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Ágrip 

Vettvangur tómstunda er afar fjölbreyttur en þar spila viðburðir stórt hlutverk. Í 

tónlistarnámi, íþróttum og listum má finna fjölda ólíkra viðburða sem hver hafa sín gildi 

og markmið. Í verkefninu er þessi hluti tómstundastarfs kannaður. Markmið myndarinnar 

er að beina kastljósinu að gildum og áhrifum tómstundatengdra viðburða fyrir 

einstaklinga og samfélag. 

Verkefnið er heimildarmynd ásamt greinargerð þar sem Nótan – Uppskeruhátíð 

tónlistarskóla er í brennidepli. Byrjað verður á að gera grein fyrir Nótunni, markmiðum 

hátíðarinnar og fyrirkomulagi. Því næst verður heimildarmyndinni gerð skil en að því 

loknu farið í fræðilegt samhengi viðfangsefnisins. Hugtakið viðburður verður skilgreint og 

rætt um hvað felst í tómstundatengdum viðburðum. Fjallað verður um tómstundir, 

skilgreining hugtaksins reifuð og rætt um gildi og ávinning tómstundastarfs. Þar næst 

verður rætt um gildi viðburða í tómstundastarfi og hugsanleg áhrif á mótun 

sjálfsmyndarinnar. Að endingu er svo umræðukafli þar sem þræðir greinargerðarinnar eru 

dregnir saman. 

Von mín er að verkefnið varpi ljósi á mikilvægt hlutverk viðburða í tómstundastarfi og 

margvísleg áhrif þeirra fyrir einstaklinga og samfélag. Eins og umfjöllun mín leiðir í ljós þá 

hafa viðburðir í tómstundastarfi mikið gildi og áhrif þeirra fyrir einstaklinga og samfélag er 

ótvírætt. 
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Formáli 

Verkefni þetta hefur verið í hugmyndaformi í heilt ár en er nú loksins komið til skilanna. 

Kærar þakkir vil ég færa leiðbeinanda mínum Jakobi Frímanni Þorsteinssyni fyrir faglegar 

og góðar ábendingar við gerð verkefnisins. Davíð Antonsyni færi ég hinar bestu þakkir 

fyrir ómetanlega aðstoð við handritsgerð, upptökur og eftirvinnslu myndefnis en án hans 

væri myndin klárlega ekki sú sama. Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni fyrir 

þolinmæði og stuðning á meðan á verkefninu stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 14.maí 2013 

 

_________________________________ 

 



 bls. 7 

1 Inngangur  

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar eldri sonur minn var valinn ásamt 

strengjasveitinni sem hann var meðlimur í til að taka þátt í Nótunni 2012 fyrir hönd 

Listaskóla Mosfellsbæjar. Hann var þá fimm ára gamall. Ég hafði ekki heyrt um Nótuna fyrr 

og vissi því ekki hvaða viðburður þetta væri né út á hvað hann gengi. Ég heyrði þó í 

kringum mig að það þætti mikill heiður að vera valinn til þátttöku og í kjölfarið kynnti ég 

mér málið betur.  

Strengjasveitin sem samanstóð af ellefu börnum á aldrinum 5-10 ára hafði verið að 

æfa saman í einungis nokkrar vikur á þessum tímapunkti með það að markmiði að taka 

þátt í svokallaðri „Opinni viku“ sem fram fer ár hvert hér í bænum. Í Opnu vikunni fara 

nemendur tónlistarskólans á milli opinberra staða í Mosfellsbænum og spila fyrir sambúa 

sína, samnemendur í skólum og starfsmenn. Stjórnendur Listaskólans nýta tækifærið í 

þessari viku til að velja úr tvö tónlistaratriði til þátttöku í Nótunni fyrir hönd skólans.  

Fylgdi ég syni mínum á allar hljómsveitaræfingar og þótti athyglisvert að sjá þá miklu 

vinnusemi, aga og einbeitingu sem krakkarnir voru í óðaönn að tileinka sér. Ekki dugði 

neitt hangs með hljóðfærin, skýrt og greinilegt markmið í gangi og allir þurftu að leggja 

sitt að mörkum til að atriðið gengi upp. Undirbúningurinn, æfingarnar og það skýra 

markmið sem var í gangi hafði mjög góð áhrif á minn unga herra sem drakk í sig 

reynsluna. 

Svæðistónleikarnir voru næsta skref en strengjasveitin tók þátt í Svæðistónleikum 

fyrir Höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur, Suðurland og Suðurnes. Á tónleikunum komu 

fram 26 tónlistaratriði og fóru tónleikarnir fram í Salnum í Kópavogi. Mikið var í þetta lagt 

og augljóst að þarna var umtalsverð vinna að baki hjá bæði nemendum, 

tónlistarkennurum og öðrum sem að þessu komu. Nótan - Uppskeruhátíð tónlistarskóla 

ber því nafn með réttu því þarna var um að ræða mikla uppskeru og atriðin reglulega flott. 

Af þessum 26 atriðum fengu níu atriði viðurkenningu fyrir framúrskarandi flutning og af 

þeim níu fengu sjö atriði rétt til þátttöku á lokatónleikum Nótunnar sem fram færi í Hörpu 

að viku liðinni. Þetta ár hlutu bæði atriði Listaskólans í Mosfellsbæ viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi flutning auk rétt til þátttöku á lokatónleikunum.  
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Til að gera langa sögu stutta varð ég sem foreldri fljótt var við þau beinu áhrif sem 

undirbúningurinn og þátttakan hafði á son minn. Áhuginn á hljóðfærinu efldist, 

einbeitingin varð betri, aginn meiri og sviðsframkoma öruggari. Á heildina litið hafði ferlið 

sem slíkt mikil og góð áhrif á drenginn og út frá þeirri reynslu spratt hugmyndin að 

verkefninu.  

Nótan – Uppskeruhátíð tónlistarskóla var fyrst haldin árið 2010. Markmið hennar eru 

meðal annars að efla faglegt starf og vera hvetjandi innlegg fyrir nemendur og kennara. 

Einnig að standa fyrir faglegri og skemmtilegri tónlistarhátíð þar sem tónlistarnemendur 

fá viðurkenningu fyrir afrakstur vinnu sinnar og frammistöðu. Ennfremur að stuðla að 

auknu samstarfi tónlistarkennara og tónlistarskóla og skapa vettvang sem virkjar tengsl 

tónlistarskóla við umhverfi sitt (Nótan – Uppskeruhátíð tónlistarskóla, e.d.b). 

Viðburðir hafa ætíð markað djúp spor í menningarlíf og samfélag mannsins. Við 

sækjum fjölda viðburða á ári hverju sem margir hafa ólík markmið. Viðburðir hafa verið 

skilgreindir sem:  

„fyrirbæri sem sprettur af einhverju óhversdagslegu tilefni og sem hefur 

tómstundar, menningar, persónuleg eða stofnanatengd (e.organizational) 

markmið sem skilur sig frá venjulegum athöfnum daglegs lífs. Viðburður hefur 

þann tilgang að fræða, fagna, skemmta eða hafa áhrif á reynslu hóps af fólki“ 

(Shone og Parry, 2010, bls. 4).  

Viðburðir fela þannig í sér tækifæri til að hafa áhrif á margvíslega þætti samfélagsins og á 

reynslu einstaklinga.  

Tómstundatengdir viðburðir kallast þeir viðburðir sem haldnir eru í tengslum við 

tómstundastarf, íþróttastarf eða afþreyingu. Nótan – Uppskeruhátíð tónlistarskóla er gott 

dæmi um tómstundatengdan viðburð. 

Gildi tómstundastarfs fyrir ungt fólk er mikilsvert og verður seint ofmetið. Þátttaka 

barna, unglinga og ungmenna í tómstunda- og æskulýðsstarfi er einn af hornsteinum 

uppbyggilegrar þátttöku þeirra í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 5). 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á mikilvægi tómstundastarfs fyrir andlegan, líkamlegan 

og félagslegan þroska og er þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi talin hafa mikið 

forvarnargildi og stemma stigum við áhættuhegðun unglinga (Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006, bls. 50). Rannsóknir hafa jafnframt bent til 

þess að sjálfsmynd barna og unglinga mótist að miklu leyti í gegnum þátttöku þeirra í 

æskulýðsstarfi (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir, 2009, bls. 17).  
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Verkefnið er heimildarmynd með greinargerð en í myndinni kynnumst við Atla Frey 13 ára 

og Atla Tóbíassyni 12 ára sem báðir leggja stund á gítarnám við Listaskólann í Mosfellsbæ. 

Piltarnir voru valdir í Opnu vikunni til þátttöku fyrir hönd skólans í Nótunni 2013. 

Markmið myndarinnar er að beina kastljósinu á gildi og áhrif tómstundatengdra 

viðburða fyrir einstaklinga og fyrir samfélagið. Sett verða fram sannfærandi rök um að 

gildi viðburða skarist að vissu leyti við gildi tómstundastarfs þar sem viðburðir eru stór 

hluti starfsins. Jafnframt verður leitað svara við því hvaða áhrif viðburðir hafa og hvort 

þátttaka í viðburðum af þessu tagi geti haft áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar og með 

hvaða hætti?   

Greinargerðinni er skipt í þrjá meginhluta. Fyrsti hluti hennar fjallar um Nótuna - 

Uppskeruhátíð tónlistarskóla en þar er viðburðinum gerð góð skil. Þar að auki er fjallað 

um gerð heimildarmyndarinnar en í myndinni fylgjumst við með Nótunni 2013. Við 

kynnumst tveimur þátttakendum í undirbúningi þeirra og þátttöku ásamt því að ræða við 

áhugaverða viðmælendur. Annar hluti greinargerðarinnar snýr að fræðilegu samhengi 

viðfangsefnisins en í þeim hluta er farið í skilgreiningu hugtaka, gildi þeirra og áhrif. 

Jafnframt er þar fjallað um sjálfsmyndina með hliðsjón af kenningu Erikson. Í þriðja og 

síðasta hluta greinargerðarinnar eru niðurstöður reifaðar og leitast við að svara 

spurningunni „Hvaða gildi hafa tómstundatengdir viðburðir fyrir einstaklinga og samfélag 

og hver eru áhrif þeirra“? 
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2 Nótan – Uppskeruhátíð tónlistarskóla 

Nótan – Uppskeruhátíð tónlistarskóla er ungur viðburður og af þeim sökum er ekki mikið 

til um skráðar heimildir. Eftirfarandi umfjöllun um Nótuna er byggð á upplýsingum 

fengnum af heimasíðu viðburðarins, munnlegum heimildum og af viðtali mínu við 

umsjónarmann hátíðarinnar, Sigrúnu Grendal. 

Nótan – Uppskeruhátíð tónlistarskóla er samstarfsverkefni Félags 

tónlistarskólakennara, Félags íslenskra hljómlistarmanna og Samtaka tónlistarskólastjóra 

(Nótan, e.d.a). Hátíðin var fyrst haldin árið 2010 en umfang hennar hefur vaxið með ári 

hverju. Aðstandendur hátíðarinnar eru samdóma um að Nótan sé komin til að vera og sé 

á hraðri leið að festa sig í sessi sem „einn af mikilvægustu listviðburðum á okkar landi“ 

(Sigrún Grendal munnleg heimild, 30.apríl 2013). 

Uppskeruhátíðin er hugsuð sem ný vídd í starfsemi tónlistarskóla og standa vonir til 

að hátíðin verði í senn faglega hvetjandi og skemmtilegt innlegg í starfsemi tónlistarskóla 

fyrir aðstandendur skólanna jafnt innan veggja þeirra sem utan. Samtal sem ég átti við 

Kristínu Lárusdóttur sellókennara í aðdraganda verkefnisins varpaði einmitt ljósi á hversu 

hvetjandi hátíðin er fyrir tónlistarkennara en hún talaði um að hátíðin væri „innblástur og 

innspýting fyrir kennara“. Kristín var stjórnandi strengjasveitarinnar og kynntist því 

hátíðinni fyrir rúmu ári síðan þegar hún leiddi sveitina í gegnum Nótuna fyrir hönd 

Listaskólans í Mosfellsbæ. Uppskeruhátíðin er þrískipt en skipulag og grunnhugsun 

hátíðarinnar byggir á því að allir geti tekið þátt, að þátttakendur séu frá öllu landinu og á 

öllum aldri. Efnisskráin endurspegli ennfremur ólík viðfangsefni á öllum stigum 

tónlistarnámsins (Nótan, e.d.a). 

Tónlistarskólar landsins eru um níutíu talsins og eru markmið þeirra þríþætt. 

Uppeldisleg markmið sem ætlað er að stuðla að auknum tilfinningaþroska nemenda, 

listrænum þroska, mótun viðhorfa, samvinnu og ögun. Leikni- og skilningsmarkmið sem 

stuðla einkum að aukinni færni og þekkingu nemenda. Síðast en ekki síst eru það 

samfélagsleg markmið sem stuðla að þátttöku nemenda í fjölbreyttri mennta- og 

menningarstarfsemi (Menntamálaráðuneytið, 2000, bls. 14). Innan tónlistarskóla landsins 

fer fram fjölbreytt og öflugt starf og með hátíðinni er kastljósinu beint að þessum 

samfélögum og tónlistarnemendum veittar viðurkenningar fyrir afrakstur vinnu þeirra.  

Erikson hefur í fræðum sínum bent á mikilvægi þess fyrir þroska einstaklinga á 

barnaskólaaldri að fá að njóta þeirrar reynslu að það sem vel er gert sé metið réttilega og 

viðurkennt alveg eins og barnið sjálft. Barnið læri þannig að gleðjast yfir góðum árangri 
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sem er einn liður í að leysa farsællega það þroskaþrep sem börnin standa frammi fyrir á 

þeim tímapunkti (Sigurjón Björnsson, 1986, bls. 14). Mikilvægi þessa atriðis fer ekki 

forgörðum hjá skipuleggjendum Nótunnar eins og sjá má á markmiðum hátíðarinnar. 

2.1 Markmið Nótunnar 

Markmiðin með Nótunni - Uppskeruhátíð tónlistarskóla eru:  

 Að bjóða upp á nýja vídd í starfsemi tónlistarskóla og vera hvetjandi innlegg bæði 

fyrir kennara og nemendur í starfi sínu. 

 Að efla faglegt starf. 

 Að standa fyrir faglegri og skemmtilegri tónlistarhátíð þar sem tónlistarnemendur 

fá viðurkenningu fyrir afrakstur vinnu sinnar og frammistöðu. 

 Að stuðla að auknu samstarfi tónlistarkennara og –skóla. 

 Að auka sýnileika og hróður tónlistarskóla á Íslandi.  

 Að skapa vettvang sem virkjar tengsl tónlistarskóla við umhverfi sitt  

(Nótan, e.d.b). 

Markmið hátíðarinnar eru margþætt og falla að mínu mati vel að gildum 

tómstundafræðinnar sem faglegt, hvetjandi og skemmtilegt framlag fyrir tónlistarstarfið. 

2.2 Fyrirkomulag Nótunnar 

Uppskeruhátíðin er þrískipt en fyrsti hluti hátíðarinnar fer fram innan veggja 

tónlistarskólanna. Felur sá hluti í sér forval eða tilnefningar á atriðum til þátttöku á 

svæðisbundna hluta Nótunnar. Sigrún Grendal formaður Félags tónlistarkennara og 

aðalskipuleggjandi Nótunnar lagði áherslu á það í viðtali sínu við mig að hver hluti 

hátíðarinnar gæti staðið sem sjálfstæð eining.  

Það er skólunum í sjálfval sett hvernig þeir vinna þennan fyrsta hluta en með því er 

verið að gefa tónlistarskólunum tækifæri til útfærslu eftir eigin hentugleika. Leiðir sem 

tónlistarskólar hafa valið að fara geta verið margskonar og ólíkar milli ára en sem dæmi 

má nefna: 

 Uppskeruhátíð einstakra skóla.  

 Sérstakir valtónleikar innan hvers skóla.  

 Keppni innan einstakra skóla.  

 Kennarahópur velur atriði/n.  
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Atriðin sem tilnefnd/valin eru verða síðar á efnisskrá svæðistónleika en þeir eru annar 

hluti Nótunnar. Þátttakendum er skipað í flokka eftir áfangaskiptingu aðalnámskrár 

tónlistarskóla það er í grunnnám, miðnám og framhaldsnám (Nótan, e.d.c). 

Svæðistónleikar eru haldnir á fjórum svæðum landsins: 

 Höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur, Suðurlandi og Suðurnesjum. 

 Reykjavík. 

 Vesturlandi og Vestfjörðum.  

 Norður- og Austurlandi. 

Undirbúningshópar skipuleggja fyrirkomulag og umgjörð svæðistónleikanna ár hvert. 

Tiltekinn fjöldi atriða á hverjum svæðistónleikum öðlast rétt til þátttöku á tónleikum á 

landsvísu sem er þriðji og síðasti hluti uppskeruhátíðarinnar (Nótan, e.d.c). 

Lokahluti Nótunnar fer nú fram í Eldborgarsal Hörpu og er þetta annað árið sem 

tónleikarnir fara þar fram. Fyrstu árin tvö, árin 2010 og 2011, fóru lokatónleikarnir fram í 

Langholtskirkju þar sem viðburðurinn reyndist strax á öðru ári verða stærri en húsnæðið.  

„Það kom svo skemmtilega upp á borð til okkar að Ýlir – tónlistarsjóður Hörpu 

fyrir ungt fólk bauð okkur að gera samstarfssamning um afnot að Hörpu til 

þriggja ára fyrir lokatónleikana, það tækifæri gripum við fegins hendi“ (Sigrún 

Grendal munnleg heimild, 30.apríl 2013).  

Sigrún segir ennfremur að það að fara með hátíðina í Hörpu hafi stækkað hátíðina 

margfalt og lyft henni á annað plan.    

2.2.1 Viðurkenningarflokkar 

Í öðrum og þriðja hluta uppskeruhátíðarinnar eru veittar viðurkenningar og verðlaun 

samkvæmt eftirfarandi viðurkenningarflokkum fyrir þau atriði sem þykja skara fram úr. 

Viðurkenningarflokkarnir eru eftirfarandi: 

 Einleiks-/einsöngsatriði  

 Samleiks-/samsöngsatriði 

 Frumsamið tónverk /eða frumlegt atriði:  

Þema í síðastnefnda viðurkenningarflokknum árið 2013 er íslenskur tónlistar- og 

menningararfur en í tilefni af opnun „Ísmús“ gagnagrunns með íslenskum músík- og 

menningararfi sumarið 2012 ákvað Tónlistarsafn Íslands og Nótan að taka höndum saman 

um að setja íslenskan tónlistar- og menningararf í brennidepil á Nótunni 2013.  
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Svokallað Ísmúsþema er því í viðurkenningarflokknum frumsamið/frumlegt. 

Tónlistarnemendur og tónlistarkennarar eru með því hvattir til að nýta sér íslenskan 

tónlistar- og menningararf með skapandi hætti í tónlistarkennslunni. Tónlistarsafn Íslands 

mun afhenda framúrskarandi atriði í þessum flokki sérstaka viðurkenningu. 

Allir þátttakendur á svæðistónleikum Nótunnar fá viðurkenningarskjal fyrir þátttöku. 

Valnefnd veitir níu framúrskarandi atriðum á hverjum svæðistónleikanna sérstök 

viðurkenningarskjöl og verðlaunagrip Nótunnar (smærri útgáfuna). Þá velur valnefnd 

tiltekinn fjölda atriða á hverjum svæðistónleikum sem öðlast þátttökurétt á lokatónleikum 

Nótunnar (Nótan, e.d.c). 

Á lokatónleikum Nótunnar fá allir þátttakendur viðurkenningarskjal fyrir þátttöku. Níu 

framúrskarandi atriði fá sérstök viðurkenningarskjöl auk þess að fá verðlaunagrip 

Nótunnar (stærri útgáfuna). Á lokatónleikunum verður jafnframt einu framúrskarandi 

atriði, af þeim níu sem fá sérstakar viðurkenningar, veittur farandgripur sem varðveitast 

skal í viðkomandi tónlistarskóla á milli hátíða (Nótan, e.d.c).  
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3 Heimildarmyndin 

Verkefnið er heimildarmynd um Nótuna – Uppskeruhátíð tónlistarskóla og fjallar um gildi 

og áhrif tómstundatengdra viðburða. Myndin skiptist í tvo hluta, fyrri hluti hennar snýr 

einkum að þátttakendum en í þeim hluta er fylgst með tveimur gítarnemendum sem 

valdir voru til þátttöku í Nótunni fyrir hönd síns skóla. Sigrún Grendal fræðir okkur um 

Nótuna og fyrirkomulag hátíðarinnar ásamt því að rætt er við móður annars nemandans. 

Seinni hluti myndarinnar fjallar einkum um gildi tómstundatengdra viðburða og áhrif 

þeirra. Fylgst er með lokatónleikum Nótunnar í Hörpu og sýnt frá framúrskarandi 

tónlistaratriðum sem hlutu viðurkenningu á hátíðinni. Áfram er rætt við Sigrúnu Grendal 

en einnig við Mennta- og menningarmálaráðherra Katrínu Jakobsdóttur. 

Undirbúningur fyrir gerð verkefnisins hófst í desember 2012 en þá hafði ég samband 

við formann Félags tónlistarskólakennara og aðal skipuleggjanda Nótunnar, Sigrúnu 

Grendal. Sigrún sýndi verkefninu mikinn áhuga og lagði til að það yrði unnið sem 

heimildarmynd þar sem Nótan er tónlistarviðburður og því áhrifaríkara að sjá og heyra 

heldur en eingöngu að lesa um viðburðinn í ritgerð. Ég var sammála og í kjölfarið fór í 

gang undirbúningur sem sneri að því að vinna verkefnið sem heimildarmynd um Nótuna 

þar sem þátttakendur yrðu í brennidepli. 

Snemma í undirbúningnum fundaði ég með Kristínu Lárusdóttur sellókennara og 

áttum við gott samtal um verkefnið. Hún kom með nytsamlegar tillögur og athugasemdir 

og veitti mér innsýn um áhrif Nótunnar á starf tónlistarkennarans. Hafði ég samband við 

skólastjóra Tónlistarskólans í Kópavogi og skólastjóra Listaskólans í Mosfellsbæ og kynnti 

fyrir þeim verkefnið. Báðir höfðu áhuga á að leyfa mér að fylgja eftir nemendum sínum en 

hentugleiki réði að Listaskólinn í Mosfellsbæ varð fyrir valinu.  

Þátttakendur fyrir hönd skólans þetta árið var þverflautunemandinn María Helga 

Jónsdóttir sem flutti kafla úr Allegretto, sónötu fyrir þverflautu og píanó en einnig 

gítarnemarnir Atli Tóbíasson Helmer 12 ára og Atli Freyr Hjaltason 13 ára. Þeir spiluðu 

saman lagið Classical Gas eftir Mason Williams í útsetningu Ívars Símonarsonar. Ákvað ég 

að fylgja piltunum eftir í gegnum þeirra undirbúning og þátttöku í svæðisbundna hluta 

Nótunnar og svo yrði að koma í ljós hvert framhaldið yrði eftir það. Piltarnir stóðu sig með 

stakri prýði í undirbúningi sínum og lögðu mikinn metnað í æfingarnar. Atriðið fluttu þeir 

svo af miklu öryggi og tókst vel upp. Því miður komust þeir þó ekki áfram á lokatónleika 

Nótunnar og kvöddumst við því að svæðistónleikunum loknum.  

 



 bls. 15 

3.1 Gerð myndarinnar 

Það getur verið hollt fyrir hvern og einn að stinga sér í djúpu laugina af og til og þannig var 

raunin með gerð myndarinnar. Sem grænjaxl á sviði kvikmyndagerðar var ég lukkuleg að 

njóta liðsinnis Davíð Antonssonar Crivello sem sá um upptökur, hljóð og eftirvinnslu 

myndarinnar ásamt leiðsögn um gerð handrits. Myndin er tekin upp í Reykjavík, 

Mosfellsbæ og á Selfossi og eru viðmælendur mínir: 

 Anna María Gunnarsdóttir, foreldri.  

 Atli Freyr Hjaltason, gítarnemandi.  

 Atli Tóbíasson Helmer, gítarnemandi.  

 Katrín Jakobsdóttir, Mennta- og menningarmálaráðherra. 

 Sigrún Grendal, formaður Félags tónlistarkennara og skipuleggjandi Nótunnar. 

3.2 Markmið 

Markmið myndarinnar er að beina kastljósinu að gildum og áhrifum tómstundatengdra 

viðburða fyrir einstaklinga og fyrir samfélagið. Jafnframt að öðlast innsýn í það hversu 

stóru hlutverki viðburðir gegna í tómstundastarfi hverskonar. Síðast en ekki síst að fá 

tilfinningu fyrir þeirri vinnu sem liggur að baki þátttöku í tómstundatengdum viðburði eins 

og Nótunni. 

3.3 Mikilvægi 

Verkefnið sýnir fram á þörf á frekari rannsóknum á gildi viðburða í tómstundastarfi og 

getur því talist gott framlag til þeirrar umræðu. Verkefnið á erindi við samfélagið sem við 

búum í, við foreldra, kennara og aðra sem koma að menntun barna formlegri sem 

óformlegri. Gagnsemi þess er margþætt en fyrst og fremst hjálpar það okkur að skilja 

mikilvægt framlag viðburða í tómstundastarfi sem og í uppeldi og þroska barna og 

unglinga. 
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4 Fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi viðburða í tómstundastarfi. Hugtakið viðburður 

verður skilgreint og ljósi varpað á tómstundatengda viðburði og hvað þeir fela í sér. 

Skoðuð verður skilgreining hugtaksins tómstundir og gildi og ávinningur tómstundastarfs 

reifað. Að lokum er rætt um gildi viðburða í samfélagi okkar og hugsanleg áhrif þeirra á 

mótun sjálfsmyndar. 

Börn eiga rétt á hvíld, tómstundum, leikjum og skemmtunum sem hæfa aldri 

þeirra og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum (Barnasáttmálinn, e.d). 

Þannig hljóðar 31.gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um hvíld og tómstundir barna. 

Barnasáttmálinn er samningur þjóðanna um réttindi barnsins og var samþykktur á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989. Sáttmálinn hefur verið staðfestur af 192 

aðildarríkjum og er sá mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af flestum 

þjóðum. Hérlendis var Barnasáttmálinn fullgildur árið 1992. Fullgilding samningsins felur í 

sér að Ísland skuldbindur sig að þjóðarrétti til að virða og uppfylla ákvæði samningsins 

Barnasáttmálinn var svo loks lögfestur 20.febrúar 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf 

(Umboðsmaður barna, e.d.a). 

Eins og sjá má í greininni er börnum sérstaklega tryggður réttur til tómstunda og til 

þátttöku í menningarlífi og listum. Greinin gefur þar af leiðandi ákveðna hugmynd um að 

þátttaka barna í tómstundum og menningarlífi sé talin mikilvæg, svo mikilvæg að hún er 

talin til mannréttinda. 

4.1 Viðburðir 

Viðburðir hafa jafnan skipað ríkan sess í lífi, samfélagi og menningu mannsins. Hvort sem 

markmiðið hefur verið að brjóta upp rútínu hversdagsins eða fagna mikilvægum áföngum 

má rekja tilvist sérstakra viðburða langt aftur í aldir. Frá því að mannkynið hóf að lifa í 

fjölskyldum og samfélögum við hvert annað hafa viðburðir eða fögnuðir verið til staðar 

svo sem brúðkaup og trúarathafnir svo dæmi séu tekin (Shone og Parry, 2010, bls. 9).  

Samkvæmt Pieper er fögnuður sál tómstundarinnar. Í fögnuði mætast þrír lykilþættir 

tómstundar að hans mati: slökun, áreynsluleysi og yfirburðir virkra tómstunda. Pieper 

segir merkingu hátíðarhalda/fagnaðar vera staðfestingu mannsins á umheiminum og 

hvernig hann upplifir heiminn utan hversdagsleikans (Pieper 2009, bls. 65). 
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Pieper talar um fögnuð (e.celebration) í skrifum sínum en í þessari greinargerð er jafnan 

fjallað um viðburði. Framsetning Pieper á hugtakinu fögnuður á sér hliðstæðu við 

hugtakið viðburður og því verða orð hans túlkuð hér á þann veg. Viðburðir eru af 

margvíslegum toga og brýnt er að skilgreina hugtakið svo betri skilningur fáist á inntaki 

þess og merkingu. 

4.1.1 Skilgreining hugtaksins viðburður 

Hinn gríðarlegi fjölbreytileiki sem einkennir viðburði gerir það óneitanlega að verkum að 

erfitt er að finna skilgreiningu sem passar öllum enda hafa fræðimenn ekki geta sammælst 

um hina einu sönnu skilgreiningu á hugtakinu sérstakur viðburður (e. special event). 

Fræðileg umfjöllun um viðburði og viðburðatengd hugtök hefur verið sett fram af aðilum 

á mismunandi fræðasviðum í ferðamálum, tómstundafræði og á sviðum menningarmála 

svo eitthvað sé nefnt. Hugtakanotkun og skilningur reikar því að einhverju leyti eftir 

ólíkum áherslum fræðasviða. 

Fræðimennirnir Goldblatt og Getz hafa fjallað um viðburðastjórnun í skrifum sínum í 

áraraðir en eru ekki sammála um hvernig beri að skilgreina hugtakið. Goldblatt (2002, bls, 

6) leggur áherslu á að í „sérstökum viðburði felist einstök stund á afmörkuðum tíma sem 

fagnað er með athöfn eða helgisiðum til að uppfylla ákveðnar þarfir“1. Getz (1997, bls. 4) 

segir hinsvegar að ekki verði hægt að setja fram eina alhliða, staðlaða skilgreiningu eða 

flokkun á hvaða viðburðir teljist til sérstakra viðburða. Setti hann því fram tvær ólíkar 

skilgreiningar. Skilgreiningar Getz eru ólíkar að því leytinu til að önnur leggur áherslu á 

skipuleggjendur eða aðstandendur viðburðarins á meðan hin leggur áherslu á upplifun 

þátttakandans. Að mati Getz er: 

 sérstakur viðburður stakur eða sjaldséður viðburður sem á sér stað utan 

hefðbundinnar starfsemi skipuleggjenda eða aðstandenda viðburðarins. 

 sérstakur viðburður tækifæri fyrir þátttakendur eða gesti til tómstunda, 

félagslegrar eða menningalegrar upplifunar utan hefðbundins vals eða handan 

hversdagslegrar reynslu.  

                                                      

 

 

 

1
 A special event recognizes a unique moment in time with ceremony and ritual to satisfy specific needs.  
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Þrátt fyrir að síðari skilgreining Getz gefi takmarkaða innsýn um áhrif viðburðar á 

þátttakendur þá gefur hún eindregið til kynna að í viðburði megi finna tækifæri til nýrrar 

upplifunar og reynslu. Sú reynsla sem þátttaka í viðburðum felur í sér getur haft mikil áhrif 

á þátttakendur eins og glögglega má sjá í viðburði eins og Nótunni.  

Nýverið birtist viðtal í Fréttablaðinu við Eddu Lárusdóttir en flutningur hennar á 

verkinu The Great Train Race eftir breska tónskáldið Ian Clarke hlaut titilinn „Besta atriði 

Nótunnar 2013“. Athygli mína vakti fyrsta setning viðtalsins við Eddu en þar segir hún: 

„Mestu verðlaunin eru reynslan - að fá að spila í svona stórum og glæsilegum 

sal fyrir framan allt þetta fólk. Það er algjör heiður og ekki hægt að biðja um 

mikið meira en það“ (Tinna Rós Steinsdóttir, 2013). 

Þegar skilgreiningar Getz og Goldblatt eru skoðaðar nánar er vel hægt greina réttmæti 

þeirra. Sérstakir viðburðir geta vissulega gefið tilefni til fögnuðar eins og Goldblatt bendir 

á og eru oftar en ekki uppsprottnir af einhvers konar starfsemi. Hvernig skipuleggjendur 

sjá og upplifa viðburðinn getur síðan verið talsvert ólíkt því hvernig þátttakendur upplifa 

hann eins og Getz bendir réttilega á. Þrátt fyrir þetta má einnig finna vissa vankanta á 

skilgreiningum þeirra félaga.   

Shone og Parry (2010) benda á að þrátt fyrir að áhersla Goldblatt á fögnuðinn eigi vel 

við persónulega viðburði eins og brúðkaup, vígslur og þess háttar þá eigi hún illa við 

viðburði eins og til dæmis vörusýningar og íþróttakeppnir. Jafnframt virðist sem seinni 

skilgreining Getz útiloki fjölda stofnanatengdra viðburða. Shone og Parry (2010) hafa sett 

fram skilgreiningu á hugtakinu en þeir segja sérstakan viðburð vera:  

Fyrirbæri sem sprettur af einhverju óhversdagslegu tilefni og sem hefur 

tómstundar, menningar, persónuleg eða stofnanatengd (e.organizational) 

markmið sem skilur sig frá venjulegum athöfnum dagslegs lífs. Viðburður 

hefur þann tilgang að fræða, fagna, skemmta eða skora á reynslu einhvers 

hóps2 (Shone og Parry, 2010, bls.4). 

                                                      

 

 

 

2
Special events are that phenomenon arising from those non-routine occasions which have leisure, cultural, 

personal or organizational objectives set apart from the normal activity of daily life, and whose purpose is 

to enlighten, celebrate, entertain or challenge the experience of a group of people.  
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Shone og Parry hafa ennfremur gert tilraun til að flokka viðburði eftir tilgangi þeirra. 

Flokkarnir eru fjórir: 

 Tómstundatengdir viðburðir (tómstundir, íþróttir, afþreying). 

 Menningartengdir viðburðir (list, arfleifð). 

 Persónulegir viðburðir (afmæli, brúðkaup, tímamót). 

 Stofnanatengdir viðburðir (pólitískir, markaðstengdir, góðgerðar). 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að þrátt fyrir þessa flokkun skarast þeir auðveldlega og oft 

saman. Sem dæmi er útskrift frá háskóla bæði persónulegur viðburður fyrir nemendann 

og fjölskyldu hans en einnig stofnanatengdur viðburður fyrir háskólann (Shone og Parry, 

2010, bls.5). Skil á milli viðburða eru oft óljós og mætti jafnvel telja Nótuna til bæði 

menningarviðburðs og tómstundaviðburðs. Nótan er tómstundatengdur viðburður fyrir 

þátttakendur en segja má að hátíðin sé menningarviðburður fyrir samfélagið. Hér mun ég 

þó halda mig við umfjöllun um tómstundatengda viðburði þar sem áhersla verkefnisins er 

á þátttakendur Nótunnar.  

4.1.2 Tómstundatengdir viðburðir 

Viðburðir í tómstundastarfi hafa verið til staðar í þúsundir ára en Olympíu leikana þekkja 

flestir. Þeir eru sá tómstundatengdi viðburður sem líklegast á sér þá lengstu sögu sem 

finna má í heiminum í dag. Forn grikkir héldu fyrstu Olympíu leikana 776 fyrir Krist. Þessir 

fyrstu Olympíu leikar sem haldnir voru á Olympiu í Grikklandi höfðu þann tilgang að fagna 

hátíð Seifs, mikilvægasta guði Grikkja. Leikarnir voru skipulagðir af prestum mustera og 

aðstoðarmönnum þeirra og voru haldnir á fjögurra ára fresti í 1200 ár eða til ársins 393 

eftir Krist þegar rómverski keisarinn Theodosius felldi þá niður. Olympíuleikarnir eins og 

við þekkjum þá í dag hófust aftur í Aþenu árið 1896 og hafa verið haldnir á fjögurra ára 

fresti allar götur síðan (Shone og Parry, 2010, bls. 8). 

Tilgangur og markmið tómstundatengdra viðburða eru að einhverju leyti mismunandi 

eftir eðli hvers og eins en þó má finna nokkur algeng markmið sem viðburðir af þessu tagi 

eiga sameiginleg. Þegar skoðaðir eru viðburðir á borð við Músíktilraunir, Skólahreysti, 

Skrekk og fleiri þá er hvatning yfirleitt ofarlega á markmiðalistanum. Viðburðir í 

tómstundastarfi hafa það almennt að markmiði að efla tómstundastarfið og hvetja 

þátttakendur til dáða hvort sem er til heilbrigðs lífsstíls, til hreyfingar, til nýsköpunar, til 

tjáningar eða samskipta allt eftir eðli viðburðarins. Jafnframt er einkennandi fyrir 

tómstundatengda viðburði að vilja skapa vettvang fyrir þátttakendur og aðstandendur 

tómstundastarfsins til að láta ljós sitt skína á tilteknu sviði, sýna afrakstur vinnu sinnar og 

vekja athygli á starfinu.   
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Það má hverjum manni vera ljóst sem um málin vitjar að viðburðir spila stórt og mikilvægt 

hlutverk í tómstundastarfi. Þegar íþróttastarf er skoðað má finna fjölda ólíkra viðburða, 

sýningar, íþróttamót, æfingaleikir, uppskeruhátíðir og skemmtikvöld svo lítið eitt sé nefnt. 

Listastarf hefur viðburði eins og tónleika, leiksýningar, listasýningar og fleiri. Í skóla- og 

félagsstarfi er staðið fyrir mörgum fjölbreyttum viðburðum á ári hverju, smærri sem 

stærri, ýmis konar skemmtikvöld félagsmiðstöðva, skíðaferðir, ræðukeppnir og svona 

mætti lengi telja.  

Líklega mætti segja að hér sé um samtvinnaða heild að ræða, þar sem er 

tómstundastarf má finna viðburði. Pieper (2009) gengur lengra þegar hann segir viðburði 

vera kjarna tómstunda en ég er honum sammála. Að mínu mati eru viðburðirnir einmitt 

hjarta tómstundastarfsins. Viðburðir eru það sem hvetur okkur áfram í starfinu, gefur 

okkur tækifæri til að setja okkur markmið, vinna að því og sýna að lokum árangur 

erfiðisins, uppskera. Ef engir viðburðir væru til staðar yrðu tækifærin til uppskeru heldur 

fá og starfið ansi einhæft. Gildi og ávinningur tómstundastarfs veltur því að mínu mati að 

miklu leyti á viðburðum.   

4.2 Tómstundir 

Gríski heimspekingurinn Aristóteles telur lífshamingju tilgang lífsins. Samkvæmt honum 

eru tómstundir grundvöllur allra athafna og lykillinn að aukinni lífshamingju (Blackshaw, 

2010, bls. 3).  

Josef Pieper talar um tómstundir sem eina af grunnstoðum vestrænnar menningar og 

bendir á athyglisverða staðreynd um uppruna orðsins tómstundir (e.leisure). Hugtakið 

tómstundir dregur merkingu sína úr gríska orðinu „skole“ sem á latínu er „scola“ en á 

ensku „school“. Orðið skóli, sem við notum yfir staðinn þar sem kennsla og nám fer fram 

er því upprunalega dregið af orði sem merkir tómstundir, sem merkir frjáls frá 

skyldustörfum (Pieper, 2009, bls. 19). 

4.2.1 Skilgreining hugtaksins tómstundir 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvað er átt við með hugtakinu tómstundir 

(e.leisure). Blackshaw (2010) segir fræðimenn greina á um hvernig skilgreina beri 

hugtakið. Bull, Hoose og Weed (2003) benda á að þegar kemur að hugtakinu sé 

einfaldlega miklu auðveldara að upplifa tómstundir heldur en að skilgreina þær. Leitner og 

Leitner (2011) telja algengustu skilgreiningu hugtaksins vera þá að tómstundir sé tíminn 

sem einstaklingur nýtur utan skyldustarfa sinna. Íslensku fræðimennirnir Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2009) hafa hins vegar lagt til að 

tómstundir falli undir þátttöku í tómstundastarfi, íþróttum eða listum sem skipulagðar eru 

á vegum félaga eða samtaka utan skyldustarfa.  
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Blackshaw (2010) dregur fram þá athugun að margbreytileiki síðnútíma sé flóknari en svo 

að hægt sé að aðgreina skyldustörf frá öðrum hlutverkum þar sem vinna og tómstundir 

flettist óhjákvæmilega saman.  

Samkvæmt Menntamálaráðuneytinu nær hugtakið félags- og tómstundastarf til 

skipulagðar starfssemi hjá samtökum og félögum þar sem þátttakendur koma saman í 

frítíma sínum og vinna saman að ýmsum áhugamálum og hugsjónum. Starfið getur verið á 

mörgum sviðum svo sem félagsmiðstöð, trúarlegt starf, tónlist og stjórnmál svo eitthvað 

sé nefnt (Menntamálaráðuneytið, 2003).  

Fimm viðurkenndar nálganir eru þekktar í tómstundafræðum á hugtakinu tómstundir 

en það eru; tómstundir sem tími, athöfn, gæði, viðhorf eða hlutverk. Í grein sinni 

Skilgreining á hugtakinu tómstundir hefur Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) sett fram 

skilgreiningu á tómstundarhugtakinu þar sem hún styðst við fimm ofangreindar nálganir. 

Telur hún kjarna tómstunda felast í vellíðan og betri lífsgæðum en samkvæmt Vöndu eru 

tómstundir: 

Athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem 

tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, 

hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð 

áhrif (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8). 

Pieper (2009, bls. 20) telur manninn hafa misst sjónar á upprunalegum skilningi á kjarna 

tómstunda. Hann telur manninn fastan í hringiðu algerrar vinnu (e.total work) og vinni til 

að eiga möguleikann á tómstundum sem sé í raun andstæða þess sem ætti að vera. 

Tómstundir séu miðpunkturinn sem allt annað eigi að miðast út frá. Tómstundir verði og 

hafi alltaf verið grunnstoðir menningarinnar og því brýnt að endurheimta skilning okkar á 

gildum sannra tómstunda (Pieper, 2009).   

4.2.2 Gildi og ávinningur tómstundastarfs 

Tómstundir í sinni fjölbreyttu mynd geta verið uppbyggjandi andlega, líkamlega og 

félagslega, þær geta eflt sjálfs- og félagsvitund, sjálfstraust og sjálfsákvörðun (Leitner og 

Leitner, 2011). Rannsóknir hafa um árabil gefið til kynna að sjálfsmynd barna og unglinga 

sé að miklu leyti mótuð í gegnum þátttöku þeirra í frístunda-, félags og tómstundastarfi 

(Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, 2009). 
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Þátttaka ungs fólks í félags- og tómstundastarfi er mjög mikilvægur liður í 

þátttöku þeirra í samfélaginu og hefur mikið uppeldislegt og forvarnarlegt 

gildi. Þátttaka í slíku starfi kennir ungu fólki að vinna saman, taka ákvarðanir í 

samvinnu við aðra og þar fer fram þjálfun í að koma fram og tjá skoðanir sínar 

(Umboðsmaður barna, e.d.b).  

Þannig kemst Umboðsmaður barna að orði um þátttöku barna í tómstundastarfi og eins 

og segir í máltækinu Aldrei er góð vísa of oft kveðin þá verður áherslan á mikilvægi 

tómstunda seint ofmetin. Í sama streng tekur Menntamálaráðuneytið (2003) sem lítur á 

þátttöku ungs fólks í æskulýðsstarfi sem eina af grunnstoðunum í uppbyggilegri þátttöku 

þeirra í samfélaginu. Kemur þar jafnframt fram að sú þjálfun í framkomu og tjáningu sem 

meðal annars fer fram í skipulögðu æskulýðsstarfi sé sérhverjum einstaklingi mikilvægt 

veganesti út í lífið.  

Hér er til umfjöllunar gildi og ávinningur tómstundastarfs en þegar farið er nánar í 

saumana á tómstundastarfi má sjá hversu mikilvægt hlutverk viðburðirnir tengdir starfinu 

spila í þjálfun þessarra þátta. Samskipti, samvinna, skoðanaskipti og að koma fram ásamt 

fleiri þáttum má til dæmis tengja við viðburð eins og Skrekk, árlega hæfileikakeppni Skóla- 

og frístundasviðs Reykjavíkur fyrir grunnskólana. Skrekkur hefur verið haldinn síðasliðinn 

23 ár og nýtur gífurlegra vinsælda meðal krakka á aldrinum 13-15 ára. Tæplega eitt 

þúsund krakkar koma að viðburðinum árlega með einum eða öðrum hætti og „þarna 

kviknar oft neistinn hjá listamönnum framtíðarinnar“ (Morgunblaðið, 2009).    

Gildi og ávinningur tómstundastarfs er umtalsverður fyrir persónulegan og 

félagslegan þroska barna og unglinga. Viðburðir eru stór hluti starfsins og því gefur það 

auga leið að þau gildi og sá ávinningur sem rannsóknir hafa sýnt að þátttaka í 

tómstundastarfi hafi hljóti að eiga að einhverju leyti líka við um þátttöku í viðburðum. 

Fjölda tómstundatengdra viðburða er að finna í íslensku samfélagi og hafa sumir þeirra 

fest sig rækilega í sessi í menningu ungs fólks og er gildi þeirra mikið. 

4.3 Gildi viðburða í tómstundastarfi   

Hér verða rakin fáein dæmi um tómstundatengda viðburði sem hafa ríkt gildi fyrir 

einstaklinga, samfélagshópa og menningarlífið. 

Músíktilraunir eru framúrskarandi dæmi um viðburð sem hefur sannað gildi sitt í 

tómstundastarfi. Músíktilraunir eru rótgróin tónlistarkeppni og hátíð sem haldin er á 

vegum Reykjavíkurborgar en það er Hitt Húsið miðstöð ungs fólks sem sér um 

skipulagningu hennar. Tilraunirnar hafa verið til staðar í rúm 30 ár og á þeim tíma hvatt 

hundruð ungmenna til tónlistarsköpunar. Viðburðurinn hefur eins og fyrr segir góð og 

hvetjandi áhrif á ungt fólk til skapandi tónlistariðkunar. Músíktilraunir voru fyrst haldnar 
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árið 1982 og hafa síðan þá reynst ungum hljómsveitum sem stökkpallur og innblástur til 

góðra verka í hinum harða tónlistarbransa jafnt innanlands sem erlendis. Nýlegt dæmi um 

þetta er sigurhljómsveit Músíktilrauna árið 2010, Of Monsters and Men. Plata þeirra, My 

Head is an Animal hefur setið í 6.sæti vinsældarlista allra flokka í Ameríku og var 

vinsælasta rokkplata Billboard listans nú fyrir skemmstu. 

Markmið Músíktilrauna eru að veita ungum íslenskum hljómsveitum og tónlistarfólki 

tækifæri á að koma tónlist sinni á framfæri. Að skapa vettvang fyrir unnendur tónlistar til 

að geta fylgst með ungum og efnilegum hljómsveitum og tónlistarfólki. Jafnframt að 

stuðla að því að fjölmiðlar skapi umræðu og kynningu í samfélaginu á ungu og 

upprennandi tónlistarfólki. Ennfremur að hvetja til textagerðar á íslensku (Hitt Húsið, e.d).  

Þátttaka í viðburði eins og Músíktilraunum getur verið dýrmæt reynsla fyrir 

þátttakendur. Hluti hljómsveitanna sem þarna koma fram hafa aldrei fyrr á svið stigið eða 

flutt efni sitt fyrir áhorfendur. Slík reynsla er afar þroskandi eins og Katrín Jakobsdóttir 

Mennta-og menningarmálaráðherra sagði í ávarpi sínu á lokatónleikum Nótunnar 

„Samanburður er hollur, það að standa fyrir framan sal af fólki þroskar mann á 

fjölbreyttan máta. Þetta hafa menn lengi vitað“ (Katrín Jakobsdóttir, 2013).  

Annað gott dæmi um tómstundatengdan viðburð sem sannað hefur gildi sitt er 

Skólahreysti.  Skólahreysti er liðakeppni milli grunnskóla landsins og fór fyrst fram vorið 

2005. Það ár tóku sex skólar þátt en keppnin hitti í mark og óx hratt, árið 2009 voru 

þátttökuskólarnir orðnir 110. Skólahreysti er viðurkennd af og nýtur opinbers stuðnings 

Menntamálaráðuneytis, Heilbrigðisráðuneytis, Norrænu ráðherranefndarinnar, Íþrótta & 

Ólympíusambands Íslands og sveitarfélaga.  

Markmið Skólahreystis er að vera vettvangur pilta og stúlkna þar sem framtak 

einstaklingsins og samheldni liðsheildar skilar árangri í heilbrigðri íþrótt byggða á gildum 

almennrar íþróttakennslu. Skólahreysti snýst ekki um að sigra eða vera bestur heldur um 

að þroska andlegt og líkamlegt atgervi samhliða því að efla félagsleg samskipti kennara, 

nemenda og foreldra (Skólahreysti, e.d).  
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Skólahreysti er hugsjón þar sem þátttaka pilta og stúlkna í heilbrigðri 

íþróttakeppni verður hvatinn að afturhvarfi til útileikja og hreyfingar, 

samverustunda fjölskyldunnar, samheldni skólafélaga og mikilvægis 

íþróttakennslu. Skólahreysti er uppskrift að heilbrigðum lífstíl þar sem allir 

geta tekist á við einfaldar og skemmtilegar þrautir, þar sem æfing og einurð 

skilar árangri og þar sem sigurinn felst í þeirri einföldu athöfn að taka þátt. 

Skólahreysti er farvegur til framtíðar þar sem jákvæð og heilbrigð upplifun 

mótar viðhorf ungmenna. Þar sem vinátta og tryggðarbönd vakna og þar sem 

minningar um sigur andans verður það veganesti sem eflir pilta og stúlkur á 

vegferð sinni (Skólahreysti, e.d). 

Keppnin hefur góð og hvetjandi áhrif og nýtur mikilla vinsælda ekki einungis meðal 

unglinga heldur einnig meðal ungra krakka sem horfa upp til þátttakendanna og setja sér 

sömu markmið. Persónuleg reynsla í starfi með börnum hefur vakið athygli mína á þessu. 

Börn í fyrsta og öðrum bekk grunnskóla tala um keppnina með stjörnur í augunum og lýsa 

því yfir hvað þau ætli að vera dugleg í íþróttum og æfa sig vel fyrir Skólahreysti.  

Hefur einungis verið fjallað hér um tvo viðburði af þeim fjölmörgu sem finna má í 

flóru íslenskra tómstundaviðburða en ljóst þykir að gildi þeirra er umtalsvert. Viðburðir af 

þessum toga hvetja þátttakendur áfram, gefa þeim tækifæri til markmiðasetningar, 

tækifæri til að koma fram og efla þannig framkomu, sjálfstraust og sjálfsöryggi. Þátttaka í 

tómstundatengdum viðburðum snýst einnig oft um samskipti og samvinnu en allt er þetta 

mikilvægt fyrir myndun heilbrigðrar sjálfsmyndar. Áríðandi er að gera sér grein fyrir því 

hversu mikilvæg mótun sjálfsmyndarinnar er og hvaða hlutverki hún gegnir fyrir velgengni 

barna og unglinga í framtíðinni. 

4.4 Sjálfsmyndin  

Sjálfsmyndin endurspeglar þá sýn sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig, hver hann er, 

hvaða hæfileikum hann býr yfir og hvers virði hann er. Sjálfsmyndin hefur áhrif á allt okkar 

líf en hamingja, árangur, sambönd við aðra, afrek og sköpunargáfa tengjast allt sjálfsmynd 

okkar (6H Heilsunnar, e.d). Hér verður sjálfsmyndin skoðuð með hliðsjón af kenningu 

Erikson og sett í samhengi við þátttöku í tómstundatengdum viðburðum. 

4.4.1 Erik H. Erikson 

Erikson (1902 -1994) var einn af þekktustu sálfræðingum okkar tíma. Lagði hann mikla 

áherslu á tækifæri einstaklingsins til að ráða við þann vanda sem einkennir hin ýmsu 

þroskaskeið. Erikson setti fram kenningu um átta þroskaþrep mannsins (Sigurjón 

Björnsson, 1986, bls. 1).  
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Samkvæmt kenningu Erikson má skipta æviferli mannsins í átta þroskaþrep þar sem hvert 

þrep hefur ákveðið viðfangsefni/vanda. Hvert þroskaþrep einkennist því af vanda sem 

einstaklingurinn þarf, í samskiptum sínum við aðra, að leysa svo hann geti farið yfir á það 

næsta. Þroskaþrepin varða mótun persónuleika einstaklingsins og hvernig viðkomandi 

tekst að leysa úr vandanum segir til um hvernig þróunin verður. Í töflu 1 má sjá 

þroskaþrepin átta og þann vanda sem blasir við einstaklingnum á hverju þrepi fyrir sig. 

Tafla 1. Þroskaþrep Eriksson (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006). 

Aldur Það sem verið er að tileinka sér Styrkleiki  

Fæðing – 1 árs Traust eða vantraust Von 

1-3 ára Sjálfstæði eða efi, skömm Viljastyrkur 

3-5 ára Frumkvæði eða sektarkennd Markmiðssókn 

6-11 ára (að kynþroskaskeiði) Dugnaður eða minnimáttarkennd Geta 

12-18 ára Sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur Tryggð 

18-35 ára Nánd eða einangrun Kærleikur 

35-55 ára Sköpun eða stöðnun Umönnun 

55 ára og eldri Heilsteypt sjálf eða örvænting Viska 

Fjórða þroskaþrep einstaklingsins er það sem snýr að börnum á barnaskólaaldri frá 6-11 

ára. Á þessu æviskeiði eru börn að þróa með sér iðjusemi, dugnað, skilning og ánægju af 

vinnu. Erikson segir þá fullvissu sem þróast verði á þessum árum vera þá að „ég er það 

sem mér tekst að gera“. Ef það verkefni misferst og frumkvæði þeirra og athafnagleði eru 

bæld niður má búast við að þau fyllist minnimáttarkennd (Sigurjón Björnsson, 1986, bls. 

15).  

Þetta er því tímabilið þar sem börn læra frumatriði þeirrar þekkingar og færni sem 

þau þurfa síðar á að halda. Þátttaka í tómstundatengdum viðburðum líkt og Nótunni sem 

óneitanlega felur í sér mikla vinnu, einbeitingu og eljusemi og að lokum viðurkenningu 

fyrir afrakstur vinnunar getur því verið mikilvæg lóð á vogarskálarnar við lausn þess 

verkefnis. 

Viðfangsefni fimmta þroskaþrepsins snýr að mótun sjálfsmyndarinnar og er það 

einmitt verkefni unglingsáranna. Sjálfsmynd eins og Sigurjón bendir á verður hvorki gefin 

einstaklingi af samfélaginu né tilkomin við ósjálfráðan þroska eins og líkamsvöxtur. 

Sjálfsmyndin mótast í samskiptum við aðra. Erikson fjallar um í fræðum sínum að á meðan 

unglingurinn er að fást við hraðar breytingar á líkama sínum og sál og sjálfsmynd hans er 

illa mótuð gegnir hópurinn hlutverki sjálfsmyndarinnar. Þetta þykir skýra mikilvægi 

hópsins fyrir unglinga og jafnframt ástæðu þess að hópurinn leitast við að samsama sig að 

sem mestu leyti hvað varðar hárgreiðslu, klipping, klæðaburð og jafnvel málfar og 

málnotkun (Sigurjón Björnsson, 1986, bls. 17). 
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Hópurinn og mikilvægi hans hefur verið sérstakt umfjöllunarefni fræðimanna á borð við 

Arne Sjölund en ekki verður farið dýpra í þau fræði hér. Á hinn bóginn er athyglisvert að 

skoða þetta hlutverk hópsins fyrir sjálfsmynd unglinga í tengslum við það efni sem hér er 

til umfjöllunar. Hvað hópurinn tekur sér fyrir hendur í frítíma sínum hlýtur að hafa teljandi 

áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra einstaklinga sem hópinn mynda.  

Sem dæmi má taka hóp af unglingum sem stofnað hafa hljómsveit og setja sér 

markmið að taka þátt í Músíktilraunum á næsta ári. Meðlimir hljómsveitarinnar eru 

mögulega í tónlistarnámi sem er þá gott dæmi um þeirra tómstundastarf samkvæmt 

ofangreindri skilgreiningu. Þátttaka í Músíktilraunum, sem dæmi um tómstundatengdan 

viðburð, gefur hópnum tækifæri til að setja sér markmið og hvetur hljómsveitina til dáða 

og jafnframt til nýsköpunar. Til að taka þátt í Músíktilraununum hefur hljómsveitin æft af 

kappi, samið lög og texta og unnið að mótun eigin stíls. Meðlimir hafa haft tækifæri til 

margskonar samskipta, þurft að leysa úr ágreiningsefnum, þurft að vinna saman, samstilla 

sig í tónlistinni og að lokum skilað afurðinni fyrir framan áhorfendur Músíktilrauna. 

Margþætt vinna hljómsveitarinnar í átt að settu markmiði getur þannig haft bein áhrif á 

sjálfsmynd hópsins og þar af leiðandi sjálfsmynd einstaklinganna ef marka má kenningu 

Erikson. Mætti þannig áætla  að þátttaka í tómstundatengdum viðburðum geti haft áhrif á 

mótun sjálfsmyndarinnar. 
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5 Umræður 

Gildi og ávinningur tómstundastarfs fyrir börn, unglinga og fólk á öllum aldri, á fjölbreyttu 

sviði samfélagsins, hefur verið efni rannsakenda í áraraðir. Niðurstöður rannsókna benda 

eindregið til þess að virk þátttaka í tómstundastarfi hafi margvísleg jákvæð áhrif á 

einstaklinga og hópa. Rannóknirnar „Ungt fólk“ sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið stendur fyrir hafa til að mynda gefið til kynna að sjálfsmynd 

barna og unglinga sé að miklu leyti mótuð í gegnum þátttöku þeirra í frístunda-, félags og 

tómstundastarfi (Álfgeir Logi, o.fl., 2009). 

Sýnt hefur verið fram á í þessari greinargerð að viðburðir spila veigamikið hlutverk í 

tómstundastarfi. Þar af leiðandi mætti setja fram þá tilgátu að niðurstöður rannsókna á 

gildum og ávinningi tómstundastarfs eigi að vissu leyti einnig við um gildi og ávinning 

þátttöku í tómstundatengdum viðburðum. Tilgátan gengur út á það að ávinningur 

tómstundastarfs byggi í raun að einhverju leyti á viðburðunum sem í starfinu má finna. 

Markmiðasetning, hvatning, undirbúningur og aðrir þættir viðburða fela í sér mikinn 

persónulegan ávinning og stuðlar að þroska þátttakenda (Katrín Jakobsdóttir munnleg 

heimild 7.maí 2013).  

Erikson hefur í fræðum sínum bent á mikilvægi þess fyrir þroska einstaklinga á 

barnaskólaaldri að fá að njóta þeirrar reynslu að það sem vel er gert sé metið réttilega og 

viðurkennt alveg eins og barnið sjálft. Barnið læri þannig að gleðjast yfir góðum árangri 

sem er einn liður í að leysa farsællega það þroskaþrep sem börnin standa frammi fyrir á 

þeim tímapunkti (Sigurjón Björnsson, 1986, bls. 14). Orð Erikson renna stoðum undir 

mikilvægt gildi tómstundatengdra viðburða fyrir börn og unglinga. Uppskeran sem fylgir 

því að flytja eða sýna ávöxt erfiðis síns, hvort heldur sem er tónlistaratriði á viðburði eins 

og Nótunni eða upphífingar í Skólahreysti felur í sér viðurkenningu og er lærdómsríkt og 

þroskandi. Katrín Jakobsdóttir Mennta-og menningarmálaráðherra tók í sama streng 

þegar hún sagði  

„við sjáum það á síðustu árum að það hefur aukist áherslan á að ungmenni í 

tómstundastarfi nái einhvern veginn að sjá ávöxt síns erfiðis, við erum að sjá 

mikla fjölgun allskyns viðburða þannig ég held að þeir geti virkað sem mjög 

mikil hvatning til þess að fólk finni þessa innri löngun til að standa sig vel af því 

að það er eitthvað til að stefna að, þannig ég held að þetta skipti miklu máli“.  
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Erikson hefur ennfremur bent á það að sjálfsmynd unglinga mótist í samskiptum við aðra. 

Undirbúningur fyrir þátttöku í viðburðum gefur meðal annars tækifæri til mikilla og oft 

krefjandi samskipta og samvinnu við aðra. Ef marka má kenningu Erikson má sjá hvernig 

þátttaka í viðburðum eflir þessa þætti og getur þannig haft áhrif á mótun 

sjálfsmyndarinnar.  

Viðmælendur mínir við gerð verkefnisins voru samdóma um gildi og áhrif viðburða í 

tómstundastarfi. Anna María Gunnarsdóttir móðir sagði til að mynda „þetta er mikil 

hvatning í æfingarnar, það er alveg á hreinu“. Mennta- og menningarmálaráðherra sagði í 

samtali sínu við mig um gildi og áhrif viðburða að „viðburðir geta bæði haft gildi fyrir 

hvern og einn sem tekur þátt í þeim en einnig haft mjög mikið faglegt gildi fyrir þá sem 

eru að skipuleggja tómstundastarf“. Sagði Katrín ennfremur  

„þetta snýst auðvitað um það að þeir sem eru að sinna sínum tómstundum 

hvort sem það er að spila á píanó eða æfa sig í íþróttum, þeir fái tækifæri til 

þess, bæði að koma fram, hafa eitthvað að stefna að og þar með held ég að 

þetta efli í raun og veru bæði metnað ungmenna, efli aga þeirra, sjálfsagan til 

að brýna sig áfram og vinna betur, ég held að þetta sé tvímælalaust mikil 

hvatning og svo auðvitað þroskinn að taka þátt og takast einhvern veginn upp, 

hvort sem gengur vel eða illa sem er líka lærdómsríkt og þroskandi“ (Katrín 

Jakobsdóttir munnleg heimild 7.maí 2013). 

Af ofangreindu má vera ljóst að mikilvægt er að skapa vettvang fyrir ungdóminn í 

tómstundastarfi sem Pieper (2009) kallar grunn menningarinnar til að blómstra. Brýnt er 

að átta sig á því að viðburðir í starfinu skipa þar stóran sess sem hvatning á fjölbreyttan 

hátt. Viðburðir af þessum toga bera með sér fjölda tækifæra til að efla, styrkja, þroska, 

mennta og móta þátttakendur, til markmiðasetningar og hvatning til áframhaldandi góðra 

verka. Gildi þeirra er mikið bæði þroska sem og menntunarlegt gildi.  

Viðburðir gegna ekki eingöngu ríku hlutverki við að brjóta upp hversdaglegt munstur 

og gefa lífinu lit heldur gefa þeir manni eitthvað til að stefna að. Þátttaka í viðburðum 

felur svo margt í sér að hér hefur að mínu mati aðeins verið krafsað í yfirborðið. Eitt er þó 

alveg ljóst og það er að við sem samfélagsþegnar og foreldrar þurfum að sjá lengra og 

fram fyrir skemmtanagildi viðburða og líta á ferlið í heild sinni. Frá undirbúning að 

framkvæmd. Við þurfum að hvetja börn og unglinga til þátttöku og í leið viðurkenna gildi 

því óformlega náms sem í þátttökunni er fólgið því það nám sem fram fer við undirbúning 

tónleika, leiksýningar eða íþróttaviðburðs er viðtækt og ekki bundið við bókina. 
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6 Lokaorð  

Í upphafi þessa verkefnis lagði ég upp með að svara því hvaða gildi og áhrif 

tómstundatengdir viðburðir hafa fyrir þátttakendur og þá sem að þeim koma. Eins og 

umfjöllun mín hefur leitt í ljós þá hafa viðburðir í tómstundastarfi mikið gildi, ekki einungis 

fyrir þátttakendur heldur einnig fyrir þá sem standa að baki þeim. Gerð heimildarmyndar 

eins og þeirrar sem hér um ræðir veitir innsýn í fjölbreytta þætti viðburða og er mikilvægt 

framlag við að meta gildi og umfang viðburða í tómstundastarfi og áhrif þeirra á vöxt og 

þroska einstaklinga. 

Hvatningin sem viðburðir bera með sér er tómstundastarfi nauðsynleg. Viðburðir efla 

tómstundastarf, hvetja þátttakendur þess til dáða, gefa þeim tækifæri til að setja sér 

markmið, vinna ötullega að þeim markmiðum og að lokum uppskera ávöxt erfiðisins. 

Undirbúningur fyrir þátttöku í viðburðum er mikið lærdómsferli og þroskar einstaklinga á 

fjölbreyttan máta. Bent hefur verið á áhrif viðburða á uppeldislega þætti eins og metnað, 

sjálfsöryggi, sjálfstraust, sjálfsmynd, framkomu, sjálfsaga og einbeitingu svo eitthvað sé 

nefnt. 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir lengi fjallað um gildi og ávinning 

tómstundastarfs. Hlutverk viðburða í því samhengi hefur hins vegar legið á milli hluta og 

tímabært að beina kastljósinu að þeim hluta tómstundastarfs. Ástæða þykir til að benda á 

þörfina fyrir sérstakri skilgreiningu á viðburðum sem tekur mið af því veigamikla hlutverki 

sem viðburðir gegna í tómstundastarfi. Gaman væri því að taka verkefnið skrefi lengra og 

framkvæma rannsókn á umfangi viðburða í tómstundastarfi og einnig hversu mikil áhrif 

þátttakan hefur á margvíslega uppeldislega þætti. 
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