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Útdráttur  

Þetta verkefni er hefðbundin rannsóknarritgerð, þar sem aflað var gagna úr fræðilegum 

heimildum. Unnið var eftir rannsóknarspurningunni, hvernig getur þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi eflt sjálfstraust og seiglu ungmenna? Því var markmiðið að rannsaka 

unglingsárin, mikilvægi þess að hafa gott sjálfstraust á þeim árum sem og að búa yfir mikilli 

seiglu. Skoðaðar voru ótal margar rannsóknir og kenningar fræðimanna um það hvaða áhrif 

sjálfstraust og seigla hafa á líf unglinga. Sérstaklega var svo skoðað hvernig þátttaka í 

skipulögðu tómstundastarfi getur haft jákvæð áhrif á líf unglinga og var tómstundamenntun 

tengd við það. Eftir þessa rannsóknarvinnu tel ég mig geta sagt það að þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi geti á margan hátt haft jákvæð áhrif á líf unglinga og þar með eflt sjálfsálit 

þeirra og seiglu.  
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Formáli 

Ég valdi þetta viðfangsefni þar sem ég hef haft mikinn áhuga á unglingsárunum frá því að ég 

hóf nám í Tómstunda- og félagsmálafræði. Áhugi minn jókst enn frekar þegar ég tók 

 vettvangsnámið mitt í Frístundamiðstöðinni Árseli og vil ég þakka starfsfólkinu þar fyrir  

frábærar móttökur. Hugtökin sjálfstraust og seigla hafa einnig heillað mig frá því að ég fór að 

velta þeim fyrir mér, ekki eru til mörg rit á íslensku um þau, að minnsta kosti ekki um seiglu, 

sem heillaði mig enn frekar. Í framhaldi af þessari rannsóknarvinnu er ég enn spenntari fyrir 

því að starfa með unglingum í framtíðinni og taka þátt í því að byggja upp sjálfstraust þeirra 

og seiglu.  

 Einnig vil ég þakka aðalkennurum Tómstunda- og félagsmálafræðinnar fyrir það að 

veita mér dygga aðstoð allan tímann sem ég var í náminu og vera mér alltaf innan handar ef 

eitthvað kom uppá. Sérstaklega verð ég að þakka Vöndu Sigurgeirsdóttur, lektor í 

Tómstundafræði fyrir að vera hreinskilin og góður leiðbeinandi. Að lokum má ekki gleyma því 

að þakka fjölskyldu og vinum fyrir að gefast ekki upp á mér, þar sem það tekur mikinn tíma 

og reynir vel á þolinmæðina að skrifa lokaritgerð. Sérstaklega vil ég þakka foreldrum mínum, 

Tómasi Tryggvasyni og Þórdísi Pálmadóttur. 
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1 Inngangur 

 

Unglingur er samkvæmt skilgreiningu íslenskrar orðabókar ,,Ungur maður á aldrinum frá um 

13 til 17-18 ára.“ (Íslensk Orðabók, 2007). Fullorðnir einstaklingar líta oftar en ekki á unglinga 

sem ákveðin einsleitan hóp, sem ferðast alltaf saman. Þessir hópar eru oft nefndir 

jafningjahópar, en þeir endurspegla mismunandi gildismat og hegðun unglinga (Brown B. B, 

1990). 

 Margar kenningar hafa verið settar fram um unglingsárin, en þær sem komu fram fyrr 

á tímum fjölluðu flestar um það að unglingsárin væru tími sem einkenndist af átökum og 

streitu. Ástæðan fyrir því væri sú að unglingarnir þurfa að fá útrás fyrir þeim miklu 

tilfinningum sem berjast um í brjóstum þeirra þegar þeir eru að þroskast úr því að vera börn 

yfir í fullorðinn einstakling (Steinberg L., 2001). Hins vegar hafa nýlegar eigindlegar 

rannsóknir sýnt fram á allt aðrar niðurstöður sem meðal annars gætu tengst því hvað 

hlutverk unglinga hafa breyst mikið á síðastliðnum áratug. Þar virtust fleiri en helmingur 

einstaklinga vera í ánægjulegum samskiptum við foreldra sína og líða almennt vel (Steinberg 

L., 2001).  

 Eitt af því sem þarf að hafa í huga þegar unglingsárin eru rannsökuð er 

áhættuhegðun. Sú hegðun getur leitt til þess að einstaklingur reyki daglega, drekki óhóflegt 

magn áfengis eða neyti annarra ólöglegra vímuefna. Unglingar eru oft afar forvitnir og langar 

til að prófa eitthvað nýtt. Það getur haft alvarlegar afleiðingar og leitt þá út í mikla neyslu, þá 

sérstaklega á áfengi. Það sem margir gleyma þó er að mörgum þeirra tekst að ná stjórn á 

neyslu sinni og þarf hún því ekki að hafa varanleg áhrif á heilsu þeirra né fjölskyldu (Selman, 

R. L. og Aðalbjarnardóttir, S., 2000). 

 Eins og áður hefur komið fram er margt sem unglingar þurfa að glíma við, meðal 

annars það að finna sjálfsmynd sína, þ.e. að vita hver maður er og hver maður vill verða. Til 

þess að geta öðlast góða sjálfsmynd þarf maður að hafa gott sjálfstraust, það er að treysta á 

sjálfan sig. Einstaklingar þurfa að vera í notalegu umhverfi, þar sem þeir geta gert mistök og 

fengið tækifæri á því að leiðrétta þau. Með því að geta það og um leið sætt sig við mistök sín, 

öðlast einstaklingurinn meiri trú og traust á sjálfum sér (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2008). 
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  Þegar á unglingsárin kemur er enn fremur mikilvægt að einstaklingar búi yfir mikilli 

seiglu, sérstaklega til þess að forðast það að leiðast út í áhættuhegðun. Hugtakið seiglu má 

skilgreina sem þá hæfni sem börn og unglingar hafa til þess að komast yfir mikið álagstímabil 

með tilheyrandi streitu, án þess að gefast upp og þar með auka líkurnar á því að leiðast út í 

áhættuhegðun (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

 Eitt af því sem talið er að geti bætt sjálfstraust og seiglu einstaklinga eru tómstundir. 

Hugtakið tómstundir virðist vera frekar erfitt að útskýra og er í raun ekki til nein ákveðin 

útlistun á því á íslensku. Með tómstundum er oftast átt við athafnir sem stýrt er af 

fullorðnum einstaklingum. Auk þess eru oftar en ekki settar kröfur til þátttakenda um 

ákveðinn árangur, eða um einbeitingu að verkefnum, líkt og á sér stað innan veggja skólana 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Aðrir fræðimenn hafa sett 

fram skilgreiningar á hugtakinu tómstundir, en þá er þeim skipt niður í fimm ólík sjónarhorn. 

Tómstundir sem tími, athöfn eða starfsemi, gæði, viðhorf og hlutverk. Einnig verður farið yfir 

hvernig tómstundamenntun getur verið lausn á því vandamáli að fólk noti frítímann sinn á 

uppbygglegan hátt.  

Þegar á heildina er litið fjallar ritgerðin um unglinga þar sem m.a. verður skoðað 

hvernig þeir eru öðruvísi en fullorðnir einstaklingar í okkar samfélagi. Farið verður yfir ýmis 

hugtök sem tengjast unglingsárunum, þá sérstaklega sjálfstraust og seiglu. Að lokum verður 

skoðað hvernig þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi getur eflt sjálfstraust og seiglu 

ungmenna.  
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2 Unglingsárin 

Síðastliðna áratugi hafa miklar breytingar átt sér stað í okkar samfélagi og hafa þær leitt til 

þess að þau skilyrði sem unglingar búa við, til þess að undirbúa sig fyrir framtíðina, hafa 

breyst svo um muni. Auknar kröfur hafa komið fram um hegðun fólks sem fullorðinna 

einstaklinga, þar sem þeir þurfa að vera betur menntaðir, hafa aukna tækniþekkingu og fleira 

sem lítur að okkar tæknivædda samfélagi. Því er orðin meiri þörf á því að auka 

menntunarstig og samstarf allra samfélaga. Vissulega hefur margt áunnist á þessum árum, 

eins og til dæmis að minnka vannæringu og fækka tilfellum alvarlegra sjúkdóma í heiminum. 

Aftur á móti hafa aðrar hættur aukist, eins og ýmsir sjúkdómar til dæmis vegna breyttrar 

kynhegðunar ungmenna, neyslu vímuefna og annarra áhættuhegðunar þeirra (Pittman K., 

Diversi, M. og Ferber, T., 2002).  

  Varðandi daglegt líf unglinga hefur einnig ýmislegt breyst þar sem þeir þurfa nú að 

þróa með sér ákveðna færni til þess að geta tekist á við allar þær breytingar sem eiga sér 

stað í samfélaginu. Því má segja að meiri krafa sé gerð um mannlega færni ungmenna en 

áður hefur verið. Þá er átt við færni til þess að geta miðlað og unnið í meiri margbreytileika, 

ólíkum samskiptum sem viðkoma tungumáli, viðhorfum, gildum og trúarbrögðum. Þessar 

breytingar eru alls ekki einungis neikvæðar, heldur opna þær einnig fyrir fjölbreyttari 

möguleika ungs fólks en áður. Nú stendur þeim meira val til boða, sérstaklega eftir komu 

internetsins, þar sem mun auðveldara er að fá hugmyndir alls staðar úr heiminum í gegnum 

tónlist, tísku og kvikmyndir (Pittman K., Diversi, M. og Ferber, T., 2002). 

 

2.1 Kenningar um unglingsárin  

 

Hér áður fyrr var sú hugmyndafræði ríkjandi að unglingsárin væru tími átaka og streitu. Þetta 

væri tímabil þar sem unglingurinn þyrfti að losa sig tilfinningalega frá foreldrum sínum til 

þess að geta þroskast á heilbrigðan hátt og skapað sér sína eigin sjálfsmynd. Með þessar 

hugmyndir komu sálgreiningar kennismiðir, líkt og Anna Freud. Hún sagði einnig að ef 

unglingar upplifa ekki álag og átök heldur hegðuðu sér líkt og fullorðnir einstaklingar, væri 

það óeðlileg upplifun unglingsáranna. Hún taldi þetta vera vegna þess að með því að sýna 

fram á rólega hegðun væru unglingarnir að leyna tilfinningum sínum, því þau hlytu að þurfa 
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að fá útrás vegna uppsafnaðra þreytu og pirrings í gegnum allar þær breytingar sem hafa átt 

sér stað, alveg frá því í barnæsku (Steinberg L., 2001). 

  Fræðimaðurinn Erik H. Erikson var á svipuðu máli og Freud, þó ekki eins staðfastur. 

Hann taldi foreldra þurfa að viðurkenna ýmislegt varðandi unglinga. Má þar nefna að þeir 

sýni uppreisn, geri tilraunir til þess að skapa sér sína eigin sjálfsmynd og þurfa á ákveðnu 

tilfinningalegu sjálfstæði að halda. Því ættu foreldrar frekar að sýna fram á stuðning í 

uppeldinu, þó svo að oftar en ekki virðist það einmitt vera foreldrarnir sem eru uppspretta 

ósættis unglinga (Steinberg L., 2001). 

  Það var ekki fyrr en gerðar voru rannsóknir á breiðara úrtaki samfélagsins, ekki bara 

unglingum eins og áður, sem allt önnur sýn kom í ljós. Niðurstöður rannsókna sem gerðar 

voru í kringum árið 1970 sýndu fram á að hátt í 75% unglinga áttu í ánægjulegum 

samskiptum við foreldra sína. Hin 25% höfðu flest öll upplifað einhverja fjölskylduerfiðleika 

áður en þau náðu unglingsaldri. Jafnframt kom það í ljós að ef að unglingarnir ættu í 

erfiðleikum með að skapa eigin sjálfsmynd eða upplifðu sig frábrugðna öðrum virtist það ekki 

hafa nein áhrif á fjölskyldur þeirra. Það má því segja að þessar nýrri rannsóknir styðji ekki á 

nokkurn hátt áðurnefndar hugmyndir og jafnvel þær staðalímyndir sem eru til staðar 

varðandi unglingsárin (Steinberg L., 2001). 

 

2.2 Jafningjahópurinn 

 

Þegar fjallað er um unglingsárin er afar mikilvægt að minnast á áhrif jafningja á einstaklinga. 

Þessi áhrif birtast gjarnan á afar lúmskan hátt. Í könnun sem gerð var af Bradford og félögum 

kom það í ljós að unglingar upplifa ekki oft hópþrýsting, þ.e. þeim er ekki ýtt út í það að 

reykja eða drekka áfengi. Þeir segja að áfengið sé til staðar og þeir geti fengið sér ef þeir vilji, 

en enginn þrýsti þeim út í að smakka. Hins vegar töldu margir þeirra það vera afar óþægilegt 

að vera einn með óáfengan drykk og fengu þeir sér því áfengi, til þess að vera eins og hinir 

(Brown B. B, 1990).  

 Fræðimenn hafa skipt þessum áhrifum í tvö ólík ferli, stöðluð áhrif (e. Normative 

influence) og upplýsinga áhrif (e. Information influence). Með stöðluðum áhrifum er átt við 

þrýsting á einstaklingana til þess að aðhyllast þær jákvæðu væntingar sem jafningjarnir gera 

til hvors annars. Til dæmis þegar jafningjar þrýsta á hvorn annan til að ganga í eins fötum, 
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hlusta á sömu tónlistina og svo framvegis. Með upplýsinga áhrifum er átt við þrýstinginn til 

þess að samþykkja upplýsingar frá jafningjanum og trúa þeim. Til dæmis ef jafningi sannfærir 

hinn um að það að reykja gras geri manni ekki mein (Brown B. B, 1990). 

 Í flestum jafningjahópum virðist það vera svo að stöðluðu áhrifin hafi meiri áhrif, en 

þó á það yfirleitt við þegar hóparnir eru að myndast. Í gegnum þau áhrif reynir manneskjan 

að passa betur inn í hópinn. Rannsóknaniðurstöður hafa sýnt fram á að ástæðan fyrir því að 

unglingar séu líkir hvorum öðrum sé ekki vegna þess að þeir ákveði það fyrirfram. Það er 

frekar talið vera vegna þeirrar tilhneigingar einstaklinganna að velja sér vini sem eru líkir 

þeim sjálfum, sem og að fá einstaklinga til liðs við hópinn sinn sem deila sama gildismati og 

viðhorfi og hegða sér á líkan hátt (Brown B. B, 1990). 

  Það er kannski vegna þessara áhrifa sem að einstaklingar innan sama hópsins virðast 

hafa svipaðan smekk á ýmsum hlutum. Í tengslum við það líta fullorðnir einstaklingar oft á 

unglinga sem einsleitan hóp, sem fer á milli staða í nokkurskonar hjörðum, til að mynda frá 

skóla til verslunarmiðstöðva og annarra staða sem þeir „hanga” á flesta daga vikunnar, að 

skóla og vinnu lokinni. Í þessu samhengi er afar mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

jafningjahópar eru ekki einungis einkennandi fyrir unglingsárin og þeir myndast ekki fyrst á 

þessum tíma heldur. En vissulega hefur þessi menning unglinga fengið mikla athygli 

fullorðinna, sem hefur gert það að verkum að rannsóknir, sem gerðar eru á jafningjahópum, 

eru oftar en ekki gerðar þegar unglingsárin eru rannsökuð á annað borð (Brown B. B, 1990). 

  Jafningjahópar unglinga eiga við vandamál að stríða sem nefnist staðalímynd. 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir það hugtak „hugmynd sem algengt er að gera sér innan 

tiltekins hóps um annan hóp, ríki o.s.frv. (oft grundvöllur fordóma)“ (Mörður Árnason, ritstj., 

2007).  

 Þetta vandamál má meðal annars tengja við fjölmiðla, þar sem þeir hafa dregið upp 

þá mynd af unglingum að þeir séu, líkt og áður kom fram, einsleitur hópur. Það sem er einna 

verst með þetta vandamál, er að fjölmiðlum hefur tekist að telja stefnumótunaraðilum sem 

og rannsakendum trú um það að einkenni og menning jafningjahópa sé fyrirfram ákveðin af 

þeim sjálfum, þar sem við veljum okkur vini eftir hópum (Brown B. B, 1990). 

  Þó að þetta vandamál með staðalímyndina sé alltaf til staðar hafa niðurstöður 

rannsókna í langan tíma sýnt fram á andstæðu þess. Þær hafa leitt það í ljós að til eru margar 

ólíkar jafningjamenningar, sem endurspegla fjölbreytt hegðunarmynstur og gildismat 

unglinga. Þrátt fyrir þessar niðurstöður eru enn nokkrir rannsakendur sem lýsa menningu 
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unglinga sem einsleitri. Því má segja að afar mikilvægt er að rannsakendur losi sig við sína 

fyrirfram gefnu skoðun, áður en þeir ætla sér að halda áfram að rannsaka 

ungmennamenningu (Brown B. B, 1990). Á tímabili unglingsáranna eru auk 

staðalímyndarinnar, mörg önnur vandamál og má þar til dæmis nefna áhættuhegðun.  

 

2.3 Áhættuhegðun 

 

Eitt af því sem þarf að athuga varðandi unglinga er áhættuhegðun. Það er hegðun sem leiðir 

líkur að því að unglingar drekki óhóflegt magn áfengis, reyki daglega eða neyti ólöglegra 

vímuefna. Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur o.fl. (2003), sýndu niðurstöðurnar fram á að 

ákveðið áhættutímabil virðist eiga sér stað hjá ungmennum fram til 18 ára aldurs. Kom það í 

ljós með tilliti til þess fjölda ungmenna sem þá byrjar að drekka mikið magn áfengis, reykja 

daglega og neyta ólöglegra vímuefna. Á þessum aldri eru ungmennin forvitin, vilja prófa 

eitthvað nýtt og leiðast jafnvel út í mikla neyslu, þá sérstaklega á áfengi. Það sem flestir 

gleyma þó er að mörgum þeirra tekst að ná stjórn á neyslunni aftur og þarf hún því ekki að 

hafa varanleg áhrif á heilsu þeirra né fjölskyldu (Selman, R. L. og Aðalbjarnardóttir, S., 2000; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R. Þórólfsson og Kristín L. 

Garðarsdóttir, 2003). Þess ber að geta er að margir þættir geta haft áhrif á það hvort 

einstaklignur sé í áhættuhóp varðandi það að geta leiðst út í áhættuhegðun, en nánar verður 

farið í það þegar að þeim þáttum kemur. 

 Auk þess að vera forvitin um að prófa eitthvað nýtt er það einnig staðreynd að 

unglingar telja sig vera nánast ódauðlega. Þeir halda að ekkert geti komið fyrir sig, eins og til 

dæmis að þeir geti alveg prófað að reykja án þess að fá krabbamein, eða keyrt langt yfir 

löglegum hámarkshraða án þess að verða teknir af lögreglu eða lenda í slysi (Huebner, 2000). 

Það er einnig afar algengt að unglingar telji sig vera fyllilega tilbúna til þess að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og vilja gera það, þar sem þeim finnst þeir vera nógu þroskaðir til, 

sem þeir eru þó ekki alltaf. Það má einmitt tengja við þá ákvörðun að byrja að drekka áfengi 

(Santrock, 2007). 

 Drykkja áfengis á unglingsaldri getur haft margar neikvæðar afleiðingar fyrir 

einstaklinginn. Unglingar gera sér oftar en ekki grein fyrir þeim afleiðingum, en margir hverjir 

ákveða samt sem áður að byrja að drekka of ungir að aldri. Rannsakendur telja þá unglinga 



13 

 

sem það gera, meta þá ánægu og vellíðan sem drykkjan gefur mun meira heldur en þá 

áhættu sem getur komið í kjölfar hennar, þegar til lengri tíma er litið (Selman, R. L. og 

Aðalbjarnardóttir, S., 2000). 

 Til þess að átta sig frekar á áhættuhegðun unglinga þarf að hafa í huga menningu 

þeirra. Samfélagið í kringum þá gefur þeim ákveðin skilaboð varðandi hvað telst vera eðlileg 

hegðun. Á Íslandi drukku þó nokkuð margir unglingar áfengi og því var hegðunin ekki talin 

svo óeðlileg í okkar samfélagi (Selman, R. L. og Aðalbjarnardóttir, S., 2000). Þetta hefur þó 

breyst töluvert á síðastliðnum árum en það kom í ljós í rannsókninni „Fyrsta ölvunin“, sem 

framkvæmd var árið 2011 á vegum Rannsóknar og greiningu. Rannsóknin leiddi í ljós að tíðni 

unglingadrykkju hafði lækkað umtalsvert yfir tímabilið frá 2004 til 2010, en það átti bæði við 

um nemendur í 10. bekk og þá sem voru á fyrsta ári í framhaldsskóla (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2011). 

  Frá árinu 1995-2007 var framkvæmd svokölluð ESPAD rannsókn, í alls 26 

Evrópulöndum, um vímuefnaneyslu unglinga. Niðurstöður rannsóknarinnar veittu ítarlegar 

upplýsingar um þær breytingar á viðhorfum, þekkingu og neyslu unglinga á ákveðnum 

tegundum af vímuefnum á þessu tímabili. Þar kom í ljós að vímuefnaneysla 15—16 ára 

unglinga á Íslandi er töluvert undir meðaltali slíkrar neyslu miðað við önnur Evrópulönd. Því 

má segja að íslenskir unglingar séu ólíklegri en aðrir unglingar Evrópulandanna til að hafa 

drukkið áfengi, reykt sígarettur, notað kannabisefni og til þess að hafa sniffað lím eða önnur 

efni (Þóroddur Bjarnason, 2009). 

 Þar kom einnig fram að íslenskir unglingar eru enn fremur mun líklegri en unglingar 

frá öðrum Evrópulöndum til þess að hafa aldrei notað ávanabindandi vímuefni. Hins vegar 

eru þeir svipað líklegir og unglingar annarsstaðar frá til þess að nota róandi lyf án lyfseðils til 

að komast í vímu (Þóroddur Bjarnason, 2009).  

  Hér á landi hefur neysla unglinga á áfengi og öðrum ávanabindandi vímuefnum 

minnkað töluvert á síðastliðnum árum. Þessi breyting hefur vakið þó nokkra athygli víða um 

heim en oft er hún tengd öflugu forvarnarstarfi sem hefur einmitt farið batnandi hér á landi 

hin síðustu ár. Þetta hefur farið svo langt að sumir telja sérstöðu Íslands vera slíka að aðrar 

þjóðir gætu margt af okkur lært (Þóroddur Bjarnason, 2009). Þessi þróun er afar ánægjuleg 

og var sannarlega þörf fyrir henni hérlendis og heldur hún vonandi áfram næstkomandi 

áratugi. Þrátt fyrir þessar umbætur í drykkju unglinga er margt sem enn er hægt að bæta og 

má þá nefna félagslega erfiðleika unglinga, sem geta valdið þeim mikilli vanlíðan.  
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2.3.1 Félagslegir erfiðleikar 

 

Þegar fjallað er um áhættuhegðun unglinga er vert að minnast á félagslega erfiðleika, en þeir 

tengjast áhættuhegðuninni. Þeir unglingar sem eiga félagslega erfitt leiðast frekar út í 

áhættuhegðun heldur en þeir sem ekki eiga við þessa erfiðleika að stríða.   

 Það er varla mögulegt að setja fram eina ákveðna skilgreiningu á því hvað sé að vera 

einstaklingur sem á félagslega erfitt. Það eru margir afar ólíkir þættir sem hafa áhrif á það 

hvort að barn alist upp við erfiðar aðstæður eða ekki. Þegar slíkt er skoðað eru oft kannaðir 

þættir eins og fjármálastaða fjölskyldunnar, atvinna og menntun foreldranna, hvort það séu 

alvarleg heilbrigðisvandamál innan fjölskyldunnar og hvort að barnið eigi við 

hegðunarvandamál að stríða. Að lokum er kannað hvort barnið búi hjá báðum foreldrum 

sínum eða einungis öðru þeirra. Það að vera félagslega viðkvæmt barn getur þýtt það að 

barn hafi minni aðgang að peningum og mannréttindum innan nánustu fjölskyldumeðlima. 

Það getur einnig þýtt að vera algjörlega einangraður félagslega séð, jafnvel lent í vanrækslu 

eða misnotkun. Því er hægt að segja að fjöldi illa staddra barna fer algjörlega eftir því hvaða 

skilgreiningu maður notar á hugtakinu (Karen Margrethe Dahl, 2007). 

  Komið hefur í ljós að börn sem eiga við félagslega erfiðleika að stríða eru ólíklegri til 

þess að taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi. Til að mynda hafa rannsóknir sýnt að börn 

sem eru metin af verðleikum hjá foreldrum sínum og upplifa umhyggju heima fyrir eru mun 

frekar skuldbundin sínum áhugamálum og fá að njóta þess að taka þátt í þeim. Sem dæmi 

má nefna fá börn með hegðunarvandamál, eða félagsleg vandamál, minni stuðning til þess 

að stunda tómstundir sínar (Karen Margrethe Dahl, 2007). 

  Það er afar mikilvægt að fólk velti þessu fyrir sér og helst geri einhverjar úrbætur á. 

Líklega eru það helst börnin sem eiga við félagsleg vandamál og aðra erfiðleika að stríða, sem 

virkilega þurfa á þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi að halda. Sérstaklega þau börn sem 

upplifa félagslega einangrun, því talið er að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi sé ein 

besta leiðin til þess að vinna úr vandanum (Karen Margrethe Dahl, 2007). 

  Samkvæmt danskri rannsókn kom það í ljós að börn sem ættu við félagslega erfiðleika 

að stríða tækju minni þátt í skipulögðu tómstundastarfi heldur en önnur börn. Sennilega er 

það vegna þess að þau börn hafa minni stuðning til þess að geta tekið þátt. Sem dæmi má 

nefna að slæmar efnahagslegar aðstæður á heimilum barnanna, kynhlutverk og bakgrunnur, 

hefur allt áhrif á það hvað börnin gera í frítímanum (Karen Margrethe Dahl, 2007). 
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 Auk efnahagsmála geta glæpir og óöryggi í nærumhverfi barna takmarkað þátttöku 

þeirra í tómstundastarfi. Annað hvort getur það verið vegna þess að foreldrarnir eru hræddir 

við að hleypa börnunum einum út eða að þau sjálf eru hrædd við að vera úti í þessu 

umhverfi. Annar þáttur sem getur minnkað þátttöku illra staddra barna í tómstundastarfi er 

að þau geta þurft að sinna miklum húsverkum eða passa yngri systkini. Þetta á sér þó oftast 

stað þegar einstætt foreldri býr með börnin, en getur einnig verið menningarbundið. Þó 

hefur það einnig komið í ljós að húsverk geta verið jákvæð fyrir sum börn, þar sem þau 

upplifa ábyrgð og stolt við það að taka slík verk að sér innan fjölskyldunnar. Þó svo að illa 

stödd börn upplifi hindranir í þeirra frítíma er það oft þannig að þeirra eigin athafnir skipta 

miklu máli upp á það hversu óyfirstíganlegar þessar hindranir eru. Til dæmis hefur það komið 

í ljós í dönskum rannsóknum að stelpur af erlendu bergi brotnu eiga oft auðveldara með að 

komast í ýmsar tómstundir heldur en þær dönsku (Karen Margrethe Dahl, 2007). 
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3 Sjálfstraust 

3.1 Skilgreining á hugtakinu sjálfstraust 

 

 Hugtakið sjálfstraust er eitthvað sem flestir hafa heyrt um en fáir vita nákvæma skilgreiningu 

á. Meginþættir í sjálfstrausti einstaklinga eru eftirfarandi þrjú hugtök: sjálfsmat, sjálfsvirðing 

og sjálfsmynd. Til þess að einstaklingar öðlist gott sjálfstraust er afar mikilvægt að þeir fái að 

vera í notalegu umhverfi, þar sem þeir mega gera mistök, án þess að vera skammaðir eða að 

litið verði niður á þá fyrir það. Þetta litla framtak, að leyfa einstaklingum að feta sig áfram 

skilar þeim bættara sjálfstrausti. Það er ekki nóg að einstaklingar læri eitthvað heldur þurfa 

þeir að temja sér ákveðna færni, sem felst í því að endurgera hlutina sem mistakast og gera 

þá betur (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2008).  

Þegar árangur næst upplifa einstaklingar sigur og honum fylgir oft mikið stolt og gleði. 

Einstaklingar þurfa að geta treyst á sjálfan sig, þurfa að geta treyst því að þeir geti allt það 

sem þeir vilja og ætla sér að gera. Segja má að hugtakið sjálfstraust einkennist af 

tilfinningunni fyrir því að geta framkvæmt hlutina og átt velgengni og hamingju skilið (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

  Þeir einstaklingar sem hafa mikið sjálfstraust hafa trú á sjálfum sér og sinni getu. Sá 

einstaklingur sem getur komið óskum sínum og skoðunum á framfæri af öryggi, á auðvelt 

með að treysta öðrum einstaklingum og getur myndað heilbrigð tengsl við annað fólk. Annað 

sem er sérstaklega mikilvægt er að einstaklingar með gott sjálfstraust þekkja sínar veiku og 

sterku hliðar og umgangast því öll verkefni af skynsemi frekar en þeir sem ekki hafa gott 

sjálfstraust og eru því fleirum til gagns (Erla Kristjánsdóttir o.fl. 2008). 

Í raun má segja að sjálfstraust einstaklinga móti næstum öll samskipti þeirra. Þeir sem 

hafa lítið sjálfstraust finna oftast fyrir því þegar þeir þurfa að vera innan um annað fólk, bæði 

einstaklinga og hópa og forðast þeir það því eftir fremsta megni. Þessir einstaklingar draga 

sig frekar til hlés og jafnvel einangrast, þó svo að þetta séu manneskjurnar sem hefðu hvað 

mest gott af því að vera innan um aðra (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2008). 

Í þessum skilningi er vel hægt að nota þátttöku í tómstundastarfi til þess að efla 

sjálfstraustið og þar af leiðandi fá unglingana til þess að umgangast jafningja sína, frekar en 

að draga sig í hlé. Í mörgum félagsmiðstöðvum fer til að mynda fram hópastarf, þar sem 
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auðveldlega væri hægt að vinna með hóp einstaklinga með lélegt sjálfstraust og efla það 

með ýmiskonar aðferðum.  

 Hópastarf hefur marga kosti í för með sér en það getur gefið unglingum tækifæri til 

þess að þroska hópvitund sína, með starfi í litlum hópum undir umsjá faglegs starfsmanns. Í 

hópastarfi geta myndast persónuleg tengsl og unglingarnir fá tækifæri til reynslunáms, bæði 

með beinni og óbeinni fræðslu. Einnig fer fram umfjöllun um ýmis unglingatengd málefni. 

Hópastarfið er almennt hópastarf eða klúbbastarf þar sem meginmarkmiðið er oft tengt 

sameiginlegu áhugasviði þátttakenda. Einnig eru til sértækari hópastörf, en þá er unnið 

sérstaklega að því að styrkja sjálfstraust þátttakenda, auka samskipta- og félagsfærni þeirra, 

stuðla að heilbrigðum lífsstíl eða vinna gegn óæskilegu hegðunarmynstri sem jafnvel er 

komið af stað hjá þessum einstaklingum (Reykjavíkurborg, e.d). 

 Eins og áðan kom fram er sjálfsmynd einn af lykilþáttum sjálfstrausts og þegar slíkt er 

skoðað er hægt að fara ótal margar leiðir. Könnun á sjálfsáliti er ein leiðin til þess, vegna þess 

að sjálfsálit er talið vera einn af mikilvægum þáttum sjálfsmyndar hvers einstaklings. Sjálfsálit 

er tilfinningalegt heildarmat einstaklinga á sjálfum sér en þetta mat byggist fyrst og fremst á 

því hvort að einstaklingurinn sé ánægður með sjálfan sig eða ekki. Því er sá einstaklingur sem 

veit um eigin hæfileika, er sáttur við sjálfan sig, með gott sjálfsálit, þar af leiðandi með gott 

sjálfstraust. Hann ber því mátulega mikla virðingu fyrir sér og sínum kostum og telur sig eiga 

rétt á því að njóta virðingar annarra einstaklinga (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja 

Garðarsdóttir, 2004). 

Að þessu sögðu er ljóst að sjálfstraust einstaklinga skiptir miklu máli fyrir okkur öll, 

sérstaklega á unglingsárunum, þar sem einstaklingar eru að móta sig og líf sitt. Til þess að 

unglingar geti tekið stórar ákvarðanir eins og oft fylgja unglingsárunum, t.d. að velja 

framhaldsskóla, þurfa þeir að hafa ágætt sjálfstraust, til þess að treysta á að ákvörðun þeirra 

sé rétt. 

 

3.2 Kenningar um hugtakið sjálfstraust 

 

Þegar sjálfstraust er kannað er afar mikilvægt að gera einnig grein fyrir öðrum hlutum sem 

hafa á annað borð áhrif á það. Til að mynda er til fjöldinn allur af kenningum sem fjalla um 

áhrif uppeldisaðferða foreldra eða forráðamanna á sjálfstraust unglinga. Þegar kemur að 
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þessum kenningum er Baumrind yfirleitt nefnd á nafn, enda eru hennar kenningar allra 

þekktastar varðandi þennan þátt (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 

2004). 

 Í nýlegum rannsóknum sem gerðar hafa verið, en byggjast á kenningum Baumrind, 

hefur helst verið athugað hvernig viðurkenning foreldra, hegðunarstjórn og samheldni 

fjölskyldunnar getur tengst sjálfstrausti og líðan unglinga. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að uppeldishættir foreldra tengist gjarnan sjálfsáliti ungs fólks. Rannsókn þessi 

skipar sér þannig sess með þeim fjölmörgu rannsóknum sem sýna fram á það að 

uppeldishættir foreldra skipta miklu hvað varðar ýmsa mikilvæga þætti í aðlögun barna og 

unglinga. Má þar nefna námsárangur þeirra, vímuefnaneyslu, þunglyndi, hegðunarvandamál 

og samskiptahæfni (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004). 

 Þegar fjalla á um bæði unglingsárin og sjálfstraust einstaklinga, hvort sem það er 

saman eða í sitthvoru lagi er afar mikilvægt að minnast á kenningar Erik H. Erikson, enda er 

hann meðal þekktari sálfræðinga nútímans. Hann notaðist við orðið „Ego identity“ sem felst í 

því að einstaklingar fái ákveðna tilfinningu fyrir því sem þeir eru, finni fyrir stöðugleika í eigin 

persónuleika, fái hugmyndir um það hvað þeir vilji verða og síðast en ekki síst hvernig hægt 

sé að ná því markmiði. Erikson telur sjálfstraust tákna ákveðinn stöðugleika, eða fast hald í 

tíma og rúmi. Um leið ber að hafa í huga að slíkt sjálfstraust er ekki meðfætt, ekki gefið til 

okkar af samfélaginu og ekki eingöngu komið til vegna ósjálfráðs þroska, eins og vöxtur 

líkama okkar. Sjálfstraust okkar verður hins vegar til vegna ævilangs ferils þar sem 

einstaklingur þarf að takast á við sjálfan sig, sem gerir það að verkum að það er svo 

mikilvægt öllum að hafa áhuga á þessum átökum og sérstaklega hafa trú á því að þau muni 

hafa árangur sem erfiði (Sigurjón Björnsson, 1986; Welchman, K., 2000).  

 Til að lýsa sjálfstrausti nánar má fjalla um kenningu Erikson. Þar skipti hann æviferli 

mannsins niður í átta ólík stig, en hér verður aðeins fjallað um unglingsárin. Segja má að 

hvert einasta stig æviferilsins felist í því að þegar einstaklingurinn á í samskiptum við aðra 

einstaklinga, þarf hann að leysa ákveðið viðfangsefni, sem tengist mótun persónuleika síns. 

Fimmta stig í kenningu Erikson er einkennandi fyrir unglingsaldurinn og nefnist það 

„sjálfsálit/hlutverkaruglingur“. Því til skilgreiningar má segja að eitt af markmiðum 

unglingsáranna sé að móta sína persónulegu sjálfsmynd, vera ánægður með sjálfan sig og þar 

með komast hjá því að hafa óskýra og mótþróafulla sjálfsmynd. Líkt og margir ættu að 

kannast við er oftar en ekki mun erfiðara að ná þessu markmiði en það virðist í upphafi og 
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flestir einstaklingar ná ekki að leysa það svo vel af hendi og upplifa því oft hlutverkarugling, 

þ.e. vita á engan hátt hvaða hlutverki þeir eiga að gegna og hvenær. Þess ber að geta að 

lausn verkefna á næsta stigi, er á margan hátt háð því hvernig tókst til við að leysa verkefnið 

á síðasta stigi (Sigurjón Björnsson, 1986; Welchman, K., 2000).   

 

3.3 Rannsóknir sem tengjast sjálfstrausti einstaklinga 

 

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, (2007) hafa leitt í ljós að sjálfsmynd eða sjálfstraust 

ungs fólks hér á landi tók gífurlegum breytingum þegar íslenska samfélagið var að breytast úr 

bændasamfélagi yfir í iðnaðarsamfélag. Þarna gjörbreyttust aðstæður, þar sem ungt fólk fékk 

tækifæri á mun lengri menntun og fjölbreyttari atvinnumöguleikum. Þessar breytingar urðu 

til þess að meiri möguleikar voru til staðar fyrir sjálfskönnun einstaklinga, í tengslum við ást, 

vinnu og menntun. Í framhaldi af þessari sjálfskönnun fengu einstaklingar svo fleiri tækifæri 

til þess að kanna hæfnisgetu sína í tengslum við menntun og atvinnu. Á sama tíma má segja 

að núna þurfi ungt fólk mun lengri tíma til þess að finna sjálft sig, það er að segja að finna út 

hver þau eru og hvað þeim langar til að standa fyrir í þessum heimi. Ungt fólk þarf því að 

glíma við mun fleiri hugmyndir núna en ungmenni hér áður fyrr, þar sem í dag eru svo margir 

valmöguleikar hvað varðar menntun og vinnu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Niðurstöður íslenskra rannsókna sem gerðar voru 2004 benda almennt séð til þess að 

sjálfsálit fólks sé slakara á unglingsárunum heldur en á bernskutímabilinu sem og 

fullorðinsárunum. Unglingar eru gjarnan í hættu á því að þróa með sér ranga sjálfsmynd sem 

síðar getur leitt af sér óæskilega hegðun. Annars vegar geta þeir þróað hana með sér, með 

því að ofmeta getu sína, sem leiðir til síendurtekinna mistaka á þeim áskorunum sem þeir 

taka sér fyrir hendur. Hins vegar geta þeir forðast áskoranir daglegs lífs, vegna þess hversu 

mikið þeir vanmeta getu sína (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004). 

Þarna sést afar vel hversu mikilvægt það er að unglingar hafi gott sjálfstraust, til dæmis svo 

að líkurnar á því að þeir lifi heilbrigðum lífsstíl aukist og um leið minnki líkurnar á því að þeir 

leiðist út í áhættuhegðun.  

 Íslenska rannsóknin frá 2004 sýndi einnig fram á það að stúlkur hafi lakara sjálfsálit en 

drengir á mið- og fyrrihluta unglingsáranna. Það virðist svo vera að undir lok unglingsáranna 



20 

 

og við byrjun fullorðinsáranna dragi verulega úr þessum kynjamun, þó hann hverfi ekki 

algjörlega (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004). 

Í tengslum við kynja mun á sjálfstrausti er vert að minnast á rannsóknina Heilsa og 

lífskjör skólanema sem er víðtæk rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2006. Þar var 

könnuð líkamsímynd nemenda í grunnskólum en það hugtak tengist á margan hátt 

sjálfstrausti. Þar kom í ljós að í mörgum tilfellum var líkamsímynd nemenda frekar neikvæð, 

sérstaklega hjá stúlkum og fer hún einnig versnandi með aldrinum, líkt og sjálfstraustið. 

Margar þessara stúlkna finnst þær þurfa að létta sig frekar mikið, á meðan strákum á sama 

aldri þótti þeir frekar þurfa að þyngjast (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan 

Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). 

 Líkamsímynd unglingsstúlkna hefur fengið töluverða athygli í vísindatímaritum 

erlendis, en í flestum tilfellum er einmitt lögð áhersla á óánægju með líkamann, frekar en 

jákvæða líkamsímynd. Rannsóknir sem gerðar voru hér áður fyrr hafa yfirleitt áætlað að 25% 

- 80% unglingsstúlkna segi frá verulegri líkamsóánægju. Þar sem þessi óánægja með 

líkamsímynd er svo algeng hjá unglingsstúlkum hafa Rodin o.fl. sett fram þá hugmynd að 

líkamsóánægja sé staðlaður hluti í lífi kvenna í Vestrænum samfélögum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Áðurnefndar rannsóknir gefa til kynna að tengsl séu á milli lítillar líkamsánægju og 

ýmissa neikvæðra heilsuvandamála og hegðunar. Má þar nefna aukna tíðni þunglyndis, lélegt 

sjálfstraust, kvíða, megrun, þróun átraskana og aukna áhættuhegðun. Margir velta því fyrir 

sér hvers vegna sé svona mikilvægt að hafa gott sjálfstraust, en niðurstöður rannsóknar 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, (2007) bentu til þess að auðveldara sé að takast á við hinar ýmsu 

áskoranir og ögrandi verkefni unglingsáranna ef einstaklingur hefur gott sjálfstraust. Einnig 

er talið að þeir sem hafi gott sjálfstraust sýni fram á betri samskiptafærni, þeim gengur mun 

betur í námi og eru síður líklegir til þess að leiðast út í áhættuhegðun (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Þar sem sjálfstraust einstaklinga virðist oftar en ekki vera neikvætt, er mikilvægt að 

velta því fyrir sér hvað það er sem hefur helst áhrif á það. Fyrst af öllu má nefna að fjölmiðlar 

og félagsleg menning geti á margan hátt hvatt til ákveðins líkamsútlits, eins og sjá má í 

erlendum sjónvarpsþáttum og tónlistarmyndböndum. Unglingar verða oft fyrir áhrifum af 

þessu og langar þá langflestum að hafa þetta útlit. En í þessu samhengi má ekki gleyma því 

að samfélagsleg menning og bakgrunnur fjölskyldu og vina skipta einnig miklu máli. Í 
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rannsókn Kelly A. M. o.fl., (2005) kom í ljós að ýmsir menningarkimar, sérstaklega foreldrar 

og jafningjar, geta spilað stórt hlutverk í því að hvetja til óheilbrigðs lífsstíls og líkamlegrar 

óánægju (Kelly A. M., Wall M., Eisenberg M. E., Story M. og Nuemark-Sztainer D., 2005). Eins 

og flestir vita horfa margir unglingar töluvert á bæði erlenda sjónvarpsþætti sem og 

tónlistarmyndbönd. Því er afar mikilvægt fyrir einstaklingana sem horfa mikið á það að þeir 

hafi gott sjálfstraust og séu ánægðir með líkamsmynd sína, svo að slíkir þættir hafi ekki eins 

mikil áhrif á þau.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að stúlkur sem eru ánægðar með 

sig og hafa því gott sjálfstraust, eru mun líklegri til þess að hafa góða almenna heilsu og hafa 

um leið minni áhyggjur af mataræði og þyngd (Kelly A. M. o.fl., 2005). Þetta sannar mikilvægi 

þess að heilbrigður lífsstíll sé einkennandi fyrir hvern og einn einstakling. Gott sjálfstraust er 

því lykilatriði í því að einstaklingarnir taki við áskorunum unglingsáranna en forðist þær ekki 

og geti verið innan um jafnaldra sína og liðið vel.  
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4 Seigla  

4.1 Skilgreining á hugtakinu seigla 

 

Hugtakið seiglu má skilgreina sem hæfni barna og unglinga til þess að takast á við mikið álag, 

án þess að gefast upp. Þeir Garmenzy og Masten skilgreindu hugtakið seiglu sem 

árangursríka aðlögun, eða sem ákveðið ferli eða hæfni til að takast á við hlutina, þrátt fyrir 

ögrandi og ógnvekjandi aðstæður sem einstaklingur getur upplifað. Fræðimaðurinn Werner 

taldi börn sem búa yfir mikilli seiglu, hafa ákveðna hæfni fram yfir aðra, til þess að glíma á 

árangursríkan hátt við félagslega og líffræðilega áhættuþætti (Zimmerman, M.A. og 

Arunkumar, R., 1994; Werner, E. E. og Smith, R. S., 2001). 

 Eftir rannsóknir sem fræðimaðurinn Rutter, M. hefur gert, kom í ljós að hann taldi 

seiglu einstaklinga skapast vegna þess að þeir hafa trú á eigin getu, þeir hafa ákveðna hæfni 

til að fást við þær breytingar sem eiga sér stað í gegnum lífið og hafa ákveðna hæfni til að 

leysa sín félagslegu vandamál sem upp geta komið (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 

1994; Rutter, M., 1985).  

  Nú í dag þegar hugtakið seigla er skoðað er það oftast gert sem samverkun margra 

ólíkra þátta, eða ferli þar sem leitast er við að skilja hvernig það að búa yfir mikilli seiglu geti 

haft jákvæð áhrif á velferð einstaklinga. Það er einmitt skoðað með því að sjá hvernig 

einstaklingar takast á við hindranir, hvernig þeir hegða sér og bregðast við ýmsu áreiti og að 

lokum er skoðað samspil fjölbreyttra þátta. Því má segja að flestar skilgreiningar á þessu 

hugtaki feli í sér persónuleikaeinkenni, einkenni aðstæðna einstaklingsins, þá áhættuþætti 

sem eru til staðar í lífi einstaklingsins og þá varnaþætti sem gætu hjálpað til (Zimmerman, 

M.A. og Arunkumar, R., 1994).  

  Þróun hugtaksins seigla hefur leitt það í ljós að það getur haft margar ólíkar 

merkingar þar sem ósamræmi getur verið á milli skilgreininga hugtaksins eftir því hvar það er 

skilgreint. Að minnsta kosti er þetta margvítt fyrirbæri sem þarf að skilgreina út frá hverri 

aðstöðu fyrir sig og felur í sér breytingu á þroska einstaklingsins (Zimmerman, M.A. og 

Arunkumar, R., 1994; Suniya S. L., Dante C., og Bronwyn B.,2000). 

  Upphaflega vísar hugtakið seigla í þá þætti sem stöðva ferlið frá áhættu til 

hegðunarvandamála eða geðrænna kvilla og þar af leiðandi styrkir aðlögunarhæfni 
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einstaklingsins, sem gerir það að verkum að hann er betur undirbúinn til þess að takast á við 

áhættu næst (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994; Suniya S. L. o.fl., 2000). 

  Hugtakið seigla vísar til breytilegs ferlis sem kemur af stað jákvæðri aðlögun þegar 

mótlæti á sér stað í lífi einstaklings. Til þess að þetta eigi sér stað, þurfa önnur hvor 

eftirfarandi aðstæðna að eiga sér stað. Annað hvort þarf að vera ákveðið varnarleysi gegn 

einhverri hættu sem er yfirvofandi, þar sem verulegt mótlæti virðist eiga sér stað í lífi 

einstaklingsins. Eða þá að hann þarf að vera að framkvæma jákvæða aðlögun, þrátt fyrir að 

eitthvað erfitt eigi sér stað og að það hafi meiriháttar áhrif á þroskaferli einstaklingsins 

(Suniya S. L., Dante C., og Bronwyn B.,2000). 

Mikilvægt er að átta sig á að seigla er almennur eiginleiki sem allir búa yfir, en þó í 

mjög misjöfnum mæli. Það eru því ýmsir ytri áhrifaþættir sem ráða því hversu mikla seiglu 

hver hefur, en má þar nefna þætti eins og fjölskylduaðstæður, fjöldi áfalla sem einstaklingur 

hefur upplifað, uppeldi o.fl. (Suniya S. L., Dante C., og Bronwyn B.,2000). 

 

4.2 Kenningar varðandi seiglu 

 

Helstu rannsakendur seiglu hafa sett saman ákveðna þætti einstaklinga og umhverfis sem 

geta eflt seiglu einstaklinga og þar með minnkað eða dregið alveg úr áhrifum áhættuþátta. 

Rannsakendur hafa vissulega sett fram mörg ólík módel varðandi seiglu, svo eru einnig aðrir 

sem hafa sett fram nánast sömu kenninguna, með sitthvoru nafninu. Til nánari útskýringa á 

hugtakinu seiglu hafa Garmezy og félagar (1984), sett fram þrjú mismunandi líkön til þess að 

lýsa áhrifum álags og persónueinkenna á hæfni þeirra til þess að aðlaga sig að erfiðum 

aðstæðum (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

 

4.2.1 Uppbótarlíkanið ( E. Compensatory model) 

 

Uppbótarþáttur er breyta sem vinnur á móti því að fólk lendi í áhættuhegðun. Það virkar ekki 

á víxl við áhættuþættina, heldur hefur þetta frekar bein og óháð áhrif á niðurstöður 

hugðarefna einstaklinganna. Bæði uppbótar- og áhættuþættirnir gefa ákveðnar upplýsingar 

sem gera það að verkum að hægt er að spá fyrir um niðurstöður. Til nánari útskýringa má 

nefna að sjálfstraust sem er uppbótarþáttur og stress, sem er áhættuþáttur virðast vinna 
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sameiginlega að niðurstöðu, (sjá mynd 1). Þannig að þegar ein af þessum sjálfstæðu 

breytum, hvort sem það er stress eða sjálfsálit, er haldið stöðugu, hefur það áhrif á hina 

sjálfstæðu breytuna (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

Því má segja að því hærra sjálfstraust sem einstaklingur er með, vegur það þyngra á 

móti stressinu, þannig að börn sem eru með hátt sjálfstraust en eru mjög stressuð geta 

viðhaldið sömu hæfni og þeir sem eru ekki eins stressaðir en hafa þó minna sjálfstraust. Bein 

áhrif uppbótarþáttarins munu því spá fyrir um minni geðræna kvilla, vímuefnaneyslu, afbrot 

og vanrækslu. Athugunin við þetta líkan felur því í sér að kanna línuleg áhrif uppbóta- og 

áhættu þáttanna í línulegri aðhvarfsgreiningu (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

  Sem dæmi um uppbót getur verið þegar kannaður er áhugi foreldra (sem er þá 

uppbótarþáttur) og ágreiningur við foreldra (sem er þá áhættuþáttur), sem getur spáð fyrir 

um bóklega hæfni einstaklinganna (sem er þá niðurstaðan). Börn geta því sýnt fram á 

bóklega hæfni þó svo að þau séu mjög stressuð (til dæmis vegna ágreinings í fjölskyldu) 

vegna þess að foreldrar þeirra sýna mikinn áhuga á menntun þeirra, sem bætir þá 

ágreininginn upp (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

 

 

Mynd 1. Uppbótarlíkanið (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R.,1994. Þýð: höfundur 

ritgerðar). 

  

4.2.2 Áskorunarlíkanið (E. Challenge model) 

 

Áskorunarlíkanið um seiglu fjallar um það hvernig streituvaldur er meðhöndlaður þannig að 

það auki möguleikana á árangursríkri aðlögun að því gefnu að það sé ekki óhóflega mikill 

streituvaldur (sjá mynd 2). Í þessu líkani er stress undir meðallagi ekki nægilega mikil áskorun 

á meðan of mikið stress sýnir fram á varnarleysi einstaklingsins. Ef einstaklingur er of 
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stressaður til þess að passa inn í þetta líkan, ruglar það niðurstöðurnar og láta þær sem að 

einstaklingurinn sýni fram á lært hjálparleysi (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

 Hóflegt stress virðist vera ákveðin áskorun fyrir einstaklinginn að takast á við og þegar 

hægt er að komast yfir þessa áskorun styrkir það einstaklinginn á margan hátt. Ef tekist er 

rétt á við þessa áskorun, getur þessi þáttur sem erfiður var í byrjun styrkt einstaklinginn á 

þann hátt að hann er betur undirbúinn fyrir næstu áskorun sem hann þarf að takast á við. 

Fræðimaðurinn Rutter hefur kallað þetta ferli „Bólusetning“ en með því er átt við að tilraunin 

til að takast á við þessa áskorun gekk ekki fyllilega vel, því getur einstaklingurinn verið 

varnarlaus í vaxandi mæli fyrir áhættuþáttum (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994).

 Þess vegna má segja að ákjósanlegt stig af stressi er eitthvað sem fær einstaklinginn 

til að aðlagast að aðstæðum og getur hann því betur tekist á við áskorunina. Þetta líkan 

krefst úrlausna úr langtímarannsóknum og þarf að vera metið á rökvísan hátt, þar sem notast 

er við tölulegar upplýsingar og allt er sett upp í formgerðar líkön (Zimmerman, M.A. og 

Arunkumar, R., 1994). 

 

 

Mynd 2. Áskorunarlíkanið (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R.,1994. Þýð: höfundur 

ritgerðar). 

 

4.2.3 Líkan verndandi þátta (E. Protective Factor Model) 

 

Verndandi þáttur er ferli sem verkar á víxl við áhættuþætti, við það að draga úr líkunum á 

neikvæðri niðurstöðu. Þessi þáttur dregur úr áhrifum nálægra áhættuþátta og virkar því sem 

einskonar hvati sem svarar þessum áhættuþáttum (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 

1994).  
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  Verndandi þátturinn getur haft bein áhrif á niðurstöðuna, áhrif þess eru sterkari í 

návist streituvaldsins. Fræðimaðurinn Rutter lýsir verndandi þætti sem víxlverkandi ferli sem 

hjálpar einstaklingnum að bera kennsl á þessi samvirkandi áhrif, þar sem ein breytan eykur 

áhrifin á hina (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

  Garmenzy og fleiri líta á líkan verndandi þátta sem friðhelgi gegn varnarleysi. Þetta 

líkan virðist vera rannsakað hvað víðast í heiminum af öllum líkönunum um seiglu. Aðrir 

fræðimenn telja verndandi þætti geta virkað á tvo vegu, annars vegar áhættu/verndandi 

breytur (sjá mynd 3), eða verndandi/verndandi breytur (sjá mynd 4.). Sú fyrrnefnda hefur 

þau áhrif að neikvæð áhrif áhættuþáttanna virðast minnka. Síðarnefnda breytan virkar 

þannig að hún bætir upp verndandi þættina, sem gerir það að verkum að áhrif neikvæðu 

áhættuþáttanna minnka sjálfkrafa og niðurstöðurnar verða því betri (Zimmerman, M.A. og 

Arunkumar, R., 1994). 

 Werner og Smith benda á að víxlverkun áhættu- og verndandi þátta komi á jafnvægi á milli 

spennu einstaklingsins og völdum hans yfir líkamlegu og andlegu umhverfi (Werner, E. E. og 

Smith, R. S., 2001). 

  Niðurstöður rannsókna sína einnig fram á það að skörungsskapur og hátt sjálfstraust 

stúlkna á unglingsaldri verndi þær frá neikvæðum áhrifum af ágreiningi þeirra við foreldra 

sína á skap þeirra, þar sem margar þeirra eiga það til að vera þunglyndar (Zimmerman, M.A. 

og Arunkumar, R., 1994). Líkan verndandi þátta um seiglu er frábrugðið hinum líkönunum, 

þar sem að það vinnur óbeint að því að hafa áhrif á niðurstöðuna. Uppbótarlíkanið kannar 

alla þá þætti sem mögulega hafa bein áhrif á þessa uppbótar- og áhættuþætti á meðan 

áskorunarlíkanið felur í sér aukna seiglu í gegnum síendurtekna nálægð við stress, eða aðra 

áhættuþætti, án þess að horfa á áhrif einhverra annarra þátta um leið. Það er nauðsynlegt 

að benda á að þessi þrjú ólíku líkön um seiglu eru alls ekki einangruð innbyrðis, heldur 

tengjast þau öll hvort öðru, hvert á sinn hátt (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R., 1994). 

 Jákvæðir þættir í lífi unglinga geta því litið út fyrir að bæta upp ákveðna áhættuþætti, 

á meðan þeir geta um leið víxlverkað á aðra þætti, til þess að draga úr neikvæðum 

niðurstöðum. Svo eru áhættuþættir, sem venjulega væru hugsaðir sem skaðlegir þættir, sem 

gætu komið af stað viðráðanlegu stressi sem styrkir einstaklinginn og gerir hann tilbúnari til 

þess að takast á við meira stress þegar lengra líður á ævina (Zimmerman, M.A. og 

Arunkumar, R., 1994). 
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Mynd 3. Líkan verndandi þátta, áhætta/vernd (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R.,1994. 

Þýð: höfundur ritgerðar). 

 

 

Mynd 4. Líkan verndandi þátta, vernd/vernd (Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R.,1994. 

Þýð: höfundur ritgerðar). 

 

4.3 Rannsóknir á hugtakinu seiglu 

 

Líkt og komið hefur fram eru til ótal margar skilgreiningar á hugtakinu seiglu og ber því að 

hafa í huga að mikilvægast er að skilgreina það út frá samhenginu sem það er í. Rannsóknir á 

seiglu og öðrum verndandi þáttum hafa verið áberandi núna síðasta áratuginn. Líklega hafa 

vinsældir þessa hugtaks fylgt fast á eftir áherslunni á jákvæða sálfræði. Nú er því farið að 

beina frekar sjónum að styrkleikum unglinga til þess að takast á við erfiðleika á lífsleiðinni og 

mæta daglegum hindrunum, frekar heldur en veikleika þeirra (Benard, B., 2004).  

Margskonar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu hugtaki, sérstaklega út frá 

kenningum um líkönin þrjú sem nefnd voru hér að ofan. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna 

hefur það komið í ljós að ef spáð er fyrir um mjög neikvæða niðurstöðu einstaklings, þegar 
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búið er að kanna bæði áhættu- og uppbótar/verndandi þætti, þá er það alls ekki einhver einn 

ákveðinn þáttur sem hefur áhrif, heldur eru það mun fleiri áhættu þættir sem vinna saman. 

Þó það séu ekki nema örlitlir þættir, þá verða niðurstöðurnar alltaf verri ef það eru margir 

þættir sem vinna saman, heldur en þegar einungis einn áhættuþáttur er til staðar (Rutter, 

M., 1985). Sem dæmi um þetta getur sjálfstraust auðveldlega verið dæmi um áhættuþátt, 

þ.e.a.s. ef sjálfstraust einstaklingsins er lítið, en aftur á móti verið uppbótarþáttur, sé það 

nægilegt. Þátttaka í tómstundastarfi getur svo aftur á móti verið dæmi um verndandi þátt.  

  Þegar margir áhættuþættir eru skoðaðir saman, er auðveldara að segja fyrir um 

niðurstöðuna í þágu einstaklingsins sem og stöðuna á þroskaferli hans. Því má segja að það 

er enginn einn þáttur, til dæmis erfiðleikar í samskiptum við foreldra eða annað vandamál, 

sem spáir eins vel fyrir um niðurstöðurnar, eins og þegar margir þættir eru skoðaðir saman. 

 Í þessum þroskarannsóknum eru áhrifaþættir á einstaklinga almennt séð sérstaklega 

tengdir við niðurstöðurnar. Þó svo að þessar rannsóknir kanni einungis einn eða lítinn hluta 

þessara þátta gæti það samt leitt í ljós mjög mikil áhrif. Mun árangursríkari aðferð er að bera 

kennsl á undirliggjandi þroskaferli sem þessir þættir geta haft áhrif á og hefur sú aðferð 

reynst afar vel (Rutter, M., 1985). 

 Rannsókn sem gerð var af félögunum Steinberg, L. og Monahan, K. C. árið 2007 hafði 

það að markmiði að kanna áhrif þroska- og aldursmunar á seiglu einstaklinga. Það var gert 

með því að nota sjálfsmat þeirra til þess að greina á milli þeirra sem sjálfviljugir sýna 

andfélagslega hegðun og þeirra sem að láta undan þrýsting frá jafningjum. Það voru í 

kringum 3600 þátttakendur í rannsókninni, frá 10 ára upp í þrítuga einstaklinga. Félagsleg 

staða þátttakenda var ólík sem og menningarbakgrunnur þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að seigla einstaklinga, gegn þrýstingi jafnaldra, eykst línulega 

frá 14 ára aldri til 18 ára (Steinberg, L. og Monahan, K. C., 2007). Á þessum árum er því 

sérstaklega mikilvægt að einstaklingarnir taki þátt í íþróttum eða öðru skipulögðu 

tómstundastarfi, því þar fá þeir að takast á við áskoranir og er leiðbeint í gegnum þær, sem 

leiðir til þess að seigla þeirra eykst.  

Svo virðist sem þetta sé eins hjá báðum kynjum en var töluvert ólíkt eftir félagslegri 

stöðu og menningarbakgrunni einstaklinganna. Seigla einstaklinga var hinsvegar nánast alveg 

jöfn frá 10 – 14 ára og frá 18 – 30 ára. Því má segja að frá 14 ára aldri, til og með 18 ári, sé 

afar mikilvægur tími til að þróa með sér seiglu og um leið hæfnina til að fylgja eigin 

sannfæringu (Steinberg, L. og Monahan, K. C., 2007). 
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Í rannsókn Blum S. o.fl. kom það í ljós að einn helsti verndandi þátturinn í lífi barna og 

unglinga felst í því að eiga í jákvæðum samskiptum við foreldra sína. Áhrif foreldra sem 

verndandi þáttur virðast vera mestur þegar börn alast upp við öfgafullar aðstæður, þ.e. börn 

sem alast upp í hættulegum aðstæðum, eins og á stríðshrjáðu svæði, þar sem foreldrar 

barnsins er oft einu áreiðanlegu aðilar í lífi þess. Líkurnar á því að börn, sem koma frá heimili 

þar sem gott jafnvægi og öryggi ríkir, hafi ekki nægjanlega seiglu til þess að takast á við 

aðstæður þegar þau eru ung eru aðeins um 6 %. Þess ber að geta að þessi prósentutala eykst 

um 300% þegar um er að ræða börn sem koma frá heimilum þar sem talið er að ríki 

ójafnvægi eða að börnin búi við óöryggi (Benard, B., 2004).  

Rannsókn Werner og Smith sýndi fram á frekar svipaðar niðurstöður, en þar kom 

fram að sá þáttur sem var mest verndandi þáttur í lífi barna sem búa yfir seiglu fólst í því að 

eiga einn umhyggjusaman fullorðinn aðila að í lífi sínu. Þeir umhyggjusömu fullorðnu aðilar í 

lífi barna, sem eru oftast foreldrar þeirra, hafa mestu áhrifin en oft getur staðgönguforeldri 

eða annar aðili haft mikil áhrif á líf barna ef foreldrar eru ekki til staðar (Benard, B., 2004; 

Werner, E. E. og Smith, R. S., 2001). Þarna gætu tómstundir einnig komið sterkar inn, 

sérstaklega fyrir þá einstaklinga sem búa við erfiðar heimilisaðstæður. Í tómstundum hafa 

þau leiðbeinandann, sem á að vera fullorðinn einstaklingur, sem unglingarnir geta leitað til ef 

eitthvað er að. Um leið er hann orðin ákveðin fyrirmynd hjá öllum þeim sem taka þátt í 

tómstundunum. 

Langtímarannsókn Werner og Smith frá 1982 – 2001 og rannsókn Rutter frá árinu 2000, 

sýndu fram á það að stór hluti unglinga, sem virtust vera í áhættuhóp varðandi það að sýna 

áhættuhegðun eða upplifa geðræna erfiðleika, vegna ofbeldis, vanrækslu, skilnaðar, neyslu, 

eða eineltis, virtust geta tekist vel á við lífið. Ástæðan fyrir þessari velgengni virtist einmitt 

vera vegna þess að einstaklingarnir bjuggu yfir mikilli seiglu. Uppúr þessu var því, eins og 

áður var nefnt, farið að huga meira að styrkleikum unglinganna, heldur en veikleikum. Því má 

sannarlega segja að seigla sé einn af þessum styrkleikum eða verndandi þáttum sem er sá 

hæfileiki til að halda áfram og gefast ekki upp þótt að á móti blási í lífinu (Rutter, M., 

1985;Zimmerman, M.A. og Arunkumar, R.,1994; Werner, E. E. og Smith, R. S., 2001). Hér má 

enn og aftur tengja þetta við þátttöku í tómstundastarfi þar sem það felst oft mikið hópefli í 

því starfi, sem gæti svo leitt til þess að sjálfstraust og seigla einstaklingsins eykst. 
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5 Tómstundir 

5.1 Skilgreining á hugtakinu tómstundir 

Í íslenskri orðabók er því miður ekki til nein skýr skilgreining á hugtakinu tómstundir. Í raun 

og veru eru til mörg hugtök tengd tómstundum en þau hafa heldur ekki beina skilgreiningu. 

Sem dæmi um það eru frístundir, áhugamál og fleira. Hugtakið tómstundir er oft notað í 

blaðagreinum, á heimasíðum sem og í fræðilegu samhengi, en sjaldnast fylgir skilgreining á 

hugtakinu með. Athyglisvert er að þetta hugtak er hvorki skilgreint í starfsskrá ÍTR né í lögum 

landsins. Þó má nefna að fjallað er um hugtakið æskulýðsstarf í æskulýðslögum (nr. 70/2007) 

og tengsl þess við skipulagt tómstundastarf (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 Mörg hugtök eru notuð yfir það sem fólk eyðir frítíma sínum í hér á landi og er 

þessum hugtökum gjarnan blandað saman. Að þessu sögðu þarf því ekki að undra að mörg 

hugtök eru notuð yfir það (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). Það að engin skilgreining sé til á 

þessu hugtaki er afar slæmt, sérstaklega fyrir fræðigreinina í heild sinni. Ef hugtök eru ekki 

skilgreind almennilega gætu fagmenn sem vinna á sama grundvelli að hugtakinu 

tómstundum, unnið það á afar mismunandi vegu og þar af leiðandi mis faglega. Því er afar 

nauðsynlegt að skilgreiningin verði almenn og að fólk þekki þetta hugtak betur. 

Fræðimaðurinn Bourdieu taldi skipulagt tómstundastarf vera ákveðinn vettvang þar sem 

hægt væri að ná til unglinga og hafa jákvæð áhrif á þá (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2010). 

 Aðrir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið tómstundir eftir fimm ólíkum nálgunum. 

Fyrsta sjónarhornið er út frá tíma, en þá er litið á tómstundir sem þann tíma sem eftir lifir 

þegar vinnu, skyldustörfum og annarri nauðsyn er lokið. Því ætti, samkvæmt þessari nálgun, 

að vera mögulegt að reikna út þann tíma sem hver og einn einstaklingur hefur fyrir 

tómstundir en það er alls ekki hægt í öllum tilfellum. Sem dæmi má þá nefna einstaklinga 

sem eru atvinnulausir og þá sem hafa gaman að vinnunni sinni, því það eru jú margir 

einstaklingar sem blanda saman vinnu sinni og áhugamálum. Annar galli við þessa nálgun er 

sá, hvort það sé hægt að líta á allt sem fólk gerir í þessum tíma sem tómstundir, þar sem fólk 

getur þess vegna verið að framkvæma óæskilega og jafnvel ólöglega hluti (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C., Hoose, J. og Weed, M., 2003). 

 Á undanförnum árum hefur sú breyting átt sér stað að hinn „frjálsi“ frítími (tíminn 

fyrir utan skóla, skyldustörf og skipulagt tómstundastarf), hefur styst svo um munar. 
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Skóladagurinn hefur lengst töluvert, auk þess hefur skólaárið í heild sinni lengst um nokkrar 

vikur. Úrval tómstunda fyrir börn og unglinga hér á landi hefur einnig aukist undanfarin ár. 

Sumir einstaklingar taka vikulega þátt í mörgu skipulögðu tómstundastarfi, sem getur þýtt að 

þeir þurfi að mæta daglega, alla virka daga vikunnar. Því má segja að dagur barns getur verið 

fullskipulagður frá klukkan átta á morgnana þegar skóli hefst og þangað til æfingum og 

öðrum skipulögðum tómstundum líkur, eða um 18 – 19 á kvöldin (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2009). 

 Önnur nálgun á hugtakinu tómstundir er athafnanálgunin. Sú nálgun er tengd 

tímanálguninni og út frá henni er litið á tómstundir sem ákveðna röð athafna eða starfsemi 

sem fólk velur sér að fást við í frítíma sínum svo sem kirkjustarf, skátaiðkun, íþróttir og 

tónlistarnám. Þarna er áherslan ekki lögð á einstaklinginn sjálfan, heldur athafnirnar sem 

gerðar eru. Þetta er nálgunin sem margir rannsakendur notast við í könnunum sínum. Þessi 

nálgun, hefur galla eins og allt annað, en það helsta sem athugavert er við hana er að 

listarnir yfir framboð tómstunda eru oft afar misjafnir á milli rannsókna. Enn fremur er oftast 

lögð mikil áhersla á skipulagðar tómstundir sem eiga sér stað innan veggja ákveðinna 

stofnanna eða félaga. Þessir listar eru oftar en ekki hlutdrægir, þar sem þessar rannsóknir 

eru sérstaklega oft notaðar þegar taka á ákvarðanir varðandi uppbyggingu mannvirkja. Þá er 

áherslan oftast á tómstundir sem samþykktar eru af samfélaginu og virðast hinar þá vera 

heldur ómerkilegri (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. o.fl., 2003). 

 Þriðja nálgunin á hugtakinu tómstundir er gæðanálgunin. Samkvæmt henni þá skiptir 

innihald tímans mestu máli og þar er frekar litið á tómstundir sem gæði heldur en hegðun. Út 

frá þessari nálgun þurfa tómstundir að veita fólki sem tekur þátt í þeim ánægju, vellíðan, 

merkingarbæra reynslu og þær þurfa að hafa jákvæð áhrif á einstaklinginn. Í þessari nálgun, 

líkt og tímanálguninni, eru tómstundir taldar vera andstæða vinnu og þess tíma sem fólk 

endurnýjar sig eftir vinnudaginn (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. o.fl., 2003). Helsti 

munurinn á þessum nálgunum er hinsvegar sá að samkvæmt gæðanálguninni er ekki hægt 

að mæla tómstundir sem þann tíma sem þú ert ekki í vinnu eða að sinna öðrum 

skyldustörfum, heldur þarf upplifunin sem fylgir tómstundinni að vera jákvæð. Samkvæmt 

þessari nálgun þarf auk þess að vera frelsi og ákveðið val til staðar. Til þess að tryggja það að 

upplifunin veiti ákveðin gæði, verður hver og einn að hafa frelsi til þess að velja sér þær 

tómstundir sem hann sjálfur telur að muni veita honum ánægju, afslöppun, ígrundun og 

hreinlega sjálfseflingu (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. o.fl., 2003). 
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 Þegar tómstundir eru skoðaðar út frá þessari nálgun ber að hafa í huga að samfélagið 

sem við lifum í og stofnanir þess geta auðveldlega haft áhrif á okkar val. Einnig er afar 

mismunandi hvað einstaklingum finnst vera réttar tómstundir, þar sem sumum finnst 

ákveðin tómstund vera mjög gæða mikil og hafa í för með sér mikla ánægju, á meðan aðrir 

telja alls ekki svo vera (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. o.fl., 2003).  

 Fjórða nálgunin á hugtakinu tómstundir er viðhorfs nálgunin, en samkvæmt henni þá 

er það einstaklingurinn sjálfur sem ákveður hvað tómstundir séu og hvað ekki. Þar með geta 

tómstundir verið mjög mismunandi frá sjónarhorni eins einstaklings til annars og geta þess 

vegna tekið algerum breytingum hjá sama einstaklingum, til dæmis þegar hann eldist og 

þroskast. Þetta þýðir að tómstundir geti í raun og veru farið fram hvar sem er, hvenær 

dagsins sem er og verið í margvíslegum útgáfum. Því má segja að viðhorfsnálgunin sé andleg 

nálgun hvers og eins og snúist á engan hátt um starfsemi sem ákvörðuð er af samfélaginu 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. o.fl., 2003). 

  Nálgun þessi er ekki mjög nýtanleg þar sem tómstundir geta verið hvað sem er 

samkvæmt henni, hvort sem það eru neikvæðar eða jákvæðar athafnir einstaklinga. Sem 

dæmi má þá nefna að afbrotamaður sem fremur morð eða nauðgar einstaklingum getur 

talið athafnir sínar vera tómstundir, þó aðrir geri það alls ekki. Það virðist afar erfitt að mæla 

og kanna tómstundir útfrá þessari nálgun, en hana má þó nota þegar kanna á sjónarhorn 

þátttakenda og þeirra skilning á hugtakinu tómstundir (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. 

o.fl., 2003). 

  Fimmta og síðasta nálgunin á tómstundum er hlutverkanálgunin, hún er á margan 

hátt skyld athafnanálguninni, þar sem að í þeim báðum er áherslan lögð á það hvað er verið 

að gera. Þessi nálgun lítur þannig á að tómstundir hafi ákveðið notagildi fyrir einstaklinginn 

og samfélagið í heild sinni. Einnig er litið á tómstundir sem ákveðna leið til þess að ná fram 

markmiðum og leiðum sem eru samfélagslega jákvæð og samþykkt. Þessi nálgun einblínir á 

það hvernig tómstundirnar eru notaðar, þar sem áhersla er lögð á félagslegar afleiðingar 

þeirra og innihald. Því má segja að samkvæmt þessari nálgun, er ekki litið á ólöglega og 

andfélagslega hegðun sem tómstundir, þar sem það er hegðun sem samfélagið samþykkir 

ekki (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Bull, C. o.fl., 2003). 

 Helsta vandamálið við hlutverkanálgunina er að hægt er að misnota hugtakið 

tómstundir í nafni alls þess sem er gott fyrir fólk. Fyrir utan það eru til þeir fræðimenn sem 



33 

 

mótmæla því algjörlega að tómstundir þurfi að vera löglegar, siðferðislegar eða eðlilegar 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 Það má því sannarlega segja að hugtakið tómstundir sé afar víðtækt hugtak og virðist 

vera erfitt að skilgreina það á hnitmiðaðan hátt. Í flestum skilgreiningunum virðist tíminn 

skipta máli, þó er hann sannarlega ekki það eina sem máli skiptir þar sem mörkin á milli 

vinnu og frítíma verða alltaf enn óljósari með tímanum. Aðrir telja innihaldið skipta mestu 

máli, þ.e. hvað er gert og hvort að það veiti manni hamingju eða ekki (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010). Hér verður aðeins notast við hugtakið tómstundir út frá gæðanálguninni, þar sem hún 

virðist vera nýtanlegust í þessu samhengi, til að greina tómstundirnar enn betur út frá 

óæskilegri hegðun.  

 

5.2 Mikilvægi tómstunda 

 

Samkvæmt íslensku rannsókninni Ungt fólk, (2009), er hægt að greina ákveðin mynstur í því 

hvernig unglingar eyða frítíma sínum. Þar kom meðal annars í ljós að þeir unglingar sem verja 

frítíma sínum í það að sækja félagsmiðstöðvar eru að meðaltali mun líklegri en aðrir til þess 

að taka einnig þátt í tómstundastarfsemi á vegum skólans. Þar kom einnig í ljós að þeir sem 

horfa mikið á sjónvarp í frítíma sínum eru líklegri til þess að hanga mikið í tölvu eða horfa á 

myndbönd (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2009).  

 Þetta má túlka sem þannig að ef þú tekur þátt í einni skipulagðri tómstundastarfsemi 

ertu líklegri til þess að taka þátt í fleirum, en á meðan ef þú tekur ekki þátt í neinum 

skipulögðum tómstundum heldur eyðir meiri tíma í að horfa á sjónvarp er líklegra að meiri 

tími fari í slíkan lífsstíl (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2000). Þessar niðurstöður eru afar áhugaverðar og jákvæðar, sérstaklega þar 

sem þetta gæti verið vegna þess að í félagsmiðstöðvum og öðrum skipulögðum tómstundum 

er oft mikið lagt uppúr hópefli. Þar kynnast unglingarnir því jafningjum sínum betur og elta 

jafnvel félaga sína þaðan í aðrar tómstundir.  

  Niðurstöður rannsókna hafa almennt stutt við það sjónarhorn að félagslegt umhverfi 

unglinga hafi töluverð áhrif á það hvernig þeim vegnar í lífinu, hvernig þeir hegða sér og 

hugsa. Íþróttaiðkun er gott dæmi um skipulagða tómstundastarfsemi og hefur það komið í 
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ljós að þeir unglingar sem stunda hana eru mun ólíklegri til þess að neyta vímuefna en á 

sama tíma mun líklegri til þess að standa sig vel í námi. Það er einnig ýmislegt annað sem 

bendir til þess að þátttaka einstaklinga í annarri skipulagðri tómstundastarfsemi ætti að hafa 

álíka áhrif á einstaklinga (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

  Tómstunda- og félagsstarf, sem skipulagt er af fullorðnum einstaklingi og er í umsjón 

hans eða annars ábyrgs aðila dregur úr líkum á því að unglingar tileinki sér lífsstíl sem feli í 

sér reykingar og neyslu ólöglegra vímuefna. Ef unglingur tekur hins vegar þátt í 

tómstundastarfsemi sem ekki er undir umsjón ábyrgs aðila eykur það líkurnar á slíkum lífsstíl 

(Heller, S. S., Larrieu, J. A., D‘lmperio R. og Boris N. W., 1999). Íslenskar rannsóknir styðja við 

þetta, þar sem fjöldi þeirra hefur sýnt fram á mikilvægi þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi 

sem forvörn gegn vímuefnaneyslu og annarri frávikshegðun unglinga (Þórólfur Þórlindsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). 

 Sérstaklega hefur verið lögð áhersla á þrjá þætti þessara jákvæðu áhrifa. Í fyrsta lagi 

hefur verið bent á að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi hafi mikið gildi fyrir unglinga. Það 

veiti þeim tækifæri til að taka þátt í venjulegu starfi á vettvangi þar sem hægt er að finna sér 

áhugaverða hluti til að vinna með, eða ákveðin markmið til þess að reyna að ná (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja 

Björk Baldursdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2005).  

 Í öðru lagi hefur verið lögð áhersla á hversu mikilvægt hlutverk hins fullorðna 

stjórnanda er í þessu samhengi. Því er haldið fram að gildi hins skipulagða tómstundastarfs 

sé einmitt að mörgu leiti falið í því að það sé fullorðinn fagaðili sem skipuleggur það og getur 

með því haft jákvæð áhrif á unglinginn. Í þriðja lagi hefur verið bent á það hve mikilvægur 

stuðningurinn sem unglingarnir fá með þátttöku í þessu starfi er. Með því má vísa til margra 

dæma um unglinga sem hafa verið í hættu varðandi áhættuhegðun en snéru blaðinu við, 

með því að taka þátt í skipulögðum tómstundum. Þar gátu þeir myndað tengsl við 

leiðbeinanda sinn, fengið stuðning frá honum og hvatningu, sem honum hefur jafnvel vantað 

heima fyrir (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Silja Björk Baldursdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2005). 

 Aðalatriðið í þessu samhengi er þá í raun og veru hvort tómstundastarfið sé skipulagt 

af aðila sem er ábyrgur, eða hvort starfið fari aðeins fram með þátttöku jafninga, án 

nokkurrar fyrirmyndar sem getur haft jákvæð áhrif og stutt einstaklingana ef þeir þurfa á því 

að halda. Niðurstöður rannsókna hafa leitt það skýrt í ljós að sú starfsemi sem skipulögð er 
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og er í umsjá fagaðila er mun líklegri til þess að hafa jákvæð og uppbyggjandi áhrif á líf 

unglinga, heldur en starfsemi sem ekki er í umsjá fagaðila (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja Björk Baldursdóttir, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2005). 

 Því er ljóst að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfsemi er afar mikilvæg, á margan 

hátt, þar sem þátttaka í þeim hefur á augljósan hátt áhrif á marga þætti í lífi einstaklinga. 

 

5.3 Hindranir við þátttöku í skipulagðri tómstundastarfsemi 

 

Þrátt fyrir mikilvægi tómstunda er ýmislegt sem getur hindrað þátttöku. Gerð var rannsókn 

af Hultsman sem kannar hvers vegna ungmenni taka ekki þátt í, eða detta úr, skipulögðu 

tómstundastarfi sem þau hafa jafnvel mikinn áhuga á, eða hafa áður tekið þátt í. 

Þátttakendur voru 940, eða um fimmtungur nemenda átta skóla í einni stórborg í suðvestur 

Bandaríkjunum. Í niðurstöðunum kom í ljós að þessi litla þátttaka ungmenna í nýlegri 

tómstundastarfsemi virtist meðal annars vera vegna þess að þau upplifðu í raun þvingun til 

þess að taka ekki þátt. Helstu ástæðurnar fyrir því voru að foreldrar neituðu unglingnum um 

leyfi til þess að taka þátt, einstaklingarnir töldu sig ekki hafa nægilega kunnáttu til að stunda 

þessar tómstundir, eða skortur var á góðu samgöngukerfi til og frá tómstundastaðanna og að 

heimili unglinganna, á því svæði sem þeir bjuggu (Hultsman, W. Z., 1992). 

 Áhugaleysi, að vera illa við leiðtogann, flutningar og það að líða eins og maður sé of 

gamall, litu út fyrir að vera helstu ástæðurnar fyrir dvínandi þátttöku unglinga í 

tómstundastarfi. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að ungmenni skynji hindranir á svolítið 

annan hátt en fullorðnir. Slíka niðurstöðu væri hægt að nýta sem ákveðið tækifæri og ættu 

framkvæmdaaðilar starfseminnar að beina fyrirhöfn markaðssetningarinnar á hindranir, sem 

eru skilgreindar af unglingum, frekar en að lofsama ávinning og ánægju sem maður öðlast 

með því að taka þátt í þessum tómstundum. Það skapar áframhaldandi verkefni og viðheldur 

áhuga einstaklinganna, sem vissulega breytist í gegnum lífið (Hultsman, W. Z., 1992). 
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6 Niðurstöður 

Þegar einstaklingar eru á unglingsárum eru flestir að átta sig á því hverjir þeir eru og hvað 

þeir ætla sér að verða í framtíðinni. Eins og fram hefur komið eru unglingar mikið að velta 

fyrir sér sjálfsmynd sinni og skiptir hún gríðarlega miklu máli á þessum árum. Talið er að 

lykillinn að bættu sjálfstrausti einstaklinga felist í síendurtekningum og miklum æfingum. 

Afar mikilvægt er að skapað sé þægilegt umhverfi fyrir einstaklinginn, þar sem hann getur 

gert mistök, lært eitthvað af þeim og fundið nýjar og betri leiðir (Erla Kristjánsdóttir og fleiri, 

2008). Það ber að hafa í huga að gott sjálfstraust einstaklinga byggist alltaf á raunsæi, þannig 

að þó svo að hann hafi gott sjálfstraust gerir hann sér samt grein fyrir því að hann sé alls ekki 

gallalaus og hafi ákveðnar takmarkanir. Meginatriðið í góðu sjálfstrausti er að einstaklingur 

þekki sín takmörk, í hverju hann ert sterkur og í hverju hann er veikur. Annað atriði varðandi 

gott sjálfstraust er skilningurinn á því, að það felst ekki í endalausum samanburði við aðra 

einstaklinga, heldur einfaldlega trúnni og traustinu sem þú berð til þíns sjálfs (Erla 

Kristjánsdóttir og fleiri, 2008). 

 Bandura hefur tengt hugtökin sjálfstraust og seiglu saman. Það sést helst í hugtaki 

hans „ trú á eigin getu“ (E. Self Efficacy). Hann telur fólk ekki alltaf hegða sér í samræmi við 

eigin getu og telur árangur fólks felast í hæfni þar sem vitsmuna- félags- og hegðunarfærni 

spila saman. Árangri er oft ekki náð fyrr en eftir að prófaðar hafa verið mismunandi leiðir, en 

með árangri eflist oft sjálfstraust einstaklinga. Seiglan kemur svo inn í þetta, því þar sem fólk 

þarf að prófa margar leiðir til þess að ná árangri, þarf að hafa seigluna til þess að geta prófað 

þessar leiðir, án þess að gefast upp strax í upphafi. Þeir sem hafa litla trú á sjálfum sér gefast 

fljótt upp ef þeim tekst ekki það sem þeir ætla sér strax (Bandura, A., 1986).  

 Trú á eigin getu er metið sem álit fólks á hæfni sinni til að skipuleggja og framkvæma 

athöfn til að ná settu marki. Hafa ber í huga að útkoman er afleiðing af framkvæmd en ekki 

framkvæmdin sjálf. Sem dæmi má nefna að þegar manneskja sem æfir hlaup ætlar sér að 

hlaupa 100m á ákveðnum tíma, þá er það að komast í mark á þeim tíma afleiðing af 

framkvæmd og þar með er markmiðinu náð fyrir tilstilli mikillar vinnu. Ef einstaklingurinn 

nær ekki þessum ákveðna tíma, þá er framkvæmdin í raun ófullkomin, þ.e. þá er ekki búið að 

framkvæma það sem ætlunin var (Bandura, A., 1986).  

 Allt eru þetta þættir sem ég tel svo sannarlega geta eflst hjá einstaklingum með 

þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Þarna er verið að tala um að mikilvægt sé að skapa 
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umhverfi fyrir einstaklinga þar sem þeir geti gert mistök, lært af þeim og fundið nýjar leiðir. Í 

flestum skipulögðum tómstundum er þetta nákvæmlega það umhverfi sem er í boði, t.d. í 

skátunum, íþróttum, félagsmiðstöðvum og ýmsu öðru. Fá krakkar því tækifæri til þess að 

sýna hæfileika sína hvað varðar ýmsar listir, félagslega - og íþróttahæfni. Þarna hafa þau öll 

með sér í liði fullorðinn einstakling sem ábyrgur er fyrir þessum tómstundum og leiðbeinir 

þeim á rétta braut ef þau gera mistök. 

  Það er sérstaklega á unglingsárunum sem við erum móttækilegri fyrir áhrifum úr 

umhverfi okkar. Einmitt þá koma áhrifin úr öllum áttum og er því mikilvægt að áhrifin séu 

góð. Það er sérstaklega jafningjahópurinn sem hefur áhrif á þessa einstaklinga og oftar en 

ekki komast unglingar í vinahóp, sem hefur í heild sinni sömu viðmið, hugmyndir og gildi, 

enda eru þetta þættir sem spá fyrir um ýmislegt. Vissulega þarf þá líka að taka til greina aðra 

þætti sem hafa áhrif á einstaklinginn eins og skoðanir foreldra og hugarfar til skólans. 

  Eins og áður hefur verið nefnt er það oft á grundvelli tómstundastarfseminnar sem 

unglingar tengjast félagslegum böndum og verða oft til vinahópar innan tómstundanna. Sem 

dæmi má nefna krakka sem æfa saman íþróttir verða oft góðir vinir (Blackshaw, T., 2010). 

Þetta má svo gjarnan tengja við bæði sjálfsmynd og seiglu ungmenna, þar sem áður hefur 

komið fram að sjálfsmynd einstaklinga eykst við það að vera innanum góða félaga, sem þau 

vissulega upplifa í tómstundastarfinu. Einnig hefur verið talað um að sjálfsmynd einstaklinga 

aukist þegar þeir ná góðum árangri, sem á sér oft stað innan tómstunda. T.d. þar sem 

einstaklingar geta náð langt í íþróttum, tónlistarnámi og ýmsu öðru, sem gerir það að verkum 

að einstaklingurinn fer að trúa og treysta betur á sjálfan sig.  

 Varðandi seiglu má sega það sama. Líkt og áður hefur komið fram getur seigla aukist á 

tvennan hátt . Annars vegar þegar einstaklingar vinna upp aðlögunarhæfni sína, með því að 

vera mikið innan um mótstreymi og takast að fara í gegnum það með jákvæðum 

niðurstöðum. Hins vegar veitir jákvæður árangur einnig aukna seiglu, þar sem einstaklingar 

upplifa mikinn jákvæðan árangur. Við íþróttaiðkun eykst t.d. seigla þeirra gegn því að neyta 

áfengis og annarra vímuefna, þar sem þau gera sér grein fyrir því að íþróttirnar séu mun 

mikilvægari og hafi betri afleiðingar fyrir þau en drykkjan (Blackshaw, T., 2010). 

 Félags- og tómstundastarf er hugtak sem vísar til starfsemi sem er skipulögð og fer 

fram innan ákveðinna hreyfinga eða samtaka. Þar vinna þátttakendur saman í frítíma sínum, 

að þeim markmiðum, áhugamálum og hugsjónum sem þeim sjálfum finnst mikilvæg. Það að 

unglingar taki þátt í slíkri starfsemi virðist vera einn af hornsteinum uppbyggilegrar þátttöku í 
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samfélaginu af þeirra hálfu. Þetta starf hefur áhrif á þátttöku þeirra í samfélaginu á svo 

margan hátt. Í fyrsta lagi er vert að minnast á uppeldislegt gildi þess, þar sem þátttaka í 

þessu starfi kennir einstaklingunum að vinna saman og að taka ákvarðanir í samvinnu við 

aðra. Þarna fer einnig fram ákveðin þjálfun í því að tjá skoðanir sínar og framkomu. Því má 

segja að þetta starf auki í raun og veru mannauð þessa unga fólks og virðist það gilda um 

hvaða skipulögðu tómstundastarfsemi sem er (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn 

Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2003).  

 Allir þessir þættir sem hér hafa verið nefndir tel ég að samtímis efli að mörgu leiti 

sjálfstraust einstaklinganna. Ef félagsfærni þeirra eykst, þeir læra að koma fram í fjölmenni, 

læra meira um tjáningu og læra samvinnu með öðrum einstaklingum er svo margt komið 

fram sem auka á sjálfstraust einstaklinganna. Einnig er þetta umhverfið sem áður hefur verið 

nefnt, sem þarf til þess að auka sjálfsraust einstaklinganna. Þarna eru þau jú að fá þjálfun í 

öllum áður nefndu hlutunum, sem fer fram í umhverfi þar sem þau mega gera mistök, því 

annars myndu þau nú lítið læra af hlutunum, ef þau gera allt hárétt frá upphafi. 

 Undanfarin ár hefur það orðið sí vinsælla að kanna hvernig þátttaka í skipulagðri 

tómstundastarfsemi getur stuðlað að góðri stjórnun fólks á hlutum og hvernig þær geta létt 

fólki lundina eða spornað við stressi. Í langtímarannsókn sem gerð var í Kanada, kom í ljós að 

fólki var ráðlagt að setja tíma fyrir tómstundir inn í stundatöflu sína, til þess að minnka stress 

og álag, en þar kom í ljós að fólkið sem að bjó yfir seiglu gerði þetta frekar en þeir sem ekki 

höfðu mikla seiglu. Á sama tíma kom í ljós seigla þeirra sem gerðu þetta efldist, þannig að 

þeir sem tóku frekar þátt í tómstundunum og gleymdu daglegu stressi voru betur undirbúin 

til þess að takast á við stærri vandamál síðar (Iwasaki Y., Mactavish J., Mackey K., 2005). 

 Rannsóknir hafa leitt það í ljós að skólinn sé afar mikilvægur vettvangur í lífi hvers 

unglings, þar stundar hann nám sitt, meðtekur nýja þekkingu og verður fyrir ýmsum áhrifum 

kennarana. Auk þess mynda einstaklingarnir oft sterk tengsl við skólafélaga sína, sem á 

þessum árum eru afar miklir áhrifavaldar, enda eru vináttubönd sem eiga upphaf sitt á 

þessum aldri oftar en ekki ævilöng. Því er afar mikilvægt að unglingum líði vel í skólum, bæði 

félagslega séð og hvað námið varðar, því þetta hefur bæði áhrif á líðan þeirra og sjálfsmynd 

(Kirkcaldy, B. D., Stephard, R. J. og Siefen, R. G, 2002). 

 Þetta er eitthvað sem ég tel einnig eiga vel við um þátttöku í skipulagðri 

tómstundastarfsemi. Þar upplifa einstaklingar það sama, þeir hafa ábyrgan einstakling sem 

fyrirmynd, líkt og kennarann í skólanum. Þau þurfa að skuldbinda sig ákveðnum verkefnum, 
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þar sem mæta þarf, til þess að geta tekið þátt í tómstundunum og jafnvel verða þau að taka 

að sér ákveðin verkefni. Skipulagt tómstundastarf gefur að mínu mati jafnvel tækifæri á enn 

sterkari félagslegum tengslum þar sem einstaklingarnir þurfa þó nokkuð að starfa saman í 

hópum og þar er því erfitt að komast upp með feimni og hlédrægni (Kirkcaldy, B. D., 

Stephard, R. J. og Siefen, R. G, 2002). 

 

6.1 Leiðir til lausna – tómstundamenntun 

 

Einstaklingar vita oftar en ekki hvað þeir eiga að gera í frítíma sínum, eflaust vita þeir þá ekki 

um alla þá skipulögðu tómstundastarfsemi sem stendur til boða, eða hafa ekki sýnt því 

áhuga. Segja að þátttaka í tómstundum af einhverju tagi, þó svo að þær séu ekki endilega 

skipulagðar af fagaðila, geti haft mikil áhrif á líf einstaklinga. Til þess að svo sé er 

tómstundamenntun afar sniðug lausn. Því miður virðist það vera svo að tómstundir séu nú 

orðnar að söluvöru þannig að það þurfi frekar að vera ákveðið magn af þeim, svo hægt sé að 

meta þær, í stað gæðanna sem metin voru hér áður fyrr. Því þurfa fagmenn sem starfa að 

tómstundamálum að leggja áherslu á það að tómstundir séu meira en eintómur tími. 

Mikilvægt er að hafa í huga að tómstundir geta átt sér stað á meðan fólk er í vinnu eða utan 

vinnu og eru þær mjög mikilvægar til þess að fullkomna líf okkar allra (O Dell, I. og Taylor, G. 

A.,1996). 

 Tómstundamenntun getur gengt mikilvægu hlutverki í því að skilja tengslin á milli 

vinnu og tómstunda. Hugtakið má skilgreina sem heildrænt þróunarferli, þar sem 

einstaklingarnir þróa með sér skilning á sjálfum sér, tómstundum og tengslin á milli 

tómstunda og vinnu í þeirra eigin lífi, sem og í samhengi við samfélagið sem þeir lifa í (O Dell, 

I. og Taylor, G. A., 1996).  

 Fyrir mörgum fagaðilum er hugtakið tómstundamenntun frekar nýtt og þá sérstaklega 

hér á Íslandi. Samt sem áður hafa tómstundaráðgjafar þróað með sér ákveðna dagskrá fyrir 

tómstundamenntun, til þess að ná ákveðnum markmiðum fyrir ráðþega sína. Það er þó ekki 

fyrr en núna nýlega sem að þessi dagskrá hefur verið notuð fyrir almenning, en þegar það er 

gert útskýra fagaðilarnir ávinning tómstunda og hvernig þær geta haft áhrif á lífsgæði og 

lífsfylli fólks. Enda er sannarlega vaxandi þörf á því að fræða almenning um þetta málefni 

(Sivan, A. og Chan, D. W. K., 2012). 
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 Það er því miður ekki til nein alþjóðleg skilgreining á hugtakinu tómstundamenntun, 

en Ruskin skilgreindi það árið 1995, sem meðvitaða og markvissa menntun um tómstundir, 

sem hjálpar til við það að framkvæma þær breytingar sem vænst er eftir varðandi 

tómstundir. Það má nálgast tómstundamenntun á margan hátt eða frá mörgum 

sjónarhornum. Fræðimaðurinn Mundy greindi á milli utanaðkomandi og innri  

tómstundamenntunar. Hið fyrrnefnda fellst þá í því að vera sett fram af einhverri stofnun 

innan samfélagsins og lögð er áhersla á því að þróa gildi fyrirframákveðinna tómstunda, 

framkomu og hegðunar innan þeirra. Síðara hugtakið felst mun frekar í persónulegri ráðgjöf, 

þar sem áherslan er lögð á það að hlúa að möguleikum þátttakandans til þess að skilja 

tómstundirnar sem þeir taka þátt í betur, hvaða áhrif þær hafa á líf þeirra og um leið þróa 

þeirra eigin gildi fyrir þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi og hegðun þeirra innan hennar 

(Sivan, A. og Chan, D. W. K., 2012).  
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7 Umræður  

 

Af öllu ofan sögðu tel ég unglingsárin vera afar spennandi tímabil sem áhugavert er að skoða 

enn frekar. Unglingsárin eru tímabil þar sem miklar breytingar eiga sér stað, enda er 

manneskjan að breytast úr því að vera barn í fullorðinn einstakling. Sjálfsmynd unglinga er að 

myndast á þessu tímabili og er því afar mikilvægt að þeir hafi gott sjálfstraust til þess að geta 

öðlast góða sjálfsmynd. En með sjálfstrausti er átt við það að einstaklingurinn treysti á sjálfan 

sig, til dæmis að hann treysti því að hann sé að velja rétt, þegar hann er að taka stórar 

ákvarðanir sem oft fylgja þessu tímabili lífsins.  

 Þegar takast þarf á við unglingsárin er afar mikilvægt að einstaklingurinn búi yfir 

mikilli seiglu, til þess að geta tekist á við álagstímabil, án þess að gefast upp. Líkt og áður 

hefur komið fram eykst seigla einstaklinga, gegn þrýstingi jafnaldra sinna, frá 14 ára aldri til 

18 ára. Með þessu tel ég því afar mikilvægt að einstaklingar einmitt á þessum aldri taki virkan 

þátt í skipulögðu tómstundastarfi, til þess að efla seigluna enn frekar. Komið hefur í ljós að 

þátttaka í tómstundastarfi getur á ýmsan máta haft jákvæð áhrif á líf einstaklinga og er hún 

því afar mikilvæg. Þegar einstaklingarnir eru í sínu skipulagða tómstundastarfi hafa þeir 

fullorðinn einstakling sem fyrirmynd sem þeir geta leitað til og fengið stuðning hjá ef þörf er 

á. Með þessari þátttöku eru einstaklingarnir innan um jafningjahóp sinn, þar geta þeir tekið 

þátt í ýmsu hópastarfi sem getur haft jákvæð áhrif á þá. Því tel ég að þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi geti að mörgu leyti eflt sjálfstraust og seiglu ungmenna.  
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