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Þekking okkar á getu barna á aldrinum 7–10 ára er þó nokkur. Rannsóknir sýna að að 

tækifæri til að nýta getu barnanna til fulls eru til staðar. Skipulagðar dagskrár utan 

skóla eru dæmi um slík tækifæri. Foreldrar standa frammi fyrir þeim vandamálum að 

eyða skapast oft á tíðum frá því að barn lýkur skólanum og fram að því að foreldrarnir 

koma heim úr vinnunni. Spurningin sé hins vegar hvort líta eigi á þessa eyðu sem 

fjársjóð eða tíma til að drepa. Rannsóknir benda til þess að þetta sé fjársjóður til að 

nýta, því þær sýna að þær dagskrár sem eru vel skipulagðar, með haldgóða 

markmiðssetningu og hugmyndafræði, menntað starfsfólk og jákvætt viðhorf þess 

virðast hafa jákvæð áhrif m.a. á námsárangur og félagslega hæfni þeirra barna sem 

sækja þær. Tíminn er fyrir hendi og ef tíminn er nýttur til að skapa öryggi fyrir börnin, 

með því t.d. að sækja félags- og tómstundastarf í umsjá fullorðinna aðila og til að ná 

fram jákvæðum áhrifum meðal barna er tekið eitt skref í áttina að því að skapa 

börnum hagstætt umhverfi og aðstæður. Mikilvægt er að boðið sé upp á fjölbreytt 

félags- og tómstundastarf því geta barnanna er misjöfn og áhugamál þeirra ólík. Hér á 

Íslandi er margt í boði af félags- og tómstundastarfi, en ljóst er að frekari rannsókna á 

félags- og tómstundastarfi hérlendis og áhrifum þess á börn á aldrinum 7–12 ára er 

þörf. Erfitt er að setja einn samnefnara á allt félags- og tómstundastarf hérlendis til að 

mögulegt sé að meta félags- og tómstundastarf til viðurkenningar, en til að byrja 

einhversstaðar er skólavistun grunnskólanna tilvalin til að markmiðssetja frekar og 

byggja upp heildarsýn. Þar er kjörið tækifæri til að sameina sýn skólanna til 

menntunar, sýn samfélagsins til að byggja upp starfsemi sem tryggir börnum öruggt 

athvarf, fjölbreytt viðfangsefni og aðstoð við námið. 

 



iv 

 
Our knowledge about children’s abilities between the ages of 7-10 is considerable. 

Research has shown that opportunities to develop children’s abilities to the full are 

available. Organised activities outside of school provide a good example of such 

opportunities. Parents are often confronted with the problem of occupying their 

children in the gap between the end of the school day and the end of the parents’ own 

working day. Questions arise as to whether this time should be seen as a potentially 

rich resource or merely as time to be killed? Research suggests that this is time that 

should be used well, indicating that well-organised activities, with sound objectives 

and ideology, trained staff and positive attitudes, appear to have a positive influence 

on academic achievement and social skills amongst participants. Time is available, 

and if this time is used to create a secure setting for children by providing access to 

social and leisure activities under the supervision of adults and to promote positive 

attitudes among children, then one step has been taken towards creating a beneficial 

environment and facilities. It is important that a variety of social and recreational 

activities are available because children’s abilities can be varied and their areas of 

interest different. Much is on offer in Iceland in terms of social and recreational 

activities, but it is clear that further research is needed to examine the influence of 

social and recreational activities  on children between the ages of 7-12. It is difficult 

to find one common denominator across all social and recreational activities here in 

Iceland, in order to assess and recognise the value of such activities. Looking at after-

school supervised activities in icelandic elementary schools seems an ideal place to 

begin the formulation of objectives and comprehensive frameworks. Such activities 

provide ideal opportunities for schools to combine their own view of education, with 

that of the community, aimed at the building up activities which provide children with 

a secure location, varied activities and learning support. 
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