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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvað það er sem stjórni tómstundavali barna- 

og unglinga í Sandgerði, Garði og Vogum.  Markmiðin snérust meðal annars um hver 

væri meginhvati þess að viðkomandi tómstundir urðu fyrir valinu og hvernig hægt 

væri að virkja börnin til frekari tómstundaiðkunar eða skipulagðrar frístundaiðkunar.  

Ástæða þess að Sandgerði, Garður og Vogar urðu fyrir valinu er að þessi 

sveitarfélög eru í samstarfi með sameiginlega félagsþjónustu.  

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum undanfarna áratugi og er 

mikill munur á tómstundaiðkun barna og unglinga í dag, á 21. öldinni miðað fyrir t.d. 

50 árum síðan. Í dag er mikið framboð af ýmis konar afþreyingu og tómstundum, 

hvort sem er af æskilegum eða óæskilegum toga. Þjóðlíf Íslendinga hefur breyst mikið 

og voru tómstundir líklega fáar hér áður fyrr, hvað þá að orðið sjálft, tómstundir, væri 

í orðaforða Íslendinga. Tómstundir og merking þess hefur því breyst í áranna rás eins 

og svo margt í daglegu lífi okkar. 

Tómstundir er hugtak sem fræðimenn hafa skoðað og skilgreint, bæði hvað 

varðar skilgreiningu á orðinu og því hvaða áhrif tómstundir hafa á daglegt líf fólks. 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar vel er staðið að skipulögðu tómstundastarfi barna og 

unglinga hafi það mikið uppeldislegt gildi. Þátttaka í tómstundum er talin mikilvægur 

liður í mótun viðhorfa og gildismats unglings og þess hvernig hann upplifir 

samfélagslegt hlutverk sitt (Feldman og Majitasko, 2005).  

Með sýn fræðimanna allt frá Ástralíu til Íslands verða skoðaðar rannsóknir á 

tómstundum og áhrif þeirra á börn, einnig er vert að horfa til hugmyndafræði, laga, 

reglugerða og markmiða sem bæjar- og sveitarfélög setja sér, þar sem lögð er áhersla 

á tómstundir barna og unglinga.  

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð, þar sem spurningalistar voru 

lagðir fyrir börn og unglinga í 4. - 10. bekk í Sandgerði, Garði og Vogum og foreldra 

þeirra. Nemendakönnun var lögð fyrir skriflega í skólunum en foreldrar þeirra barna 

svöruðu spurningakönnuninni rafrænt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að börnin sjálf, framboð og 

fjölskylda hafa áhrif á hvaða tómstundir þau iðka. Ástæður þess að viðkomandi 

tómstundir urðu fyrir valinu lágu fyrst og fremst í skemmtanagildi þeirra. 
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Ósk höfundar er að niðurstöður rannsóknarinnar verði tómstunda- og 

bæjarfélögunum tæki til þess að gera gott tómstundastarf enn betra. 

 

Lykilorð: Tómstundir, Sandgerði, Garður, Vogar, börn, unglingar, forvörn, 

sjálfsmynd, hegðunarerfiðleikar, jafningjahópur. 
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Abstract 
 

The aim of this research is to find out what controls the children‘s and teenagers‘ 

choice of leisure activities in Sandgerði, Garður and Vogar. The research focuses on 

what their main influence factor is in chosing an activity and how it is possible to 

motivate the children to further participation in leisure or other organized activities   

The reason why Sandgerði, Garður and Vogar were selected is that these 

towns already have mutual social services, are fishing villages on the Suðurnes 

peninsula and the author is from Sandgerði.  

 The Icelandic community has changed considerably in the past  few decades 

and there is a big difference in children‘s and teenagers‘ leisure activities today, in the 

21st century then for example 50 years ago. Today the variety of leisure activites and 

recreation is immense, wether they are considered desirable or not. Icelandic society 

has also greatly changed and few leisure activities available even the word itself did 

not exist in the nation‘s vocabulary. Leisure activities and the meaning of the concept 

‘leisure’ has therefore changed through the years like so many other factors in our 

lives.  

 Leisure is a concept that has been studied and defined, both the definition of 

the word and also the effect it has on people‘s everyday life.  Studies have shown the 

value of well organized leisure in the rearing of children and teenagers. A teenager‘s 

partitipation in leisure activities plays a big part in their socialization (Feldman og 

Majitasko, 2005).  Inspired by theorists from all around the world leisure and it´s 

affect on children will be observed and also it is important to look at the ideology of 

law, regulations and goals which municipalities set for themselves, which emphasize 

the leisure of children and teenagers. Quantitative research methods were used in this 

research where children, teenagers in grades 4-10 and their parents in Sandgerði, 

Garður and Vogar participated in a survey questionnaire. The children and teenagers 

answered their paper-based questionnaire at school but their parents answered their 

questionnaire online. 

 The results show that the children themselves, availability and family 

influence their choice of leisure. The leisure‘s entertainment value dictated their 

choice. The research results clearly showed that the leisure activities had to be 

entertaining and fun. 
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 It is the author‘s wish that the municipalities and organisers of leisure 

activities will be able to use these research results to make their good work even 

better. 

Keywords: Leisure, activities, Sandgerði, Garður, Vogar, children, teenagers, 

prevention, identity, behavior problems, peer group. 
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Þakkir 
 

Ritgerð þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnustu MA prófs í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Verkefnið fjallar um hvað það er sem stjórnar tómstundvali barna og unglinga 

í þremur sveitarfélögum á suðvesturhorni landsins. 

Val á viðfangsefni rannsóknar má rekja til bakgrunns höfundar sem 

grunnskólakennara og stjórnanda. Stór hluti af starfi rannsakanda felst í því að ræða 

við nemendur og finna þau úrræði sem henta þeim hverju sinni. Í því samhengi hefur 

sú spurning vaknað hvort það skipti máli að börn hafi eitthvað að gera eftir skóla, 

hvað það er sem stjórni því hvað þau hafi fyrir stafni. 

 

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir og öllum þeim sem lögðu mér lið í 

rannsókninni. Leiðbeinanda mínum, Sigrúnu Lilju Einarsdóttur, þakka ég fyrir 

leiðbeiningar, faglega ráðgjöf og hvatningu.  

Elínu Yngvadóttur þakka ég fyrir ráðleggingar og spjall um 

rannsóknaraðferðir. Einari S. Guðmundssyni og Bylgju Baldursdóttur vil ég þakka 

fyrir yfirlestur. 

Einnig vil ég þakka þeim grunnskólanemendum og foreldrum sem gáfu sér 

tíma til að svara spurningalistunum, kennurum og skólastjórnendum og öllum þeim 

aðilum innan skólanna sem gáfu sér tíma til að aðstoða mig.  

Ég þakka foreldrum mínum Kristbjörgu G. Ólafsdóttur og Axel A. 

Vilhjálmssyni fyrir að vera ávallt til staðar og trúa á mig. Ömmu minni Jórunni A. 

Guðmundsdóttur fyrir að trúa á mig, fyrir yfirlestur og leiðbeiningar. 

Að lokum þakka ég börnunum mínum, þeim Alexöndru Ýri, Axel Inga og 

Gesti Páli fyrir þolinmæðina og stuðninginn og eiginmanni mínum Auðuni Pálssyni 

fyrir stuðning, hvatningu og þolinmæði. Þið eruð einstök.  
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1. Inngangur 
 

Í þessum kafla verður greint frá viðfangsefni rannsóknarinnar, markmiðum og 

rannsóknarspurningin lögð fram. Fjallað verður um val á rannsóknaraðferðum, 

meginhugtök kynnt og farið yfir fræðilega nálgunina.  

 

1.1. Lýsing á viðfangsefni 
 

Í íslensku samfélagi er margvíslegt í boði fyrir börn og unglinga að gera í frístundum. 

Þegar skoðaðar eru frístundir barna og unglinga í gegnum árin og áratugina má sjá 

miklar breytingar, bæði jákvæðar og neikvæðar.  

Á flestum heimilum nú til dags eru bæði sjónvörp og tölvur. Tilurð þeirra 

fylgir mikil kyrrseta, jafnvel í marga tíma á dag. Mikill tími virðist fara í tölvunotkun 

og sjónvarpsgláp, bæði hjá börnum og unglingum. Rannsóknir sýna að hugsanlega eru 

tengsl milli aukinnar kyrrsetu og aukinnar þyngdar barna og þurfa foreldrar og 

samfélagið í heild að vera meðvituð um hvað þurfi til að bæta úr þeirri þróun 

(Steptoe, Wardle, Fuller ofl., 1997). Annað sem vert er að skoða er að þrátt fyrir að 

margt sé í boði, eru mörg börn sem taka ekki þátt í tómstundastarfi.  

Ástæða þess að höfundur valdi þetta umfjöllunarefni er sú að sem 

grunnskólakennari hefur hann oft leitt hugann að því hvað veldur því að mörg börn og 

unglingar taki ekki þátt í tómstundastarfi. Almennt er talið að það skipti miklu máli að 

börn og unglingar sæki uppbyggilegt tómstundastarf, en vitað er að margt óæskilegt er 

í boði sem börn geta sótt í. Rannsóknir hafa sýnt að tómstundir eru ákveðin forvörn 

gegn því að börn og unglingar leiðist út í fíkniefnaneyslu og áhættusama hegðun 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010; Larson 2001). Markmiðið með þessari rannsókn er að 

skoða þær ástæður sem hér liggja að baki og ekki síður það að horfa á þessa þætti í 

víðara samhengi. Ekki hafa verið gerðar samanburðarkannanir á því hvernig þessum 

málum er háttað innan þessara sveitarfélaga né annarra sveitarfélaga á Íslandi og því 

spennandi að vinna að því að kanna stöðuna og koma með tillögur sem eflt gæti 

tómstundaiðkun.   
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1.2. Rannsóknarspurning og markmið 
 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var mótuð með þessi markmið í huga, en hún er: 

 

Hvað stjórnar tómstundavali barna og unglinga í 4. - 10. bekk í Sandgerði, Garði 

og Vogum? 

 

Ástæða þess að Sandgerði, Garður og Vogar urðu fyrir valinu er að þessi þrjú 

sveitarfélög eru í samstarfi með félagsþjónustu og því tilvalið að kanna 

tómstundaiðkun barna í þessum sveitarfélögum og um leið að aðstoða sveitarfélögin 

við frekari mótunarvinnu. Það er margt annað sem tengir þessi sveitarfélög á 

Suðurnesjum. Öll eiga þau langa sögu af búsetu fólks og sjávarútvegur og atvinna 

tengd sjósókn hafa verið megin uppistaða í lífi og starfi íbúa. Í dag er íbúafjöldi 

nánast sá sami í Sandgerði og Garði eða rúmlega 1500 íbúar en í Vogum búa um 1200 

íbúar. Í öllum þremur sveitarfélögunum eru m.a. grunnskóli, íþróttahús, sundlaug, 

tónlistarskóli og félagsmiðstöð. Að grunnskóla loknum þurfa unglingar í Sandgerði, 

Garði og Vogum að sækja framhaldsnám í önnur bæjarfélög. 

Markmiðið með rannsókninni er að finna út hvernig hægt sé að virkja börnin 

til frekari tómstunda og hvað það er sem stjórnar vali þeirra. Hvað er það sem veldur 

því að Gunna stundar þrjár tómstundir en Jóna enga? Er það hvati foreldra? Er það 

framboðið? Er það vinahópurinn? Hefur kostnaðurinn áhrif eða eru einhverjir aðrir 

þættir sem skipta máli?  

Hér á landi hefur ekki verið skoðað hvað það er sem stjórni tómstundavali né 

af hverju einstaklingar (og þá einkum börn) iðka tómstundir. Með rannsókninni vildi 

höfundur athuga hvað samfélagið geti gert betur, hvernig hægt sé að ná til barnanna 

og af hverju þau velja þær tómstundir sem þau eru að iðka.  

 

1.3. Fræðileg nálgun, helstu kenningar 
 
Hugtakið tómstundir verður skilgreint og skoðaðar verða íslenskar og erlendar 

rannsóknir sem koma inn á tómstundastarf barna og unglinga. Mikið er rætt um 

forvarnargildi tómstunda og því verður sérstaklega rætt um það út frá rannsóknum 

sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis. 
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Skoðuð er nálgun alþjóðasamfélagsins, íslenska ríkisins í gegnum námskrár 

skólanna og hvernig félagasamtök skilgreina tómstundir og mikilvægi þeirra.  Einnig 

verður fjallað um hvernig ástandið í þjóðfélaginu hefur áhrif á þátttöku barna í 

tómstundastarfi og er þá einkum horft til rannsókna í tengslum við fátækt. 

 

1.4. Kynning á aðferðafræði rannsóknar 
 

Við rannsóknina var notast við megindlegar rannsóknaraðferðir. Gagna var aflað á 

tvennan hátt: Annars vegar með skriflegri spurningakönnun sem lögð var fyrir 

grunnskólanemendur í 4. - 10. bekk og hins vegar með rafrænni spurningakönnun sem 

send var á foreldra í tölvupósti. Áður en börnin og unglingarnir fylltu út könnunina 

var bréf sent til foreldra/forráðamanna þar sem könnunin var útskýrð, hver 

rannsakandi væri og foreldrum/forsjáraðilum gefinn kostur á að láta vita ef þeir 

óskuðu ekki eftir því að barnið sitt taki þátt láti höfund vita með því að skila afrifu í 

skólann, með tölvupósti eða símtali. Höfundur ráðfærði sig við Persónuvernd og 

Vísindasiðanefnd þar sem um ólögráða einstaklinga er ræða en rannsóknin var ekki 

leyfisskyld, hvorki hjá Vísindasiðanefnd né Persónuvernd. 

 

1.5. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
 
Að skoða hvað það er sem stjórni tómstundavali barna og unglinga í þessum þremur 

sveitarfélögum er mjög spennandi verkefni. Ástæða þess að höfundur valdi þetta 

viðfangsefni er sú að í starfi sínu sem deildarstjóri í grunnskóla er meginmarkmið að 

skoða málefni barnanna út frá ýmsum sjónarhornum til að skilja líðan og hegðun 

þeirra. Í þessum þremur bæjarfélögum er ekki mikið framboð sem tengist 

tómstundastarfi en þeim fer fjölgandi. Það er margt sem hægt er að gera betur og er 

það einnig hvatinn fyrir því að leggja af stað með þessa rannsókn. Verkefni þetta gæti 

því nýst sveitarfélögunum í frekari stefnumótun hvað varðar tómstundamál barna og 

unglinga. 
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1.6. Uppbygging ritgerðar 
 
Verkefni þetta skiptist í fimm meginkafla. Í kafla 2 er fjallað um helstu hugtök og 

kenningar. Í kafla 2.1 er fjallað um tómstundir – skilgreining og þróum og í kafla 2.2 

er fjallað um unglingsárin – sjálfmynd og jafningjahópur. Í kafla 2.3 er fjallað um 

tengsl tómstundaiðkunar og hegðunarerfiðleika unglinga. Í kafla 2.4 er fjallað um að 

forvarnargildi tómstundaiðkunar. Þar á eftir í kafla 2.5 er fjallað almennt um 

tómstundir.  

Í kafla 3 er aðferðafræði rannsóknar lýst. Í kafla 3.1 eru þátttakendur 

rannsóknarinnar kynntir og í kafla 3.2 er hönnun rannsóknar og val á aðferðum skýrð. 

Rannsóknaraðferðum er lýst í kafla 3.3. Í kafla 3.4. er gerð grein fyrir gagnaöflun og 

aðgengi að gögnum. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar eru viðfangsefni í kafla 3.5. 

Að lokum er staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitamál til 

umfjöllunar í kafla 3.6. 

Kafli 4 hefur að geyma niðurstöður rannsóknar. Efninu er skipt upp í þrjá 

kafla. Í fyrsta hluta fjórða kafla (kafli 4.1.) er fjallað um niðurstöður 

nemendakönnunar. Í kafla 4.1.1. er fjallað um svarhlutfall og kynjahlutfall og í kafla 

4.1.2. er fjallað um íþrótta og íþróttaástundun. Í kafla 4.1.3. er farið fyrir niðurstöður 

um tónlistarnám og í kafla 4.1.4. er fjallað um trúarlegt starf. Í kafla 4.1.5. er að 

lokum farið yfir niðurstöður varðandi iðkun skátastarfs og björgunarsveita.   

Kafli 5 hefur að geyma umræður og ályktanir þar sem niðurstöður eru ræddar í 

ljósi fræðilegs bakgrunns rannsóknar. Honum er skipt upp í sjö hluta, í 5.1. er 

hugtakinu tómstundir gerð skil. Í kafla 5.2. eru umræður um þátttakendur og í kafla 

5.3 eru niðurstöður tómstundaiðkunar settar fram. Í kafla 5.4 er hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar til umfjöllunar og í kafla 5.5 er farið yfir hugmyndir að frekari 

rannsóknum. Í kafla 5.6 er efnið tekið saman og að lokum í kafla 5.7 þar sem 

höfundur kemur fram með lokaorð sín.  
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2. Tómstundir 
 
Tómstundir eru og hafa skipt miklu máli í daglegu lífi okkar. Þetta eru stundir þar sem 

við getum unnið að áhugamálum okkar eða byggt okkur upp andlega og líkamlega. 

Að lokinni vinnu, námi eða öðrum skyldustörfum er gott að snúa sér að öðru sem 

gerir lífið ánægjulegra og um leið eflir það okkur félagslega. 

Fyrsti formlegi félagsskapurinn á Íslandi sem stofnaður var um tómstundaiðju 

er að öllum líkindum Glímufélagið í Reykjavík sem Sverrir Runólfsson steinhöggvari 

kom á fót 2. mars 1873 (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 

Glímufélagið í Reykjavík var lagt niður 1880, í kjölfar þessa félags komu 

önnur félög eins og Glímufélagið Ármann sem rekur sögu sína til ársins 1888 og er 

því í hópi elstu félagssamtaka á Íslandi. Þetta félag starfar enn í dag sem fjölgreina 

íþróttafélag, en var á sínum tíma stofnað um glímuiðkun og sérstaklega er tekið fram í 

lögum félagsins að því beri að standa vörð um íslenska glímu (Glímufélagið Ármann, 

2013). 

Í byrjun tuttugustu aldar fjölgaði  félögum  ört sem tengdust tómstundastarfi 

fyrir börn og unglinga en þau voru m.a. íþróttafélög, góðtemplarar, skátahreyfingin, 

kristileg félög ungra manna og kvenna, ungmennafélög og lúðrasveitir.  Þessi 

félagasamtök buðu uppá jákvæða og uppbyggjandi starfsemi sem áttu að undirbúa 

börn og unglingar fyrir komandi fullorðins ár. Í þessum félögum eignuðust börn og 

unglingar félaga og vini og lærðu félagsleg gildi sem mótuðu þau til lífstíðar (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000). 

 

2.1.Tómstundir – skilgreining og þróun 

 

Tómstundir er hugtak sem tengist lífsháttum fólks hverju sinni og þá hvernig það er 

skilgreint. Í áratugi hefur það verið skilgreint sem frístund, stund eða tími þegar ekki 

þarf að gegna skyldustörfum (Íslensk Orðabók, 1993).  

 Vanda Sigurgeirsdóttir lektor við Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands skilgreinir hugtakið þannig: 
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Tómstundir eru 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. Kjarni tómstunda má 

segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8). 

 

Tómstunda- og félagsstarf er skipulögð starfsemi sem fram fer innan samtaka og 

hreyfinga þar sem þátttakendur starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, 

markmiðum og áhugamálum sem þeir sjálfir meta að verðleikum. Á Íslandi er 

markvisst verið að vinna í því að hafa margvíslegt framboð á skipulögðu 

tómstundastarfi og aðstöðu fyrir unglinga þar sem þeir geta komið saman og haft 

gaman undir eftirliti fullorðinna. Þegar talað er um frístundir og tómstundir má samt 

ekki rugla þeim saman. Tómstund er skipulögð stund með ábyrgum aðila en frístund 

er stund sem þú ræður sjálfur hvað gert er miðað við skilgreiningu Vöndu (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Óskipulagðar tómstundir eða frístundir eru athafnir sem stýrast af geðþótta 

einstaklingsins hverju sinni. Það getur til dæmis verið sjónvarpsáhorf, tölvunotkun, 

lestur bóka, fara í samkvæmi, vera með vinum og svo mætti lengi telja. Það sem 

einkennir óskipulagðar tómstundir eru að þær eru val hvers og eins og ekki í umsjá 

fullorðinna eða annarra ábyrgra aðila. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á ýmis 

tengsl sem eru á milli óskipulagðra tómstunda og vímuefnaneyslu (Hagan, 1991).  

 

Þátttaka ungs fólks í félags- og tómstundastarfi hefur mikið uppeldislegt og 

forvarnarlegt gildi. Þar er ungu fólki kennt að vinna saman, mynda vináttutengsl og 

traust, læra að taka tillit til hvors annars, taka ákvarðanir í samvinnu við aðra og þar 

fer fram þjálfun í að koma fram og tjá skoðanir sínar (Umboðsmaður barna, 2011).  

Einnig er þátttaka í tómstundum mikilvægur liður í mótun viðhorfa og 

gildismats unglingsins og hvernig hann upplifir samfélagslegt hlutverk sitt (Feldman 

og Majitasko, 2005). Þetta eru mikilvægir kostir hjá fólki í dag og í raun nauðsyn að 

þjálfa enn frekar. Með aukinni tækni og samfélagsmiðlum á Veraldarvefnum hættir 

fólki til að einangrast og samskipti þeirra á milli fari eingöngu fram á tölvunum og 
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með því er hætta á að fólk missi félagslega tengingu við aðra einstaklinga í gegnum 

persónuleg samskipti. 

Rannsóknir á tómstundum unglinga eru mikilvægar af margvíslegum 

ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess hversu mikil aukning hefur orðið m.a. á 

atvinnuþátttöku ungmenna hjá þeim sem ekki fara í framhaldsnám og þeirra sem 

vinna með skóla. Það er mikilvægt að þau ungmenni finni jafnvægi milli vinnu sinnar 

og gæðatíma í tómstundum (Heaven, 2001). Einnig hefur verið bent á að unglingsárin 

séu tími frjálsræðis og lítilla skuldbindinga, þá eru ungmenni frjáls til að kanna 

mismunandi gerðir tómstunda hvort sem þær eru gildishlaðnar eða bjóða upp á litla 

virkni án mikils persónulegs ágóða eða félagslegra gilda. Þá er ungmennum frjálst að 

velja hvort þau stunda tómstundir vegna persónulegra eða félagslegra ágóða. Með því 

að rannsaka ungmenni og tómstundaiðkun þeirra er hægt að læra heilmikið um 

félagslegt umhverfi þeirra, hvort áhugamálum þeirra sé sinnt og hraða þroskaferlis 

þeirra (Heaven, 2001) og hvað það er sem skiptir þau máli í tómstundunum og/eða 

hvetur þau áfram til að taka þátt. 

Snemma á 19. öldinni byrjuðu foreldrar og fræðimenn að hafa áhyggjur af því 

hvernig unglingar vörðu frítíma sínum. Eftir því sem tíminn líður hafa þessar 

áhyggjur ekkert minnkað. Í dag er algengt að heyra að unglingar eyði miklum tíma í 

sjónvarpsgláp og tölvunotkun þegar þeir ættu að verja tímanum sínum í heimavinnu 

og  aðrar uppbyggilegar athafnir eins og t.d. hreyfingu eða tónlistarnám.  

Tími unglinga eftir skóla og um helgar getur falið í sér áhættu. Þar geta 

unglingar sem ekki eru undir umsjá fullorðinna byrjað að neyta vímuefna, framið 

glæpi og stundað óábyrgt kynlíf (Larson, 2001). Því er mikilvægt að foreldrar og 

fullorðnir séu meðvitaðir um nauðsyn þess að fylgjast með unglingnum á þessum 

áhættutíma. Með slíku eftirliti aukast líkurnar á að unglingurinn verji frítíma sínum á 

heilbrigðan og uppbyggilegan hátt sem undirbýr hann sem best fyrir fullorðinsárin 

(Larson, 2001). Sá tími hefur einnig áhrif á að móta einstaklinginn og sýn hans á 

sjálfum sér, viðhorfum og framtíðaráformum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Amalíu Björnsdóttur, Baldurs 

Kristjánssonar og Barkar Hansen (2009) hefur tíminn til tómstundaiðju styst verulega 

á síðustu árum og áratugum vegna þess að skóladagurinn, skólaárið og skólaskyldan 

hefur lengst. Af þeim sökum hafa helgarnar fengið mun meira vægi en áður fyrr sem 

tími sem nemendur stunda tómstundaiðju. Þau telja að frístundir nemenda hafi breyst 
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töluvert og að nú séu frístundirnar afþreyingar - og hvíldartími í staðinn fyrir að vera 

virkur og skapandi tími. Það lýsir sér einna helst í auknu sjónvarpsáhorfi og 

tölvunotkun, en einnig í annarri afþreyingu eins og að vera með vinum og fara í 

samkvæmi. Foreldrar þurfa því að gæta vel að börnum sínum og að hafa áhrif og 

afskipti af því sem fram fer, einkum því sem er eftirsótt.  

Misjafnt er hvað vekur vellíðan hjá hverjum og einum og geta því tómstundir 

verið af ýmsum toga. Eitt af meginmarkmiðum tómstundaiðkunar er að efla andlegan 

og líkamlega líðan einstaklingsins til hins betra frá því að iðkun hófst.  

Hér er hugtakið tómstundir skilgreint út frá fimm aðferðum nálgunar en þær 

eru:  

 Tímanálgun - lýtur að þeirri skilgreiningu að tómstundir séu sá tími 

sem einstaklingar eiga þegar vinnu, námi eða annars konar 

skylduverkefnum hefur verið framfylgt. Erfiðlega hefur þó reynst að 

greina á milli þess sem við gerum eins og t.d. hvort það er tómstund 

eða skylda að leika sér við börnin sín. Það getur því verið erfitt að 

draga línu á milli þess sem okkur ber að gera og veljum okkur að gera 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 Athafnanálgun - tekur fyrir val einstaklinga á því hverju þeir taka þátt í 

og hvenær, t.d. skátastarf, trúarlegt starf, tónlistarnám og íþróttir. Slík 

skilgreining tengist tímatengdri nálgun en áherslan er á hvað 

einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur í sínum frítíma  annars vegar og 

á skipulagðar tómstundir hins vegar (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

 Viðhorfanálgun - þar ákveður í raun einstaklingurinn sjálfur hvað það 

er sem hann/hún álítur vera tómstundir. Þá geta tómstundir átt sér stað 

hvar og hvenær sem er og á hvaða formi sem er. Þessi nálgun er í raun 

andleg nálgun og getur verið takmörkuð því tómstundir geta verið 

hvað sem er bæði, jákvætt og neikvætt (Bull, Hoose og Weed, 2003). 

 Gæðanálgun - þar er einblínt á tómstundir sem gæði frekar en hegðun 

þar sem tómstundirnar eiga að fela í sér ánægju, vellíðan, 

merkingarbæra reynslu sem og jákvæð áhrif á einstaklinginn. Nálgunin 

bendir á þau tækifæri sem búa í tómstundum og geta þar með aukið 

lífsgæði fólks. Hins vegar þarf frelsi og val að vera til staðar til að 

tryggja gæði upplifunar (Bull, Hoose og Weed, 2003). 
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 Hlutverkanálgun - þar er lögð áhersla á hvað sé verið að gera og að 

tómstundir séu jákvæðar fyrir einstaklinginn. Hér eiga tómstundir að 

hafa notagildi fyrir einstaklinginn og sér í lagi fyrir samfélagið (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

 

Allar þessar nálganir leggja áherslur á ólíka en þó mikilvæga þætti 

tómstundahugtaksins. Í raun liggja hin sönnu gildi tómstunda í samsetningu þessara 

þátta og upplifun einstaklingsins á þeim. Tómstundir eru ekki aðeins upplifun 

einstaklinga heldur fara þær fram í samfélaginu þar sem stofnanir þess hafa bein áhrif 

á val einstaklinga á tómstundum og lífsstíl (Bull, Hoose og Weed, 2003).  

 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) kemur fram að öll börn eigi rétt á að 

sinna tómstundum sínum og áhugamálum. Þetta kemur skýrt fram í 31. grein, en þar 

segir: 

 

Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að 

stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar 

þátttöku í menningarlífi og listum. 

 

Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í 

menningar - og listalífi, skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn 

tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1992). 

 

Hér kemur skýrt fram hvaða rétt börn eiga til tómstundaiðkunar en það getur verið 

erfitt að uppfylla slíkar kröfur. Í litlum bæjarfélögum eins og þeim sem valin eru til 

þátttöku í rannsókninni eru valmöguleikar oft takmarkaðir hvað varðar menningu og 

listir. Leikir og skemmtanir eru líka háð því að hvaða leyti samfélagið leggur áherslu 

á þessa þætti í tengslum við tómstundir barna og unglinga. Fjárhagsleg staða heimila 

getur einnig haft áhrif þegar kemur að því að útfæra sáttmála og reglur sem settar eru 

til að réttur barna eða einstaklinga sé virtur. Hér stangast oft á vilji til að allir sitji við 

sama borð, eigi sama rétt og þess hvernig eða hvaða möguleikar eru til að fullnægja 

þeim rétti. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) má finna áherslur á mikilvægi 

tómstundaiðkunar barna og ungmenna en þar segir:  

 

Í grunnskólalögum eru ákvæði um að í öllum grunnskólum skuli 

nemendum gefinn kostur á því að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi á 

vegum skólans. Í tómstundastarfi barna á að marka leiðir til að auka færni 

þeirra til að takast á við dagleg viðfangsefni, úrræði til að efla sjálfstraust 

þeirra, félagslegan og siðferðilegan styrk, andlegan, sálrænan og 

líkamlegan þroska. Í félagsstarfi skólanna skal m.a. stefna að því að 

nemendur verði færir um að taka að sér félagsleg störf og einnig skal leggja 

áherslu á jákvæð samskipti og fjölbreytt félagsstörf í samræmi við áhuga 

nemenda, aldur og þroska. Mikla áherslu skal leggja á heilbrigða og holla 

lífshætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls.49). 

 

Sveitarfélög landsins setja sér hvert um sig ákveðna stefnu eða markmið, þar sem þau 

leggja áherslur á tómstundir barna og unglinga.  

Í Reykjavíkurborg er það Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkurborgar (ÍTR), 

sem hefur yfirumsjón með því tómstundastarfi sem börnum og ungmennum er boðið 

uppá. Þar er lögð áhersla á reynslunám, virka þátttöku, jafnræði og lýðræði. Þar er 

litið á tómstundastarf sem forvarnarstarf með það að leiðarljósi að virkja börn og 

ungmenni til virkni í samfélaginu með jákvæðu viðhorfi og heilbrigðum lífstíl. Þá er 

lögð sérstök áhersla á að aðstoða þau börn og ungmenni sem eiga við fatlanir eða 

erfiðar félagslegar aðstæður að stríða (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 2010). 

Í sveitarfélaginu Vogum eru áherslur þeirra útgefnar í skólastefnu 

sveitarfélagsins sem inniheldur grunnskóla-, leikskóla- og frístundastarf. Þar eru 

helstu áherslur á víðsýni þar sem áhersla er lögð á frumkvæði og skapandi gagnrýna 

hugsun og að komið sé til móts við alla aðila og þeim sýnd virðing. Stuðlað sé að 

vellíðan með því að hafa gott starfsumhverfi, að aðstaða sé góð og þannig verði 

samfélagið að ákjósanlegum stað fyrir fólk að búa í, með samvinnu fólks, fyrirtækja 

og lífvera (Sveitarfélagið Vogar, 2013).  

Í sveitarfélaginu Garði eru áherslur þeirra einnig útgefnar í skólastefnu 

sveitarfélagsins. Þar eru helstu áherslur á félagsfærni barna, að sjálfsmynd þeirra 

styrkist, að starfsemi tómstundastarfs sé kynnt á fleiri tungumálum en íslensku og að í 
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boði séu fjölbreytt viðfangsefni og kynningarnámskeið í hinum ýmsum 

íþróttagreinum (Sveitarfélagið Garður, 2013). 

Í Sandgerðisbæ má sjá áherslur þeirra í íþrótta- og æskulýðsmálum á 

heimasíðu bæjarins en þær eru nú í endurskoðun. Núverandi áherslur hvíla á þjónustu, 

samvinnu, virkni, fagmennsku og forvörnum. Áherslurnar voru unnar af frístunda-, 

forvarna- og jafnréttisráði Sandgerðisbæjar með það að markmiði að efla íþrótta- og 

tómstundastarf á meðal bæjarbúa (Sandgerðisbær, 2013). 

  

Mikilvægt er að það starf sem fram fer með börnum og unglingum sé faglegt og að 

hæfir starfsmenn séu í brúnni, einkum þeir sem hafa fengið viðeigandi þjálfun og 

menntun í starfi með börnum og unglingum. Við Háskóla Íslands er nú boðið uppá 

þriggja ára nám í tómstunda- og félagsmálafræði og er markmið með því námi eins og 

segir á vefsíðu Háskóla Íslands, 2013 að .....  

 

 ....veita þekkingu og hæfni til að sinna verkefnum á sviði tómstunda- 

og félagsmála. Í náminu eiga nemendur að tileinka sér þekkingu á 

gildi tómstunda og hlutverki tómstundastarfs í nútímasamfélagi. 

Náminu er ætlað að fræða nemendur um tómstundir fyrir fólk á öllum 

aldri en áhersla er lögð á börn og ungmenni  (Háskóli Íslands, 2013). 

 

Námið á að gera tómstundastarf markvissara og starfsfólkið hæfara. Það er mjög 

mikilvægt því rannsóknir hafa leitt í ljós að tómstundaiðkun leiði til vellíðunar, bæta 

sjálfsmynd og ýtir undir frelsistilfinningu. Slík iðkun getur því gefið mikilvægar 

upplýsingar um andlega líðan einstaklingsins sem hana stundar (Heaven, 2001). Í 

sveitarfélögunum þremur sem eru til umfjöllunar kemur einnig fram rík áhersla á hæft 

starfsfólk og að leitast sé við að auka fagmennsku í öllu starfi sveitarfélagsins. 

Þrátt fyrir margar og ólíkar gerðir tómstunda er megintilgangur með iðkun 

þeirra hinn sami er kemur að ungmennum og má þar nefna:  

 

 sjálfsþekking  

 að efla tilfinningu fyrir sjálfræði  

 að ná settum markmiðum 

 skemmtun 
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 draga úr leiða 

 þróun félagslegra samskipta  

 koma á tengslum við jafningja (Heaven, 2001) 

 

Hér á landi stendur ungu fólki margt til boða á sviði íþrótta, útvistar, menningar og 

lista, trúarlegrar starfsemi og stjórnmála svo eitthvað sé nefnt. Mjög mikilvægt er að 

hver og einn finni sér eitthvað við sitt hæfi og að allir geti tekið þátt í einhvers konar 

félags- og tómstundastarfi. 

Þrátt fyrir að margir kostir séu við að börn og unglingar iðki tómstundir hvað 

varðar lærdóm, félagsfærni og þroska, þá má ekki gleyma skemmtanagildi þess, bæði 

fyrir þátttakendur og þá sem fylgjast með. Segja má að meginhvatinn að öllu 

tómstundastarfi sé skemmtigildi þess. Ungt fólk sækir í þær tómstundir sem þeim 

þykir skemmtilegar og haldast öllu jafna lengur í því sem þeim líkar við.  

Eitt af því sem unglingar þurfa að glíma við er sjálfsmyndin þ.e. hver er ég og 

hver vil ég vera. Til þess að öðlast góða sjálfsmynd er margt sem getur haft áhrif á 

það þar á meðal það umhverfi sem viðkomandi er í dags daglega. Þar geta tómstundir 

haft góð áhrif með því að börnin og unglingar fái þar tækifæri til að læra samskipti, 

félagsfærni, læra af eigin mistökum og annarra og um leið finna út hvað það er sem 

einkennir þau. Að vera í hópi krefst oft mikils af börnum og unglingum og er 

mikilvægur lærdómur. Það sjáum við best í mikilvægi jafningjahópsins fyrir 

sjálfsmyndina. Þetta er samt sem áður mikil vinna og getur reynst mörgum erfitt.  

 

2.2. Unglingsárin  - sjálfsmynd og jafningjahópur 

 

Unglingsárin geta oft á tíðum reynst einstaklingum erfið en þá eiga sér stað miklar 

líkamlegar og andlegar breytingar. Má þar nefna kynþroska með tilheyrandi 

hormónabreytingum sem hafa bein áhrif á tilfinningalíf unglingsins og hafa því 

margir sálfræðingar sýnt unglingsárunum mikinn áhuga og hafa margir komið með 

kenningar sem tengjast þeim.  

Þroskasálfræðingurinn G. Stanley Hall talar um að tímabil unglingsáranna, sé 

tímabil nýrra hugsana og tilfinninga. Með því telur hann að unglingurinn eigi meiri 

möguleika á sveigjanleika og sköpun en á nokkru öðru þroskatímabili (Lightfoot, 
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Cole og Cole, 2009). 

 Tímabil unglingsáranna er tími mikilla líkam- og andlegra breytinga eins og 

fram kemur hér að ofan. Hormónabreytingar geta haft mikil áhrif á einstaklinginn og 

má þar nefna sérstaklega karlhormóns en þau tengjast snöggum tilfinningasveiflum 

sem þýðir að stutt getur verið á milli þess að unglingurinn upplifi vellíðan og/eða 

vanlíðan. Hormónabreytingar eiga sér stað alla ævi en á unglingsárunum rétt fyrir 

kynþroskaaldurinn eru þau áhrifamest. Kynþroskaaldurinn er breytilegur eftir 

einstaklingum en hægt er að byrja að merkja líkamlegar breytingar á einstaklingum á 

aldurstímabilinu 8-14 ára (Bull, Hoose og Wee, 2003). 

 Erik H. Erikson þroskasálfræðingur lagði mikla áherslu á leit einstaklingsins 

að sjálfum sér og taldi að á unglingsárunum færi sjálfsmyndin að þroskast. Á þessu 

tímabili á einstaklingurinn einnig í mikilli togstreitu milli tveggja stiga þ.e. 

sjálfsmyndar og hlutverkaruglings. Erikson taldi að unglingar væru oft mjög 

uppteknir af því hvernig aðrir sæju þá miðað við hvernig þeir sæju sjálfan sig. Honum 

finnst hegðun þeirra oft á tíðum mótsagnarkennd þar sem á sama tíma og unglingar 

hræddust náin tengsl og ábyrgð, þá vildu þeir að aðrir hefðu trú á sér þó þeir væru 

ekki með trú á sjálfum sér. Erikson telur að unglingar hræðist ekkert fremur en að 

verða neyddir til athafna þar sem þeir eru berskjaldaðir fyrir öðrum. Slíkt getur einnig 

leitt til mótsagnar kenndrar hegðunar sem lýsir sér í því að einstaklingur á þessu 

þroskaskeiði myndi fremur haga sér illa í augum fullorðinna heldur en að vera 

neyddur til að athafna sem að hans mati og jafningja hans væri skammarleg (Erikson, 

1974). 

 Árið 2004 framkvæmdi Ragnhildur Bjarnadóttir dósent við Háskóla Íslands 

rannsókn sem fjallaði um hvernig íslensk ungmenni upplifðu sína eigin getu í gegnum 

tómstundir. Þar kom fram að unglingar skilgreina getu sína samkvæmt þeim 

viðmiðum sem jafningjahópurinn sem unglingurinn tilheyrir, setur. 

 Í rannsókninni voru tekin viðtöl við ellefu 14 ára unglinga í Reykjavík. Eitt  

viðtalið var við ungling sem stundaði hjólabrettaíþrótt ásamt félögum sínum. Þar 

hafði þróast sameiginleg skilgreining á mikilvægum gildum innan hópsins og því sem 

var álitið mikilvæg geta og kunnátta. Að vera góður í fótbolta eða spila vel á píanó 

myndi ekki teljast mikilvæg kunnátta innan þessa hóps og því ekki teljast til 

„eiginlegrar getu“. Í augum þessa hóps sem stundar hjólabrettaíþróttina gengur allt út 

á að vera góður á bretti. Sú kunnátta sem einstaklingurinn skarar fram úr verður að 
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vera viðurkennd af öðrum í hópnum, aðeins þá telst það til persónulegrar þýðingar og 

einstaklingurinn upplifir sig persónulega- og félagslega öruggan (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2004).  

Þegar við skoðum jafningjahóp unglinga sjáum við að hann er þeim afar 

mikilvægur og hlutverk hans margvíslegur. Sigurjón Björnsson kemur vel inn á 

kenningar Erikson um jafningjahópinn í riti sínu, sem fjallar um Erikson.  

Þar talar Erikson um að unglingurinn fái tækifæri innan hópsins til að prófa 

mismunandi hlutverk, þar eru fyrirmyndir til að fara eftir og hann kemst að því 

hvernig áhrif viðhorfa hans og hegðun hefur á aðra. Innan hópsins er lögð mikil 

áhersla á að allir séu eins, til dæmis hvað varðar fatastíl eða málfar og er allt annað 

litið hornauga og jafnvel fyrirlitið af mikilli dómhörku. Erikson áleit að ástæðan fyrir 

slíkri hegðun væri sú að á meðan sjálfsmynd unglingsins væri ekki nægjanlega vel 

mótuð gegndi hópurinn hlutverki hennar (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Að mati Erikson taka unglingar foreldra sína sjaldnast til fyrirmyndar á þessu 

tímabili heldur virðist það skipta þá öllu máli að aðgreina sig frá þeim sem þeir eru í 

rauninni háðastir. Þeir hafa oft háleitar hugmyndir um eigin getu og eru 

fyrirmyndirnar í samræmi við það til dæmis íþróttahetjur eða kvikmyndastjörnur. 

Leitin að sjálfsmynd felur í sér leit að lífsskoðun eða persónulegri hugmyndafræði 

(Sigurjón Björnsson, 1986). Ef slík leit heppnast ekki verður unglingurinn upptekinn 

af efasemdum um sjálfan sig, álit annarra skiptir hann öllu máli eða hann dregur sig 

inn í skel og hvorki hann sjálfur né aðrir skipta hann máli. Erikson taldi að ef slíkt 

ástand yrði varanlegt gæti það leitt til misferlis eða jafnvel geðsjúkdóma (Sigurjón 

Björnsson, 1986).  

Jafningjahópurinn er eins og áður segir afskaplega mikilvægur þáttur í 

þroskaferli unglinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sé lykilatriði þegar fjallað er 

um áhættu og andfélagslega hegðun unglinga að þeir umgangist hópa sem sýna 

frávikshegðun. Sterk tengsl gefa til kynna að þeir unglingar sem umgangast slíka hópa 

eru í aukinni áhættu með að þróa með sér margvíslega sálræna erfiðleika það á meðal 

hegðunarröskun (Fergusson, Woodward og Horwood, 1999). 

Slíkar niðurstöður benda til að þess að samskipti unglinga við jafningjahópa 

sem sýna af sér frávikshegðun viðhalda hegðunarerfiðleikum sem unglingurinn hefur 

ef til vill sýnt af sér sem barn auk þess að ýta undir þróun á nýjum 

hegðunarerfiðleikum á unglingsárum (Fergusson, Woodward og Horwood, 1999). 
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Í riti Árna Guðmundssonar, Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942 – 1992 má 

sjá að samkvæmt danska félagssálfræðingnum Arne Sjölund mótast hegðun og atferli 

ekki aðeins af einstaklingnum sjálfum heldur einnig af samskiptum einstaklinga innan 

jafningjahópsins (Árni Guðmundsson, 2007). Þar getur hópurinn haft mikil áhrif 

vegna þess að einstaklingurinn miðar sjálfan sig og álit sitt á sjálfum sér út frá 

hópnum, þ.e. hvernig hópurinn tekur honum. 

Bók Sjölunds Gruppepsykologi var gefin út árið 1965 en hún er enn höfð til 

hliðsjónar þegar kemur að vinnu með hópa innan félagsmiðstöðva hér á landi, enda 

fjallar Sjölund um marga þætti er snúa að hópastarfi. Má þar nefna hópþrýsting, 

mikilvægi hópsins fyrir hegðun einstaklingsins og stöðu einstaklinga innan hóps svo 

eitthvað sé nefnt (Árni Guðmundsson, 2007). 

 

2.2. Tengsl tómstundaiðkunar og hegðunarerfiðleika unglinga   

 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að vel skipulagðar og uppbyggilegar tómstundir 

hafa jákvæð áhrif á hegðun unglinga sem sýnt hafa hegðunarerfiðleika og skipti þar 

engu hvort um var að ræða stelpur eða stráka (Mahoney og Stattin, 2000). Ástæður 

þess eru meðal annars skipulagning á frítíma unglinga, samskipti við jákvæðar 

fyrirmyndir bæði fullorðna og jafnaldra, áhersla á að auka kunnáttu og áhugamál 

unglinganna og skapa vettvang í samfélaginu þar sem þátttakendur upplifa sig 

samkeppnishæfa og viðurkennda. Ekki eru þó allar slíkar rannsóknir jákvæðar því 

minnst ein rannsókn hefur sýnt fram á tengsl milli tíðni á þátttöku unglinga í 

ríkisreknum félagsmiðstöðvum og aukinni áfengisnotkun þeirra (Mahoney og Stattin, 

2000). 

Í rannsókn Eccles, Barber, Stone og Hunt (2003) fundu þau út að þátttaka í 

hópíþróttum hefur jákvæð áhrif á námsgetu, en einnig að þátttaka í slíkum íþróttum 

geti aukið líkur á áfengisdrykkju meðal þátttakenda.  

Margar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á tómstundaiðkun ungmenna 

og tengslum þeirra við árangur í námi gefa til kynna að tómstundaiðkun hafi góð áhrif 

á námsárangur þeirra ungmenna sem þær stunda auk þess að hafa jákvæð áhrif á 

þroska og getu viðkomandi. Rannsóknir sýna að í því fleiri tómstundum sem 

ungmennin taka þátt í, þeim mun betur gangi þeim í skóla (Bartko og Eccles, 2003; 
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Feldman og Matjasko, 2005).  

Það má rekja að einhverju leyti þessar mismunandi niðurstöður til þriggja 

þátta en það eru, skipulagning, félagslegt samhengi og samfélagslega hefð. Það hefur 

sýnt sig að þau ungmenni sem eru dugleg að iðka tómstundir eru jafnan vel skipulögð 

í námi og því sem þau taka sér fyrir hendur.  

Þær tómstundir sem sýnt hafa fram á að hafa dregið úr andfélagslegri hegðun 

þátttakanda eru þær sem bjóða upp á mikla skipulagningu og ýta undir kennslu og 

kunnáttu á þeim sviðum sem áhugi er á meðal þátttakenda. Þær tómstundir sem ekki 

er lögð áhersla á skipulag, félagslegt samhengi eða verið byggt á samfélagslegri hefð 

virðast ekki draga úr neikvæðri hegðun (Mahoney og Stattin, 2000).  

Rannsókn sem gerð var í Ástralíu árið 2003 leiddi í ljós að þátttaka í íþróttum, 

útivist og hreyfingu geti haft góð áhrif á undirliggjandi áhættuþætti sem geta ýtt undir 

andfélagslega hegðun. Þar er unnið með verkefni af Ástralska ríkinu í tengslum við 

afbrotafræði sem snúa að ungmennum með hegðunarerfiðleika. Þar notast við íþróttir, 

útivist og hreyfingu sem forvarnir og fyrirbyggjandi þætti fyrir þátttakendur. Einnig er 

það markmið starfsins að bjóða unglingunum upp á uppbyggjandi valkosti í frítíma 

sínum. Sú rannsókn sýndi fram á að þó að félagsleg hæfni, leiðtogahæfileikar og 

sjálfsmynd hafi batnað þá var ekki hægt að segja með óyggjandi hætti til um hvort 

verkefnið hafði áhrif á hegðunarerfiðleika einstaklinga til langs frama (Morris, 

Sallybanks, Willis og Makkai, 2003). 

Mögulegt er að greina á milli viðurkenndra tómstunda og „tómstundaleiða“ 

(leisure boredom) sem venjulega er sett í samhengi við andfélagslega hegðun. Slíkar 

aðstæður skapast vegna of mikils frítíma og of lítillar virkni. Í slíkum aðstæðum hafa 

unglingar tilhneigingu til að sýna af sér neikvæða hegðun til að losna við leiðann. Sú 

hegðun getur komið fram í reykingum, áfengisdrykkju, afbrotum og neyslu ólöglegra 

vímuefna (Heaven, 2001). 

Eitt af grundvallarmarkmiðum tómstunda sem nýttar eru sem meðferðarúrræði 

er að þátttaka í skipulögðum tómstundum muni hafa jákvæð félags- og persónuleg 

áhrif á þátttakendur. Þá er athygli farin að beinast að mikilvægi þess að hjálpa 

ungmennum að tengjast, ekki einungis við skóla heldur einnig við samfélagið í víðara 

samhengi. Slík verkefni og önnur er snúa að sjálfboðavinnu virðast stuðla að 

minnkandi andfélagslegri hegðun (Weber, Miracle, Rosicky og Crow, 2001). 

Í rannsóknum erlendis hefur komið í ljós að þátttaka í samfélagsþjónustu geti 
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haft forvarnargildi þegar kemur að afbrotum og andfélagslegri hegðun sem og neyslu 

vímuefna. Það hefur sýnt sig að t.d. ungmennaklúbbar, íþróttir og önnur skipulögð 

starfsemi geti haft áhrif á að afbrotahegðun minnki með því að gefa ungmennum 

tækifæri á að efla félagsleg tengsl (Weber, Miracle, Rosicky og Crow, 2001). 

Bandaríski afbrotafræðingurinn, Travis Hirschi, taldi að þeir einstaklingar sem 

finna fyrir litlum tengslum við samfélagið væru líklegri til þátttöku í afbrotum og 

andfélagslegri hegðun en þeir sem finna fyrir miklum tengslum við samfélagið 

(Hirschi, 1969).  

Það er því afar mikilvægt að hlúa að börnum og unglingum hvort sem þau eiga 

við erfiðleika að stríða eða ekki. Við búum á erfiðum tímum sem hafa m.a. haft 

fjárhagslega erfiðleika í för með sér fyrir marga. Við getum litið til Finnlands og reynt 

að draga lærdóm af þeirra aðgerðum eða aðgerðarleysi er kreppa reið yfir Finnland. 

Þar í landi gerðu stjórnvöld sér ekki grein fyrir þeim félaglegu og geðrænu 

afleiðingum sem komu síðar í ljós. Heilbrigðisyfirvöld í Finnlandi unnu ekki að 

geðlæknisfræðilegum eða sálfræðilegum úrræðum til að styðja við fjölskyldur, börn 

og fullorðna á þessum erfiðu tímum heldur voru framlög til þessara málaflokka skorin 

niður. Stjórnvöld þar í landi neituðu að auka fé til almannatrygginga í þeim tilgangi að 

greiða niður sálfræðimeðferðir á einkastofum þrátt fyrir mikinn þrýsting (Haukur 

Sigurðsson, 2009). 

Það er margt sem getur breyst í fjölskyldum við fjárhagslega erfiðleika sem 

tengist líðan fólks eins og hegðunarraskanir barna sem hefur áhrif á alla fjölskylduna, 

sem hún getur átt erfitt með að aðlagast. Í bók Hörpu Njáls félagsfræðings Fátækt á 

Íslandi, við upphaf nýrrar aldar (2003) má glöggt sjá mögulegar afleiðingar fátæktar 

á fjölskyldur sem eiga barn/börn með hegðunarerfiðleika. Þar kemur m.a. fram: 

 

Nonni hefur farið illa út úr þessu öllu, hann er 12 ára. Bæði út af 

flutningunum öllum og breytingum sem orðið hafa, veikindum Tótu 

og veikindum og stressinu í okkur. Það hefur verið streituástand á 

heimilinu. Það var í fyrra að ég fór með hann til heimilislæknis og 

talaði um þetta. Allt í einu kviknaði á því hjá mér að hann væri 

náttúrulega með kvíðaköst og þunglyndi þegar hann var alltaf veikur, 

var illt í maganum, illt í hálsinum, nennti ekki í skólann. Já, hann 

vantaði mikið í skólann og allt í einu kveikti ég á því að þetta væru 

náttúrulega sömu einkennin og ég og Gísli höfum haft en hann gat 
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ekki sagt: Ég er með kvíðakast, honum var bara illt hér og þar, þannig 

að hann hefur þurft að vera á þunglyndislyfjum. Honum hefur liðið 

betur en hann hefur verið of vær, þeir ætla að taka hann inn á BUGL 

(Barna- og unglingageðdeild) e.t.v.. róa þessi lyf drenginn of mikið 

(Harpa Njáls, 2003, bls. 287). 

 

Einstæð móðir sem er öryrki með tvö börn á framfæri og annað þeirra ofvirkt lýsir 

ástandinu á þessa leið  

 

þau eru bæði tilfinninganæm, en sem betur fer hefur þessi röskun ekki 

farið út í hörku. Fram hefur komið mikil reiði, en hún hefur ekki 

brotist út í grimmd. Þau eru bæði mjög ljúf og þola ekki slíkt. Ég hefði 

viljað sjá að Félagsþjónustan gæti stutt við börn sem koma úr slíkum 

aðstæðum. Þau hafa bara eina móður sem er þrúguð af áhyggjum og 

vandamálum og pabbi þeirra ekki tiltækur  (Harpa Njáls, 2003, bls. 

307). 

 

Þegar þörf er á sérúrræðum er oft gott að horfa til skipulags sem virðist vera 

uppbyggjandi og vel þess virði að skoða eins og þessi þrjú atriði sem sýnt hefur verið 

fram á að virki vel í uppsetningu dagsskrár og skipulagningu á sérúrræði sem sett var 

á laggirnar í Ástralíu fyrir börn og unglinga sem voru í áhættuhóp eða höfðu þegar 

þróað með sér hegðunarerfiðleika eru: 

Í fyrsta lagi var að virkja þátttakendur í framkvæmd og ýta undir 

leiðtogastjórn þeirra ásamt því að leyfa unglingum að vera með í ráðum hvað þeir 

vilja gera. Með því jók á tilfinningu þeirra í sambandi við ábyrgð, þátttöku og áhuga. Í 

öðru lagi var að skapa öruggt og spennandi umhverfi fyrir þátttakendur með því að 

skapa gott andrúmsloft þar sem unglingurinn getur gert mistök. Einnig er mikilvægt 

að þeir læri að tjá sig og biðja um aðstoð. Í þriðja lagi var að sjá um að eftirfylgni og 

önnur tómstundarúrræði væru til staðar þegar þátttöku lauk. Það þurfti að gæta vel 

uppá að unglingarnir færu í skipulagðar og uppbyggjandi tómstundir í nánasta 

umhverfi sínu (Morris, Sallybanks, Willis og Makkai, 2003). 

Mikilvægt er að einstaklingar finni fyrir tengslum við samfélagið og 

umhverfið en Hirschi (1969) telur að hjá einstaklingi sem ekki hefur fundið fyrir 

þessum tengslum þá séu meiri líkur á að viðkomandi leiðist út í afbrot og 
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andfélagslega hegðun. Það eru fjórar leiðir þar sem tengsl geta myndast en þær eru að 

vera háður einhverjum, skuldbindingar, þátttaka og trú. Það að vera háður einhverjum 

vísar til þeirra tengsla milli einstaklings og einhverra mikilvægra persóna, eins og 

jafningjahóps, kennara og foreldra. Þegar unglingurinn þróar með sér næmni fyrir 

öðrum í kringum sig og sterkari tengslum við jákvæðar fyrirmyndir dregur úr 

áhrifagirni hans þar sem hann sækist eftir viðurkenningu og jákvæðum viðbrögðum 

frá þeim sem eru unglingnum mikilvægar persónur (Hirschi, 1969).  

Skuldbinding vísar til markmiða sem einstaklingurinn hefur sett sér, góð 

menntun, starfsframi eða gott mannorð (Hirschi, 1969). Þessir þættir hafa afgerandi 

áhrif á einstaklinginn í allri tengslamyndun og sjálfsmynd hans. Skuldbinding er því 

bæði tengd ákvörðun sem hver einstaklingur setur sér og skuldbindingar hans 

gagnvart samfélaginu.  

Þegar talað er um þátttöku er átt við þá hegðun sem einstaklingurinn sýnir við 

þær athafnir sem hann tekur þátt í. Sterkari félagstengsl munu vera sýnileg í 

hefðbundinni samþykktri hegðun eins og t.d. lestri, heimanámi og þátttöku í 

skipulögðum íþróttum, meðan veik tengsl koma fram í annars konar hegðun eins og 

t.d fara á rúntinn, „hanga“ með vinum og áfengisdrykkju (Weber, Miracle, Rosicky 

og Crow, 2001). 

Að vera þátttakandi í hóp gefur einstaklingum aukna möguleika á andlegri 

vellíðan í sambandi við tengsl og viðurkenningu annarra. Að tilheyra er ein af 

grunnþörfum fólks og er því vinskapur, vinátta og jákvæð sambönd við aðra 

einstaklinga mjög mikilvæg (Stangor, 2004). 

Sjálfsmynd einstaklinga ákvarðast oft að stórum hluta af því hvernig þeir telja 

að aðrir meti sig. Sjálfsálitið er því meira þegar einstaklingar eru viðurkenndir af 

öðrum en minna þegar þeir upplifa höfnun eða gert lítið úr þeim. Að vera t.d. í 

íþróttaliði getur vakið upp tilfinningu hjá einstaklingi að vera viðurkenndur og að slík 

þátttaka gefur möguleika á að vera hlut af heild sem vinnur að ákveðnu markmiði 

(Stangor, 2004). Þátttaka sem vinnur að uppbyggingu og hæfni einstaklingsins skiptir 

miklu. Huga þarf líka að sértækum úrræðum og að þeim sé haldið áfram með 

eftirfylgni, sem skiptir miklu þegar efla á félagsfærni einstaklings og styrkja 

líkamlega og andlega færni. 

Trúin er einn þáttur í tengslamyndun. Trú og traust barna á foreldrum skiptir 

miklu í tilvist þeirra, án þess að treysta er líf og þroski í hættu. Trúnaður er líka 
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sterkur þáttur í lífi margra unglinga og tengist þá ekki síður vinahópnum en 

fjölskyldunni. Trúin á eigin getu og annarra skiptir miklu og hefur áhrif á það hvernig 

við eflum eigin færni og tengjumst öðrum.  

 

2.4. Forvarnargildi tómstundaiðkunar 

 

Tómstundir hafa margvíslegan tilgang eins og að efla hreyfingu og holla lifnaðarhætti 

en upphaflega var tilgangur margra félaga með það að markmiði að halda unglingum 

frá áfengisneyslu og frá því að fara út í glæpi og afbrot. Félögin KFUM og K, 

ungmennastúkan og íþróttahreyfingin voru stofnuð með þessum markmiðum. 

Stefnuskrá Ungmennafélag Íslands árið 1907 fól í sér skuldbindingu sem félagsmenn 

þurftu að skrifa undir og standa við, eða eiga á hættu að vera útskúfað. Eftirfarandi 

skuldbindingu þurfti að skrifa undir til að fá inngöngu í félagið: 

 

Vér undirritaðir lofum því, og leggjum við drengskap vorn, að meðan 

vér erum í félagi innan þessa sambands, skulum vér eigi drekka neina 

áfenga drykki, né heldur verða þess vísvitandi valdandi að öðrum séu 

þeir veittir. Vér skulum vinna með alhuga að heill þessa félagsskapar, 

framförum sjálfra vor andlega og líkamlega, og að velferð og sómi 

þjóðar vorrar í öllu því, sem þjóðlegt er, gott og gagnlegt. Lögum og 

fyrirskipunum sambandsins viljum vér í öllu hlýða, og leggja fram 

krafta vora sérplægnilaust til allra þeirra starfa, er oss kynni að verða 

falið að inna af hendi fyrir sambandið (Gunnar Kristjánsson, 1983, 

bls. 31-32).  

Það hefur því sýnt sig í gegnum árin að iðkun tómstunda hefur visst forvarnargildi. 

Þau börn og unglingar sem stunda hvers kyns tómstundir, íþróttir eða tónlistarskóla 

eru ólíklegri en aðrir til að nota vímuefni (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Í skýrslu sem Silja Björg Baldursdóttir tók saman að beiðni Þróunar- og 

fjölskyldusviðs Reykjavíkurborgar og fjallaði um mat á framkvæmd og áhrifum 

forvarnastarfs á vegum Reykjavíkurborgar á árunum 1997-2004 kom fram að 

forvarnarstarf undanfarinna ára hefði átt þátt í breyttum hugsunarhætti foreldra og að 

þeir áttuðu sig meira á mikilvægi skipulagðs tómstundastarfs. Eins og einn 
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viðmælandi komst að orði:  

 

Mér finnst vera miklu meiri sókn í íþróttir og æskulýðsstarf almennt 

vegna forvarnargildisins. Ekki, eins mikið og áður var, vegna þess að 

foreldrarnir vildu að krakkarnir yrðu góðir í íþróttum. Heldur að þau 

séu í þessum félagsskap til þess að minnka líkurnar á að þau lendi í 

einhverju sem að foreldrarnir vilja ekki (Silja Björk Baldursdóttir, 

2004, bls. 67). 

 

Að sömu niðurstöðum komust Amelía Björnsdóttir o.fl. Meginniðurstöður þeirrar 

rannsóknar bentu til að þess að íslenskir foreldrar skynji mikilvægi uppbyggilegs 

tómstundastarfs og virðist því umræðan um jákvæð áhrif íþrótta og tómstunda skila 

sér til foreldra (Amelía Björnsdóttir o.fl., 2009). 

Foreldrar þurfa einnig að gera sér grein fyrir því að ef þeir hvetja börnin sín 

áfram til tómstundaiðkunar þá skilar það sér í meiri ástundun þeirra og áhuga 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Einnig eru foreldrar stór hlekkur í 

forvarnarkeðjunni en með umhyggju og eftirliti hefur það jákvæð áhrif á líf barna 

þeirra sem skilar sér í minni vímuefnanotkun, þau verði líklegri til að standast 

hópþrýsting, þeim líði betur í skólanum og nái betri námsárangri. Náin 

fjölskyldutengsl eru því mjög mikilvæg og hafa áhrif á það að sjálfsmyndin er jákvæð 

og líðan barnanna er betri (Um mig, 2013). 

Rannsókn og greining hefur undanfarin ár kannað stöðu barna og unglinga á 

Íslandi. Í rannsókn sem gerð var um ungt fólk árið 2009 kemur fram að: 

 

Þá hafa rannsóknir sýnt um árabil að sjálfsmynd barna sé að miklu 

leyti mótuð í gegnum þátttöku í félags- og tómstundastarfi þeirra, sem 

oft liggur utan við umhverfi fjölskyldu og skóla. Kenningar og 

rannsóknir um lífstíl barna og ungmenna, sem miðast oft við að skýra 

hvað þeir geri í frístundum og með hverjum þeir verji tíma sínum, 

hafa sýnt fram á að það skiptir miklu máli í velferð þeirra hvers eðlis 

tómstundir þeirra eru. Einnig hefur verið bent á að börn þrói snemma 

á lífsleiðinni með sér ákveðið skyn sem hefur áhrif á þann lífsstíl sem 

þau velja. Rannsakað hefur verið hvernig börn og unglingar verja 

frítíma sínum og sýna niðurstöður að starfsemi sem er skipulögð og í 
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umsjá ábyrgra aðila er líklegri til að hafa uppbyggjandi áhrif  í lífi 

þeirra en starf sem er ekki skipulagt og í umsjá ábyrgra aðila, og að 

skipulagt tómstundastarf dregur úr líkum á að börn tileinki sér lífsstíl 

sem einkennist af áhættuhegðun svo sem notkun vímuefna (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 3). 

Samkvæmt þessum rannsóknum sem getið er hér að ofan hafa vel skipulagðar 

tómstundir sem eru í umsjón ábyrgra aðila ákveðið forvarnargildi. Að efla líkamlega 

færni og líðan hefur jákvæð áhrif eins og fram kemur í bæklingi landlæknis um 

hreyfingu þar kemur fram að hreyfing og þátttaka í íþróttum tengjast andlegri heilsu, 

bættri sjálfsmynd og minna sé um þunglyndi, streitu og kvíða (Ráðleggingar um 

hreyfingu, 2013). Einnig er bein tenging á milli uppbyggilegra tómstundaiðkunar og 

því hvort einstaklingar fari í neyslu. 

Árið 2007 var samþykkt á sumarþingi fjögurra ára aðgerðaráætlun sem 

miðaðist við að styrkja stöðu barna og ungmenna. Í 4. kafla, 3. grein kemur fram 

aukin áhersla á forvarnir og mikilvægi tómstunda en þar segir:  

 

Beitt verði forvörnum í vaxandi mæli til þess að bæta heilsu og líðan 

barna og ungmenna. Sérstök áhersla verði lögð á almennar forvarnir 

og fræðslu í samfélaginu er varða andlega og félagslega líðan. Þetta 

verði gert með því að leggja aukna áherslu á geðrækt, meðal annars á 

hollar tómstundir og uppbyggilega nýtingu frítíma og samveru 

fjölskyldunnar við leik og störf. Stefnt verði að því, í samvinnu við 

frjáls félagasamtök og sveitarfélög, að bæta aðgengi allra barna og 

ungmenna að íþróttum og félagsstarfi, ekki síst þeirra einstaklinga er 

búa við veikan fjárhag (Alþingi, 2007). 

 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á líðan barna og má þar m.a. nefna offitu barna 

og unglinga. Við vitum að margskonar vandamál fylgja offitu bæði líkamleg og 

sálræn (August, Caprio, Fennoy, Freemark, Kaufman, Lustig o.fl., 2008) og tengist 

það m.a. sjálfsáliti og sjálfstrausti. Það er því til mikils að vinna að draga úr ofþyngd 

fólks á öllum aldri ekki síst barna og unglinga. 

Í klínískum leiðbeiningum frá landlækni um offitu barna og unglinga er talið 

að hún leiði oftast til offitu á fullorðinsárum. Í leiðbeiningunum kemur einnig fram að 

meðferð við offitu barna og unglinga sé oft vandsöm og séu fyrirbyggjandi aðferðir 
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því mikilvægar (Vinnuhópur landlæknisembættisins, 2004). Það er því mikilvægt að 

byrja snemma að hvetja börn til að huga að hreyfingu og matarræði. Efla áhuga þeirra 

á íþróttum og útiveru. Tómstundir geta boðið uppá ólíka nálgun en mikilvægt er að ná 

til þeirra barna og unglinga sem eiga við offitu að stríða í gegnum áhugamál eða þess 

að fá nýja sýn á umhverfi sitt og samfélag. 

Það er því að mörgu að hyggja þegar unnið er með forvarnir hvort sem þær 

tengjast líkamlegri eða andlegri líðan barna eða því að stunda heilbrigt líf. Hvað geta 

foreldrar og samfélagið gert til að auka þátttöku barna og unglinga í tómstundum? 

Þetta eru allt spurningar sem vert er að leita svara við. Því framtíðin er barnanna og 

því verður samfélagið að gefa þeim færi á að gera sitt besta, að láta ljós sitt skína og 

lifa hamingjusömu lífi. Spurningin er því hvað þarf að gera?  

 

2.5 Hvað flokkast undir tómstundir? 
 

Í þessum kafla má finna örstutt yfirlit yfir helstu svið tómstundastarfs fyrir börn og 

unglinga á Íslandi.  

 

2.5.1. Íþróttir 

 

Íþróttir fela fyrst og fremst í sér áherslu á hreyfingu, fimi og heilbrigt líferni en auk 

þess þjálfun í samvinnu og skipulagningu. Íþróttir er einnig forvörn fyrir sjúkdómum 

eins og beinkröm sem fólk getur fengið á lífsleiðinni en ef ungmenni alast upp við 

íþróttir eykst andleg-, líkamleg- og félagsleg vellíðan (Handbók um hreyfingu, 2013). 

Ungu fólki stendur til boða mjög umfangsmikil og fjölbreytt íþróttastarfsemi 

sem fram fer innan hinna fjölmörgu aðildarfélaga að Íþrótta- og Ólympíusambandi 

Íslands og Ungmennafélagi Íslands. Má þar nefna fótbolta, handbolta, körfubolta, 

sund, frjálsar íþróttir, badminton, tennis, keilu, blak, fimleika, hestamennsku, skíði, 

skauta, glímu, tækwondo og karate (Umboðsmaður barna, 2011). 
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2.5.2. Listir og menning 

 

Mörgum börnum og unglingum finnst gaman að skapa og njóta lista og menningar. 

Það eru ýmsir skólar og námskeið á sviði mynd-, tón-, dans- og leiklistar sem standa 

börnum og unglingum til boða út um allt land. Einnig eru starfandi kórar, 

hljómsveitir, leikfélög og kvikmyndaklúbbar innan skólanna og félagsmiðstöðvanna. 

Má þar nefna tónlistarskóla, listdansskóla, dansskóla, myndlistarskóla svo eitthvað sé 

nefnt (Umboðsmaður barna, 2011). 

 

2.5.3. Félagsmiðstöðvar og annað á vegum sveitarfélaganna 

 

Í flestum sveitarfélögum eru reknar félagsmiðstöðvar fyrir nemendur grunnskóla, þar 

er lögð áhersla á nemendur í efstu bekkjum en einnig aðstaða fyrir yngri nemendur. 

Félagsmiðstöðvar eru vettvangur fyrir unglinga til að stunda ýmiss konar afþreyingu 

(Umboðsmaður barna 2011). Félagsmiðstöðvar eru afsprengi hverfa- og 

þjónustumiðstöðva en á árunum frá 1912 til 1919 voru slíkar miðstöðvar stofnaðar í 

Danmörku, Noregi og Finnlandi. Frá seinni hluta nítjándu aldar og fram á tuttugustu 

öld urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi. Ungmenni landsins fóru ekki 

varhluta af þeim breytingum og það taumhald sem eldri kynslóðin hafði haft á þeirri 

yngri, minnkaði verulega. Skólarnir og atvinnulífið urðu nýir félagsmótunaraðilar. 

Einnig myndaðist grundvöllur fyrir frítíma barna og unglinga og voru ýmis frjáls 

félög stofnuð í þeim tilgangi að hafa ofan af fyrir æsku landsins með uppbyggjandi 

starfi (Árni Guðmundsson, 2007). Starf félagsmiðstöðvana er einnig að þjálfa 

samskiptafærni og auka félagsfærni, styrkja sjálfsmyndina og efla virkni og þátttöku í 

samfélaginu (Reykjavíkurborg, 2013). 

Krakkarnir fá tækifæri til að skipuleggja viðburði, ýmis verkefni og taka þátt í 

margvíslegu tómstundastarfi t.d. þemakvöldum, listviðburðum, klúbbastarfi o.s.frv. 

Sameiginlegur vettvangur félagsmiðstöðva eru samtökin Samfés. Þar hittast iðkendur 

stöðvanna og gera margt skemmtilegt, halda böll, fatahönnunarsamkeppni og 

hæfileikakeppnir. 

Sum sveitarfélögin standa líka fyrir leikjanámskeiðum, sumarnámskeiðum og 

ýmsu öðru. Einnig fer fram mikið félags- og tómstundastarf í grunnskólum, bæði 
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starfsemi á vegum nemendanna sjálfra og starfsemi á vegum sveitarfélaganna 

(Umboðsmaður barna, 2011). 

 

2.5.4. Skátahreyfingin 

 

Bandalag íslenskra skáta hefur starfað á Íslandi frá árinu 1911. Markmið 

skátahreyfingarinnar er að þroska börn og ungt fólk til að vera sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir einstaklingar í samfélaginu. Mikil áhersla er lögð á útilíf, alþjóðasamstarf og 

ýmsa þjálfun í hagnýtum störfum. Starfsemin nær til barna og unglinga á aldrinum 7-

18 ára og felst aðallega í vikulegum samkomum, dagsferðum, helgarútilegum og 

skátamótum. Á Íslandi eru starfandi 33 skátafélög um allt land (Skátarnir, 2011). 

 

2.5.5. Slysavarnafélagið Landsbjörg 
 
Slysavarnafélagið Landsbjörg býður upp á umtalsvert unglingastarf í unglingadeildum 

félagsins. Samtökin standa fyrir landsmóti unglingadeilda og halda námskeiði fyrir 

ungmenni í Útivistarskólanum Gufuskálum á Snæfellsnesi auk annarrar þjálfunar. 

Starfsemi unglingadeilda fer fram víðs vegar um landið, það eru 53 unglingadeildir 

starfandi (Landsbjörg, 2011).  

 

2.5.6. Trúarlegt starf – trúarleg samtök 

 

Trúarlegt starf fyrir ungt fólk fer fram á vegum ýmissa sjálfstæðra samtaka s.s. 

KFUM og K, KSS sem eru Kristileg skólasamtök, auk þess sem félagsstarf fyrir börn 

og unglinga er í boði í söfnuðum þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga. Þar fer margs 

konar starfsemi fram á vegum trúarlega samtaka og safnaða, sem dæmi má nefna 

sumarbúðir, leikjanámskeið, vikulega fundi og fræðslu, fermingarstarf, kórastarf, 

sunnudagaskóla og æskulýðsfélög (KFUM&K, 2011; Kristileg skólasamtök, 2011). 
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2.5.7. Ungmennahreyfing Rauða kross Íslands 

 

Starfsemi ungmennahreyfingar Rauða kross Íslands felst í því að skapa ungu fólki 

vettvang til þess að sinna starfi Rauða Krossins og auka þannig við þátttöku og áhrif 

ungs fólks í Rauða krossinum. Starfið er hugsað fyrir ungt fólk 30 ára og yngra og 

felur m.a. í sér samnorrænt átaki gegn ofbeldi, fatasöfnun, fataverslun fyrir notaðan 

fatnað og ýmsar fjáraflanir og góðgerðarstarfsemi. Skipulagt starf er í hverri viku þar 

sem krakkarnir geta komið og tekið virkan þátt (Ungmennahreyfing Rauði Kross 

Íslands, 2011). 

 

2.6. Tómstundastarf  í Sandgerði, Garði og Vogum 
 

Í þeim þremur sveitarfélögum sem lagðar eru hér til grundvallar er ýmislegt í boði 

fyrir börn og unglinga. Hér að neðan mun ég taka fyrir hvert bæjarfélag fyrir sig. 

 

Í Sandgerði er eftirfarandi í boði:  

 Íþróttaskóli fyrir fjögurra ára börn og er í boði einu sinni í viku.  

 Knattspyrna fyrir börn í 8. flokki og uppúr. Undanfarin ár hafa 

knattspyrnufélögin Reynir Sandgerði og Víðir Garði verið í samstarfi með 

yngri flokkana. Þá æfa þeir saman ýmist í Sandgerði eða Garði og keppa 

saman. Nú er einnig komið samstarf við íþróttafélögin Njarðvík, Keflavík og 

Grindavík. 

 Körfuknattleikur fyrir öll börn á grunnskólaaldri. 

 Trúarlegt starf, þ.e. KFUM&K og TTT er í boði hjá Hvalsneskirkju.  

 Tónlistarskóli er starfræktur á vegum Sandgerðisbæjar fyrir 6 ára og eldri.  

 Unglingadeild Björgunarsveitarinnar Sigurvon er fyrir börn á aldrinum 13 til 

18 ára. 

 Félagsmiðstöðin Skýjaborg er fyrir börn á aldrinum 6-16 ára. Mest er þó um 

að vera fyrir unglinga. 

 Kórastarf sem er samstarf grunnskólans, tónlistarskólans og kirkjunnar er í 

boði fyrir börn frá sex til 18 ára. 
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Í sveitarfélaginu Garði er eftirfarandi í boði: 

 Knattspyrna fyrir börn í 8. flokk og uppúr. Undanfarin ár hafa 

knattspyrnufélögin Reynir Sandgerði og Víðir Garði verið í samstarfi með 

yngri flokkana. Þá æfa þeir saman ýmist í Garði eða Sandgerði og keppa 

saman. Nú er einnig komið samstarf við íþróttafélögin Njarðvík, Keflavík og 

Grindavík. 

 Badminton til reynslu.  

 Tónlistarskóli fyrir börn sex ára og eldri. 

 Trúarlegt starf, þ.e. KFUM&K og NTT er í boði hjá Útskálakirkju. 

 Unglingadeild Björgunarsveitarinnar Ægir er fyrir börn á aldrinum 13 til 18 

ára. 

 Félagsmiðstöðin Eldingin er í boði fyrir grunnskólabörn.   

 

Í sveitarfélaginu Vogar er eftirfarandi í boði: 

 Knattspyrna fyrir börn í 8.flokk og uppúr. Samstarf var sl. sumar við Reynir 

Sandgerði og Víði Garði.  

 Sundæfingar eru starfræktar fyrir börn á grunnskólaaldri. 

 Félagsmiðstöðin Boran er fyrir börn á grunnskólaaldri. 

 Júdóæfingar eru fyrir alla aldurshópa.  

 Skátarnir fyrir sjö ára og uppúr. 

 Tónlistarskóli fyrir sex ára og eldri. 

 Körfuknattleikur er í boði fyrir unglinga í 7.-10.bekk. 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
 
Í aðferðafræðikaflanum verður gert grein fyrir þátttakendum, hönnun og vali á 

aðferðum, lýsingu á rannsóknaraðferðum, gagnaöflun, réttmæti og áreiðanleika, 

siðferðilegum álitamálum og stöðu rannsakanda innan rannsóknar. 

 

3.1 Þátttakendur rannsóknar og úrtak 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru börn og unglingar á aldrinum 9 – 16 ára í 

Sandgerði, Garði og Vogum sem og foreldrar barna 9 – 16 ára í sömu sveitarfélögum. 

Í Sandgerði eru 159 börn á þessum aldri (Grunnskólinn í Sandgerði, 2013), í 

Garðinum eru 133 börn (Gerðaskóli, 2013) og Vogunum eru 124 börn  (Stóru 

Vogaskóli, 2013). Spurningakönnun var lögð fyrir þýði barna á skólatíma og þýði 

foreldra fengu senda rafræna könnun. 

 

3.2 Hönnun á rannsókn – val á aðferðum 
 

Í félagsvísindum eru aðallega notaðar tvenns konar rannsóknaraðferðir, annars vegar 

eigindlegar aðferðir (e.qualitative method) og hins vegar megindlegar aðferðir 

(e.quantitative method) (Creswell, 2009). Megindlega nálgunin er þó meira áberandi í 

félagsvísindum og þær rannsóknir orðnar útbreiddari með það að markmiði að mæla 

og bera saman athafnir, viðhorf og einkenni einstaklinga og hópa með tölulegum 

hætti.  

Í rannsókninni var safnað megindleg gögnum  (e. quantitative method) en með 

þeirri aðferð er unnt að safna miklum upplýsingum á stuttum tíma hjá stórum hópi. 

 

3.3 Lýsing á rannsóknaraðferðum 

 

Í rannsókninni var beitt megindlegri rannsóknaraðferð. Megindlegum gögnum var 

safnað í gegnum spurningakannanir sem lagðar voru skriflega fyrir börnin en rafrænt 

fyrir foreldra (Creswell, 2009).  

Í megindlegri aðferðafræði eru notaðar vísindalegar aðferðir til að skoða 
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félagslegan veruleika. Í megindlegum rannsóknaraðferðum er fyrirfram ákveðið hvað 

á að skoða, slík rannsóknaraðferð byggir á afleiðslu sem gengur út frá því að prófa 

kenningar og sýna fram á tengsl milli breyta. Unnið er með tölur, þar sem hægt er að 

mæla og telja svör, endurtaka og margprófa. Niðurstöður þeirra eru því næst settar 

fram á tölfræðilegan hátt. Rökfræðin á bakvið megindlegar rannsóknir er almennt 

skýr, kerfisbundin og línuleg (Crecwell, 2012). Aðferðin hentar vel að ná til 

heildarþýðis eða stórs úrtaks. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru staðlaðar 

rannsóknir og mæla út frá tölulegum upplýsingum sem hægt er að bera saman. Það 

sem meðal annars þarf að hafa í huga þegar gerð er megindleg rannsókn er að 

rannsakandinn hafi ákveðnar breytur til að mæla og að öll hugtök séu vel skilgreind 

áður en hann safnar og greinir gögnin (Neuman, 2001). Í rannsókninni verður stuðst 

við lýsandi tölfræði til þess að geta greint niðurstöður á auðveldan hátt fyrir lesendur 

(Creswell, 2009). 

Spurningalistar eru notaðir til þess að safna upplýsingum í megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Með þeim er hægt að safna saman miklu magni af upplýsingum 

frá stórum hóp. Mikilvægt er að spurningalistar séu vel uppsettir og að þeir svari þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með (Neuman, 2001). 

Einnig er styrkur aðferðarinnar sá að upplýsingar eru réttmætar að því leyti að 

sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Ytra réttmæti eykst einnig þar sem það 

eykur líkurnar á að hægt sé að yfirfæra rannsóknina á aðra hópa, en það er ekki hægt 

með eigindlegri aðferð. 

Gallar aðferðarinnar eru að upplýsingarnar segja ekki til um orsök og 

afleiðingu heldur er verið að skoða tengsl á milli breyta en ekki hverja breytu fyrir sig 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gallinn er sá að erfitt getur verið að hafa stjórn á 

öllum breytum í félagsvísindalegum rannsóknum (Creswell, 2012). Einnig er ekki 

hægt að spyrja nánar út í ákveðnar spurningar og kafa dýpra í viðkomandi efni. 

 

3.4 Gagnaöflun og aðgengi að gögnum 

 

Megindlegum aðferðum var beitt til að safna upplýsingum frá þátttakendum. 

Skriflegir spurningalistar voru lagðir fyrir þýði barna í Sandgerði, Garði og Vogum til 

að safna upplýsingum um tómstundaiðkun þeirra og hvers vegna þau völdu sér 
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viðkomandi tómstundir. Rafræn spurningakönnun var lögð fyrir þýði foreldra til að 

safna upplýsingum um fjölda barna, tómstundaiðkun barna þeirra, hvers vegna 

viðkomandi tómstundir urðu fyrir valinu, af hverju þau iðka ekki tómstundir og 

ástæðan, reynslan af þeim, fjöldi æfinga, framboðið í sveitarfélaginu og hvað vilja 

foreldrar sjá meira af, auglýsingar um tómstundir og þátttöku þeirra í tómstundum 

barnanna. 

Spurningakönnun er góð leið til að safna ýmsum grunnupplýsingum um 

tómstundaiðkun barna. Þar sem engin sambærileg könnun hefur áður verið 

framkvæmd í þessum þremur sveitarfélögum, né á Íslandi yfirhöfuð, komu fram áður 

ómældir þættir og gildi rannsóknarinnar því ótvíræð fyrir sveitarfélögin og 

tómstundafélögin. 

Helsti kosturinn við rafræna könnun er að öll svör safnast saman í einn 

gagnagrunn og er því eftirvinnslan mun einfaldari en þegar um pappírskönnun er að 

ræða. Einnig er auðveldara að nálgast foreldrahópinn á þennan hátt og gerði höfundur 

sér miklar vonir um góða svörun. Börnin svöruðu pappírskönnun sem hentar vel í 

skólastarfi. Lítils háttar fyrirhöfn var fyrir skólana að leggja þær fyrir  

Helsti gallinn við að senda rafrænan spurningalista er sá að rannsakandi gat 

ekki fylgt spurningalistunum eftir og veit þess vegna ekki hvort allir þátttakendur hafi 

skilið til hvers var ætlast af þeim.  

Í rannsókninni þurftu börn á aldrinum 9 -  16 ára að svara spurningakönnun í 

skólanum. Leyfisbréf um rannsóknina var sent heim til foreldra, markmið hennar, 

tilgangur og almennar upplýsingar um höfund. Foreldrar voru beðnir um að skila 

afrifu leyfisbréfsins, senda tölvupóst eða hringja í höfund ef þeir neituðu þátttöku. 

Höfundur kynnti einnig rannsóknina fyrir skólastjórnendum í þessum þremur 

sveitarfélögum með því að ræða við þá og fá leyfi. Höfundur ráðfærði sig við 

persónuvernd þar sem um ólögráða einstaklinga er að ræða og tilkynnti rannsóknina 

til þeirra. Einnig ráðfærði höfundur sig við Vísindasiðanefnd en rannsóknin átti ekki 

erindi við þeirra málefni. 

Mjög lágt hlutfall foreldra neituðu þátttöku í rannsókninni. Í heildina voru það 

átta foreldrar sem neituðu þátttöku barna sinna sem er 0,02% hlutfall nemenda.  

Eftir að öll tilskilin leyfi voru veitt fór höfundur í grunnskólana með könnunina en 

skólarnir sáu um að leggja könnunina fyrir nemendur.  Áhersla var lögð á við 

þátttakendur að könnunin væri nafnlaus og því ekki rekjanleg til svarenda.  
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Áður en spurningakönnunin var lögð fyrir var hún forprófuð af börnum í öðru 

sveitarfélagi. Í forprófuninni kom ekkert athugavert frá nemendum og gekk hún vel 

fyrir sig.  

Til að fá sem mesta svörun frá foreldrum fengu þeir senda rafræna könnun. 

Eftir að hafa velt ýmsum möguleikum á útfærslu könnunarinnar hjá foreldrum telur 

höfundur að með þessu móti fengi hann góða þátttöku og svör. Skólarnir sáu einnig 

um að senda foreldrum vefslóðina fyrir könnunina. 

Höfundur hélt dagbók yfir allar skólaheimsóknir og skráði hjá sér spurningar, 

vangaveltur og annað sem fram kom og tengdist rannsókninni. 

 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar og siðferðileg álitamál 

 

Þegar talað er um innra réttmæti er átt við það hvort ályktanir rannsóknarinnar fái 

staðist, þ.e. hvort til dæmis það samband sem lýst var er raunverulega til staðar. 

Ýmsir þættir geta ógnað innra réttmæti megindlegra rannsókna. Þeir helstu tengjast 

annars vegar ytri áhrifum á þátttakendur, þ.e. þáttum sem ekki hafa með rannsóknina 

sjálfa að gera svo sem sögu, þroska og brottfalli og hins vegar hönnun og framkvæmd 

rannsóknarinnar, t.d. mæliáhrifum, áreiðanleika og réttmæti mælitækja, tölfræðilegri 

röskun, úrtaksaðferðum og aðferðum við hópaskiptingu (Burns og Grove, 2005). Ytra 

réttmæti rannsóknar snýr að alhæfingargildi hennar, þ.e.a.s. því hvort og í hvaða mæli 

niðurstöður rannsóknarinnar muni gilda fyrir aðra en þá sem tóku þátt í henni. Allt 

sem ógnar innra réttmæti ógnar um leið ytra réttmæti rannsóknarinnar. Ógnir gegn 

ytra réttmæti tengjast að öðru leyti fyrst og fremst úrtaki og úrtaksaðferðum auk ytra 

umhverfi við framkvæmd mælinga og/eða íhlutunar.  

Mikið er lagt upp úr áreiðanleika (e. reliability) í megindlegum rannsóknum. 

Áreiðanleiki vísar til stöðugleika niðurstaðna, það er að niðurstöður væru þær sömu 

hvort sem rannsóknin verði endurtekin aftur eða af öðrum rannsakanda (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna veltur að hluta til á hversu vel 

rannskanda tekst að vinna úr og setja fram niðurstöður. Aðferðafræðileg færni, 

næmleiki, þekking og nákvæmni rannsakanda skiptir þar miklu máli (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  
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Framsetningin þarf að vera trúverðug, þar sem ekkert kerfi getur sannað eða 

afsannað niðurstöðurnar. Aftur á móti eru marktæknipróf notuð þegar um 

megindlegar aðferðir er að ræða til þess að alhæfa um niðurstöður úrtaks yfir á þýði 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Til þess að gæta réttmætis við uppbyggingu spurningalistans var hann 

forprófaður til að koma í veg fyrir skekkjur og að fá tækifæri til að bæta spurningarnar 

og koma í veg fyrir ónákvæmni í orðalagi og misskilning sem af slíku getur hlotist. 

Í megindlega hlutanum fást tölulegar niðurstöður er varða val þeirra á 

tómstundum og viðhorf þeirra. Á þennan hátt má segja að ákveðin breidd geti náðst til 

að svara rannsóknarspurningunni á sem trúverðugastan hátt (Creswell, 2009).  

 

3.6 Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitamál 
 

Val á rannsóknarefni í rannsókn byggist oft á áhuga rannsakandans/höfundar. Í starfi 

höfundar sem grunnskólakennara er ýmislegt sem skoða þarf í tengslum við 

nemendur. Þættir sem varða bæði nám og velferð þeirra. Því hefur höfundur oft leitt 

hugann að því hvort tómstundaiðkun hafi bein áhrif á vellíðan barna og val þeirra á 

lífsleiðinni. Ljóst er að rannsakandi hafi ákveðnar skoðanir á viðfangsefninu en muni 

reyna að gæta hlutleysis og að láta skoðanir sínar ekki hafa áhrif á túlkanir á 

niðurstöðunum. En aftur á móti getur bakgrunnur hans og þekking verið rannsókninni 

til framdráttar. 

 Allar rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi þær að standa 

undir nafni, eigi síður en aðferðafræðilega.  

 Foreldrar fengu sent bréf þar sem rannsóknin var kynnt, sagt frá 

rannsakandanum, hverjir eru þátttakendur, hver eru markmið rannsóknar, ákvæði um 

nafnleynd útskýrð, upplýsingar gefnar um síma og netfang rannsakanda og í lokin 

óskað eftir því að ef þeir sem vildu ekki taka þátt eða að barnið þeirra ætti ekki að 

taka þátt þá áttu þeir að skila afrifu blaðsins til skóla, senda rannsakandanum 

tölvupóst eða hringja til að láta vita. Með bréfinu var því sótt um formlegt leyfi 

foreldra og forráðamanna. Einnig var óskað eftir leyfi hjá skólastjórnendum fyrir að 

leggja spurningakönnunina fyrir í skólanum, bæði fyrir börn og foreldra. 

Skólastjórnendur voru beðnir um að kynna könnunina fyrir starfsmönnum. Skólinn 
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útskýrði fyrir börnunum könnunina og kynnti fyrir þeim spurningarnar áður en 

könnunin var lögð fyrir. 

 Einnig var haft samband við Persónuvernd. Samkvæmt Persónuvernd þurfti 

ekki sérstakt leyfi þar sem rannsakandi hitti hvorki börn né foreldra. Rannsakandi 

fékk ekki í hendur nein gögn né persónuupplýsingar um börnin eða foreldra þeirra. 

Tilkynning var engu að síður senda Persónuvernd um rannsóknina.  

 Rannsakandi þurfti að gæta þess að með engu móti væri hægt að rekja 

persónugerandi gögn og þurfti því að passa uppá að engar spurningar væru þar sem 

spurt væri um persónueinkenni eða annað sem tengdi svörin við einstaklingana.  
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4. Niðurstöður 

Til að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi var spurningalisti 

lagður fyrir þýði barna í 4. - 10. bekk í Sandgerði, Garði og Vogum. Foreldrar fengu 

rafrænan spurningalista sendan í tölvupósti.  

Svarhlutfall hjá nemendum var 75%  eða 316 þátttakendur af 419. Þar af voru 

átta foreldrar sem neituðu þátttöku barna sinna eða 0,02%. Svarhlutfall hjá foreldrum 

var 32,5% en alls voru 132 foreldrar sem svöruðu könnuninni. Hér á eftir verður gerð 

grein fyrir helstu niðurstöðum með lýsingu í máli og myndum á frumniðurstöðum.  

 

4.1. Niðurstöður nemendakönnunar 
 

4.1.1 Svarhlutfall og kynjahlutfall 
 
Hér eru niðurstöður nemendakönnunar en það voru nemendur í 4.-10. bekk í 

Sandgerði, Garði og Vogum sem tóku þátt. Í þessum þremur skólum eru 414 

nemendur og voru 316 nemendur sem tóku þátt og var svarhlutfallið 75%. 

 

Tafla 1. Heildarfjöldi nemenda í 4. - 10. bekk í Sandgerði, Garði og 

Vogum sem svöruðu spurningakönnuninni 

Bekkir Fjöldi alls 

svarhlutfall 

þeirra sem 

tóku þátt 

4.bekkur 62 72,50% 

5.bekkur 51 88% 

6.bekkur 51 86% 

7.bekkur 71 86% 

8.bekkur 54 100% 

9.bekkur 67 88% 

10.bekkur 58 81% 

Alls 414   
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Mynd 1: Kynjahlutfall (sp. 1) 

 

Í upphafi könnunarinnar var spurt um kyn svarenda og aldur. Aldur þeirra kemur fram 

í viðmiðum við bekkinn þ.e. 4. bekkur, 5. bekkur o.s.frv. Nokkuð jafnt hlutfall er af 

stelpum og strákum í þessum sveitarfélögum.  

 

4.1.2. Íþróttir og íþróttaástundun 

 

 

Mynd 2: Stundar þú íþróttir? (sp. 2) 

 

Næst var spurt um hvort viðkomandi stundar íþróttir. Í ljós kom að meira en 

helmingur nemenda í 4.-10. bekk stundar íþróttir eða 67%. Af þeim eru 77% nemenda 
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í 7. bekk sem stunda íþróttir sem er hæsta hlutfallið af öllum hópunum og í 8. bekk 

eru fleiri nemendur sem stunda ekki íþróttir eða 55%. 

 

Mynd 3: Ef já, hvaða íþróttir stundar þú? (sp. 2) 

 

Hér að ofan má sjá þær íþróttir sem nemendur í 10. bekk stunda en þeir sýna frávik 

frá hinum bekkjunum í því að þar er knattspyrna ekki eins afgerandi þáttur. Af þeim 

nemendum í 10. bekk sem stunda íþróttir eru afgerandi fleiri sem æfa knattspyrnu eða 

38%. Næst á eftir því kemur körfuknattleikur og líkamsrækt. Nemendur gátu valið 

fleiri en einn valmöguleika þar sem mörg þeirra iðka fleiri en eina tómstund. Það voru 

aðeins örfáir sem æfðu t.d. box, sjósund, boltaval, skólahreysti, jazzballett, bogfimi og 

handbolta.    

 Í gegnum alla árgangana er það knattspyrnan sem er með flesta iðkendur eins 

og tekið er saman hér á næstu mynd. En þar er sundurliðað eftir kyni og samkvæmt 

niðurstöðum eru það flestir strákar í 7. bekk sem æfa knattspyrnu og eru fæstir 

iðkendur af strákum í 6. bekk. Í 4. bekk eru flestar stelpur og fæstar eru í 5. og 8. 

bekk. 
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Mynd 4: Hlutfall stelpna og stráka sem æfa knattspyrnu  

  

Einnig var spurt út í hversu oft á viku viðkomandi æfði og var þar algengast að æfa 

fjórum sinnum eða 39%. Flestir voru að æfa á bilinu tvisvar til sex sinnum á viku. 

 Að lokum var spurt út í hvers vegna viðkomandi valdi þessa íþróttagrein og 

var þar algengast að hún væri skemmtileg og að það væri gaman að stunda 

viðkomandi íþrótt. Það voru nokkrir sem töldu ástæðu fyrir vali sínu vera þá að 

fjölskyldumeðlimir hafi æft hana áður fyrr. Einnig var það áhugi sem rak þau í 

viðkomandi íþrótt og atriði eins og aukið hreysti, liðleiki og styrkur.   
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4.1.3. Tónlistarnám 
 

 

Mynd 5: Ert þú að læra á hljóðfæri? (sp. 3) 

 

Samkvæmt niðurstöðum voru afgerandi fleiri nemendur í  4. bekk sem voru að læra á 

hljóðfæri miðað við hina árgangana, eða 68%. Í heildina eru 30% nemenda í þessum 

bekkjum að læra á hljóðfæri. Fæstir voru í 8. bekk að læra á hljóðfæri eða 17%. Í 

Sandgerði er hljóðfæraval í 4. bekk sem er endurgjaldslaust og hluti af skólastarfinu 

og gæti það útskýrt þann fjölda nemenda sem eru að læra á hljóðfæri. 

 

 

Mynd 6: Kynjahlutfall af þeim sem eru að læra á hljóðfæri í 4.bekk (sp. 3) 
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Þegar við skoðum niðurstöður þeirra nemenda sem eru að læra á hljóðfæri í 4. bekk 

sjáum við að 60% þeirra eru stelpur. 

 

 

Mynd 7: Hvaða hljóðfæri ert þú að læra á? (sp. 3) 

 

Á mynd 4 hér að ofan má sjá að það er eingöngu 4. bekkur. Ástæða þess er að hann er 

sá bekkur þar sem flestir eru að læra á hljóðfæri eða 68% nemenda. Algengasta 

hljóðfærið í 4. bekk er gítar eða 27%. Gítar er einnig algengasta hljóðfærið sem 

nemendur eru að læra á í heildina eða 14%, næst á eftir honum er píanó. En til gamans 

má nefna að greinileg aukning er á framboði á hljóðfærum og eru örfáir nú sem eru að 

læra á horn, básúnu og ukelele. Nokkrir nemendur voru ekki í skipulögðu 

tónlistarnámi heldur voru þeir að æfa sig heima, með aðstoð frænda og að búa til 

tónlist í tölvunni. 

 Einnig var spurt út í hversu oft á viku viðkomandi væri að læra á hljóðfærið og 

er algengast að nemendur æfi tvisvar á viku og þegar nemendur eru lengra komnir er 

æft einu sinni í viku í lengri tíma.  

 Spurt var hvers vegna þetta hljóðfæri varð fyrir valinu og eru flestir sammála 

því að það sé vegna ánægjunnar. Einnig er áhugi algengt svar og að aðrir 

fjölskyldumeðlimir spiluðu á þetta hljóðfæri. Mjög áhugavert er að sjá að einn og einn 

valdi það ekki sjálfur heldur voru það foreldrar sem völdu það og að þetta hljóðfæri 

hafi orðið fyrir valinu til að heilla hitt kynið.  
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4.1.4. Trúarlegt starf 
 

Nemendur voru spurðir hvort þeir tækju taka þátt í trúarlegu starfi eins og t.d. 

KFUM&K, NTT eða TTT. KFUM&K er unglingastarf og geta nemendur byrjað í 

8.bekk. NTT er skammstöfun fyrir Níu til tólf ára starfið og TTT er skammstöfun 

fyrir Tíu til tólf ára starfið og er það aldurinn sem börnin geta sótt þetta starf.  

 

 

Mynd 8: Ertu í trúarlegu starfi á vegum krikjunnar eða annarra trúfélaga? (sp. 4) 

 

Í ljós kom að afgerandi margir nemendur eru ekki starfandi í slíku starfi eða 74,5%. Í 

öllum bekkjum er mikill meirihluti sem er ekki starfandi fyrir utan nemendur í 8. bekk 

en þar eru örlítið fleiri sem taka þátt. KFUM&K, TTT og NTT virðist eingöngu vera 

starfandi í Sandgerði og Garði.  

 Spurt var hversu oft á viku viðkomandi sótti starfið og er það að jafnaði einu 

sinni í viku. 

 Einnig var spurt út í af hverju þetta starf varð fyrir valinu og er þar algengast 

að það sé vegna ánægjunnar. Nokkrir tóku líka þátt því þeir trúðu á Guð og Jesú og 

vildu læra meira um trúna. Þó nokkrir sögðust einnig taka þátt því þeir væru að fara 
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að fermast og að það væri farið í ferðir. Nokkrir hafa líklega misskilið spurninguna og 

sögðu að þeir væru í starfinu til þess að safna peningum. 

4.1.5. Skátastarf og björgunarsveit 

Í könnuninni var spurt í spurningu fimm hvort viðkomandi væri í skátunum? Í 

sveitarfélögunum Sandgerði og Garði er ekki starfandi skátafélög. Í sveitarfélaginu 

Vogar er í boði skátastarf. Aðeins einn nemandi er starfandi í skátunum og er það 

nemandi í 8. bekk.  

 

Í spurningu sex var spurt út í hvort viðkomandi væri í ungmennastarfi Rauða Krossins 

en enginn svaraði því að svo væri. Hugsanlegt er að nokkrir hafi misskilið 

spurninguna og sögðust vera í því með því að safna peningum, gefa föt o.s.frv. Þar var 

greinilega ekki verið að tala um ungmennastarfið hjá Rauða Krossinum heldur það 

styrktarstarf sem þeir leiða. 

 

 

Mynd 9: Starfar þú í unglingadeild björgunarsveitanna?  

Hlutfall nemenda sem starfa í unglingadeildum björgunarsveitanna (sp. 6) 

 

Unglingadeildir björgunarsveitanna eru fyrir unglinga á aldrinum 13 til 18 ára eða þar 

til þeir eru gjaldgengir í björgunarsveitirnar.  Því eru aðeins tilgreindir þessir þrír 

bekkir. Þar kemur fram að minnihluti nemenda tekur þátt eða 11%.  
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 Spurt var út í hversu oft í viku viðkomandi mætti í starfið og kom þar fram að 

það er mæting einu sinni í viku. 

Einnig var spurt um af hverju viðkomandi tómstundir urðu fyrir valinu og er 

þar algengast að það sé vegna ánægjunnar og áhuga. Einnig er það félagskapurinn 

sem hefur einhver áhrif. 

 

 

 Mynd 10: Kynjahlutfall þeirra sem eru starfandi í unglingadeild 

björgunarsveitanna (sp.6) 

 

Þegar við skoðum niðurstöður þeirra sem starfa í unglingadeildum 

Björgunarsveitanna er misjafnt hvernig kynjahlutfallið í þessum þremur árgöngum 

skiptist. Það virðist þó vera hærra hlutfall stelpna sem starfa í unglingadeildum. 

 

Að lokum í spurningu númer átta var spurt út í hvað það var sem þátttakendur æfðu 

fyrst á. Það var ekki hátt hlutfall nemenda sem svaraði henni en þar kom fram að 

algengast var að þeir byrjuðu fyrst að æfa knattspyrnu svo kom þar langt á eftir 

fimleikar og körfuknattleikur. Einnig voru þó nokkrir sem höfðu lært á hljóðfæri fyrst. 

Ástæða þess að svörunin var lítil eru getgátur eins og að þeir hafi ekki séð 

spurninguna, ekki munað hvað það var sem þeir lærðu og æfðu fyrst. 
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4.2.Niðurstöður foreldrakönnunar 
 
Hér eru niðurstöður foreldrakönnunar en það voru foreldrar barna í 4.- 10. bekk í 

Sandgerði, Garði og Vogum sem tóku þátt. 

 

4.2.1. Kynjahlutföll, búseta og barneign 
 

 

Mynd 11: Kynjahlutfall (sp. 1) 

 

Af foreldrum voru það konur í miklum meirihluta sem svöruðu könnuninni eða 83%. 

Það voru 109 konur sem svöruðu en aðeins 23 karlmenn. Það er oft haft á orði að 

konur taki frekar þátt í spurningakönnunum og eiga frekar í samskiptum við skóla 

vegna barna en karlmenn. Þó ber að taka þessari fullyrðingu með vissum fyrirvara þar 

sem ekki liggja fyrir gögn sem styðja hana fyrir utan þessa rannsókn.  
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Mynd 12: Hver er þín heimabyggð? (sp. 2) 

 

Í spurningu tvö var spurt út í hver heimabyggð þátttakenda. Svarhlutfall foreldra var 

þokkalegt en það var greinilegt að mæður voru frekar að svara könnuninni og því ekki 

báðir foreldrar að svara. Einhverjir hafa jafnvel talið að eitt svar frá heimili væri nóg.  

 

 Í Sandgerði svöruðu 52 einstaklingar. Það eru 159 nemendur í 4. - 10. bekk í 

Grunnskólanum í Sandgerði. Ef reiknað er með einu svari frá heimili er 

svarhlutfallið 33%.  

 Í sveitarfélaginu Garði svöruðu 32 einstaklingar. Það eru 133 nemendur í 4. - 

10. bekk í Gerðaskóla. Ef reiknað er með einu svari frá heimili er 

svarhlutfallið 24%. 

 Í sveitarfélaginu Vogar svöruðu 45 einstaklingar. Það eru 124 nemendur í 4. - 

10. bekk í Stóru Vogaskóla. Ef reiknað er með einu svari frá heimili er 

svarhlutfallið 34%. 

 

Það hefði verið æskilegra að hafa hærra svarhlutfall en það eru nokkrar breytur sem 

koma þar inn í eins og t.d. systkini, tímaleysi, áhugaleysi, o.s.frv. Það væri best ef 

hægt væri að vera með hversu mörg heimili eru á þessa einstaklinga sem taka þátt í 

rannsókninni en svo er ekki og því aðeins um vangaveltur að ræða hvers vegna ekki 

hafi verið betri þátttaka. Höfundur tók þá ákvörðun að leggja fyrir rafræna könnun 

eftir miklar vangaveltur um það hvernig best væri að ná til foreldra. 
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Mynd 13: Hvað áttu mörg börn? (sp. 3) 

Fram kemur að algengast er að eiga þrjú börn. Það er aðeins eitt heimili sem er með 

sjö börn. Þessi spurning getur að einhverju leyti skýrt út hvers vegna svarhlutfallið 

miðað við fjölda nemenda er frekar lágt, þar sem greinilegt er að um systkini er að 

ræða á flestum heimilum. 

 

4.2.2. Tómstundaiðkun barna 

 

Mynd 14: Á hvaða aldri er barnið þitt/börnin þín? (sp. 4) 

 

Í spurningu þrjú var spurt um aldur barnanna og er þar algengasti aldurinn 11 - 15 ára 

eða 43%. Þau eru flest á grunnskólaaldri eða 70%.  
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Mynd 

15: Iðkar barnið þitt/börnin þín tómstundir? (sp. 5) 

Næst var spurt út í tómstundaiðkun barnanna en þar kemur fram að mikill meirihluti 

barna iðkar tómstundir eða 83%.  

 

 

Mynd 16: Hvaða tómstundir iðkar barnið þitt/börnin þín? (sp. 6) 

 

Í kjölfarið var spurt út í hvaða tómstundir barnið þitt/börnin iðka. Þar kom fram að 

mikill meirihluti barna stundi íþróttir eða 46%. Næst á eftir því er tónlistarnám og svo 

trúarlegt starf. Í flokknum annað kom fram að það hafi vantað inn í flokkinn 

félagsstörf og að framboðið í bæjarfélaginu stýri því hvort viðkomandi iðki 

tómstundir eða ekki. 
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Mynd 17: Hvers vegna varð þessi eða þessar tómstundir fyrir valinu? (sp. 7) 

 

Spurt var hvers vegna þessi eða þessar tómstundir urðu fyrir valinu og kemur þar 

skýrt fram að það sé val barnsins eða 58%. Næst á eftir því er framboðið eða 18%. 

Undir annað kemur fram að það íþróttastarf sem þau velja sé virkast í bæjarfélaginu 

og að það sé nauðsynlegt að barnið fái hreyfingu sem stjórni því hvað varð fyrir 

valinu. 

 

Mynd 18: Ef barnið þitt/ykkar iðkar ekki tómstundir hver er ástæðan? (sp. 8) 

 

Ástæður þess að barnið iðkar ekki tómstundir er framboðið að mati foreldra. Undir 

liðnum annað kemur fram að áhugaleysi barnsins, einelti, staðsetning, fjárhagur, 

framboðið og viðkomandi sé í bið eftir að komast að eru einnig áhrifavaldar þess að 

ekki eru iðkaðar tómstundir. 
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Mynd 19: Hversu oft á viku fer barnið/börnin í viðkomandi tómstundir? (sp. 9) 

 

Í spurningu níu var spurt hversu oft á viku barnið/börnin færu í tómstundir. Þar kom 

fram að meðaltalið er þrisvar til fjórum sinnum eða 53%.  

 

 

Mynd 20: Sækið þið tómstundir í önnur bæjarfélög? (sp. 10) 

 

Á mynd 18 kemur fram að 61% barna svarenda sækja tómstundir í önnur bæjarfélög. 

Á Suðurnesjum er stutt á milli sveitarfélaga og með bættum samgöngum hefur það 

aukist að tómstundir séu sóttar í nágranna sveitarfélög. Einnig eru nú strætóferðir fríar 

fyrir alla. 
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4.2.3. Afstaða til framboðs á tómstundum 

 

Mynd 21: Hversu sammála eða ósammála ertu því að reynsla hans/hennar/þeirra er 

jákvæð af tómstundum? (sp. 11) 

 

Í svari við spurningu 11 kemur fram að mikill meirihluti er mjög sammála eða frekar 

sammála því að reynsla þeirra barna sé jákvæð eða 88%.   

 

 

Mynd 22: Hvernig hafa tómstundir reynst barninu/börnunum þínum/ykkar? (sp. 12) 

 

Fram kemur að mikill meirihluti foreldra sem tóku þátt í þessari könnun telur að 

tómstundir hafi reynst börnum þeirra mjög vel eða frekar vel eða 85%. Því miður 
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virðist vera að þær hafi reynst einhverjum frekar illa eða mjög illa og er þar um að 

ræða fjóra einstaklinga.  

 

 

Mynd 23: Tekur þú/þið virkan þátt í tómstundastarfi barna þinna/ykkar? (sp. 13) 

 

Í spurningu 13 var kannað hvort foreldrar taki virkan þátt í tómstundastarfi barnanna 

og kemur þar skýrt fram að mikill meirihluti gerir það eða 89% en 11% foreldra tekur 

ekki þátt. 

 

 

Mynd 24: Hversu sammála eða ósammála ertu því að framboð á tómstundum í 

bæjarfélaginu er fjölbreytt? (sp.14) 
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Næsta spurning laut að því hvort foreldrar væru sammála eða ósammála því að 

framboðið í bæjarfélaginu væri fjölbreytt. Þar kemur skýrt fram að mikill meirihluti sé 

mjög ósammála og frekar ósammála eða 71% því að framboðið sé fjölbreytt. Aðeins 

eru 11% foreldra sáttir við framboðið.  

 

 

Mynd 25: Hversu sammála eða ósammála ertu því að auka megi framboðið í 

bæjarfélaginu? (sp.15) 

 

Í spurningu 15 var kannað hvort foreldrar væru sammála eða ósammála því að auki 

megi framboðið. Mikill meirihluti telur að þess þurfi eða 88,5%. Það er aðeins 1,5% 

foreldra sem eru sáttir við framboðið. Þetta er eitthvað sem tómstundafélögin og 

sveitarfélögin geta skoðað. 

Spurning 16 innti eftir því hvaða tómstundir það væru sem foreldrar vilja sjá í 

bæjarfélaginu. Það sem kom helst fram voru þessar tómstundir: 
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Tafla 2. Hvaða tómstundir finnst þér vanta í bæjarfélagið? (Sp.16) 

Íþróttir: Listgreinar: Skátar Tónlist: 

taekwondo leiklist   lúðrasveitir 

fimleikar myndlist   skólahljómsveitir 

parkour     
fjölbreyttara 
tónlistarnám 

handbolti       

ballett       

dans       

sund       

frjálsar íþróttir       

skák       

sjálfsvarnaríþróttir       

körfubolti       

        

 

Einnig kemur fram að það mætti vera meiri metnaður í þeim aðilum sem eru að sjá 

um tómstundastarfið og starfið sé betur skilgreint. 

 

 

Mynd 26: Hversu sammála eða ósammála ertu því að framboðið á tómstundum sé vel 

auglýst? (sp.17) 

 

Í spurningu 21 var kannað hversu sammála eða ósammála foreldrar eru því að 

framboðið á tómstundum sé vel auglýst. Þar kemur fram að helmingur foreldrar telji 

að tómstundir séu vel auglýstar eða 51%. Í liðnum ,,hvorki né“ eru 31% foreldra sem 
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svara. Þetta gefur ákveðnar vísbendingar í þá átt að tómstundafélögin gætu gert betur í 

því að ná til fleiri einstaklinga.  

 

 

Í lokaspurningunni var spurt út í hvort bæjarfélagið sé með hvatastyrk til foreldra og 

er hér verið að kanna hvort foreldrar séu meðvitaðir um þá styrki. Sá styrkur er veittur 

þeim börnum sem iðka tómstundir og er misjafnt hver niðurgreiðslan er. Samkvæmt 

svörum foreldra þá svarar 22% því að hvatastyrkur sé til staðar og af þeim eru 48% 

sem nýtir hann. 

 Í svörum foreldra kemur fram að hann sé gott framtak bæjarfélagsins og að 

þeir séu mjög þakklátir honum. Það virðast þó vera annmarkar á honum eins og þegar 

einstaklingur æfir í öðru bæjarfélagi tómstundir sem eru kenndar í heimabyggð fær 

viðkomandi ekki greiddan styrk. Einnig vildu nokkrir foreldrar sjá einhvern styrk í 

vegna ferða þeirra sem sækja alla leið á höfuðborgarsvæðið. 

 Foreldrar eru almennt þeirrar skoðunar að tómstundastarf hafi reynst börnum 

þeirra vel. Mikill meirihlutinn telur að auka mætti framboð og meiri metnaður mætti 

vera hjá þeim aðilum sem sjá um tómstundastarfið. Einnig kom fram að betur mætti 

gera í kynningu á því sem er í boði til að ná til fleiri einstaklinga. 
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5. Umræður og ályktanir 
 

Að lokum er vert að hverfa aftur til rannsóknarspurningarinnar sem sett var fram í 

upphafi verkefnisins og draga saman svör við henni. 

 

Hvað stjórnar tómstundavali barna- og unglinga í 4. - 10. bekk í Sandgerði, Garði 

og Vogum? 

5.1. Þátttakendur og þátttaka í rannsókn 
 

Eins og fram hefur komið voru þátttakendur rannsóknarinnar börn og unglingar í 4. - 

10. bekk í Sandgerði, Garði og Vogum og foreldrar þeirra. 

Mjög góð þátttaka var hjá börnunum og unglingunum en í þessum árgöngum 

eru 414 nemendur og af þeim voru 354 sem svöruðu spurningakönnuninni. Það gerir 

svarhlutfall uppá 85% og var einn árgangur sem var með 100% svarhlutfall en það var 

8. bekkur.  

 Svarhlutfall foreldra var 32,5% ef við miðum við eitt svar frá heimili. Það 

hefði verið betra ef svarhlutfall hefði verið hærra því þá hafði fengist fleiri svör og 

ábendingar til tómstundafélagana og bæjarfélagsins til að vinna úr. Ástæður geta 

örugglega verið margs konar. Fólk getur hafa talið að aðeins einn af hverju heimili 

ætti að svara, tíma- og áhugaleysi hefur ef til vill einnig haft áhrif. Í ljósi svara þeirra 

um aldur barnanna er ljóst að fleiri en eitt barn er á heimili og því svörun foreldra ekki 

eins há og nemendafjöldi sýnir og líklega er raunsvarhlutfall heimila umtalsvert 

hærra. Ekki fengust upplýsingar um fjölda heimila í þessum bekkjum. Einnig var 

athyglisvert að 83% af þeim foreldrum sem svöruðu könnuninni voru konur. Af 

reynslu höfundar í starfi sínu sem grunnskólakennari kemur þessi útkoma ekki á 

óvart. Af einhverjum ástæðum eru mæður meira áberandi í skólasamfélaginu og taka 

meiri ábyrgð á skólatengdum málum barna sinna. Auðvitað eru undantekningar en 

þetta er reynsla höfundar í starfi sínu sl. 10 ár. 

Höfundur ákvað að leggja fyrir rafræna könnun með það að leiðarljósi að fá 

sem bestu svörun. Það er því álitamál hvort til hafi tekist eða hvort viðkomandi hafði 

átt að vera með skriflega spurningakönnun. Höfundur er þó enn á þeirri skoðun að 

rafræn könnun sé betri valkostur.  
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5.2. Íþróttir og val á íþróttagreinum  
 

Niðurstöður rannsóknarinnar er viðkemur íþróttaiðkun barna og unglinga eru þær að 

67% þeirra segjast stunda íþróttir. Meirihluti þeirra æfir knattspyrnu og kemur það í 

raun ekki á óvart. Á Suðurnesjum er mikil knattspyrnu- og sundmenning og á 

knattspyrnumenningin sérstaklega við í Sandgerði og Garði.  

Þegar við skoðum niðurstöður foreldra segja þeir að 83% barna sinna iðkuðu 

tómstundir. Þar var flokknum tómstundir skipt niður í flokka, þeir voru: tónlist, 

íþróttir, listir, skátar, unglingadeild, trúarlegt starf, Rauði Krossinn og annað. Um 

helmingur barnanna var í íþróttum eða 46%, næst þar á eftir var tónlist og trúarlegt 

starf. Í flokknum annað kom fram að það hafi vantað inn flokkinn félagsstörf því 

margir einstaklingar eru starfandi í nemendaráðum og félagsmiðstöðvunum sem vert 

hafði verið að hafa inní en vissulega var hér hægt að koma því á framfæri. Einnig kom 

fram að framboðið í bæjarfélaginu stýri því hvort viðkomandi iðki tómstundir eða 

ekki. 

Íþróttaiðkun barnanna og unglinganna er mjög fjölbreytt og er greinilegt að 

áhugasvið þeirra í þessum þremur sveitarfélögum eru frekar ólík. Það sem flestir eru 

að sækja í er knattspyrna, körfuknattleikur, fimleikar, parkour, sund og taekwondó. 

Ýmislegt annað kemur fram hjá einum eða tveimur yfir heildina. Greinilegt er að börn 

og unglingar eru að sækja mikið af íþróttum og er ástundum þeirra að meðaltali 

fjórum sinnum á viku.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að lægsta hlutfall nemenda í 

8.bekk stunduðu knattspyrnu. Ef við skoðum svör þeirra sjáum við það er ekki hátt 

hlutfall sem iðkar einhvers konar tómstundir. Má þar velta fyrir sér hvort t.d. 

fermingarundirbúningurinn sé að taka mikinn tíma frá þeim, en flest þeirra sækja 

fermingarfræðslu einu sinni í viku í tvo tíma í senn, ásamt því að sækja messur jafnt 

og þétt yfir veturinn. Einnig lítur út fyrir að utanumhald og eftirfylgd foreldra minnki 

þegar komið er á unglingsárin. Unglingarnir fá að velja sér þær tómstundir sem þeir 

vilja og eru kannski svolítið frjáls. Rannsóknir hafa sýnt það að ef eftirfylgd foreldra 

er ábótavant þá hætta börn og unglingar frekar í viðkomandi tómstund (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000). En ljóst er að af einhverjum ástæðum er áhugi þeirra og 

iðkun í minnsta lagi miðað við aðra árganga.  

Í þeim rannsóknum sem getið er um að ofan er mikið rætt um forvarnargildi 
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tómstunda. Í rannsókn einni sem gerð var í Ástralíu fram að þátttaka í íþróttum, útivist 

og hreyfingu hafi góð áhrif á ungmenni. Þar eru þessir þrír þættir notaðir sem forvörn 

með það að markmiði að bjóða upp á uppbyggjandi valkosti í frítímum unglinga 

(Morris, Sallybanks, Willis og Makkai, 2003). Í íþróttum er mikið unnið með hópefli 

sem kennir börnum og unglingum hvernig á að eiga samskipti og umgangast aðra á 

uppbyggilegan hátt og af virðingu. Þar ertu alltaf hluti af hóp, jafningjahópi, sem 

hefur mikil áhrif á sjálfsmynd unglingsins (Sigurjón Björnsson, 1986).  

 

5.3. Val á tónlistarnámi 
 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður varðandi tónlistarnám gefa þær til kynna að meirihluti 

barna og unglinga í 4. - 10. bekk eru ekki að læra á hljóðfæri. Þó eru áberandi margir 

sem læra á hljóðfæri í 4. bekk eða 30 af 44. Líklega gæti skýringin hér verið að í 

Grunnskólanum í Sandgerði er hljóðfæraval og kennsla endurgjaldslaus og hluti af 

skóladegi barnanna. Það val virðist þó ekki skila sér í að nemendur haldi áfram 

hljóðfæranámi en aðeins 19 iðkendur eru í 5. bekk og í 10. bekk eru þeir komnir niður 

í 9 iðkendur. Það er því áhugavert að skoða hvers vegna svo fáir kjósa tónlistarnám í 

5.-10. bekk.  

Tónlist gefur þeim mikið sem hana velja í tómstundastarfi, ekki aðeins vekur 

hún ánægju bæði þeirra sem hana stunda, heldur líka þeirra sem hennar njóta. Það 

hefur líka sýnt sig að þau börn sem stunda tónlistarnám eru skipulagðari í almennu  

námi og gengur þar betur. Enda hafa rannsóknir sýnt það að tómstundaiðkun hefur 

góð áhrif á námsárangur ungmenna auk þess að hafa jákvæð áhrif á þroska og getu 

viðkomandi (Bartko og Eccles, 2003; Felman og Matjasko, 2005). Í gegnum 

tónlistarnám fær einstaklingurinn tækifæri á að tilheyra hópi tónlistarnemenda, þar 

sem hann er jafningi og fær jákvæð skilaboð sem hefur góð áhrif á sjálfsmyndina sem 

gerir það að verkum að viðkomandi þroskast á jákvæðan hátt. Þar getur einstaklingur 

upplifað sig sem hluta af hópnum og eykst sjálfsmynd hans þar sem hann er 

viðurkenndur (Stangor, 2004).  

Það kom fram að örfáir nemendur sögðust vera að læra sjálfir á hljóðfæri, 

annað hvort ein/einir eða með aðstoð ættingja. Einn nemandi er að leika sér að búa til 

tónlist í tölvu og hafði ekki fengið neina kennslu til. Það gæti því verið kjörið tækifæri 

fyrir tónlistarskólana að uppfæra sig og taka inn tæknina. Vinsælast er að velja gítar 
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sem hljóðfæri og þar á eftir kemur píanó. Framboðið í þessum þremur sveitarfélögum 

er mjög svipað. Þar er í boði: gítar, blokkflauta, harmonikka, cornett, klarinett, 

trompet, píanó, þverflauta, horn, trommur og bassi. Það er aðeins eitt hljóðfæri sem 

sker sig úr og virðist eingöngu vera kennt í einum tónlistarskólanum en það er 

ukelele. Tónlistarskólarnir virðast því vera að bæta við hljóðfærum og er 

hljóðfæraframboðið gjarnan háð þeim kennurum sem tónlistarskólarnir hafa á sínum 

snærum hverju sinni. 

Samkvæmt skilgreiningu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) kemur 

fram að aðildarríki skulu veita tækifæri til tómstunda, menningar- og listalífs. 

Sveitarfélögin þurfa að sjá til þess að boðið sé uppá fjölbreytt menningar- og listalífi. 

Tónlistin er stór hluti af lífi fólks í dag, flestir eru með tölvur, útvarp og tónlist í 

eyrunum. Það þarf því að gæta þess að fjölbreytileikinn í tónlistinni fái að njóta sín og 

að reynt verði eftir fremsta megni að hafa framboðið í takt við samtímann. 

 

5.4. Hlutdeild trúarlegs starfs í vali þátttakenda á tómstundum 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar er tengjast trúarlegu starfi gefa til kynna að lítill hluti 

nemenda tekur þátt í slíku starfi. Í Sandgerði og Garði er í boði KFUM&K, NTT og 

TTT en ekki í Vogunum. Trúarlegt starf í Hvalsnes- og Útskálasókn er frítt fyrir börn 

og unglinga. Því ættu í raun kannski fleiri iðkendur að vera þar í ljósi 

fjárhagserfiðleika í samfélaginu í dag. Kannski vita foreldrar ekki af þessu starfi eða 

því sem fer þar fram og eru því ekki að hvetja börnin sín til þátttöku. Það sem hefur 

verið „gulrótin“ í þessu starfi eru ferðir sem farnar eru í Vatnaskóg en þær kosta. Það 

er þó hægt að semja við sóknina um greiðslur og jafnvel er hægt að fá ferðina frítt 

eftir því hvernig fjárhagslegt ástand heimilis er. Það er því ekkert því til fyrirstöðu að 

sækja þetta starf ef fjárhagur fólks er að hafa áhrif á val barnanna og iðkun þeirra.   

 

5.5. Björgunarsveita- og skátastarf sem tómstundir 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar er viðkemur skátastarfi kemur í ljós að það eru ekki 

starfandi skátahópar í Sandgerði og Garði en í Vogunum er Skátafélagið Hraunbúar 

staðsett. Það er aðeins einn sem starfar í skátum og er það nemandi í 8.bekk. Það 
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hefur verið útibú frá Keflavík í Sandgerði og Garði en það reynst erfitt að halda því 

gangandi vegna þátttökuleysis. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að tveir 

foreldrar segja að þeir eigi börn sem eru í skátunum en aðeins eitt barn svaraði því að 

það væri starfandi.  

Hvað unglingana varðar þá kemur í ljós að ekki eru margir starfandi af þessum 

hópi eða aðeins 12 iðkendur úr 8. - 10. bekk.  

Unglingadeildirnar eru mjög vinsælar um allt land og er einnig frítt eins og 

skátarnir. Það er mjög fjölbreytt starf og ætti því að fanga athygli margra sem finna 

sig t.d. ekki í íþróttum. Mikilvægt er að kynna vel í samfélagið starfinu til að fá fleiri 

meðlimi. Starfið er misjafnlega öflugt og fer það gjarnan eftir umsjónarmönnum og 

ber því yfirstjórn björgunarsveitanna að hafa áhrif á að fjölga meðlimum og gera 

starfið þannig öflugra. 

 

5.6. Afstaða foreldra til tómstundaiðkunar barna sinna og framboðs á 
tómstundastarfi 
 

Leitað var eftir hjá foreldrum af hverju viðkomandi tómstundir urðu fyrir valinu og 

þar kemur skýrt fram að það sé val barnsins eða um 58%. Næst á eftir því kemur 

framboðið eða 18%. Í svörum barnanna kemur fram að þau velji viðkomandi 

tómstund vegna þess að hún sé ánægjuleg, og að það sé vegna áhuga og 

fjölskyldunnar. Það er því samræmi hér á milli um að börnin velji sér sjálf þær 

tómstundir sem þau vilja iðka, nokkrir sögðu það vera val foreldris og samræmist það 

einnig svörum barnanna. Gott er að sjá að aðeins sjö einstaklingar segja það vera 

vegna fjárhags en spurning er hvernig bæjarfélögin geta komið til móts við þær 

fjölskyldur og hvort þau viti þá yfirhöfuð hvert sé hægt að leita. 

Foreldrar voru inntir eftir því af hverju barnið þeirra iðkaði ekki tómstundir, 

hver ástæðan sé en þar kemur fram að það sé að mestu leiti um að kenna framboðinu. 

Fram kemur einnig að fjárhagurinn hafi áhrif, kannski eru það fjölskyldur sem hafa 

lítið á milli handanna eða eru það börn sem vilja iðka fleiri en eina eða tvær 

tómstundir. Það kom ábending frá foreldri um að sniðugt væri að hafa eitt verð fyrir 

allar tómstundir sem í boði væru í bæjarfélaginu því þá hafði barnið möguleika á að 

prófa allt og að lokum fundið sér sína tómstund. Undir annað kemur fram að það sé 

líka um að kenna áhugaleysi barnsins, einelti, staðsetningu og líka að viðkomandi er í 
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bið eftir að komast t.d. í píanónám en þetta geta verið áhrifavaldar þess að ekki eru 

iðkaðar tómstundir.  Auðvitað er margt sem getur spilað inn í af hverju ekki allir eru í 

tómstundum en þá er mikilvægt að foreldrar fylgist vel með og virkji barnið sitt á 

einhvern annan hátt svo viðkomandi lokist ekki af eða leiðist út í hegðun eða atferli 

sem er óæskileg. 

Með bættum samgöngum á milli bæjarfélaga á Suðurnesjum er meira um að 

tómstundir séu sóttar í annað byggðarlag og niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta 

það en 61% barna og unglinga sækja í tómstundir annað. Ástæður þess að sótt sé 

annað er greinilega framboðið en það er vissulega minna í þessum þremur 

bæjarfélögum enda erfitt að halda úti tómstundum fyrir svo fá börn. Því er eðlilegt og 

mjög gott að leitað sé í næstu bæjarfélög til þess að börnin finni sér sitt áhugasvið. 

Það kemur því í hlut foreldranna að fylgjast með hvað börnin velja og þannig gera 

þeim kleift að nýta sem best hæfileika sína til aukins þroska.  

Í rannsókninni var leitað eftir viðhorfi foreldra á því hvort reynsla barna þeirra 

væri jákvæð en það virðist vera eða 88%. Það er ekki alltaf sem tómstundir eru 

jákvæðar fyrir börn og unglinga, ýmislegt getur gengið á en ef starfið er markvisst og 

skiplagt, með reyndum þjálfurum og lærðum leiðbeinendum, þá ætti starfið að skila 

meiru til barnanna og að auki gera upplifun þeirra betri og jákvæðari.  

Einnig var skoðað hvernig tómstundirnar hafa reynst börnunum og þar kom 

fram að mikill meirihluti telur að þær hafi reynst mjög vel eða frekar vel eða 85% 

þeirra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar er viðkemur þátttöku foreldra í tómstundastarfi 

barna sinn kemur í ljós að 89% þeirra segjast taka virkan þátt. Það voru því aðeins 

11% sem taka ekki þátt. Vissulega væri æskilegt að þessi tala væri 100%. Foreldrar 

eru almennt mjög duglegir að taka þátt í tómstundastarfi barna sinna og hvetja þau 

áfram. Til að börnin haldist í tómstundum telur höfundur foreldra gegna þar 

veigamiklu hlutverki með því að sýna áhuga, horfa á og spjalla um tómstundirnar, þá 

sé líklegra að barnið haldi áfram. Í rannsókn sem gerð var um forvarnarstarf í 

Reykjavík (Silja Björk Baldursdóttir, 2004) kom í ljós að foreldrar væru búnir að 

breyta hugsunarhætti sínum og farnir að líta meira á íþróttir og æskulýðsstarf sem 

forvörn í staðinn fyrir að líta á tómstundir sem eingöngu eitthvað til að barnið yrði 

gott í. Þetta er kærkomin hugsunarháttur og ætti því að hafa þau áhrif að barnið iðki 

tómstundina af ánægju en ekki til að skara fram úr. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að foreldrar telja að framboðið sé 

ekki fjölbreytt eða 71%  og eru þeir mjög sammála því að það megi auka það. Einnig 

kom fram að foreldrar vilja sjá meiri metnað með starfinu sem er í gangi og að það sé 

betur skilgreint. Að gera gott starf enn betra er mikilvægt og gæti um leið komið til 

móts við fleiri aðila. Það skiptir því miklu að tómstunda- og bæjarfélög fylgist vel 

með hvernig gengur að viðhalda áhuga barnanna í tómstundum þeirra. Það ætti að 

vera auðvelt ef horft er til þess hvenær börnin eru virk og hvað veldur ef þau hætta 

þátttöku eins og t.d. í tónlistarnámi eða öðru því sem bæjarfélagið hefur í boði. Hér, 

eins og alltaf, skiptir máli að hafa áhugasama kennara eða leiðbeinendur því börnin 

sækja í það sem er skemmtilegt og gefandi. 

Í litlum bæjarfélögum getur oft reynst erfitt að vera með margt í boði því það 

gengur erfiðlega að fá næga þátttöku barna og unglinga til að hægt sé að láta allt 

ganga. Það þyrfti því kannski að gera könnun á meðal foreldra og barna á vegum 

tómstundafélagana og bæjarfélagsins um þörfina fyrir hinum og þessum tómstundum. 

Líklegast þyrfti jafnvel að auglýsa og útskýra betur til foreldra og barnanna það sem 

er í boði og hvað það feli í sér. Hægt væri t.d. að vera með fundi að hausti þar sem 

tómstundafélögin í bæjarfélaginu koma og kynna vetrarstarfið, hvað felst í þessari og 

hinni tómstundinni og hvað það er sem bæjarfélagið gerir til að koma til móts við 

einstaklingana í bæjarfélaginu. Miðað við svörin frá foreldrum kemur fram að þeir viti 

sumir ekki að þessi tómstund sé í boði í bæjarfélaginu né út á hvað hún gengur.  

Það voru aðeins 1,5% foreldra sem voru sáttir við framboð á tómstundum í 

sínu bæjarfélagi. Það er því tómstunda- og bæjarfélaganna í samvinnu við foreldra að 

kanna möguleika á meira framboði og mæta þannig eftirspurn bæjarbúanna. Allir 

aðilar þurfa þó samt sem áður að gera sér grein fyrir að ekki er hægt að vera með allt 

milli himins og jarðar í boði, því þarf virkilega að skoða eftirspurnina áður en hafist er 

handa við að stofna ný félög. Foreldrar komu með tillögur eða hugmyndir af 

tómstundum sem þeir vildu sjá í bæjarfélaginu en það er: fimleika, taekwondo, 

parkour, handbolta, dans, skáta, lúðrasveitir og fjölbreyttara tónlistarnám og 

listgreinar svo eitthvað sé nefnt. Vitað er að það gengur ekki að vera með of mikið 

framboð því að þá næst ekki næg þátttaka og félagið verður að hætta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að helmingur foreldra er sammála 

því að tómstundir séu vel auglýstar. Það er því greinilegt að hægt er að gera betur til 

að ná til fleiri iðkenda.  
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Að lokum var spurt út í hvort bæjarfélagið væri með hvatastyrk til foreldra (og 

í leiðinni verið að kanna hvort foreldrar væru meðvitaðir um þann hvatastyrk) en þar 

kom fram að 22% svarenda segja það vera og af þeim eru 48% sem nýta hann. 

Sandgerðisbær er eina bæjarfélagið af þessum þremur sem er með slíkan styrk en 

hann er til foreldra þeirra barna sem iðka tómstundir. Foreldrar fá kr. 25.000 þegar 

þeir koma með kvittun fyrir greiðslu á viðkomandi tómstundum. Í svörum foreldra 

kemur fram að hann sé gott framtak bæjarfélagsins og að þeir séu mjög þakklátir fyrir 

hann. Það eru þó annmarkar á honum eins og að ef einstaklingur iðkar tómstundir í 

öðru bæjarfélagi sem er í boði í heimabyggð þá fæst styrkurinn ekki. Einnig vildu 

einhverjir sjá styrk til þeirra sem þyrftu að fara í önnur bæjarfélög eftir tómstundum 

sem eru ekki í boði í heimabyggð. Mikilvægt er að upplýsa fólk af erlendum uppruna 

sem ekki eru búin að ná tökum á íslenskunni og eru með börn á sínu framfæri um 

hvatastyrkinn.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis sýna flestar að 

tómstundaiðkun hafi jákvæð áhrif á einstaklinginn. Mikilvægt er þó að gera sér grein 

fyrir hugtakinu tómstundir til að átta sig á að þá er ekki verið að tala um frístund þar 

sem einstaklingurinn ræður sér alfarið sjálfur eins og t.d. að horfa á sjónvarp, fara í 

tölvuna eða samkvæmi og svo mætti lengi telja. Heldur er hér verið að tala um 

skipulagða stund með ábyrgum aðila. Því sýnt hefur fram á að skipulagðar tómstundir 

hafa áhrif á sjálfsmynd unglingsins, kennir börnunum og unglingum að vinna saman, 

mynda vináttutengsl og traust, mótar gildismat og hvert hlutverk hans er í samfélaginu 

sem hjálpar til við að gera einstaklinginn að gildum og virkum þjóðfélagsþegn 

(Feldman og Majitasko, 2005; Heaven, 2001). Einnig hafa skipulagðar tómstundir 

áhrif á að einstaklingar leiðast síður út í vímuefnaneyslu, glæpi og óábyrgt kynlíf 

(Larson, 2001). Aftur á móti geta óskipulagðar tómstundir haft neikvæð áhrif þ.e. að 

tengsl séu þar á milli við vímuefnaneyslu. Þó geta óskipulagðar tómstundir verið 

jákvæðar ef við horfum til þess að lesa bækur, gönguferðir eða þess að njóta einveru. 

 Í samfélagi okkar í dag þar sem mun meira er í boði fyrir börn og unglinga er 

mikilvægt að foreldrar taki höndum saman við það að leiða börnin sín að tómstundum 

sem við vitum að hafi jákvæð áhrif á þau. Einnig er mikilvægt að hlustað sé á raddir 

barna og foreldra og reynt að koma til móts við þær um framboð og gildi.  

5.7. Hagnýtt gildi niðurstaðna og tillögur um aðgerðir 
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Niðurstöður gefa það nokkuð skýrt í ljós að skemmtanagildi skiptir börn og unglinga 

höfuðmáli. Það á að vera ánægjulegt fyrst og fremst að taka þátt í tómstundastarfi að 

þeirra mati. Tómstundir hafa margvíslegt gildi fyrir hvern og einn og skiptir því miklu 

að framboðið sé gott og vel kynnt. Það er því mikilvægt að foreldrar og samfélagið 

vinni saman. Það kemur fram að ef fólk veit ekki út á hvað starfið gengur þ.e. hvað er 

verið að bjóða, þá sækja börnin síður í það og foreldrar ýta heldur ekki undir iðkun 

barna sinna. 

 Tómstundastarf þarf því að vera fjölbreytt, vel skipulagt og vel auglýst bæði 

fyrir börnin, unglingana og foreldra. Bæjarfélögin ættu að hugleiða það hvort senda 

þyrfti inná hvert heimili sérstakan bækling þar sem fram komi hvaða tómstundaiðkun 

sé í boði, tímasetningar og kostnaður ásamt upplýsingum um niðurgreiðslur frá 

bæjarfélaginu. Slíkar upplýsingar myndu auka möguleika barna, unglinga og foreldra 

að velja, ræða saman og taka afstöðu til þess hvernig tómstundum verður varið. Það 

þyrfti líka að gefa slíkan bækling út á móðurmáli allra barna í skólunum, því oft á 

tíðum eru það nýbúarnir sem eru utangátta og vita ekki hvert skal leita né hvað er í 

boði. 

 

Í dag er mikið lagt uppúr að starfsfólk tómstunda séu hæfir og hafi hlotið viðeigandi 

þjálfun og menntun. Eins og fram hefur komið er nú Háskóli Íslands með tómstunda- 

og félagsmálafræðinám sem ætti að gera starfið markvissara og starfsfólkið hæfara. 

Einnig eru gerðar kröfur hjá þjálfurum í íþróttagreinum að þeir séu með viðeigandi 

þjálfun og menntun. Að gera kröfur um þjálfun og menntun þeirra aðila sem eru að 

sjá um starfið með börnunum okkar og unglingunum lyftir starfinu á annað stig og 

gerir það metnaðarfyllra. Rannsóknir hafa leitt í ljós að tómstundaiðkun leiðir til 

vellíðunar, bættrar sjálfsmyndar og ýtir undir frelsistilfinningu (Heaven, 2001).  

Í samfélaginu í dag er þetta mjög mikilvægt því það er svo margt í boði fyrir 

börn og unglinga og hraðinn svo mikill að ansi margir eru að flýta sér að verða 

fullorðnir. Forvarnargildi tómstunda er mjög mikilvægt þar sem rannsóknir hafa sýnt 

að þeir sem stunda hvers kyns tómstundir eru ólíklegri en aðrir til að stunda 

vímuefnaneyslu (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  Það er því bein tenging á milli 

uppbyggilegrar tómstundaiðkunar og því hvort einstaklingar fari í einhvers konar 

neyslu eða líði illa.  

Hreyfing hefur áhrif á svo margt eins og t.d. andlega líðan og bætta 
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sjálfsmynd. Því er svo mikilvægt að foreldrar séu vakandi og virkir í að hvetja börnin 

sín til iðkunar sérstaklega þeir sem eiga börn sem glíma við einhvers konar fatlanir 

eða offitu. Það má þó ekki gleyma því að viðkomandi tómstundastarf sé áhugavert 

fyrir einstaklinginn. Fagaðilar þurfa því að gæta vel að því að það sé gaman á 

æfingum eða fundum því það er veigamesti þátturinn í því að iðkendur haldi áfram að 

mæta.   

Ef við veltum fyrir okkur af hverju allir finna sig ekki í tómstundum sem eru 

skipulagt starf eða hreyfing þá er hugsanlegt að þeir einstaklingar séu einhverra hluta 

vegna hornrekur. Höfundur hefur í starfi sínu sem deildarstjóri og grunnskólakennari 

veitt því athygli að oft á tíðum eru þetta börn og unglingar sem eiga í erfiðleikum í 

skólastarfinu og lenda gjarnan í árekstrum þar sem þau eiga einnig í erfiðleikum í 

tómstundum líka. Í litlum bæjarfélögum kemur það fyrir að þjálfarinn í  

knattspyrnunni eða körfuknattleiknum er líka starfsmaður skólans og þá er orðin 

óeðlileg tenging þar á milli. Þá getur einstaklingurinn átt í erfiðleikum með að hætta 

ákveðinni hegðun sem á sér kannski stað í skólanum. Þá er eins og tómstundin sé 

armur frá skólakerfinu en oft á tíðum getur það skipt sköpum að engin tengin sé þar á 

milli þ.e. skóla og tómstunda til þess að einstaklingurinn geta sýnt sig og sannað á 

öðrum vígstöðum þar sem honum líður vel og er öruggur.  

Það má líka velta fyrir sér vægi þess að lesa sér til ánægju sem tómstund en 

hér áður gegndi lestur stóru hlutverki sem tómstund. Kannski má endurvekja þann 

háttinn og fá jafnvel bókasöfnin með í lið til að gera þetta markvisst. Við vitum öll 

hversu mikilvægt það er að vera læs á umhverfið og að geta lesið sér til gagns, ánægju 

og upplýsinga og væri því kannski þessi tegund af tómstund kærkomin viðbót fyrir 

marga. 

 

5.8. Hugmyndir að frekari rannsóknum 
 

Rannsóknin kveikir margar spurningar sem leiða af sér hugmyndir um verðug 

rannsóknarefni. Má þar t.d. nefna að kafa dýpra í niðurstöðurnar frá öllum aðilum 

með viðtölum við úrtak af börnum og unglingum sem og foreldrum. Með það að 

markmiði að fá betri sýn í viðhorf þeirra og hvað bætti betur fara. Einnig væri verðugt 

að taka viðtöl við þá aðila sem koma að tómstundum í bæjarfélögunum sem og 

fulltrúum bæjarfélagana. Þar kæmi ný sýn inn og viðhorf sem gætu hugsanlega skilað 
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sér í betri upplýsingum til fjölskyldna og fleiri iðkendum.  

 Einnig væri hægt að taka langtímarannsókn og skoða hvaða áhrif 

tómstundaiðkun hefur á börn og unglinga. Jafnvel skoða hvort tómstundaiðkun hafi 

áhrif á val þeirra á lífsleiðinni, þ.e. beint þeim á beinu brautina eða þá slæmu þ.e. þá 

sem leiðast út í neyslu, afbrot og fangelsi.  

 Að sama skapi væri áhugavert að framkvæma sams konar rannsókn og þessa á 

landsvísu; þ.e. gera heildarúttekt á framboði á tómstundum í öllum sveitarfélögum úti 

á landi og svo í höfuðborginni. Niðurstöður slíkrar rannsóknar ættu að geta veitt góðar 

upplýsingar um viðhorf barna og unglinga sem og foreldra til þeirra tómstunda sem í 

boði eru og hvað það er sem hægt er að gera betur.   

 Ef höfundur myndi halda áfram með verkefnið þá vildi hann fara þá leið að 

skoða langtímarannsókn á áhrifum tómstundaiðkunar á börn og unglinga. Það eru 

margir þættir sem hafa áhrif á líf og tilveru þeirra og því vert að skoða hvað það er 

sem hefur jákvæð áhrif. Höfundur myndi gjarnan vilja taka fyrir ákveðna landshluta 

til að bera saman. 

 

5.9. Að lokum 
 

Vinna við verkefnið reyndist gott tækifæri til að kynna sér betur raddir og hugmyndir 

barna- og unglinga og foreldra þeirra um tómstundaiðkun. Mikilvægt er að hlustað sé 

á raddir barna og skoðað hvað það er sem skiptir máli í viðkomandi tómstundum. 

 Í upphafi rannsóknarinnar var lagt af stað með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

 

Hvað stjórnar tómstundavali barna og unglinga  í 4.- 10. bekk í  

Sandgerði, Garði og Vogum? 

 

Rannsakandi álítur að rannsóknarspurningunni hafi verið svarað, þó svörin við 

spurningunni séu að hluta til margþætt. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

börn og unglingar velja sér sjálf tómstundirnar og að viðkomandi tómstundir verða 

fyrir valinu aðallega vegna ánægju og framboðs eða vegna fjölskylduáhrifa.  

Rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér að ofan, segja okkur að með 

óyggjandi hætti mikilvægi tómstundaiðkunar og áhrifa á einstaklinginn, sem gera 
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hann að góðum og virkum samfélagsþegn, þar sem sjálfsmynd hans og félagsleg 

tengsl styrkjast ásamt því að verða skipulagður í lífi og starfi. 

 Niðurstöður gefa ákveðnar vísbendingar út frá alhæfingargildi hennar 

sérstaklega út frá því að þýðið sé stórt, þ.e. öllum nemendum í 4.- 10. bekk stóð til 

boða þátttaka. Gildi rannsóknarinnar felst einkum í því að á Íslandi hafa fáar eða 

engar rannsóknir verið gerðar um hvað stjórni tómstundavali barna og unglinga. 

 Í vinnunni við heimildaöflun, lestur fræðigreina og rannsókna hefur þekking 

rannsakanda á viðfangsefninu aukist mikið og hann öðlast aukna víðsýni. Einnig 

hefur rannsakandi lært mikilvægi faglegra vinnubragða við vinnu ritgerðarinnar.  

 Það er von rannsakanda að tómstundafélögin og sveitarfélögin í Sandgerði, 

Garði og Vogum nýti sér niðurstöðu rannsóknar og það verði þeim tæki til þess að 

gera gott tómstundastarf enn betra, svo og að taka tillit til ábendinga foreldra um hvað 

megi betur fara og hvað má auka. Samvinna og skilningur á því hvað skipti máli 

þegar horft er til tómstundastarfs barna og unglinga er því sá rauði þráður sem við 

ættum að fara eftir og muna að helsti hvati að góðu tómstundastarfi er að það sé 

ánægjulegt. 
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Viðauki  
 

Nemendakönnun 
 

Kæri viðtakandi. 

 

Mig langar að biðja þig um að taka þátt í spurningakönnun minni um  

Hvað stjórni tómstundavali barna og unglinga  í 4.-10.bekk í Sandgerði, 

Garði og Vogum?  

Könnunin er hluti af meistaraverkefni mínu sem ég er að vinna í MA 

námi í Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Þér er ekki skylt að svara öllum spurningunum eða könnuninni í heild en 

öll svör eru vel þegin.  

Fullri nafnleynd er heitið, nöfn þátttakenda mun hvergi koma fram né 

neinar persónulegar upplýsingar sem gætu leitt til ykkar. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða ábendingar í sambandi við 

könnunina getur þú haft samband við mig í gegnum groaxe@gmail.com  

 

1. Kyn?   Stelpa     

 Strákur 

Aldur  ______________________ 

 

 

2. Stundar þú íþróttir?  Já   

Nei  

Ef já, hvaða? 

________________________________________________________ 

Hversu oft á viku? 

________________________________________________________ 
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Af hverju valdir þú að æfa þessa íþrótt? 

_______________________________________________________ 

3. Ert þú að læra á hljóðfæri?  Já   

Nei  

 

Hvaða?   Gítar      

Blokkflautu    

Harmonikku     

Cornett       

Klarinett   

Trompet       

Píanó       

Þverflautu       

 

Annað ____________________ 

 

Hversu oft á viku? 

________________________________________________________ 

Af hverju valdir þú að læra á þetta hljóðfæri?  

________________________________________________________  

 

 

4. Ertu í trúarlegu starfi á vegum kirkjunnar eða annarra trúarfélaga?  

(TTT eða KFUM&K) 

 Já    

Nei  

  



Tómstundaval barna og unglinga í 4.- 10.bekk í Sandgerði, Garði og Vogum 
2013 

 

88 Gróa Axelsdóttir 

 

Ef já, af hverju 

______________________________________________________ 

Hversu oft á viku? 

______________________________________________________ 

Af hverju valdir þú þetta starf? 

______________________________________________________ 

 

5. Ertu í skátunum?  Já        

Nei 

 

Ef já, af hverju 

________________________________________________________ 

Hversu oft á viku? 

________________________________________________________ 

 

6. Tekur þú þátt í starfi Rauða Krossins?  Já        

Nei 

 

Ef já, af hverju 

________________________________________________________ 

Hversu oft á viku? 

________________________________________________________ 

 

7. Ertu í unglingadeild Björgunarsveitarinnar?   Já        

Nei 
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Ef já, af hverju 

________________________________________________________ 

Hversu oft á viku? 

________________________________________________________ 

 

8. Hvaða var það fyrsta sem þú lærðir á eða æfðir? 

________________________________________________________ 

 

 

Kæri þátttakandi. 

 

Ég vil þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 

 

kær kveðja  

Gróa Axelsdóttir 
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Foreldrakönnun 

 

Kæri viðtakandi. 

 

Mig langar að biðja þig um að taka þátt í spurningakönnun minni um  

Hvað stjórni tómstundavali barna og unglinga  í 4.-10.bekk í Sandgerði, 

Garði og Vogum?  

Könnunin er hluti af meistaraverkefni mínu sem ég er að vinna í MA 

námi í Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Þér er ekki skylt að svara öllum spurningunum eða könnuninni í heild en 

öll svör eru vel þegin.  

Fullri nafnleynd er heitið, nöfn þátttakenda mun hvergi koma fram né 

neinar persónulegar upplýsingar sem gætu leitt til ykkar. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða ábendingar í sambandi við 

könnunina getur þú haft samband við mig í gegnum groaxe@gmail.com  

 
1. Kyn?  Karl  

Kona 

 

2. Hver er þín heimabyggð?  

Sandgerði 

Garður 

Vogar 

3. Hvað áttu mörg börn? 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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4. Á hvaða aldri er barnið þitt/börnin þín? 

0-5 ára 

6-10 ára 

11-15 ára 

16-18 ára 

 

5. Iðkar barnið þitt/börnin þín tómstundir? 

Já 

Nei 

 

6. Hvaða tómstundir iðkar barnið þitt/börnin þín? 

Tónlist 

Íþróttir 

Listir 

Skátar 

Unglingadeild Björgunarsveitanna 

Trúarlegt starf t.d. KFUM&K, NTT eða TTT 

Ungmennahreyfingu Rauða Kross Íslands 

Annað 

 

7. Hvers vegna varð þessi eða þessar tómstundir fyrir valinu? 

Val barns 

Val foreldris 

Framboð 

Vinirnir 

Fjárhagsleg 

Annað 
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8. Ef barnið þitt/ykkar iðkar ekki tómstundir hver er ástæðan? 

Líkamleg 

Fjárhagsleg 

Framboð 

Vinirnir 

Annað 

 

9. Hversu oft á viku fer barnið/börnin í viðkomandi tómstundir? 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

Annað 

 

10. Sækið þið tómstundir í önnur bæjarfélög? 

Já  

Nei 

 

11. Hversu sammála eða ósammála ertu því að reynsla hans/hennar/þeirra er 

jákvæð? 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 
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12. Hvernig hafa tómstundir reynst barninu/börnunum þínum/ykkar? 

Mjög vel 

Frekar vel 

Hvorki né 

Frekar illa 

Mjög illa 

 

13. Tekur þú/þið virkan þátt í tómstundastarfi barna þinna/ykkar? 

Já 

Nei 

 

14. Hversu sammála eða ósammála ertu því að framboð á tómstundum er 

fjölbreytt í bæjarfélaginu? 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

15. Hversu sammála eða ósammála ertu því að auka megi framboðið í 

bæjarfélaginu? 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 
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16. Hvaða tómstundir finnst þér vanta í bæjarfélaginu? 

 

 

 

17. Hversu sammála eða ósammála ertu því að framboðið á tómstundum séu vel 

auglýst? 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

 

18. Er bæjarfélagið með hvatastyrk til foreldra? 

Já 

Nei 

Ef já, nýtir þú hann? 

 

 

 

Kæri þátttakandi. 

 

Ég vil þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 

 

kær kveðja  

Gróa Axelsdóttir 
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Leyfisbréf 

 

Kæri viðtakandi. 

 

Gróa Axelsdóttir heiti ég og er nemi í Meistaranámi í Menningarstjórnun 

við Háskólann á Bifröst. Ég er að gera rannsókn sem ber heitið:  

 

Hvað stjórnar tómstundavali barna og unglinga  í 4.-10.bekk í 

Sandgerði, Garði og Vogum? 

 

Með bréfi þessu er ég að óska eftir leyfi þínu/ykkar fyrir því að barnið 

þitt/ykkar taki þátt og svari spurningakönnuninni. Einnig óska ég eftir því 

að þið svarið henni einnig.  

Spurningakönnunin verður lögð fyrir í skólanum af starfsmanni  

skólans og mun tölvupóstur verða sendur til ykkar foreldra með slóð inn á 

foreldrakönnunina. 

Sá póstur er einnig sendur af skólanum þannig að ég mun ekki hafi  

neina aðkomu að börnunum né ykkur. 

Fullri nafnleynd er heitið, nöfn þátttakenda mun hvergi koma fram 

né neinar persónulegar upplýsingar sem gætu leitt til ykkar. 

Ef þið hafið einhverjar spurningar vinsamlegast hafið samband við 

mig í síma 824-1069 eða groaxe@gmail.com 

 

Ef þið viljið EKKI að barnið þitt/ykkar taki þátt og þar af leiðandi ekki 

þið, vinsamlegast skrifið hér á blaðið og sendið með í skólann. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nafn barns_________________________________________________ 

 

Undirskrift forráðamanns_____________________________________ 
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