiðstöðvanna sé gott starfsfólk. Í því felst 

að starfsfólk er skemmtilegt, viðmót þeirra og framganga í garð unglinganna 

einkennist af jafningjanálgun og virðingu, stuðningi og leiðsögn við 

unglingana sem sækja starfið og tryggja öryggi þeirra og vellíðan.  

4.5.2 Starfsfólk sem fagfólk 

Í umfjöllun sinni um starfsfólk félagsmiðstöðvanna og mikilvægi þess að 

það sé gott velta unglingarnir jafnframt upp hugmyndum um æskilega 

eiginleika starfsfólks félagsmiðstöðva og bera saman við aðra hópa 

fullorðinna einstaklinga. Fjögur þeirra setja í sínu máli fram hugmyndir 

um skyldur starfsfólksins gagnvart unglingunum og starfinu.  

Skúli segir mikilvægt að starfsfólk í félagsmiðstöðvum sé félagslynt. 

Berglind segir að starfsfólk þurfi að vera fjölbreyttur hópur til að ná til 

barna og útlistar það nánar með því að segja að það megi ekki hafa 

fordóma gagnvart unglingum, það langi að vera með unglingum og vilji 

að unglingum finnist skemmtilegt að koma í félagsmiðstöðina.  

Það er samt ein kona [í Íþróttahöllinni] sem bara hefur 

eitthvað á móti krökkum, er bara rosalega leiðinleg við 

okkur og þá er svo leiðinlegt að koma af því að það er svo 

leiðinlegt að díla við manneskju sem er svo leiðinleg að láta 

þetta svona bitna á manni ... sérstaklega þegar þú ert í 

samskiptum við börn skilurðu, eins og kennarar og fólk sem 

er með félagsmiðstöðvarnar og svona þá þarftu að vera 
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glaður og skemmtilegur og svona, það er svo leiðinlegt að 

koma og fá leiðinlegar móttökur (Berglind). 

Í máli Berglindar er að finna nokkurs konar kröfu til starfsfólks um 

framgöngu sem samræmist starfi þess með börnum og unglingum. Hlín 

kemur inn á sama þátt í sínu máli og segir að það sé ekki gott starfsfólk 

sem sé pirrað á annarri starfsemi í húsinu „Það er soldið mikið af litlum 

krökkum hérna að hlaupa upp og alltaf að þurfa að skamma þá og svona, 

kannski eru þeir pirraðir út af því“. 

Kristín vísar til ábyrgðar starfsfólksins á dagskrá og skyldum við 

unglingana þegar kemur að viðfangsefnum félagsmiðstöðvarinnar. 

Starfsfólkið stendur fyrir leikjum og sameiginlegum viðburðum með öðrum 

félagsmiðstöðvum og það líkar henni vel. Hún segir starfsfólkið þó þurfa að 

halda betur dagskrá í félagsmiðstöðinni og það sé ekki gott „þegar fólkið sem 

vinnur hérna segir að það sé eitthvað en svo er það kannski ekki, þá bara fínt 

það á að gera þetta og svo kannski sleppir einhver kannski einhverju og eru 

að mæta þarna og þá er það kannski ekki“.  

Sumir viðmælendur virðast velta fyrir sér starfsfólkinu út frá stöðu 

þess í félagsmiðstöðinni, skyldum við unglingana og eiginleikum sem 

þeim finnst mikilvægt að prýði gott starfsfólk. Það er athyglisvert að 

skoða framsetningu viðmælenda á hugmyndum um starfsfólkið að einu 

leyti til viðbótar. Kostum starfsfólks og góðri framgöngu lýsa 

viðmælendur yfirleitt með dæmum um starfsfólk undir nafni. Það sem 

viðmælendur benda hins vegar á að betur megi fara hjá starfsfólki 

félagsmiðstöðva setja þeir hins vegar fram sem almennar ábendingar en 

nafngreina ekki einstaka starfsmenn. 

4.5.3 Starfsfólk sem valdhafar í starfi félagsmiðstöðvanna 

Það er eðlilegt að gera ráð fyrir því að í orðum viðmælenda sem eru 

ósjálfráða unglingar birtist mynd af starfsfólki sem hafi vald í daglegu 

starfi félagsmiðstöðvarinnar og í samskiptum við unglingana. 

Hugmyndafræði félagsmiðstöðvastarfs miðar að valdeflingu (e. 

empowerment) unglinganna sjálfra sem starfið sækja og því er áhugavert 

að skoða hvernig þessi þáttur birtist í orðum unglinganna. Unglingarnir 

voru ekki spurðir beint út í hver færi með völd í félagsmiðstöðinni og því 

eru þær niðurstöður sem hér fara á eftir byggðar á því hvernig umræða 
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um völd og áhrif starfsfólks í félagsmiðstöðvunum birtist samhliða 

umræðu um starfsfólk almennt. 

Völd starfsfólk eða áhrif birtist með beinum hætti í orðum fimm 

viðmælenda. Hlín segir starfsfólk velja unglinga til starfa í unglingaráði 

félagsmiðstöðvarinnar og að einn starfsmaður sé yfir ráðinu. William 

kemur líka inn á völd starfsfólks í unglingaráðinu og segir starfsmenn 

segja já eða nei við hugmyndum ráðsins. Ásgeir segir að starfsfólk 

félagsmiðstöðvarinnar hafi kosningarétt í kosningum til unglingaráðsins í 

sinni félagsmiðstöð og „ef þau vilja ekki einhvern koma þeir ekki [í 

ráðið]“ og Gígja segir starfsfólk geta tekið unglinga inn í unglingaráðið til 

viðbótar við þá sem voru kostnir ef það vilji fá þá til starfa. Í máli þeirra 

kemur þó ekkert fram sem bendir til þess að þau séu ósátt við þá stöðu 

mála eða finnist það á einhvern hátt óeðlileg aðkoma að starfi 

unglingaráðanna. Í máli Kristínar birtast áhrif eða völd starfsfólksins með 

öðrum hætti. Hún vísar til þess valds sem starfsfólk hefur til að halda 

uppi aga í félagsmiðstöðinni og tryggja að enginn verði fórnarlamb 

stríðni eða annars sem skapi vanlíðan hjá unglingunum. Kristín segir 

starfsfólkið „mjög duglegt við að passa upp á það ... ef einhver er að 

stríða einhverjum öðrum þá kemur fólkið bara og segir bara ef þetta á að 

vera svona þá mátt þú bara fara heim til þín skilurðu“.  

En vald kemur líka fram með öðrum og óbeinni hætti. Hlín segir stór 

ágreiningsmál leyst í samvinnu unglinga og starfsfólks þar sem allir hafi 

jafnan rétt til að segja sína skoðun. Eiður bendir jafnframt á að starfsfólk 

feli unglingum verkefni innan félagsmiðstöðvarinnar og deili því ábyrgð í 

starfinu með unglingunum. Í máli þeirra tveggja birtast völd starfsfólksins 

sem fullorðinna því með nokkuð öðrum hætti, sem eitthvað sem starfsfólk 

hefur og getur afsalað sér til unglinganna ef vilji er fyrir hendi og unnið 

samhliða unglingunum að viðfangsefnum í starfinu. 

4.5.4 Samantekt 

Viðmælendur áttu stundum erfitt með að koma orðum að hugsunum 

sínum og sum hver sögðust ekki vön því að velta fyrir sér 

félagsmiðstöðvastarfinu á þennan hátt. Allir eru viðmælendur á því að 

starfsfólkið sé eitt af því sem er gott við félagsmiðstöðina þeirra og 

nokkrir þeirra nefna fyrst starfsfólkið og kosti þess þegar þeir voru annars 

vegar beðnir að segja frá sinni félagsmiðstöð og hins vegar hvað væri 

best við félagsmiðstöðina. 
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Það sem er gott við starfsfólkið er fyrst og fremst að það er 

skemmtilegt og nálgast unglingana á jafningjagrundvelli. Aðrar 

hugmyndir um gott starfsfólk hjá viðmælendum eru að það veiti vernd og 

öryggi fyrir unglingana í starfinu, komi fram af fagmennsku og veiti 

leiðsögn og stuðning. Í orðum viðmælenda má einnig finna hugmyndir 

um valdastöðu starfsfólksins í starfi félagsmiðstöðvanna. Unglingunum 

virðist finnast það sjálfsagt að starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar fari með 

völdin í starfinu þegar á reynir, þó þeir tali jafnframt um að starfsfólk og 

unglingar séu jafningjar. 
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5 Umræður 

Hér á undan hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið settar fram í ljósi 

þeirra fjögurra rannsóknarspurninga sem liggja til grundvallar. 

Viðmælendur eru um margt ólíkir og einungis brot af þeim fjölda 

unglinga sem sækir starf félagsmiðstöðvanna í Reykjavík að einhverju 

marki. Það er þó fróðlegt að máta þær niðurstöður sem hér hafa verið 

kynntar við niðurstöður annarra rannsókna á frítímastarfi því eins og áður 

hefur komið fram eru fáar rannsóknir til um sýn unglinga á starfsemi 

félagsmiðstöðva og starfsemi félagsmiðstöðva almennt, einkum á Íslandi. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að unglingarnir sjá 

félagsmiðstöðina sem öruggan samastað í hverfinu þar sem aðgengi er að 

jafningjum, skemmtun og afþreyingu. Þessir þættir eru jafnframt hvatar 

að fyrstu kynnum þeirra af félagsmiðstöðvastarfinu. Áframhaldandi 

þátttaka þeirra mótast af tvennu. Annars vegar mótast hún af ytri þáttum, 

öðrum viðfangsefnum þeirra í frítímanum, tímaskorti, opnunartíma 

félagsmiðstöðvarinnar, aldri unglinganna og viðfangsefnum í starfi 

félagsmiðstöðvanna. Hins vegar mótast frekari þátttaka af því hvort 

unglingarnir mynda öflug tengsl við starfið, einhvers konar skuld-

bindingu. Unglingarnir telja sig flestir læra, þó í mismiklu mæli, af 

þátttöku í starfinu og þekking, verkleg færni, félagsleg færni, persónuleg 

færni eða eiginleikar og lífsgildi eru þau þemu sem fram koma. Starfsfólk 

félagsmiðstöðva virðist jafnframt skipta unglingana miklu máli. Þeir eru 

sammála um að þar starfi gott fólk með viðmót sem einkennist af 

jafningjanálgun, stuðningi og hvatningu.  

Niðurstöðurnar gefa þeim sem fyrir félagsmiðstöðvastarfinu standa og 

starfsfólki á vettvangi innsýn í hugmyndir unglinga um starfsemi sem 

þeim er ætluð og eru vonandi lóð á vogarskálarnar við áframhaldandi 

þróun starfsins. Með það að markmiði er mikilvægt að skoða þær 

niðurstöður sem kynntar voru hér að framan í fræðilegu ljósi. Hér á eftir 

fer því fræðileg umfjöllun um niðurstöður við hverri rannsóknar-

spurningu í fjórum köflum, sýn unglinganna á félagsmiðstöðina, sýn 

unglinganna á þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi, sýn unglinganna á lærdóm 

og reynslu í félagsmiðstöðvastarfi og sýn þeirra á starfsfólk í 

félagsmiðstöðvum.  
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5.1 Hvað má læra af sýn unglinganna á 

félagsmiðstöðina? 

Í hugum þeirra unglinga sem hér deila sinni sýn á félagsmiðstöðvastarfið 

kemur skýrt fram að félagsmiðstöðin er, líkt og hjá jafnöldrum þeirra í 

Danmörku (Kofod og Nielsen, 2005), hluti af daglegu lífi þeirra og skiptir 

máli í lífi unglinga. Félagsmiðstöðin er samkomustaður unglinga í 

hverfinu þar sem gott aðgengi er að jafningjahópnum, skemmtun og 

afþreyingu við góðar og öruggar aðstæður og þar er jafnframt möguleiki á 

að öðlast fjölbreytta reynslu. Jafningjahópurinn og skemmtunin skiptir 

unglingana mestu máli en öruggar aðstæður og fjölbreytt reynsla 

samrýmast að miklu leyti þeim markmiðum um forvarnir, uppbyggjandi 

afþreyingu, jafnræði og stuðning við þroska og daglegt líf unglinga sem 

sett eru fram um starf félagsmiðstöðva, bæði hér á Íslandi sem og á 

Norðurlöndunum (Alfa Aradóttir, 2010; Elfa Stefánsdóttir og Geir 

Bjarnason, 2005; Íþrótta- og tómstundaráð, 2006; Jacobsen, 2000; Kofod 

og Nielsen, 2005). 

Það má velta því fyrir sér hversu vel unglingarnir þekkja til markmiða 

í starfi félagsmiðstöðva og hversu mikil áhrif slík þekking hefur á 

hugmyndir þeirra um félagsmiðstöðina enda hafa allir viðmælendur verið 

þátttakendur í starfinu í nokkurn tíma og verja þar töluverðum tíma og 

kröftum. Ef svo er virðast markmið starfsins alla vega falla að þeirra 

hugmyndum um félagsmiðstöð og ekki vinna gegn þátttöku þeirra í 

starfinu. Jafnvel mætti jafnframt spyrja hvort þessi áþekka sýn 

unglinganna og þeirra sem fyrir starfinu standa gefi væntingar um að 

starfsemin sé á réttri braut. Það væri jafnframt fróðlegt að kanna hvernig 

sú mynd sem viðmælendur draga upp af félagsmiðstöðinni hér falli að 

hugmyndum annarra unglingahópa, þeirra sem ekki sækja starf 

félagsmiðstöðvanna eða þeirra sem eldri eru og hafa tekið þátt í starfsemi 

félagsmiðstöðva á sínum yngri árum. Viðmælendur Ragnheiðar Ernu 

Kjartansdóttur (2008) voru að hennar mati óöruggir um tilgang og 

hlutverk félagsmiðstöðvarinnar sem þeir sóttu. Þær niðurstöður sem hér 

hafa verið reifaðar sýna aðra mynd þegar ítarleg svör þeirra hafa verið 

þemagreind. 

Eitt af því sem er áberandi í kynningarefni um starf félagsmiðstöðva  

(Alfa Aradóttir, 2010; Elfa Stefánsdóttir og Geir Bjarnason, 2005; 

Íþrótta- og tómstundaráð, 2006) er lýðræðisleg virkni eða lýðræði í starfi. 

Þessi hugtök eða hugmyndir þeim tengdar voru lítið merkjanlegar í 
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viðtölunum við unglingana, nema þegar starfsfólk félagsmiðstöðvanna 

bar á góma. Þá vísuðu unglingarnir til þess að starfsfólk kæmi fram við 

þá sem jafningja eða „eins og maður sé vinur þeirra” (Eiður). 

Unglingarnir sem starfa í unglingaráðunum ræða jafnframt um að þau 

komi að skipulagningu dagskrár en nokkur þeirra vísa jafnframt til þess 

að endanleg ákvörðun á dagskrárliðum eða öðru í skipulaginu sé í 

höndum starfsfólksins. Því er erfitt að sjá hversu mikla ábyrgð eða 

ákvörðunarvald unglingarnir hafa á mótun starfsins þegar á hólminn er 

komið. Hlín vísar í sameiginlegan umræðufund unglinga og starfsfólks 

þar sem ákvörðun var tekin með atkvæðagreiðslu þar sem allir höfðu 

atkvæðarétt, jafnt unglingar sem starfsfólk. Það hefði verið gaman að sjá 

á orðum unglinganna að félagsmiðstöðvarnar væru staður þar sem þau 

gætu látið til sín taka um eigin málefni og haft raunveruleg áhrif á starf 

félagsmiðstöðvarinnar en á orðum þessara unglinga var það ekki að 

merkja. Þetta er umhugsunarefni fyrir þá sem starfa á vettvangi í 

félagsmiðstöðvum og ætti að gefa tilefni til að skoða með hvaða hætti 

unglingar eru virkjaðir til ábyrgðar og ákvörðunar í orði og á borði. 

Jafnframt væri verðugt rannsóknarefni að kanna með hvaða hætti 

unglingar læra um lýðræði, í lýðræði og til lýðræðis í starfi 

félagsmiðstöðva (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Það má jafnframt skoða þau markmið sem sett eru með starfi 

félagsmiðstöðva og máta þau við hugmyndir unglinganna út frá öðru 

sjónarhorni. Markmið í starfi þurfa ekki endilega alltaf að vera ljós þeim 

unglingum sem þar eru þátttakendur og upplifun unglinganna af starfinu 

þarf ekki endilega að segja til um mikilvægi, tilurð eða gæði annarra 

markmiða en þeirra sem fara saman með sýn unga fólksins. Leiðarljós og 

markmið með starfinu gætu mætt hugmyndum og þörfum unglinganna án 

þess að líta beri á mismunandi sýn sem árekstur eða sem vandamál. 

Skipulagning og framkvæmd félagsmiðstöðvastarfsins í þessum tveimur 

félagsmiðstöðvum getur jafnframt haft einhver áhrif á upplifun 

unglinganna af starfinu. Það er þó mikilvægt að hlúð sé að og kallað eftir 

sýn og hugmyndum unglinganna, einkum þar sem það er markmið 

starfsins að ná til þeirra unglinga sem gætu styrkst á sinni þroskabraut við 

þátttöku í slíku starfi. Þar nýtist sýn þeirra unglinga sem hér hafa fengið 

rödd sem mikilvæg þekking á þeim þáttum sem styrkja eða draga úr 

þátttöku unglinganna í starfinu og um leið hvaða þáttum getur verið 

æskilegt að hlúa að.  
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Félagsmiðstöðin er því tvöfaldur heimur, almennur afþreyingarstaður 

þar sem viðfangsefnin eru skemmtileg og fjöldi unglinga tekur þátt en 

hins vegar vettvangur dýpri og merkingarbærrar reynslu í gegnum 

samskipti og krefjandi verkefni. Hvort tveggja ætti að eiga rétt á sér, allt 

eftir þörfum unglinganna sem starfið sækja á hverjum tíma. 

5.2 Hvað má læra af sýn unglinganna á þátttöku í 

félagsmiðstöðvastarfi? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hvað það var sem hvatti unglingana 

til að kynna sér og heimsækja félagsmiðstöðina fyrst í stað og jafnframt 

helstu hvataþátta þeirra til áframhaldandi þátttöku. Unglingarnir gefa 

jafnframt innsýn í hvaða þættir það eru sem geta unnið gegn þátttöku, 

hindrað eða dregið úr þátttöku þeirra í félagsmiðstöðvastarfi. 

Það var tvennt sem virtist ráða því að unglingarnir í rannsókninni 

ákváðu að kynna sér starf félagsmiðstöðvanna eða „mæta“ fyrst í félags-

miðstöðina í sínu hverfi. Annars vegar var það áhugi á viðfangsefnum 

félagsmiðstöðvarinnar og hins vegar var það spenna og  forvitni um þetta 

nýja tilboð, aðgang að félagsmiðstöð, sem stendur unglingum til boða 

þegar þeir byrja í áttunda bekk grunnskólans. Fyrir þá sem ná vilja til 

unglinga og kynna fyrir þeim starfsemi félagsmiðstöðva er áhugavert að 

hafa þessa þætti í huga, einkum ef ætlunin er að ná til unglinga sem ekki 

sækja starfið. Viðfangsefni sem hljóma spennandi í eyrum einhverra 

unglinga þurfa ekki að freista annarra unglinga. Í sumum félags-

miðstöðvum hefur orðspor hennar stundum verið tengt samkomustað 

unglinga sem sýna áhættuhegðun og það getur sannarlega fælt þá 

unglinga frá þátttöku sem vilja öryggi. Í Reykjavík eru félagsmiðstöðvar í 

skólahverfunum ýmist staðsettar við eða í grunnskólunum eða annars 

staðar miðsvæðis í hverfunum. Það má því gera ráð fyrir að flestir 

unglingar viti af tilvist félagsmiðstöðvarinnar þegar þeir hefja nám í 

áttunda bekk, hvort sem þeir hafi fengið kynningu á henni eður ei. 

Það er forvitnilegt að skoða svör unglinganna í ljósi þess sem Weiss 

og samstarfskonur hennar (2005) segja um þátttökuhugtakið sem þrískipt 

í tengslum við frítímastarf. Fyrstu kynni eða fyrstu heimsóknir 

unglinganna mætti skoða í ljósi umfjöllunar þeirra um skráningu (e. 

enrollment). Skráningin eða það ferli að fá unglinga til þátttöku er stærsta 

skrefið að þeirra mati. Félagsmiðstöðvastarfið á Íslandi er þess eðlis að 

unglingar þurfa ekki að skrá sig til þátttöku heldur er það opið öllum 
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unglingum sem það vilja sækja. Nýliðun eða skráning er því annars eðlis 

en í flestum þeim bandarísku verkefnum sem eru viðfangsefni í þeim 

rannsóknum sem Weiss og samstarfskonur hennar leggja til grundvallar í 

greiningu sinni á þátttökuhugtakinu. Það má líka velta því upp hvort 

smæð hverfa og samfélaga hér á Íslandi verði til þess að fyrirbæri eins og 

félagsmiðstöð sé það þekkt í hugum unglinga að þeir þekki til starfsins og 

að það stendur þeim til boða og þurfi því í raun ekki að leggja mikið á sig 

til að taka fyrstu skrefin til þátttöku. Engin skuldbinding felst í því að 

kíkja í heimsókn, kynna sér hvað í boði er eða svala forvitninni um 

spennandi stað. 

Það er áhugaverðara að skoða hvers vegna unglingarnir verða 

þátttakendur eftir fyrstu kynni, hvers vegna þeir halda áfram að sækja 

starfið af þeim krafti sem flestir viðmælendur í rannsókninni gera. 

Niðurstöður úr máli unglinganna átta gefa til kynna að þar ráði ákveðin 

félagsmótun ferðinni því samvera og skemmtun með jafningjum og 

starfsfólki gefur tilfinningu um að þeir tengist því félagslega neti sem 

félagsmiðstöðin býður upp á og hvatningu til frekari þátttöku. Orð 

viðmælenda hér eru nokkuð samhljóma viðmælendum Bordens og félaga 

í Michigan í Bandaríkjunum (2005) og Kofod og Nielsen (2005) í 

Danmörku. Viðmælendur Bordens og félaga nefndu jafnframt þætti sem 

flokkaðir voru sem eitt þema, að forðast lífið á götunni, en það kemur 

ekki fram í máli unglinganna í félagsmiðstöðvum í Reykjavík sem 

meginástæða þess að þau sæki starfið. Að vísu nefna nokkrir 

viðmælendur þætti sem snúa að öruggu umhverfi, staður án stríðni, 

reykinga og drykkju, þegar þeir ræða um hvað sé góð félagsmiðstöð og 

þar má því finna ákveðin samhljóm með orðum jafnaldra þeirra í 

Bandaríkjunum varðandi lífið á götunni. Það er jafnframt áhugavert að 

unglingarnir í bandarísku rannsókninni sögðust sækja starfið til að læra 

nýja hluti en það er ekki ein af helstu ástæðum þeirra reykvísku unglinga 

sem voru viðmælendur mínir í þessari rannsókn. Reynsla eða lærdómur er 

frekar eins og fylgifiskur, auka ávinningur af þátttökunni í stað þess að 

vera ástæðan fyrir því að sækja í starfið. Dönsku unglingarnir lögðu 

áherslu á að í félagsmiðstöðinni sé hægt að vera án þess að gera (Kofod 

og Nielsen, 2005) og án allra skuldbindinga (Evaluering af indsatsen for 

at udvikle klubarbejdet, 2004).  

Nokkrir reykvísku viðmælendanna, stelpur og strákar, meta það sem 

svo að þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi hafi hjálpað þeim að yfirvinna 

feimni og öðlast sjálfstraust þótt þau nefni það ekki sem ástæður fyrir því 
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að þau sæki starfið. Kristín og Gígja vísa báðar til þess að mikilvægt sé 

að hvetja aðra til að taka þátt þar sem þær hafi styrkst við þátttöku í 

starfinu. Það er jafnframt áhugavert að sjá að stúlkurnar í rannsókn 

Bordens og félaga (2005) segjast sækja frítímastarf til að öðlast 

sjálfstraust og yfirvinna feimni. Ein helsta ástæða reykvísku unglinganna 

fyrir þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi og jafnframt önnur helsta ástæða 

þess að þeir hófu þátttöku í upphafi er það félagslega net sem 

félagsmiðstöðin býður upp á í hverfinu. Á orðum þeirra má sjá að það er 

jafnframt nokkuð stór þáttur í starfinu að hvetja aðra, vini og jafnaldra, til 

að mæta í félagsmiðstöðina og fá slíka hvatningu frá hópnum. Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar því sem fram kemur hjá Borden og félögum 

(2005) þar sem ein helsta ástæða unga fólksins í Michigan fyrir þátttöku í 

skipulögðu frítímastarfi var að tilheyra hópnum. Það sama var uppi á 

teningnum hjá dönsku unglingunum (Kofod og Nielsen, 2005; Evaluering 

af indsatsen for at udvikle klubarbejdet, 2004). Að vera með vinum sínum 

og sinna skemmtilegum viðfangsefnum voru helstu ástæður þess að þeir 

sóttu félagsmiðstöðina. 

Þessi áhersla á jafningjahópinn og samveruna hjá viðmælendum í 

rannsókinni er áhugaverð í ljósi þess sem fram hefur komið hjá Werner og 

Smith (1992) og Eccles og Gootman (2002) um mikilvægi þess fyrir þroska 

og vellíðan unglinga að upplifi að þeir tilheyri hópi. Það er þéttasti þráðurinn 

sem fram kemur í máli unglinganna um félagsmiðstöðina, hvatinn fyrir 

þátttökunni í félagsmiðstöðvastarfinu. Orð Berglindar um þolinmæði, 

tillitsemi og umburðarlyndi sem lærdóm af þátttöku í 

félagsmiðstöðvastarfinu og Eiðs um félagslegt vit ríma vel við kenningar 

Harters (1990) um jafningjahópinn sem mikilvægan vettvang til  að spegla 

sig, hugmyndir sínar og gildi og þannig þroska sjálfsins.  Hvað viðkemur 

hugmyndum um jákvæð eða neikvæð áhrif jafningjahópsins virðist sýn 

viðmælenda minna einkennast af því að í félagsmiðstöðinni sé ekki hópur 

sem þurfi að hafa áhyggjur af. Sá hópur sé frekar annars staðar.  

Það er fróðlegt að skoða hina þætti þátttökuhugtaksins í kenningu 

Weiss og samstarfskvenna hennar (2005), þ.e. mætingu (e. attendance) 

og skuldbindingu (e. engagement). Það sem verður til þess að mæting 

verður regluleg eða hvetur til mætingar er að unglingarnir sjá möguleika á 

samveru með jafningjum og stundum starfsfólki, skemmtileg 

viðfangsefni, aðgang að félagslegu neti sem unglingnum finnst hann 

tilheyra, og hvatningu jafningja og starfsfólks um að mæta. Þegar kemur 

að skuldbindingarþættinum komast hlutirnir á næsta stig og þá er það 
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einkum sú upplifun að hafa hlutverki að gegna í félagsmiðstöðinni sem 

virðast kalla fram tilfinningu um að unglingarnir séu að helga sig 

þátttökunni í starfi félagsmiðstöðvanna. Þátttaka í smærri hópum eða 

verkefnum virðist vekja ábyrgðartilfinningu hjá þeim þátttakendum sem 

það gera en það birtist í því að þeir hvetja aðra til að mæta, leggja sig 

fram um að skipuleggja viðburði sem koma til móts við sem flesta, 

forgangsraða þátttöku sinni í félagsmiðstöðvastarfinu eða verkefnum 

hennar fram fyrir önnur verkefni, að minnsta kosti stundum. 

En hvaða aðrir þættir tengjast svo þátttökunni? Í máli viðmælenda 

minna koma fram nokkrir þættir sem hafa áhrif á þátttöku þeirra í 

félagsmiðstöðvastarfinu. Það eru hlutverk unglinganna í félagsmið-

stöðinni, tími og annríki, viðfangsefni og dagskrá félagsmiðstöðvarinnar, 

aldur þátttakenda og opnunartími félagsmiðstöðvarinnar. Reykvísku 

unglingarnir eru sammála unglingunum í Michigan (Borden og félagar, 

2005) um að tímaskortur og önnur áhugamál hafi áhrif á þátttökuna. 

Önnur áhugamál taka tíma og sumir unglinganna þurfa að forgangsraða 

viðfangsefnum sínum. Framboð á viðfangsefnum og dagskrá 

félagsmiðstöðvanna hefur jafnframt áhrif á það hjá nokkrum 

viðmælendum þegar þeir ákveða hvort þeir ætla að mæta í félagsmið-

stöðina eða ekki frá degi til dags. Opunartími félagsmiðstöðvastarfsins er 

eini þátturinn sem snýr að aðgengi sem unglingarnir í Reykjavík nefna en 

opnunartíminn virðist skarast við önnur viðfangsefni þeirra í frítímanum. 

Borden og félagar (2005) nefna aftur á móti að aðgengi að frítímastarfi, 

vegalengdir og aðstæður fjölskyldunnar hafi áhrif á þátttöku unglinga í 

slíku starfi og þá í framhaldinu á mögulegan ávinning þeirra af þátttöku. 

Bandarísku ungmennin (Borden og félagar 2005) nefndu jafnframt 

neikvæðni í garð þess starfs sem í boði er í frítímanum og neikvæð 

viðhorf foreldra eða forráðamanna sem ástæður þess að jafnaldrar þeirra 

tóku ekki þátt. Slík viðhorf komu ekki fram hjá reykvísku unglingunum.  

5.3 Hvað má læra um lærdóm og reynslu af 

félagsmiðstöðvastarfi af sýn unglinganna? 

Flestir viðmælendur töldu sig læra af þátttöku í félagsmiðstöðvastarfinu 

og flestir lýsa því á þann veg að lærdómurinn sé fylgifiskur þess að vera 

þátttakandi í starfinu. Mest áberandi í máli viðmælenda eru þættir sem 

snúa að persónulegri færni annars vegar og félagslegri færni hins vegar. 

Upplifun unglinganna virðist því að mörgu leyti samhljóma niðurstöðum 
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Hansen og félaga (2003) en í rannsókn þeirra töldu unglingar sig fá 

tækifæri í frítímanum til menntandi reynslu, einkum á sviði persónulegs 

þroska og samskiptaþroska. Hljómgrunn má jafnframt finna í rannsókn 

Ragnhildar Bjarnadóttur (2004) en þar tilgreindu unglingar bæði 

persónulega og félagslega færni sem ávinning af viðfangsefnum í 

frítímanum, hvort sem það var í skipulögðu starfi eða ekki. Í rannsókn 

Ragnhildar tilgreindu viðmælendur jafnframt hagnýta færni eða leikni líkt 

og greina mátti hjá nokkrum viðmælendum hér.  

Að læra að vinna saman eða að vinna í hópi, að taka tillit til annarra, efla 

sjálfstraust og sigrast á feimni lærist í gegnum samskipti við jafningjana í 

félagsmiðstöðinni að mati unglinganna. Lýsingar þeirra og dæmi falla 

nokkuð vel að því sem Colley og félagar (2002) skilgreina sem 

tilviljunarkennt nám um leið og lýsingar unglinganna á því eftir hvaða 

leiðum þeir tileinka sér ýmsa verklega eða hagnýta færni eða leikni, með 

reglulegri þjálfun í borðtennis eða billjard, gegnum námskeið, klúbbastarf 

eða bara við það að leika sér í félagsmiðstöðinni í borðtennis með félögum 

sínum, getur jafnframt fallið undir skilgreiningar um óformlega menntun. 

Hjá þeim sem telja sig og aðra læra í félagsmiðstöðvastarfinu kemur einnig 

fram áhugaverð sýn á það hvernig unglingarnir læra í 

félagsmiðstöðvastarfinu. Starfsfólk er nefnt sem fyrirmyndir um framkomu 

og samskipti unglinganna á milli í félagsmiðstöðinni auk þess sem starfsfólk 

tekur á samskiptavanda og gefur skýrar línur um þau gildi sem eru leiðarljós 

í starfinu. Starfsfólk er einnig nefnt sem uppspretta þekkingar því unglingar 

læri ef starfsfólk segi eitthvað fróðlegt. Aðrir fullorðnir sem heimsækja 

félagsmiðstöðina með námskeið eða fræðslu eru jafnframt nefndir sem 

uppspretta þekkingar. Sýn viðmælendanna styrkir því þær hugmyndir 

fræðimanna að fullorðnir starfsmenn og leiðbeinendur með skýra uppeldis- 

og menntunarsýn séu lykillinn að farsælu frítímastarfi þar sem markmiðin 

eru menntun og þroski unglinga (Berkowitz, Sherblom, Bier, Battistich, 

2006; Jeffs og Smith, 2005; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Watts og 

Caldwell, 2008). Unglingarnir telja sig jafnframt læra í samskiptum við 

jafningja sína og starfsfólk. Í gegnum viðfangsefni félagsmiðstöðvarinnar, 

umræður og samveru fá þeir endurgjöf á eigin skoðanir, hugmyndir, hegðun 

og framgöngu sem skapar dýrmæta og menntandi reynslu. 

Það er óvíst að unglingarnir fallist á þá skilgreiningu Árna 

Guðmundssonar (2007) að félagsmiðstöðin sé menntasetur ef marka má 

áherslur þeirra á félagsmiðstöðina sem hentugan og öruggan 

samkomustað fyrir unglinga í hverfinu. Orð Hlínar um að 
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félagsmiðstöðin eigi ekki að vera staður til að læra á renna stoðum undir 

það og því þarf að skoða það vel hvort og þá með hvaða hætti gildishlaða 

eigi félagsmiðstöðina og hlutverk hennar sem menntastofnunar og hvaða 

hagsmunum það þjóni. Markmið og sýn starfsfólks á starf sitt í 

félagsmiðstöðinni getur auðveldlega haft menntun og reynslunám að 

leiðarljósi þótt upplifun unglinganna sé önnur. Ekki er ætlunin hér að 

leggja á það dóm hvort og þá með hvaða hætti félagsmiðstöðvar séu 

menntasetur eða hvort og þá með hvaða hætti reynslunám eða menntun 

fer fram. Þá nálgun verður að láta eftir öðrum rannsóknum á 

félagsmiðstöðvum sem vonandi líta einhvern tíma dagsins ljós. 

Þeir unglingar sem telja sig og aðra unglinga læra af 

félagsmiðstöðvastarfinu eru ákveðnir þegar þeir segja unglinga læra 

almennt af starfinu og að þeir sjálfir hafi gert það líka. Það er áhugavert 

að sjá að þeir viðmælendur virðast mun tengdari starfinu og sækja það 

reglulegar en þeir sem eru ekki eins sannfærðir um lærdómsríka reynslu í 

félagsmiðstöðinni. Hinir síðarnefndu virðast jafnframt hafa dregið 

verulega úr þátttöku sinni og ekki eins skuldbundnir félagsmið-

stöðvastarfinu þegar viðtölin fóru fram. Þessar vísbendingar er áhugavert 

að skoða í ljósi niðurstaðna Hansen og félaga (2003) um að þátttaka þurfi 

að vera nokkuð stöðug í frístundastarfi til að hún stuðli að menntun eða 

öðrum ávinningi. Því væri vert að skoða og greina frekar eðli þátt-

tökunnar hjá viðmælendum og greina svör þeirra um lærdóm samhliða. 

Viðmælendur í minni rannsókn tilgreindu mismunandi þætti í umræðum 

um félagsmiðstöðvastarfið og lærdóm. Til að leggja frekara mat á 

hugmyndir þeirra hefði þurft að skoða með þeim menntunarhugtakið og 

lærdómshugtakið í viðtölunum sem ekki var gert. Ólík upplifun af 

hugtökunum gæti átt þátt í því að kallað fram mismunandi sýn 

unglinganna á það hvort og þá hvað þeir læra í félagsmiðstöðvastarfi og 

með hvaða hætti. 

Félagsmiðstöðin virðist vera tvöfaldur heimur, annars vegar afþreying 

og skemmtun, og hins vegar vettvangur sem býður ákveðnum hópi upp á 

þátttöku sem gefur dýpri og merkingarbærri reynslu. Þeir unglingar sem 

telja sig reynslunni ríkari af þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi eru ánægð 

með þá reynslu. Þar sem unglingarnir leggja ekki megináherslu á að læra 

eða öðlast reynslu í félagsmiðstöðinni er mikilvægt að huga að því hvort 

og þá að hve miklu leyti ætti að leggja áherslu á markmið 

félagsmiðstöðvastarf á sviði óformlegrar menntunar.  
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5.4 Hvað má læra af sýn unglinganna á starfsfólk í 

félagsmiðstöðvum? 

Starfsfólk félagsmiðstöðvanna virðist skipa nokkuð stóran sess í sýn 

unglinganna á félagsmiðstöðina og starfið þar.. Allir viðmælendur nefna 

starfsfólkið sem einn af kostum félagsmiðstöðvarinnar og eru sammála 

um að gott starfsfólk sé mikilvægt hverri félagsmiðstöð. Þar eru þeir 

sammála jafnöldrum sínum í Danmörku sem sögðu starfsfólk 

félagsmiðstöðva einn af lykilhópum fullorðinna í lífi unglinganna því það 

hefði tíma fyrir unglinga, treysti þeim, hindraði einelti og virkjaði alla 

með í starfinu (Kofod og Nielsen, 2005) auk þess að samskipti 

unglinganna og starfsfólks væru á jafnréttisgrundvelli og einkenndust af 

gagnkvæmri virðingu (Evaluering af indsatsen for at udvikle 

klubarbejdet, 2004). Og það sem einkennir gott starfsfólk að mati 

unglinganna í Reykjavík er að það sýnir unglingunum áhuga, umhyggju 

og virðingu, kemur fram við unglingana sem jafningja, leiðbeinir og 

styður við unglingana og stendur vörð um öryggi þeirra og hagsmuni. Og 

áhuginn á unglingunum virðist eiga sér stoð hjá starfsfólki 

félagsmiðstöðva í Reykjavík því flest starfsfólk þar segist hafa sótt um 

vinnu í félagsmiðstöð vegna áhuga á unglingum og vinnu með þeim 

(Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, 2008). 

Þeir þættir sem unglingarnir nefna þegar þeir ræða kosti starfsfólksins 

í félagsmiðstöðvunum tveimur eru samhljóma niðurstöðum Beam og 

félaga (2002) um eiginleika mikilvægra fullorðinna annarra en foreldra 

(e. very important nonparental adults) í lífi unglinga þar sem viðmót hins 

fullorðna í garð unglingsins er lykilatriði. Eccles og Gootman (2002) 

segja það jafnframt einn af meginþáttunum í árangursríku starfi fyrir börn 

og unglinga að þeir upplifi svokallað styðjandi samband (e. supportive 

relationship) við einn eða fleiri starfsmenn, einkum fyrir árangursríka 

þátttöku þeirra unglinga sem standa að einhverju leyti höllum fæti. 

Að mörgu leyti er það kannski sjálfgefið að unglingarnir vilji hafa gott 

starfsfólk í félagsmiðstöðinni, í starfsemi sem þau líta á sem sína og er 

þeirra heimavöllur í frítímastarfi.  Borden og félagar (2005) leggja 

áherslu á að í frítímastarfi sé hæft starfsfólk til að styðja við árangur af 

þátttöku í frítímastarfi. Kröfur um hæfni starfsfólks í félagsmiðstöðvum 

koma líka fram í hugmyndum viðmælenda en nokkur þeirra setja fram í 

sínu máli kröfur um fagmennsku af hálfu starfsfólks félagsmiðstöðva, 

kröfur um persónueinkenni og vinnulag.  



 

83 

Viðmælendur nota dæmisögur til að lýsa sýn sinni á 

félagsmiðstöðvastarfsfólk og lýsa jafnframt reynslu sinni af samskiptum 

við aðra fullorðna í daglegu lífi sínu sem að þeirra mati sýna þeim ekki 

sama viðmót og starfsfólk félagsmiðstöðvanna. Í máli unglinganna birtist 

ákveðin virðing fyrir því viðmóti sem mætir þeim af hálfu starfsfólksins, 

jafningjanálguninni, en það viðmót er mikilvægur þáttur fyrir upplifun 

þeirra og merkingu félagsmiðstöðvarinnar í þeirra daglega lífi. Það má 

jafnframt velta því fyrir sér hvort mótun sjálfsmyndar sem er eitt af 

megin þroskaverkefnum unglingsáranna birtist í því hvernig unglingarnir 

meta starfsfólk eftir því hvort þessir hópar mætist á jafningjagrundvelli. 

5.5  Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að unglingarnir sjá 

félagsmiðstöðina sem öruggan samastað í hverfinu þar sem aðgengi er að 

jafningjum, skemmtun og afþreyingu og sú tilfinning að tilheyra í hópi 

þátttakenda er mikilvæg. Þessir þættir eru jafnframt hvatar að fyrstu 

kynnum þeirra af félagsmiðstöðvastarfinu. Áframhaldandi þátttaka þeirra 

mótast af tvennu. Annars vegar mótast hún af ytri þáttum, öðrum 

viðfangsefnum þeirra í frítímanum, tímaskorti, opnunartíma félagsmið-

stöðvarinnar, aldri unglinganna og viðfangsefnum í starfi félagsmið-

stöðvanna. Hins vegar mótast frekari þátttaka af því hvort unglingarnir 

mynda öflug tengsl við starfið, einhvers konar skuld-bindingu. Flestir 

unglingarnir telja sig læra, þó í mismiklu mæli, af þátttöku í starfinu og 

þekking, verkleg færni, félagsleg færni, persónuleg færni eða eiginleikar 

og lífsgildi eru þau þemu sem koma fram. Starfsfólk félagsmiðstöðva 

virðast mikilvægir fullorðnir í lífi unglinganna sem eru sammála um að í 

félagsmiðstöðvunum starfi gott fólk með viðmót sem einkennist af 

jafningjanálgun, stuðningi og hvatningu.  

Sýn unglinganna í Reykjavík er um margt lík sýn jafnaldra þeirra í 

Danmörku og Michigan í Bandaríkjunum (Borden o.fl. 2005; Kofod og 

Nielsen, 2005). Í grunninn vilja allir unglingarnir sinna skemmtilegum 

viðfangsefnum með jafningum sínum og vinum í góðu umhverfi og líða 

vel. Bandarísku unglingarnir leggja þó meiri áherslu á lærdómsþáttinn 

sem ástæður þátttöku, að viðfangsefnin í starfinu skili þeim reynslu, en 

þeir íslensku og dönsku. Þrátt fyrir að þessi rannsókn byggi aðeins á sýn 

nokkurra unglinga á félagsmiðstöðvastarf og eigin þátttöku í slíku starfi 

gefa niðurstöður hennar áhugaverða innsýn í starf félagsmiðstöðva frá 
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sjónarhóli unglinganna, einkum þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar í ljósi 

þeirra rannsókna sem þegar hafa verið unnar á sviði frístundastarfs og 

þátttöku unglinga í slíku starfi. 
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6 Lokaorð 

Með þessari rannsókn hefur verið leitast við að gefa innsýn í hugmyndir 

unglinga um félagsmiðstöðvastarf og eigin þátttöku í slíku starfi. 

Rannsóknin gefur mynd af því sem skiptir unglingana mestu máli 

varðandi félagsmiðstöðina. Félagsmiðstöðin skipar sess í daglegu lífi 

þeirra, starfsfólk hennar eru mikilvægir fullorðnir í daglegu lífi 

unglinganna og er stór þáttur í starfi félagsmiðstöðvarinnar. Skemmtun 

og vellíðan innan um vini og jafnaldra er grunnur þess að þeir vilji sækja 

starfið en skemmtun felst ekki eingöngu í afþreyingu heldur líka krefjandi 

viðfangsefnum sem gefa þeim færi á að axla ábyrgð. Félagsmiðstöðin 

virðist því skipta unglingana máli sem samskiptavettvangur og þörfin 

fyrir að tilheyra í hópi þátttakenda er rík.  

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að félagsmiðstöð sem býður upp 

á góða aðstöðu og öruggt andrúmsloft, starfsfólk sem nálgast unglingana 

af fagmennsku á jafningjagrunni, og fjölbreytt og skemmtileg 

viðfangsefni, sem sum hver gera töluverðar kröfur til þátttakenda, falli að 

óskum og þörfum þeirra reykvísku unglinga sem sækja félagsmiðstöðvar 

í dag og hér var rætt við. Möguleiki á dýrmætri reynslu er fremur 

jákvæður fylgifiskur þátttökunnar en forsenda þess að unglingarnir taki 

þátt í starfinu fyrst í stað. Niðurstöðurnar gefa jafnframt vísbendingar um 

hvaða þáttum sé mikilvægt að hlúa að í starfi félagsmiðstöðva til að 

unglingarnir upplifi sig örugga og velkomna og geti nýtt félagsmiðstöðina 

sem þroskavettvang. Starfsfólk þarf að vera mjög meðvitað um hlutverk 

sitt sem málsvarar allra unglinga, leggja sig fram um að styðja og hvetja 

unglingana í starfinu, skapa öryggi og vellíðan og nálgast þá af virðingu 

og sem jafningja. Huga þarf að festu í starfinu, að skapa andrúmsloft sem 

gefur öllum færi á að upplifa að þeir tilheyri í hópi þátttakenda og 

opnunartími þyrfti að henta sem flestum unglingum í hverfinu.  

Sýn unglinganna er mikilvægt sjónarhorn á félagsmiðstöðvarstarf sem 

alla jafna er mótað, skipulagt og þróað af því starfsfólki sem þar starfar 

undir hatti sveitarfélaganna. Af rannsókninni má draga þann lærdóm að 

unglingar hafa skoðanir á félagsmiðstöðvastarfinu, sýn sem mótast af því 

að vega kosti þess og galla, en eru ekki þögulir þiggjendur á það sem í 

boði er. Það mætti í ríkara mæli huga að því að virkja raddir unglinganna, 

skoðanir þeirra og sýn, þegar fjallað er um málefni og starf sem að þeim 
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snýr. Það þarf hins vegar ekki að þýða að sjónarmið unglinganna eigi að 

ganga á eða grafa undan almennum velferðar- og uppeldissjónarmiðum 

því ábyrgð á hvers kyns starfi fyrir börn og unglinga, sér í lagi starf á 

vegum opinberra aðila, hvílir á hinum fullorðnu þegar upp er staðið og 

þarf alltaf að taka mið af ábyrgri uppeldisstefnu. Hluti af því að hlúa að 

velferð þeirra er þó að mínu mati að efla uppeldis- og menntunargildi 

slíks starfs, undir formerkjum óformlegrar menntunar, og nýta þau 

tækifæri og þann tíma sem gefst til að styðja við þroskaverkefni 

unglingsáranna og skapa unglingum sem sækja félagsmiðstöðvar tækifæri 

til að bæta í reynslubankann. 

Eðli rannsókna er að fleiri spurningar vakna þegar niðurstöður þeirra 

liggja fyrir. Sannarlega hafa margar áhugaverðar spurningar kviknað við 

vinnu þessarar rannsóknar. Hvernig fellur sú mynd sem hér er dregin upp af 

félagsmiðstöðinni að hugmyndum annarra unglingahópa, þeirra sem ekki 

sækja starf félagsmiðstöðvanna eða þeirra sem eldri eru og hafa tekið þátt í 

starfsemi félagsmiðstöðva á yngri árum og ígrunda eigin þátttöku í meiri 

fjarlægð en viðmælendur hér? Með hvaða hætti eru unglingar virkjaðir til 

ábyrgðar og ákvörðunar í orði og á borði í félagsmiðstöðvastarfinu líkt og 

allir virðast sammála um að sé lykilatriði í starfi með ungu fólki til uppvaxtar 

og þroska í síbreytilegu umhverfi þeirra? 

Mikilvægt er að hafa í huga að niðurstöðurnar eiga aðeins við um sýn 

þeirra átta unglinga sem hér voru viðmælendur og eru þátttakendur í starfi 

félagsmiðstöðva. Mun umfangsmeiri rannsóknir þyrfti til að kortleggja 

sýn unglinga almennt á félagsmiðstöðvastarf og þátttöku í slíku starfi og 

langtímarannsókn til að kanna hvort og þá með hvaða hætti þátttaka í 

félagsmiðstöðvastarfi hefur áhrif á daglegt líf unglinganna, viðhorf þeirra, 

þroska og hvort og þá að hvaða leyti slík þátttaka er menntandi. Þetta er 

verðugur efniviður í rannsóknir sem vonandi verða framkvæmdar í 

nánustu framtíð. 

Það er von mín að að niðurstöðurnar gefi þeim sem starfa á vettvangi 

félagsmiðstöðva, unglingum, foreldrum og öðrum áhugasömum um 

daglegt líf unglinga, innsýn í félagsmiðstöðvastarfið í Reykjavík út frá 

sjónarhóli unglinga og gefi mynd af þeim þáttum sem vert er að hlúa 

sérstaklega að í starfi félagsmiðstöðvanna. Sjónarmið og sýn unglinganna 

er að mínu mati vannýtt auðlind í að þróa og efla hvers kyns starf sem 

ætlað er að stuðla að þroska og menntun barna og unglinga, hvort sem um 

er að ræða lögboðnar stofnanir eins og grunnskóla eða frítímastarf eins og 
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félagsmiðstöðvar. Niðurstöðurnar slá vonandi líka á þann orðróm að erfitt 

sé og illframkvæmanlegt að gera rannsóknir meðal barna og unglinga en 

það var eitt af því sem ég heyrði reglulega á fyrstu skrefum 

rannsóknarinnar. Jafnframt vona ég að þær niðurstöður sem hér hafa 

verið kynntar verði kveikjan að því að rannsaka enn frekar 

félagsmiðstöðvastarf og hlutverk þess í daglegu lífi og þroska unglinga. 
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