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Ágrip 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um tómstundaráðgjöf fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 

ára. Þessi tiltekni hópur ungmenna mætir margvíslegum hindrunum þegar kemur að 

þátttöku í tómstundum en í ritgerðinni er aðallega fjallað um tvær gerðir hindrana; 

áhættuhegðun og félagslegan vanda. Ungmenni sem tilheyra þessum hópum glíma við 

mismunandi og fjölbreytilega vanda sem og ýmsa erfiðleika. Þá sýna rannsóknir að 

ungmenni utan skóla sæki minna í skipulagt félags- og tómstundastarf heldur en jafnaldrar 

þeirra sem eru í skóla. Einnig á þessi hópur ungmenna frekar við andlega og líkamlega 

vanlíðan að stríða og eru líklegri til að flokkast sem ungmenni með áhættuhegðun heldur 

en jafningjar þeirra sem eru í skóla. Jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir geta unnið 

gegn þessum neikvæðu þáttum og hafa meðal annars uppeldisleg og forvarnarleg gildi 

ásamt því að fela í sér tækifæri til að bæta lífsgæði einstaklinga. Þá er ýmsilegt sem getur 

hindrað ungmenni til þátttöku í tómstundum og gætu sum ungmenni þurft aðstoð við að 

yfirstíga hindranirnar. Til að aðstoða við þetta ferli getur tómstundaráðgjöf verið virkilega 

nytsamleg. Í tómstundaráðgjöf fá einstaklingar fræðslu og ráðgjöf um það hvernig hægt er 

að öðlast ávinning af tómstundum og þátttöku í tómstundastarfi ásamt því að læra 

hvernig á að nýta frítíma sinn á árangursríkan hátt, sem leiðir til bættra lífsgæða. Þá skal 

tekið fram að hér á landi hefur ekki, svo vitað sé, verið fjallað um tómstundaráðgjöf fyrir 

ungmenni 16 til 25 ára og ætti ritgerðin því að geta nýst öllum þeim sem hafa áhuga á að 

aðstoða ungmenni við að bæta lífsgæði sín. Þá er tilgangur ritgerðarinnar að útskýra 

tómstundaráðgjöf ítarlega ásamt því að greina frá mikilvægi hennar og þar með kynna 

hana fyrir þeim sem ekki vita um hvað hún snýst. 
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 Formáli 

Eftir að ég byrjaði í tómstunda- og félagsmálafræði fór ég allt í einu að velta mjög mikið 

fyrir mér frítímanum, bæði mínum og annarra. Hvað er það sem maður gerir í 

frítímanum? Skiptir það einhverju máli? Hvað ef maður hefur ekkert fyrir stafni, hvorki 

vinnu, skóla né tómstundir, hvað er maður þá að gera? Þegar ég fór að læra meira um 

mikilvægi tómstunda og hversu mikil gildi þau geta haft fyrir einstaklinga í lífinu þá langaði 

mig að dreifa boðskapnum út um allt. Hvað ef allir myndu stunda jákvæðar og 

uppbyggjandi tómstundir í frítímanum, væri þá minna um glæpi, misnotkun vímuefna eða 

færri ungmenni með áhættuhegðun? Það gæti mögulega verið svo. Ég geri mér þó grein 

fyrir því að ekki er hægt að bjarga heiminum með því að láta alla stunda tómstundir. Hins 

vegar hef ég komist að því að það er hægt að breyta ýmsu til hins betra. Til að mynda er 

hægt að upplýsa einstaklinga um mikilvægi þess að nýta frítímann á jákvæðan hátt ásamt 

því að fræða um mikilvægi tómstunda og hvernig er hægt að nýta þær til að bæta lífsgæði 

sín. Það sem enn betra er, það er til verkfæri sem fer í gegnum þetta ferli með 

einstaklingum og kallast það tómstundaráðgjöf.  

Ég kynntist fyrst hugtakinu tómstundaráðgjöf í námskeiðinu Tómstundir og aldraðir 

hjá Árna Guðmundssyni. Um leið og ég heyrði hugtakið og í hverju það felst fannst mér 

það virkilega spennandi. Ég fór þó ekki að spá í að gera það að lokaverkefni mínu fyrr en 

eftir að hafa spjallað við samstarfsfélaga minn sem er útskrifaður tómstunda- og 

félagsmálafræðingur. Ég vil því þakka honum kærlega fyrir hugmyndina. Einnig vil ég 

þakka leiðbeinanda mínum, Vöndu Sigurgeirsdóttur, fyrir góða leiðsögn og veitta aðstoð 

við vinnu ritgerðarinnar. Fjölskylda mín og vinir eiga svo sannarlega líka skilið þakkir fyrir 

hvatningu og tillitssemi á meðan verkefninu stóð. Síðast en ekki síst fær kærasti minn 

innilegar þakkir fyrir það að vera hjálpleg og góð orðabók, mjög hvetjandi og fyrir að sýna 

mér mikið umburðarlyndi í gegnum skrifin. 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 5. maí 2015       

 

___________________________________
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Inngangur  

Ritgerð þessi fjallar um tómstundaráðgjöf fyrir ungmenni 16 til 25 ára sem glíma við ýmsar 

hindranir þegar kemur að þátttöku í tómstundum. Hindranir geta verið margvíslegar en 

hér verður aðallega litið til þeirra hindrana sem má rekja til áhættuhegðunar og félagslegs 

vanda. Tilgangur ritgerðarinnar er að skilgreina tómstundaráðgjöf og útskýra hvað í henni 

felst ásamt því að greina frá hvernig hún getur verið lausn til að yfirstíga mögulegar 

hindranir ungmenna fyrir þátttöku í tómstundum. Í ritgerðinni er lögð áhersla á fræðilega 

umfjöllun um ofangreint efni ásamt greiningum frá höfundi.  

Mikil þróun hefur átt sér stað í samfélaginu okkar undanfarin ár hvað varðar 

tómstundir og má segja að það hugtak tilheyri nútímanum (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan 

Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dór Sigfúsdóttir, 2000). Erfitt getur þó reynst að 

skilgreina hugtakið tómstundir því fræðimenn eru ósammála og hafa ekki komið sér 

saman um eina nákvæma skýringu (Blackshaw, 2010; Leitner og Leitner, 2012a; 

Torkildsen, 2005). Í þessari ritgerð verður farið eftir þeirri skilgreiningu að tómstundir séu 

jákvæðar og uppbyggjandi og geti bætt lífsgæði einstaklinga (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010).  

Tómstundir geta verið mikilvægar fyrir ungmenni á marga vegu og er þar til dæmis 

hægt að nefna þau uppeldislegu, félagslegu, heilsufarslegu og forvarnarlegu gildi sem 

tómstundir geta haft fyrir ungmenni. Þá hafa rannsóknir sýnt að með skipulögðu 

tómstundastarfi sé hægt að koma í veg fyrir fráviks- og áhættuhegðun ungmenna 

(Caldwell, 2005; Hawdon, 1996; Piko og Fitzpatrick, 2004; Þórólfur Þórlindsson og Jón 

Gunnar Bernburg, 2001; 2006). Þá skal einnig tekið fram að tómstundir geti opnað ný 

tækifæri fyrir ungmenni ásamt því að veita þeim aukinn tilgang í lífinu (Freire, 2012). 

Hins vegar er ýmislegt sem getur hindrað einstaklinga við þátttöku í tómstundum 

(Best, 2010). Til að mynda geta hinar ýmsu birtingarmyndir félagslegs vanda og 

áhættuhegðunar verið flóknar hindranir sem geta reynst ungmennum erfiðar að yfirstíga. 

Miðað við niðurstöður rannsókna um jákvæð áhrif tómstunda á ungmenni þyrftu þessir 

hópar sem glíma við áhættuhegðun eða félagslegan vanda svo sannarlega á tómstundum 

að halda. Þá skal tekið fram að það gera sér ekki allir grein fyrir mikilvægi tómstunda og 

heldur ekki mikilvægi þess að nýta frítíma sinn á jákvæðan máta (Leitner og Leitner, 

2012a). Að því sögðu er mikilvægt að fræðingar á sviði tómstunda grípi inn í með 

úrræðum eins og tómstundaráðgjöf. Með tómstundaráðgjöf er hægt að finna leiðir til að 

yfirstíga hindranir ásamt því að aðstoða ungmenni við að njóta tómstunda á þann hátt 
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sem getur leitt til betri lífsgæða (Stumbo og Wardlaw, 2011). Tómstundaráðgjöf er ferli 

þar sem ráðgjafi aðstoðar einstaklinga við að læra að nýta frítíma sinn á jákvæðan og 

árangursríkan hátt. Það ferli felur í sér að ráðgjafinn hjálpar einstaklingnum að skilja 

mikilvægi tómstunda og hvernig þær geta stuðlað að vellíðan og þar með bættum 

lífsgæðum (Leitner og Leitner, 2004; 2012b; Sivanog Ruskin, 2000). 

Ritgerð þessi er þannig uppbyggð að fyrst er farið í skilgreiningar á hugtökunum 

tómstundir og skipulagt tómstundastarf ásamt því að gert er grein fyrir mikilvægi 

leiðbeinenda í tómstundastarfi. Þaðan verður farið yfir í kafla sem fjallar um ungmenni 16 

til 25 ára, niðurstöður rannsókna um þátttöku þeirra í tómstundum verða ræddar, gert 

verður grein fyrir mikilvægi tómstunda fyrir ungmenni ásamt því að rýna í lagalegan rétt 

þeirra til að taka þátt í tómstundum. Því næst verður fjallað um hindranir fyrir þátttöku 

ungmenna til að iðka tómstundir, þá einna helst þá þætti áhættuhegðunar og félagslegs 

vanda sem geta hindrað þátttökuna. Þá verður greint frá tómstundaráðgjöf sem lausn til 

að yfirstíga ofangreindar hindranir til þátttöku. Þar að auki er tómstundaráðgjöf skilgreind 

ásamt hugtakinu tómstundamenntun og greindur munurinn á milli þessara tveggja 

hugtaka. Þá er einnig komið inn á mikilvægi tómstundaráðgjafar og tómstundamenntunar. 

Þar á eftir verður fjallað nánar um tómstundaráðgjöf, upphaf hennar, líkan McDowell sem 

sýnir mismunandi nálganir í tómstundaráðgjöf, verklagsreglur tómstundaráðgjafans og 

svo þrjár mismunandi tegundir af tómstundaráðgjöf. Síðast en ekki síst verður komið inn á 

hvernig tómstundaráðgjöf getur verið nýtt á mismunandi hátt.  
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1 Tómstundir 

Það er ekki hlaupið að því að finna eina nákvæma skýringu á hugtakinu tómstundir (e. 

leisure) vegna þess að fræðimenn hafa ekki komið sér saman um eina skýringu. Einnig er 

stundum notast við mismunandi hugtök sem gerir skýringuna enn flóknari (Blackshaw, 

2010; Leitner og Leitner, 2012a; Torkildsen, 2005; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 Samkvæmt Leitner og Leitner eru tómstundir sá tími sem er frjáls eða þegar við 

veljum hvað við gerum og inniheldur hvorki vinnu né aðrar skyldur sem teljast 

nauðsynlegar til framfærslu. Í bók þeirra Leisure Enhancement segir að fræðimenn séu 

almennt sammála því að tómstundir séu athafnir sem framkvæmast í frítímanum og er 

þessi skilgreining því nokkuð algeng. Einnig kemur fram að skýring þessi sé oftast notuð í 

rannsóknum vegna þess að hún útskýrir tómstundir á bæði hlutlægan og mælanlegan 

máta (Leitner og Leitner, 2012a). Þessi nálgun Leitner og Leitner felur í sér að allur frítími 

séu tómstundir, jafnvel líka það sem er ólöglegt eins og til dæmis glæpir og afbrot, því það 

framkvæmist í frítímanum. Rojek er með svipaða nálgun og Leitner og Leitner en hann 

segir að það sem við gerum í frítíma okkar séu allt tómstundir, sama hvort athafnirnar séu 

löglegar eða ekki eða siðferðislega réttar eða rangar. Einnig telur Rojek að gæðin skipti 

engu máli og ekki heldur hvort athöfnin veiti einstaklingnum ánægju eður ei. Þá segir 

hann einnig að hver og einn geti skilgreint hvað séu tómstundir og hvað ekki (Rojek, Shaw 

og Veal, 2006).  

Nálgun Kleiber (1999) á hugtakinu tómstundir svipar til þess sem Rojek, Leitner og 

Leitner segja, þ.e. að allt sem við gerum í frítíma okkar séu tómstundir. Hins vegar er 

nálgun Kleiber á þann hátt að tómstundir geta verið mismunandi og hægt sé að velja bæði 

jákvæðar og neikvæðar tómstundir. Samkvæmt honum geta sumar tegundir tómstunda 

verið skaðlegar fyrir velferð einstaklinga, eins og misnotkun áfengis- eða eiturlyfja, á 

meðan aðrar tómstundir geta haft lítil eða engin áhrif á velferð einstaklinga eins og til 

dæmis að horfa á sjónvarpið án þess endilega að vera með hugann við það (e. mindlessly). 

Hins vegar er einnig hægt að velja tómstundir sem geta án efa aukið vellíðan einstaklinga 

en það eru þær tómstundir sem fela í sér líkamlega, félagslega, vitsmunalega eða 

tilfinnalega þætti. Slíkar tómstundir eru þær sem (1) vekja mikla tilhlökkun, veita 

ánægjulega upplifun og hafa í för með sér góðar minningar, (2) tómstundir sem eru 

iðkaðar vegna eðlislægs ávinnings sem felst í virkninni, (3) tómstundir sem einstaklingur 

velur sér sjálfur, (4) tómstundir sem eru ómissandi fyrir sjálfið og (5) það að upplifa 

reynslu tengda tómstundum sem er öðruvísi en einstaklingur hefur vanalega upplifað og 
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felur þar af leiðandi oft í sér breytingar á viðhorfi til þátttöku. Kleiber telur einnig að 

tómstundir séu ekki skilgreindar eftir athöfninni hverju sinni heldur sé það algjörlega 

persónubundið og fari eftir viðhorfi hvers og eins þátttakanda (Kleiber, 1999). Þessi 

skilgreining Kleiber segir því að tómstundir geti haft mismunandi áhrif á einstaklinga: 

jákvæð, neikvæð eða lítil sem engin áhrif. Skilgreiningin er samt heldur fljótandi því 

samkvæmt honum skilgreinir hver og einn einstaklingur hvað séu tómstundir eftir 

persónubundnu viðhorfi sínu. Skilgreining Kleibers ásamt skilgreiningum Rojek, Leitner og 

Leitner eru ekki gallalausar og hafa verið settar fram aðrar skilgreiningar sem gagnrýna 

þær. Þar má til dæmis nefna skilgreiningu Russell sem segir að til þess að athafnir teljist til 

tómstunda verði þær að innihalda mikil gæði, hafa góð gildi og leiða af sér jákvæða 

upplifun. Einnig ætti ákveðið jákvætt hugarástand að myndast í gegnum þátttöku 

tómstunda sem veitir einstaklingum eðlislæga ánægju (Russell, 2009). Vanda 

Sigurgeirsdóttir er á sama máli og Russell en vert er að benda á að skilgreining Vöndu er 

eina markvissa skýringin á hugtakinu tómstundir sem hefur verið gerð á íslensku máli. 

Greinin hennar heitir Skilgreining á hugtakinu tómstundir og felur í sér eftirfarandi 

skýringu: 

Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir 

eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast 

sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

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

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

áhrif (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).   

Samkvæmt Vöndu felst kjarni tómstunda í vellíðan og aukningu á lífsgæðum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að í skilgreiningu Vöndu hafa hugtökin tómstundir og frítími 

ekki sömu merkinguna. Tómstundir eru oftast framkvæmdar í frítímanum en hins vegar er 

ekki allur frítími tómstundir. Þar ber að nefna að ekki ætti að líta á glæpi og óæskilega 

hegðun sem tómstundir þótt að þær athafnir eigi sér stað í frítímanum. Heldur er litið svo 

á að tómstundir séu jákvæðar og uppbyggjandi (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Eins og upp hefur verið talið má sjá að fræðimenn eru ekki allir á sama máli á 

skilgreiningu hugtaksins tómstundir eða hvort þær hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 

einstaklinga. Það skal þó tekið fram að höfundur þessarar ritgerðar er sammála 

skilgreiningu Russell og Vöndu og verður því notast við þær í þessari ritgerð. Sem sagt það 

að tómstundir séu eitthvað sem er jákvætt og uppbyggjandi og geta verið nýttar til að 

bæta lífsgæði einstaklinga. 
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 Að þessu sögðu er mikilvægt að benda á annað hugtak sem þykir einnig mikilvægt í 

samhengi við efni ritgerðarinnar en það er tómstundastarf eða skipulagðar tómstundir (e. 

organized leisure activities). Þess má geta að þessi tvö hugtök verða lögð að jöfnu í 

ritgerðinni. Skilgreining á hugtakinu kom fram í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá árinu 

2003 og segir að tómstundastarf sé 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. Þessi starfsemi getur verið á sviði útivistar, trúarlegrar 

starfsemi og stjórnmála, svo eitthvað sé nefnt (Menntamálaráðuneytið, 2003).   

Þá má nefna að þátttaka ungmmenna í tómstundastarfi getur verið mikilvæg fyrir 

uppbyggingu þeirra og þátttöku í samfélaginu og getur meðal annars haft uppeldisleg og 

forvarnarleg gildi, en nánar verður farið í þau gildi í kaflanum um mikilvægi tómstunda 

fyrir ungmenni. Þá hafa kröfur um gæði og þjónustu á borð við skipulagt tómstundastarf  

aukist í samfélagi nútímans rétt eins og kröfur um aðra þjónustu. Tómstundastarf er 

vettvangur sem inniheldur bæði afþreyingu og félagsleg samskipti en það tvennt er 

ungmennum lífsnauðsynlegt til að þroskast og dafna (Menntamálaráðuneytið, 2003). Það 

er því ljóst að það er margt svipað með skipulögðu tómstundastarfi og tómstundum, þá 

aðallega vegna þess að bæði hugtökin fela í sér það að hafa jákvæð áhrif á líf einstaklinga.  
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2 Ungmenni 16 til 25 ára 

Samkvæmt íslenskri veforðabók er hugtakið barn útskýrt sem afkvæmi manns frá fæðingu 

til um 12 ára, nú lögformlega til 18 ára hér á Íslandi. Hugtakið unglingur er útskýrt sem 

ungur einstaklingur á aldrinum 13 til 18 ára. Síðasta hugtakið sem verður nefnt í þessu 

samhengi er ungmenni og er það útskýrt sem ungur einstaklingur á aldrinum 16 til 25 ára 

(Snara, e.d.). Hér eftir verður notast við ungmenni þar sem ritgerðin snýr að einstaklingum 

á þeim aldri.  

Margt er að gerast á þroskaskeiði ungmenna þegar þau eru að þroskast úr því að vera 

börn í að vera fullorðnir einstaklingar. Þær breytingar sem verða krefjast mikilvægrar 

aðlögunar sama hvort átt er við sálrænan, vitsmunalegan eða félagslegan þroska. Þessar 

breytingar eru það sem hefur áhrif á viðhorf og gildi einstaklinga í lífinu. Þá geta ungmenni  

þurft að glíma við ranghugmyndir ásamt tilfinningum sem þau ráða ekki alltaf við. Ef illa 

gengur að ráða fram úr þessum ranghugmyndum getur heilsa þeirra verið í óþarfa hættu 

og þá er átt við að ungmenni geti farið að sýna ýmsa frávikshegðun eins og til dæmis 

áhættuhegðun (Muuss og Porton, 1999). Þroskaskeið ungmenna felur í sér að ungmennin 

séu að færa sig úr ósjálfstæði í sjálfstæði þar sem einstaklingurinn þroskast og öðlast 

sjálfsforræði. Á þessum tíma færist einstaklingurinn einnig frá því að vera hluti af 

fjölskyldu í það að vera hluti af jafningahópnum og standa uppi sem fullorðinn 

einstaklingur. Þessar breytingar fylgja þó yfirleitt ekki beinni línu heldur er þetta ferli 

algerlega mismunandi milli einstaklinga (Geldard og Geldard, 2004). 

Til að átta sig betur á hvað fer fram á þessum árum ungmenna er vert að líta á 

kenningu Erikson um félagsþróun. Sú kenning fjallar um þroska mannsins, frá vöggu til 

grafar. Erikson telur að einstaklingar þurfi að fara í gegnum átta þroskaskeið yfir ævina þar 

sem glíma þarf við verkefni á hverju stigi þar sem tveir pólar togast á. Þau verkefni fela í 

sér viðfangsefni sem varða uppbyggingu persónuleika einstaklinga og er undir lausn þeirra 

komið hvert áframhaldið verður. Sem sagt því betur sem einstaklingum gengur að leysa 

verkefni hvers skeiðs fyrir sig því betur mun ganga á næsta þroskaskeiði á eftir (Berger, 

2008). Eins og kom fram hér að ofan fjallar ritgerðin um ungmenni frá 16 til 25 ára og 

verður því aðeins greint frá þeim tveimur stigum Erikson er varða þennan aldur. Fyrra 

skeiðið sem hér verður kynnt nær yfir einstaklinga á aldrinum 12 til til 18 ára og eru þá 

einstaklingar á fimmta stigi, samkvæmt kenningu Erikson, þar sem hlutverkaruglingur og 

sjálfsmynd takast á. Á þessu tímabili felast verkefni einstaklinga í því að finna sjálfan sig 

með því að öðlast sterka sjálfskennd og sjálfsmynd. Þar undir falla einnig ákvarðanir sem 
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varða lífsstefnu eins og menntun og félagsleg viðhorf. Ungmenni sem getur ekki fundið 

sjálft sig og er áttavillt hvað varðar stöðu sína í tilverunni lendir í hlutverkaruglingi sem 

getur reynst mjög krefjandi á þessum aldri (Berger, 2008). Hér skal bent á að tómstundir 

og þátttaka í tómstundastarfi geta svo sannarlega spilað stórt hlutverk í lífi ungmenna á 

þessu skeiði. Með þátttöku í tómstundastarfi geta ungmenni fengið aðstoð við að skapa 

eigin sjálfsmynd og þannig forðast að lenda í þeim hlutverkaruglingi sem getur skapað 

ýmis vandamál. 

Seinna skeiðið sem hér verður nefnt fjallar um einstaklinga á aldrinum 18 til 40 ára og 

eru einstaklingar þá á sjötta þroskaskeiði, samkvæmt Erikson, þar sem einangrun og nánd 

togast á. Þegar hingað er komið er mikivægt að geta haldið sjálfstæði sínu samhliða því að 

vera þátttakandi í lífi annarra sem og samfélaginu í heild. Ef einstaklingi tekst vel til nær 

hann að mynda nánd en ef ekki dregur einstaklingur sig inn í skel og og getur þar af 

leiðandi einangrast frá samfélaginu (Berger, 2008). Ljóst er að þátttaka í tómstundastarfi 

getur einnig verið stór jákvæður partur af lífi einstaklinga á þessu skeiði líkt og á fyrra 

skeiðinu. Með þátttöku í tómstundastarfi er hægt að draga úr einangrun á ýmsan máta og 

má þar til dæmis nefna að tómstundastarf getur eflt félagsleg samskipti við jafnaldra. 

Einnig getur tómstundastarf ýtt undir ákveðna þætti til að byggja upp sjálfstæði og það 

sem þarf til að vera virkur samfélagsþegn.  

Frá skeiði unglingsáranna geta ungmenni upplifað meira frelsi til að velja og prufa sig 

áfram hvað varðar athafnir í frítímanum. Ástæða þess er til dæmis sú að á þessu tímabili 

gefa foreldrarnir meiri slaka á uppeldinu til að ungmenni geti þroskast á sinn hátt. Eins og 

fram hefur komið fela uppvaxtarár ungmenna í sér að finna út hvert hlutverk sitt er ásamt 

því að mynda eigin sjálfsmynd og fer sú leit að miklum hluta fram frítímanum. Þessi 

tilraunastarfsemi getur bæði leitt til lífstíls sem er talinn jákvæður og heilsusamlegur en 

einnig til lífstíls sem felur í sér neikvæða eða óæskilega hegðun eins og til dæmis að sýna 

uppreisn, fremja skemmdarverk eða aðrar óæskilegar athafnir eins og  misnotkun 

vímuefna, ofbeldi og áhættusama kynferðislega hegðun. Í því samhengi er mikilvægt að 

hafa í huga hvaða hlutverki tómstundir geta gegnt í lífi ungmenna en þær geta verið 

lykilhlutverk þegar kemur að menntun, fræðslu, heilsu og velferð unglingsins og benda 

rannsóknir til dæmis á að jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir á uppvaxtarárum geta 

leitt til betri lífsgæða á fullorðinsárum (Caldwell, Baldwin, Walls og Smith, 2004).  

Ungmenni geta átt erfið tímabil þegar þau eru að takast á við allar þessar breytingar, 

tilraunastarfsemi og aukinn frítíma og geta átt í vandræðum með að finna út hvað sé rétt 

að gera og hvað ekki. Ákveðin tímabil í þroska þeirra felast í því að reyna að finna sjálfan 

sig en á sama tíma að verða fullorðinn og þurfa jafnframt að þóknast samfélaginu. 

Ungmennum tekst mismunandi vel að leysa þessi verkefni lífsins og eiga sum erfitt með 
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að halda sig á beinu brautinni í lífinu. Það skiptir því miklu máli að bjóða ungmennum 

aðstoð sem hjálpar þeim við þetta ferli. Í því samhengi getur tómstundastarf spilað stórt 

hlutverk til að byggja upp jákvæðan og heilsusamlegan lífsstíl. Einnig getur 

tómstundaráðgjöf verið mikilvæg í þessu samhengi en nánar verður farið í það hugtak 

síðar í ritgerðinni. Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður rannsókna um þátttöku 

ungmenna í tómstundum, á hvaða hátt tómstundir geta verið mikilvægar fyrir ungmenni 

ásamt lagalegum rétti þeirra til að stunda tómstundir eða taka þátt í tómstundastarfi. 

2.1 Þátttaka ungmenna í tómstundum 

Flest samfélög vilja leggja áherslu á mikilvægi þess að ungmenni þroskist við heilbrigðar 

aðstæður, góð félagsleg tengsl og fái góða menntun. Á Íslandi er margt í boði þegar kemur 

að menntun og ættu flestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Hins vegar er alltaf 

einhver ákveðinn hópur sem hættir í námi eða heldur ekki áfram menntaveginn eftir að 

grunnskóla lýkur (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna 

Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Það þykir áhyggjuefni sérstaklega vegna þess að 

brottfall úr skóla eykur líkurnar á því að ungmenni missi tökin og lendi útaf sporinu. Þá má 

sjá mikinn mun á þeim ungmennum sem ljúka námi og þeim sem ekki gera það. Til dæmis 

hafa rannsóknir sýnt að um 9% ungmenna 16 – 20 ára sem eru í námi reykja en hlutfall 

þeirra sem ekki eru í námi og reykja er 55% (Hrefna Pálsdóttir, Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og 

Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2013). Rannsóknir sýna einnig að sá hópur ungmenna sem er 

utan framhaldsskóla er í verri félagslegum tengslum við foreldra, vini og stofnanir 

samfélagsins heldur en jafnaldrar þeirra sem stunda nám. Eins og fram hefur komið á 

þessi hópur einnig frekar við andlega og líkamlega vanlíðan að stríða og eru líklegri til að 

neyta áfengis og annarra vímuefna en jafningjar þeirra sem stunda nám. Í þessu samhengi 

er stuðningur foreldra, eftirlit og aðhald stór þáttur til að tryggja velferð barna og 

ungmenna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009).  

Æskulýðsrannsóknirnar Ungt fólk á vegum Rannsókna og greininga eru gerðar í 

samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið og ná yfir lang flesta framhaldsskóla 

landsins. Hér á eftir verður litið á niðurstöður rannsóknar sem var gerð árið 2009 og  

beinist að ungmennum á aldrinum 16 til 20 ára sem voru utan skóla. Einungis verða 

skoðaðar niðurstöður í tengslum við ungmenni og þátttöku þeirra í tómstundum. Alls 

2017 ungmenni tóku þátt í rannsókninni en þar af voru 1507 sem voru utan hefðbundins 

framhaldsskóla, af þeim svöruðu 776 könnuninni sem gerir svarhlutfall upp á 55,5%. Ekki 

þykir ástæða til að greina í sundur kynin í þessu samhengi. Niðurstöður voru unnar þannig 

að þrír hópar ungmenna voru bornir saman: þau sem segjast aðallega vera í námi, þau 

sem segjast aðallega vera í vinnu og þau ungmenni sem segjast vera atvinnulaus og ekki í 
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námi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009). Hér á eftir verða niðurstöður ekki sundurliðaðar í 

sambandi við það hvort ungmenni sé yngri eða eldri en 18 ára líkt og gert er í 

rannsókninni sjálfri. Ástæða þess er til að ná betur utan um heildar svarhlutföll ungmenna 

á aldrinum 16-20 ára ásamt því að einfalda og gera niðurstöðurnar skýrari.  

Mynd 1 sýnir niðurstöður sem snúa að íþróttaiðkun ungmenna. Þar sögðust 23% 

þátttakenda sem voru í námi æfa eða keppa með íþróttafélagi einu sinni til þrisvar sinnum 

í viku. Hlutfallið hjá þeim sem voru aðallega í vinnu var 17% og svo mátti sjá heldur lægra 

hlutfall í hópi þeirra sem voru atvinnulausir en þar sögðust einunigs 3% æfa eða keppa 

með íþróttafélagi þetta oft í viku. Þegar litið er á niðurstöður er varða ástundun íþrótta 

eða líkamsræktar einu sinni til þrisvar sinnum í viku segjast 82% þeirra sem eru í námi 

stunda íþróttir eða líkamsrækt þetta oft. Hjá þeim sem eru aðallega í vinnu var hlutfallið 

77% en aðeins 62% hjá þeim sem eru atvinnulausir og segjast stunda íþróttir eða 

líkamsrækt þetta oft í viku (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009).  

 

Mynd 1. Hlutfall ungmenna sem æfa/keppa með íþróttafélagi og stunda íþróttir eða 
líkamsrækt. 
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Á mynd 2 má sjá niðurstöður um skipulagt tómstundastarf. Af þeim þátttakendum 

sem voru aðallega í námi sögðust 65% þeirra taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi einu 

sinni til þrisvar sinnum í viku. Í hópi þeirra sem voru aðallega í vinnu var hlutfallið nánast 

helmingi minna eða um 32%. Hins vegar var hlutfallið einungis um 24% þegar 

atvinnulausir voru spurðir um þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi þetta oft í viku 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009).  

 

 

Mynd 2. Hlutfall ungmenna sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi. 
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einuingis 1,6 – 20% voru að stunda eitthvað af ofantöldum tómstundum. Þegar 

ungmennin voru spurð um útivist (fjallgöngur eða útilegur) lækkaði svarhlutfallið í 

svarmöguleikanum ,,nær aldrei‘‘ örlítið miðað við ofangreind svör en þar sögðust 66,1% 

nær aldrei stunda útivist (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009). Það er því augljóst að mjög fáir 

stunda eitthvað af ofantöldu og frítími þeirra greinilega að fara í eitthvað annað. Til að 

mynda sýndu niðurstöður að sjónvarpsáhorf og tölvunotkun væru mun vinsælli í 

frítímanum hjá þessum hópi sem var ekki í námi. Þegar spurt var um sjónvarpsáhorf 

svöruðu 80,6% að þau eyddu um ½ - 4 klukkustundum í sjónvarpsáhorf á hverjum degi. 

Þau sem sögðust eyða fimm klukkustundum eða fleiri í sjónvarpsáhorf voru 6,4% og svo 

svaraði restin eða 13% að þau eyddu nær engum tíma í sjónvarpsáhorf. Hvað varðar 

tölvunotkun þá svöruðu 78,5% því að þau eyddu um ½ - 4 klukkustundum í tölvunoktun á 

hverjum degi. Þau sem svöruðu að þau eyddu fimm klukkustundum eða meira á dag voru 

17,4% og restin sem svaraði að þau eyddu nær engum tíma í tölvu voru 4,2% (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2009). Þessar niðurstöður sýna að mun meiri tími hjá ungmennum sem eru 

utan skóla fór í sjónvarpsáhorf og tölvunotkun heldur en jákvæðar og uppbyggjandi 

tómstundir eins og tónlistarnám, björgunarsveitarstarf eða útivist. Það er áhyggjuefni 

vegna þeirra möguleika og gilda sem tómstundir geta haft í för með sér en nánar verður 

farið í mikilvægi tómstunda fyrir ungmenni í næsta kafla.  

Í rannsókninni um ungmenni utan skóla mátti sjá há svarhlutföll hvað varðar 

tölvunotkun og sjónvarpsáhorf en velta má fyrir sér hvað þessi hópur sé að gera utan þess 

tíma, semsagt hvað þau eru í rauninni að gera við restina af öllum frítímanum sem þau 

hafa. Vegna þess að samkvæmt þessari rannsókn eru þau ekki að sækja skóla og mörg 

hver ekki að stunda íþróttir né taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi.  

Í því samhengi er vert að benda á rannsókn Weiskopf sem gerir grein fyrir hversu 

miklum tíma einstaklingar eyða í ákveðnar athafnir yfir 70 ára æviskeið.  Samkvæmt 

rannsókninni fara 27 ár í frítíma, 24 ár í svefn, 7,33 ár í vinnu, 4,33 ár í formlegt nám, 2,33 

ár í að borða og 5 ár fara í ýmislegt annað. Það er því greinilegt að frítími einstaklinga er 

stór hluti af daglega lífinu (Leitner og Leitner, 2012a). Töluverðar líkur geta verið á því að 

þessi utan skóla-hópur sé sá hópur ungmenna sem lendi á jaðrinum og til dæmis glími við 

áhættuhegðun eða við ýmsar birtingarmyndir félagslegs vanda. Eins og segir hér að ofan 

þarf þessi hópur stuðning, eftirlit og aðhald til að tryggja velferð þeirra og gætu 

tómstundir og skipulagt tómstundastarf verið hluti af því. Í næsta kafla er farið yfir hvers 

vegna tómstundir geta spilað stórt hlutverk í lífi ungmenna og hjálpað til við að sporna 

gegn þessum erfiðleikum.   
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2.2 Mikilvægi tómstunda fyrir ungmenni 

Eins og fram hefur komið geta tómstundir og skipulagt tómstundastarf haft jákvæð áhrif á 

líf ungmenna og er ástæðan meðal annars sú að bæði hugtökin hafa margvísleg góð gildi 

fyrir ungmenni og verður meðal annars litið á þau í þessum kafla. Þess má geta að 

hugmyndin um tómstundir er talin tilheyra nútímanum og hafa orðið töluverðar 

breytingar í samfélagi okkar hvað varðar skipulagt tómstundastarf. Þar má til dæmis nefna 

þær þjóðfélagsbreytingar sem leiddu til þess að unglingsárin eru nú skilgreind sem 

sjálfstætt æviskeið (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Einnig hafa breytingar í kjölfar 

iðnbyltingar haft áhrif en þar má til dæmis nefna tilkomu vegakerfisins og fólksflutninga í 

þéttbýli (Torkildsen, 2005). 

Þá er ein megin ástæða þess að skipulagt tómstundastarf hefur öðlast fastan sess í 

nútímasamfélagi þau uppeldislegu gildi sem fylgja tómstundum (Þórólfur Þórlindsson, 

o.fl., 2000). Sem dæmi um uppeldisleg gildi tómstundastarfs eru lærdómur um samvinnu 

og hvernig á að taka ákvarðanir í samstarfi við aðra. Einnig er ungmennum í 

tómstundastarfi leiðbeint um framkomu á fjöldavettvangi og hvernig á að tjá skoðanir 

sínar en það tvennt getur verið gott veganesti fyrir ungmenni, bæði á vinnumarkaði og í 

lífinu sjálfu (Menntamálaráðuneytið, 2003).  

Þá getur skipulögðu tómstundastarfi einnig fylgt mikið skemmtanagildi bæði fyrir 

þátttakendur og aðra, til dæmis áhorfendur í keppnisíþróttum eða á tónleikum (Þórólfur 

Þórlindsson, o.fl., 2000). Heilsufarsleg gildi getur líka fylgt tómstundum en rannsóknir sýna 

að þátttaka í skipulögðum og óskipulögðum tómstundum getur haft jákvæð áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu. Má þar nefna hreyfingu og íþróttir (Leitner og Leitner, 2012a; 

Ponde og Santana, 2000; (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2000). Þá ber að nefna þau 

félagslegu gildi sem geta fylgt tómstundum en tómstundir eru félagslegar í eðli sínu og 

geta þar með skapað vettvang sem þróar vináttubönd og myndar félagsleg tengsl sem eru 

ungmennum mikilvæg, sérstaklega í ljósi þess sem jafningjahópurinn fer oft að skipta 

meira máli en fjölskyldan. Það að mynda félagsleg tengsl getur einnig komið í veg fyrir eða 

dregið úr félagslegri einangrun (Coleman og Iso-Ahola, 1993; Heaven, 2000).  

Síðast en ekki síst geta tómstundir haft forvarnarlegt gildi fyrir ungmenni en þau 

beinast að þeim hættum sem geta fylgt ungmennum í nútímasamfélagi og má til dæmis 

nefna ofbeldi, einelti, sjálfsvíg og misnotkun vímuefna (Menntamálaráðuneytið, 2003). Í 

því samhengi má nefna að rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, telja að koma megi í 

veg fyrir fráviks- og áhættuhegðun ungmenna með því að efla til þátttöku í skipulögðu 

tómstundastarfi (Caldwell, 2005; Hawdon, 1996; Piko og Fitzpatrick, 2004; Þórólfur 

Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2001; 2006). Einnig sýna rannsóknir að skipulagt 

tómstundastarf getur ýtt undir og skapað festu í lífi ungmenna. Þá eru sterkar 
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vísbendingar frá rannsóknum um það að ungmenni sem taka þátt í skipulögðu 

tómstundastarfi hafi takmarkaðri tíma til að falla fyrir freistingum sem gætu verið 

áhættusamar (Menntamálaráðuneytið, 2003).  

Listinn er ekki tæmandi um það hversu mikilvægar tómstundir geta verið fyrir 

ungmenni að lokum skal benda á að jákvæð upplifun af tómstundum getur ýtt undir 

vellíðan og jákvæðar tilfinningar, dregið úr stressi og styrkt einstaklinga þar sem val 

tómstunda fer oftast eftir hæfileikasviði, áhugamálum og getu hvers og eins (Iwasaki, 

2007). Í því samhengi má einnig nefna að tómstundir geta opnað á ný tækifæri og stuðlað 

að auknum tækifærum í lífinu (Freire, 2012). Það er því nokkuð ljóst að tómstundir geta 

spilað stórt hlutverk í lífi ungmenna en til að tryggja að tómstundastarf hafi þessi jákvæðu 

gildi þurfa leiðbeinendur og annað starfsfólk sem vinnur með ungmennum að vita hvernig 

á að byggja upp starfið og hvað það eigi að fela í sér en nánar verður fjallað um það hér að 

neðan.  

2.2.1 Mikilvægi leiðbeinenda í tómstundastarfi 

Fagfólk á sviði tómstunda er sammála um mikilvægi þjálfunar fyrir leiðbeinenda og 

leiðtoga í starfi með ungmennum (sem og öðrum hópum) og eru ástæðurnar nokkrar. Til 

dæmis er ein ástæða sú að gæði tómstundastarfsins aukast með aukinni þjálfun og 

menntun leiðbeinendanna innan starfsins og eru slíkir leiðbeinendur í raun forsenda þess 

að ungmenni taki þátt í tómstundastarfi. Önnur ástæða er sú að þjálfun og menntun 

leiðbeinenda er góð fyrir samfélagið að því leyti til að það skilar samfélaginu þeim 

mannauði sem þjálfunin og menntunin fela í sér (Menntamálaráðuneytið, 2003). Í 

samhengi við þjálfun og menntun leiðbeinenda og leiðtoga má til dæmis nefna 

tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands en kennsla í því fagi hófst í 

Kennaraháskóla Íslands árið 2001. Þar eru gerðar kröfur um það að nemendur tileinki sér 

þekkingu á gildum tómstunda og hvaða hlutverki þær geta gegnt í nútímasamfélagi. Þá 

öðlast nemendur færni í að skipuleggja, stjórna, meta og framkvæma tómstundastarf 

ásamt þekkingu á menningar- og uppeldishlutverki tómstundastarfsins svo eitthvað sé 

nefnt (Menntamálaráðuneytið, 2003; Háskóli Íslands, 2015).  

Þess má geta að rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hafa menntaða og 

þjálfaða leiðbeinendur í starfi á sviði tómstunda. Til að mynda hafa niðurstöður sýnt að 

skipulagt og markmiðabundið starf í umsjá ábyrgra aðila, er líklegra til að hafa jákvæð og 

uppbyggjandi áhrif á líf ungmenna en það starf sem er óskipulagt, án markmiða og ekki í 

umsjá ábyrgra aðila (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2006). Með skipulögðu starfi er hægt að fá ungmenni til að vinna áhugaverð verkefni 

ásamt því að ná ákveðnum markmiðum sem þau setja sér. Starfið felur meðal annars í sér 

að starfsfólk á vettvangi hafi jákvæð áhrif á þau. Þá má einnig nefna að til eru fjölmörg 
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dæmi um ungmenni í áhættuhópi sem tóku þátt í skipulögðu félags- og tómstundastarfi 

og hættu þar af leiðandi vímuefnanotkun og afbrotum. Ástæða þess var sú að í starfinu 

náðu þessi ungmenni að mynda tengsl við fullorðna einstaklinga ásamt því að hljóta 

stuðnings og hvatningar sem eflaust var ekki til staðar heima fyrir (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2013). Með skipulögðu tómstundastarfi geta leiðbeinendur unnið að því að efla sjálfstæði 

og sjálfsmynd ungmenna, eflt félagsleg samskipti þeirra ásamt því að koma í veg fyrir leiða 

og eirðarleysi (Heaven, 2001). Að þessu sögðu er greinilegt að menntun og þjálfun 

leiðbeinenda á sviði tómstunda skiptir gífurlega miklu máli til þess að tryggja að 

tómstundastarf hafi jákvæð áhrif á líf ungmenna.   

2.3 Lagalegur réttur ungmenna til þátttöku í tómstundum 

Rökstuðningur þess að tómstundir séu mikilvægar fyrir ungmenni er ekki einungis að finna 

í rannsóknum eða með öðrum tilvísunum í fræði eins og fram kom hér að ofan, heldur má 

einnig sjá ýmis lög sem benda til ákveðinna þátta í því samhengi. Sem dæmi má nefna 31. 

grein Barnasáttmála, þar sem segir að börn eigi ,,rétt á hvíld og tómstundum, leikjum og 

skemmtunum sem hæfa þeirra aldri og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum‘‘ 

(Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, 1992). Einnig má sjá fjallað um mikilvægi tómstunda 

í 1. grein Æskulýðslaga eins og má sjá hér:  

 Tilgangur laga þessara er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í 

æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og 

tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum 

sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að 

verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, 

uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem miðar að því að auka mannkosti og 

lýðræðisvitund þátttakenda. Í öllu starfi með börnum og ungmennum skal 

velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött til frumkvæðis og virkrar 

þátttöku. Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir börn og ungmenni, einkum á 

aldrinum 6 – 25 ára (Æskulýðslög nr. 70/2007, 28. mars). 

Í æskulýðslögunum er einnig fjallað um mikilvægi þess að skipulagt félags- og 

tómstundastarf sé í umsjá ábyrgra aðila eins og má sjá í 10. grein, en þar segir að 

leiðbeinendur í æskulýðsstarfi með börnum og ungmennum skulu vera lögráða ásamt því 

að hafa viðeigandi menntun, þjálfun, þekkingu eða reynslu til starfsins (Æskulýðslög nr. 

70/2007, 28. mars). 
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Þegar litið er á lög um félagsþjónustu sveitarfélaga er bent á að félagsmálanefnd skuli 

sjá til þess að börn fái holl og þroskavænleg uppeldisskilyrði eins og til dæmis leikskóla og 

tómstundaiðju (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr.40/1991, 27.mars). 

Í 21. grein laga um vernd barna og ungmenna má sjá leiðbeiningar þegar á að finna 

viðeigandi stuðningsúrræði fyrir börn og ungmenni. Þar segir að útvega skuli barni eða 

ungmenni dagvist, skólavist, atvinnu eða möguleika til hollrar tómstundaiðju eftir því sem 

við á hverju sinni. Skal það gert í samvinnu við foreldra og eftir atvikum hvers barns eða 

ungmennis (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992, 2. júní). 

Eins og hér hefur verið greint frá er margt sem ýtir undir það að ungmenni ættu að 

stunda tómstundir, bæði fræðileg og lagaleg rök ásamt ýmsum niðurstöðum rannsókna. 

Hér að ofan var einnig komið inn á að þau ungmenni sem hvorki stundi skóla né vinnu taki 

minna þátt skipulögðu tómstundastarfi. Ástæður fyrir því geta verið margvíslegar en geta 

til dæmis falist í hindrunum sem eru skilgreindar í næsta kafla.  
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3 Hindranir fyrir þátttöku í tómstundum 

Eins og fram hefur komið geta tómstundir haft góð áhrif á bæði einstaklinginn sem og 

samfélagið í heild sinni. Þess vegna er mikilvægt að finna út og skilja hvers vegna það eru 

ekki allir í einhverjum tómstundum. Er það vegna skorts á áhuga? Eða vegna lítillar 

hvatningar í skólanum eða heima fyrir? Eða er um að ræða skort á tíma, peningum eða 

samgöngum? Eða jafnvel eitthvað allt annað? Til að auka líkur á að flestir og helst allir 

njóti alls þess góða sem tómstundir og þátttaka í tómstundastarfi hefur í för með sér er 

mikilævgt að skoða nánar þær hindranir sem draga úr eða koma jafnvel alveg í veg fyrir 

þátttöku. Þá er einnig mikilvægt að skoða hvers vegna  sumir einstaklingar virðast geta 

tekist á við hindranir á meðan aðrir geta það ekki (Torkildsen, 2005). Í þessum kafla verður 

farið í skilgreiningar á hugtakinu hindranir ásamt því að fjallað verður um hvaða hindranir 

geta komið í veg fyrir þátttöku ungmenna til að taka þátt í tómstundastarfi. Þá geta 

hindranir verið margvíslegar og mismunandi en til að afmarka efnið voru valdnar tvær 

hindranir til að fjalla ítarlega um en þær eru áhættuhegðun og félagslegur vandi. 

3.1 Hindranir almennt 

Í tómstundafræðum er hugtakið hindranir skilgreint sem neikvætt fyrirbæri. Mikilvægt er 

að taka tillit til mögulegra hindrana sem geta orðið til takmörkunar á þátttöku einstaklinga 

til að iðka tómstundir. Líkan sem kennt er við Crawford segir að þátttaka í tómstundum sé 

mikilvægur liður í nauðsynlegum þörfum mannsins, en aftur á móti það að taka ekki þátt 

sé ákveðið vandamál sem þarf að yfirstíga. Talið er að þeir einstaklingar sem taka ekki þátt 

skorti eitthvað í lífinu (Best, 2010). Hindranir geta einnig verið það sem takmarkar að 

einstaklingur njóti þeirra tómstunda sem hann nú þegar er að iðka (Jenkins og Pigram, 

2003).    

 Flokka má hindranir í tvo hluta en þeir eru annars vegar utanaðkomandi þættir (e. 

external) og hins vegar innri þættir (e. internal). Utanaðkomandi þættir eru eitthvað sem 

við getum ekki stjórnað eins og veður, vinnuskylda og skuldbindingar til fjölskyldunnar. 

Innri þættir eru aftur á móti eitthvað sem við sjálf getum stjórnað eins og til dæmis 

sektarkennd sem veldur því að einstaklingur nýtur ekki tómstundanna eða hefur sig ekki í 

að sækja í þær, skortur á frítíma til að taka þátt í tómstundum, skortur á hvatningu til að 

sækja í tómstundir eða fáfræði um hvert á að sækja tómstundirnar (Leitner og Leitner, 

2012a). 

Ástæður hindrana geta verið mismunandi eftir einstaklingum, bæði út frá stöðu þeirra 

í samfélaginu sem og öðrum ástæðum. Einstaklingar sem tilheyra minnihlutahópum 
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samfélagsins eins og til dæmis aldraðir, líkamlega eða andlega fatlaðir, innflytjendur, 

afbrotamenn og vímuefnaneytendur hafa bæði sömu þarfir og mannréttindi til að iðka 

tómstundir eins og hver annar einstaklingur samfélagsins. Hins vegar er talið að þessir 

hópar upplifi oftar en aðrir að staða þeirra í samfélaginu sé hindrun fyrir fullri þátttöku í 

tómstundum (Leitner og Leitner, 2012a). 

3.2 Hindranir ungmenna 16 til 25 ára 

Mannel segir að það sé augljóst að tómstundir feli í sér möguleika til að hafa mikilvæg 

gildi fyrir einstaklinga. Það er þó ekki sjálfgefið að tómstundir hafi góð gildi fyrir 

einstaklinga heldur fer það eftir hvernig þátttöku er háttað. Þá þarf að horfa til þátta eins 

og að meta upplifun á þátttöku í tómstundastarfi og hvað ýtir undir heilsu og vellíðan, 

hvort einstaklingar hafi færni til að hafa þau félagslegu samskipti sem þarf til að stunda 

tómstundir ásamt færni til að finna út hvaða tómstundir séu í boði og hvernig á að njóta 

þeirra hvort sem átt er við heima, í samfélaginu eða annars staðar. Þá þarf einnig að horfa 

til þátta á borð við hæfileika og færni einstaklinga þegar á að upplifa þau jákvæðu og 

uppbyggilegu gildi sem tómstundir geta haft í för með sér (Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Þeir einstaklingar sem glíma við ýmsan vanda, greiningar og/eða fatlanir gætu mögulega 

skort þessa vitund, færni og viðhorf sem og aðra hagnýta eiginleika til að stunda 

tómstundir (Stumbo og Peterson, 2009). Í þeim hópi geta til dæmis verið ungmenni sem 

eru með áhættuhegðun og/eða þau sem glíma við ýmis félagsleg vandamál. 

3.2.1 Áhættuhegðun 

Hugtakið áhættuhegðun felur í sér þá hegðun sem getur skaðað einstaklinginn sjálfan eða 

jafnvel aðra, bæði beint og óbeint (Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005). Það að taka 

áhættu þýðir að einstaklingur hagi sér á þann máta sem getur reynst hættulegur og 

jafnvel skaðlegur líkamlegri eða andlegri heilsu hans. Þá getur áhættuhegðun einnig leitt 

til meiðsla, fatlana eða jafnvel dauða. Þess má geta að sum ungmenni eru kærulaus, 

hvatvís, sækjast eftir ákveðinni upplifun eins og spennu og eru tilbúin að taka hinum 

ýmsum áskorunum. Þess háttar hegðun, sem er oftar en ekki er gerð skyndilega eða sem 

tilraunastarfsemi, leiðir oftast af sér ávinning til skamms tíma á borð við ánægju eða 

uppfyllingu, jafnvel þótt afleiðingarnar gætu verið meiðsli, handtökur, kynsjúkdómar, 

ánetjun eiturlyfja eða önnur heilsuvandamál (Muuss og Porton, 1999). Þá getur 

áhættuhegðun verið algeng meðal ungmenna vegna þess að hún ýtir undir nýjar 

freistingar og nýja möguleika. Hins vegar geta þessar freistingar og möguleikar leitt 

ungmenni á slæma og jafnvel ranga braut í lífinu (Bonino o.fl., 2005). Þau ungmenni sem 

sýna af sér áhættuhegðun eru til dæmis þau sem glíma við ýmsan vanda í námi, hætta í 

eða eru rekin úr skóla, eru í slæmum félagsskap þar sem til dæmis er verið að fást við 
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áfengi og eiturlyf, eiga við hegðunarvanda að stríða eða jafnvel fremja afbrot og glæpi 

(Calloway, 1995). Einnig gætu þau hafa hlaupist að heiman, átt við sjálfsvígshugsanir að 

etja eða jafnvel gert sjálfsvígstilraunir (Muuss og Porton, 1999). 

Að þessu sögðu er nokkuð ljóst að flokka má áhættuhegðun sem mögulega hindrun 

fyrir þátttöku í tómstundum sem er sérlega neikvætt vegna þess að einmitt þeir 

einstaklingar sem sýna áhættuhegðun hefðu gott af því að iðka jákvæðar tómstundir og 

taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi. Það er því mikilvægt að finna leiðir til lausna sem 

fela í sér hvernig á að yfirstíga hindranir á borð við þær sem tengjast áhættuhegðun. Áður 

en út í það er farið verður gerð grein fyrir annarri hindrun sem ungmenni gætu þurft að 

glíma við.  

3.2.2 Félagslegur vandi 

Þegar félagslegur vandi er skilgreindur er það gert út frá heilsufari einstaklinga og er þá 

bæði átt við sálræna og líkamlega líðan (Barlow og Durand, 1995). Einstaklingur sem glímir 

við félagslegan vanda er oftast talinn standa höllum fæti í samfélaginu og er þá átt við að 

hann lifi við skert lífsgæði. Þar má til dæmis nefna lítinn fjárhag, slæmar heimilisaðstæður, 

lélegt eða jafnvel ekkert húsnæði, óörugga vinnu eða atvinnuleysi, sjúkdómar og veikindi, 

lítinn eða engan stuðning frá fjölskyldu og fleira. Í slíkum aðstæðum þarf einstaklingur að 

treysta á velferðarkerfi samfélagsins og getur það haft mikil áhrif á aðstæður og 

lifnaðarhætti hans (Harpa Njálsdóttir, 2003). Birtingarmyndir félagslegs vanda geta verið 

mismunandi eftir hverju tilfelli fyrir sig. Til að gera nánari grein mögulegum 

birtningarmyndum verður vitnað í skýrslu unglingasmiðjanna Stígs og Traðar sem eru 

félagsleg úrræði fyrir ungmenni. Þar eru nefndar ýmsar ástæður fyrir því að ungmenni 

þurfi á félagslegum úrræðum að halda og séu þar með að glíma við félagslegan vanda af 

einhverju tagi. Birtingarmyndir félagslegs vanda eru til dæmis áhættuhegðun; depurð, 

þunglyndi, kvíði og vanlíðan; vanvirkni, erfiðar fjölskylduaðstæður; félagsleg einangrun, 

höfnun, stríðni, einelti, hegðunar- og samskiptaörðuleikar, slök félagsfærni, lítið 

sjálfstraust og lélegt sjálfsmat ásamt lélegri skólasókn og námsstöðu. Þess ber að geta að 

ofantaldir þættir geta verið orsök og afleiðing hvors annars (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

2010).  

Það er því nokkuð ljóst að ungmenni sem glíma við félagslegan vanda geta upplifað 

ýmsa erfiðleika og þar með einnig ljóst að félagslegur vandi getur verið hindrun fyrir 

þátttöku þeirra í tómstundum. Það sama má segja um ungmenni sem glíma við 

félagslegan vanda eins og þá sem sýna af sér áhættuhegðun að tómstundir geta verið 

mikilvægar fyrir þau ungmenni á marga vegu og þykir það sannarlega ástæða fyrir því að 

finna þurfi leiðir til að yfirstíga þessar hindranir.   
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Hindranir á borð við áhættuhegðun og félagslegan vanda hafa þó ekki einungis slæm 

áhrif á líf einstaklinga heldur geta sumir þættir einnig haft neikvæð áhrif á samfélagið í 

heild sinni og geta auk þess kostað samfélagið mikinn pening. Þá er hægt að tengja nokkur 

þessara vandamála og erfiðleika sem áhættuhegðun og félagslegur vandi hafa í för með 

sér við frítímann og eru þau sögð frítímatengd vandamál. Það hugtak, frítímatengd 

vandamál, á þó frekar við um þau vandamál sem fylgja áhættuhegðun ungmenna, frekar 

en félagslegum vanda, eins og til dæmis mistnotkun vímuefna. Það að einstaklingur sé í 

neyslu getur kostað samfélagið gífurlega mikið og er þá til dæmis átt við kostnað á borð 

við læknisþjónustu og meðferðarúrræði (Leitner og Leitner, 2012a). Í þessu samhengi er 

því mikilvægt að fræðingar í tómstundum grípi inn í með úrræðum sem geta bætt þetta 

ástand, á þann hátt að halda samfélagskostnaði í lágmarki og draga úr eða koma í veg fyrir 

vanda og erfiðleika sem félagslegur vandi og áhættuhegðun geta haft í för með sér. Þá er 

einnig er mikilvægt að koma einstaklingum í betri stöðu til að njóta tómstunda sem leiðir 

líklega til betri heilsu og vellíðan og þar með til bættra lífsgæða (Stumbo og Wardlaw, 

2011).  

Þegar litið er yfir öll þau vandamál og erfiðleika sem félagslegur vandi og 

áhættuhegðun geta haft í för með sér er nokkuð ljóst að þetta tvennt geta verið erfiðar og 

flóknar hindranir til að yfirstíga. Á sama tíma er mikilvægt að yfirstíga þessar hindranir því 

eins og fram hefur komið geta tómstundir haft ýmisleg jákvæð og uppbyggjandi áhrif á líf 

einstaklinga og eru ungmenni með áhættuhegðun eða félagslegan vanda engin  

undantekning. Hins vegar gætu sum ungmenni þurft á aðstoð að halda við að yfirstíga 

hindranir, hvort sem átt er við félagslegan vanda, áhættuhegðun eða aðrar hindranir. Ein 

af þeim leiðum sem hægt væri að fara til að fá aðstoð við að yfirstíga hindranir er 

tómstundaráðgjöf og verður nánar fjallað um hvað í því felst í næsta kafla. 
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4 Að yfirstíga hindranir  

Eins og fram hefur komið eru tómstundir mikilvægar og geta bætt lífsgæði einstaklinga en 

það gerist þó ekki sjálfkrafa og staðreyndin er sú að margir eru ekki að nýta frítímann á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Csikszentmihalyi segir að það sé ekki meðfæddur 

eiginleiki að vita hvernig eigi að nýta frítíma sinn á jákvæðan og uppbyggilegan máta og 

benda rannsóknir til dæmis á það að meðalmanneskjan sé í rauninni illa undirbúin til að 

takast á við frítímann. Það að hafa nægan frítíma bætir ekki lífsgæðin heldur þarf 

einstaklingur að undirbúa sig undir frítímann og læra hvernig á að nota hann á 

árangursríkan hátt. Þá skal tekið fram að hægt er að fá aðstoð, fræðslu og ráðgjöf við 

þann lærdóm (Csikszentmihalyi, 1997).  

Til að upplifa ánægju og vellíðan af þátttöku í tómstundum geta einstaklingar þurft að 

fara í gegnum tilraunastarfsemi sem felur í sér að prófa mismunandi tómstundir. Á þann 

hátt er svo hægt að finna út þann tómstunda lífsstíl (e. leisure lifestyle) sem er 

ákjósanlegastur. Í því ferli þurfa einstaklingar einnig að öðlast löngun og þolinmæði ásamt 

getu og hæfni til áætlunargerðar til að finna ánægju sína í gegnum tilraunastarfsemina. 

Persónuleg þjónusta er hér lykilatriði. Í þessu ferli geta menntarar og ráðgjafar í 

tómstundamálum gefið ráð og frætt um fjölbreytileika tómstunda sem eru líklegar til að 

bæta lífsgæðin. Á endanum er það þó alltaf í höndum einstaklingsins að finna hvata til 

þátttöku og þróa sinn tómstundalífsstíl (Stebbins, 2007). Til að aðstoða einstaklinga við 

þetta ferli og til að auka líkurnar á að það gangi vel eru til tómstundaráðgjöf og 

tómstundamenntun, sem fjallað verður um í þessum kafla. Þessi tvö hugtök fela í sér 

ráðgjöf og fræðslu um það hvernig á að nýta frítímann á árangursríkan hátt og geta einnig 

verið nytsamleg verkfæri til að yfirstíga hindranir til þátttöku í tómstundum. 

4.1 Tómstundaráðgjöf 

Tómstundaráðgjöf er ferli þar sem ráðgjafi aðstoðar einstaklinga við að læra að nýta 

frítíma sinn á árangursríkan hátt. Þá er það gert með því að hjálpa einstaklingum að skilja 

mikilvægi tómstunda og hvernig þær geta stuðlað að vellíðan og þar með bætt lífsgæði 

einstaklinga (Leitner og Leitner, 2004; 2012b; Sivanog Ruskin, 2000). Í tómstundaráðgjöf 

er yfirleitt gerð krafa um að ferlið sé framkvæmt af fagmanni sem nýtir ákveðna tækni í 

ferlinu. Ráðgjöfin stuðlar að því að efla færni og virkni einstaklinga til að finna tómstundir 

við hæfi ásamt því að greina viðhorf og möguleg gildi til tómstunda. Einnig felur hún í sér 

að ýta undir tómstundameðvitund einstaklinga sem felur í sér að þekkja hvað er í boði og 

hvert er hægt að sækja hinar og þessar tómstundir (Stumbo og Wardlaw, 2011). Þá hefur 
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tómstundaráðgjöf ekki náð fótfestu á Íslandi, svo vitað sé, og margir vita ekki út á hvað 

tómstundaráðgjöf gengur. Því verður fjallað nánar um tómstundaráðgjöf í næstu köflum 

og leitast við að útskýra ítarlega innihald, tilgang og markmið hennar. Fyrst verður þó litið 

á þrjár skilgreiningar á hugtakinu tómstundaráðgjöf ásamt nánari skilgreiningu á 

markmiðum hennar.  

Fyrst ber að nefna skilgreiningu McDowell en hann skilgreindi tómstundaráðgjöf sem 

úrræði þar sem einstaklingur fær aðstoð við að skilja andlegar og/eða atferlislegar 

breytingar sem verða hjá þeim sem upplifa árangur og vellíðan í gegnum tómstundir 

(McDowell, 1976). Þá taldi Edwards að tómstundaráðgjöf væri ferli sem hjálpar fólki, bæði 

í hóp og einstaklingum, að velja sér ánægjulegar og hagnýtar tómstundir. Einnig felur 

ferlið í sér að einstaklingar fái aðstoð til að finna stað og stund til að njóta ánægjulegra og 

hagnýtra tómstunda (Edwards, 1977). Þriðja skilgreiningin er heldur meira lýsandi og 

kemur frá Gunn. Hann segir að tómstundaráðgjöf sé ferli sem stuðlar að því að efla 

sjálfsvitund, tómstundameðvitund og viðhorf til tómstunda sem og gildi og tilfinningar 

gagnvart þeim. Einnig á ráðgjöfin að byggja upp færni til ákvörðunartöku og lausnaleitar 

hvað varðar þátttöku í tómstundum (Gunn, 1977). Að þessu sögðu er tómstundaráðgjöf 

því ferli sem aðstoðar einstaklinga við að fái betri innsýn í þeirra eigin hegðun og 

ákvarðanir sem og valkosti. Einnig stuðlar hún að því að einstaklingar kanni kosti þess að 

hafa tómstundir í lífi sínu og að þeir geti tekið meðvitaðar ákvarðanir um mynstur 

þátttökunnar (Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Áður en út í ráðgjafarferlið er farið er mikilvægt að vita hver nákvæm markmið 

tómstundaráðgjafarinnar eru en samkvæmt Leitner og Leitner eru þau nokkur. Fyrsta 

markmiðið er að öðlast grundvallar skilning á tómstundum. Annað markmiðið er að þekkja 

kenningar og hugtök sem tengjast tómstundum og hvaða gildi þau geta haft fyrir 

einstaklinga í lífinu. Þriðja markmiðið er að skilja hvað felst í tímastjórnun og læra um þau 

undirstöðuatriði sem þarf til að setja upp tómstundaáætlun, ásamt því hvernig það nýtist í 

daglegu lífi. Fjórða markmiðið er að skilja hvernig þátttaka í tómstundum getur haft 

jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Þá er fimmta markmiðið sem snýr að því að 

skilja hvernig streita getur bæði aukist og minnkað með þátttöku í tómstundum og að 

lokum sjötta markmiðið sem felur í sér að skilja hlutverk tómstunda í ljósi félagsmótunnar 

(Leitner og Leitner, 2005).  

Þessar skilgreiningar og markmið gefa góða mynd af því hvað tómstundaráðgjöf er og 

út í hvað einstaklingar eru að fara þegar þeir leita í þess háttar þjónustu. Skilgreiningarnar 

eru ekki allar eins en snúa allar að því að veita einstaklingum aðstoð með því að ráðfæra 

þeim um hvernig á að nýta frítímann á jákvæðan og uppbyggilegan máta og þar með 

hvernig hægt er að bæta lífsgæði sín. Í næsta kafla verður farið yfir hugtakið 
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tómstundamenntun, þar sem nánast ómögulegt er að tala um tómstundaráðgjöf án þess 

að nefna einnig tómstundamenntun. 

4.2 Tómstundamenntun 

Líkt og tómstundaráðgjöf þá er tómstundamenntun aðferð sem felur í sér að kenna 

einstaklingum hvernig á að nota frítíma sinn á árangursríkan hátt og það sem skilur þessi 

tvö hugtök að er í rauninni mismunandi ferli og nálganir (Leitner og Leitner, 2012b; Sivan 

og Ruskin, 2000).  

Í tómstundamenntun er verið að þjálfa og mennta fólk, með ákveðinni tækni, til að 

stunda jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir í frítíma sínum og á sama tíma koma í veg 

fyrir neikvæða eða óæskilega nýtingu frítímans (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). Þá byggist 

tómstundamenntun á lærdómi og fræðslu sem getur verið víðtæk og er lögð áhersla á að 

mennta ákveðna þætti hjá einstaklingum með sérstakri tækni. Þessir þættir eru aðallega 

viðhorf til tómstunda, vitund, félagsfærni, ákvörðunartaka, æskilegar athafnir og fræðsla 

um mikilvægi tómstunda. Með tómstundamenntun lærir einstaklingurinn að nota 

frítímann á uppbyggilegan og jákvæðan máta og þar með getur hann bætt lífsgæði sín. 

Einnig öðlast einstaklingur skilning á þeim tækifærum og möguleikum sem tómstundir 

geta haft í för með sér, skilningi á gildum tómstunda ásamt mikilvægi þeirra fyrir sjálfan 

sig og samfélagið í heild. Þá stuðlar tómstundamenntun einnig að því að auka vitund, 

færni og styrkleika einstaklinga og hópa sem opnar fleiri möguleika til iðkunar á 

tómstundum og þátttöku í tómstundastarfi (Mundy og Odum, 1979; 1998). 

Það er því augljóst að tómstundamenntun og tómstundaráðgjöf eru mjög svipuð 

hugtök og fela í sér sömu markmið, að kenna einstaklingum að nota frítíma sinn á 

hagkvæman hátt. Í því samhengi er vert að benda á að ástæða þess að þau hafa sömu 

markmið er í rauninni vegna þess að tómstundaráðgjöf er hluti af tómstundamenntun 

(Sivan og Ruskin, 2000). Í næsta kafla verður skýrt nánar frá því sem aðskilur hugtökin og 

hvernig ferlin og nálganirnar geta verið mismunandi. 

4.3 Samanburður á tómstundaráðgjöf og tómstundamenntun 

Eins og fram hefur komið haldast tómstundaráðgjöf og tómstundamenntun í hendur hvað 

varðar tilgang og markmið en eru á sama tíma heldur ólík ferli (Leitner og Leitner, 2012b; 

Stumbo og Wardlaw, 2011). Markmiðið með hvoru tveggja er að aðstoða einstaklinga við 

að skilja gildi og mikilvægi tómstunda, hafa áhrif á viðhorf til tómstunda, ásamt því að 

auka færni og þekkingu sem mun hjálpa þeim að njóta og öðlast ávinning af þátttöku í 

tómstundum (Stumbo og Wardlaw, 2011). Það fyrsta sem hér verður nefnt hvað varðar 

muninn á hversu ólík ferli tómstundaráðgjöf og tómstundamennun geta verið er að hið 

fyrrnefnda er aðferð sem felur í sér að ráðgjafi aðstoðar einstaklinga eða litla hópa í 
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gegnum ákveðið ferli til að ná ofangreindum markmiðum. Hið síðarnefnda snýr hins vegar 

meira að því að einstaklingar hjálpi sér sjálfir við að ná þessum markmiðum en þó með 

leiðsögn og kennslu leiðbeinanda og oftast í stærri hópum en í ráðgjöfinni (Leitner og 

Leitner, 2012b).  

Í öðru lagi segja Chinn og Joswiak að tómstundamenntun leggi meiri áherslu á að efla 

tómstundameðvitund og færni og eru þá nýttar aðferðir eins og til dæmis 

hegðunarstjórnun, skilgreiningar viðfangsefna og verkefna, námsleg nálgun og 

einstaklingsmiðuð fyrirmæli. Svo hins vegar sé tómstundaráðgjöf í rauninni ráðgjöf í eðli 

sínu og er frekar notuð þegar á að leysa vandamál, takast á við átök eða árekstra ásamt 

því að gera grein fyrir gildum. Margir sérfræðingar staðhæfa hins vegar að þegar 

tómstundaráðgjöf fer fram er í rauninni notast við aðferðir tómstundamenntunnar 

(Stumbo og Wardlaw, 2011).  

Í þriðja lagi vilja Stumbo og Peterson meina að tómstundamenntun hafi fyrir fram 

ákveðið efni sem sé nýtt til fræðslu en hins vegar hefur tómstundaráðgjöf líkt og aðrar 

tegundir ráðgjafaþjónustu ekki fyrir fram ákveðið efni til að vinna með. Í 

tómstundaráðgjöf fer vinnan frekar eftir einstaklingnum eða vandamálinu sem á við 

hverju sinni. Þessi munur milli hugtakanna er mikilvægur en á sama tíma þarf að hafa í 

huga, eins og komið hefur fram, að ráðgjafinn nýtir sér tækni og aðferðir 

tómstundamenntunar og svo öfugt. Í þessu samhengi er vert að benda á fleira sem skilur 

tómstundaráðgjöf frá tómstundamenntun en það snýr að mismunandi hæfileikum og 

hæfni ráðgjafans annars vegar og menntarans hins vegar. Eins og gefur að skilja eru ferlin 

ekki bara ólík heldur að einnig þarf fagfólk, sem tekur á móti einstaklingum og hópum í 

ákveðna þjónustu, að vinna á mismunandi hátt (Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Að lokum ber að nefna að Leitner og Leitner benda á að tómstundamenntun sem fer 

fram í hópi 40-50 þátttakanda hafi ekki jafn mikil áhrif sem inngrip (e. intervention) eins 

og tómstundaráðgjöf sem fer fram í litlum hópum eða er einstaklingsmiðuð. Þá getur 

tómstundaráðgjöf verið nauðsynlegt meðferðarúrræði fyrir fjölbreyttan hóp með ýmsa 

vanda eins og til dæmis einstaklinga sem misnota vímuefni, ungmenni með frávikshegðun, 

geðsjúka og einstaklinga í betrunarvistun (Leitner og Leitner, 2005; Sivan og Ruskin, 2000). 

Þá má segja að tómstundaráðgjöf sé öflugra og hnitmiðaðra inngrip heldur en 

tómstundamenntun og er frekar valin þegar vandamál skjólstæðinga eru orðin alvarleg 

(Leitner og Leitner, 2005). Þeir einstaklingar sem eiga við frítímatengd vandamál að stríða 

geta þá einnig notið góðs af tómstundaráðgjöf. Í því samhengi er bent á að 

tómstundaráðgjöf þróar samband á milli einstaklinga og ráðgjafans og felur í sér að gera 

grein fyrir hvaða hegðun í frítímanum getur verið óæskileg eða skaðleg og hvaða hegðun 

getur leitt til bættrar heilsu og vellíðunnar. Sambandið þarna á milli þróast með 



 

32 

mannlegum samskiptum ásamt ákveðinni færni og tækni sem ráðgjafinn þarf að hafa 

(Kunstler og Daly, 2010). 

Til að draga ofangreinda kafla saman eru hugtökin tómstundaráðgjöf og 

tómstundamenntun með sömu markmið en fela í sér mismunandi ferli og nálganir. Þá er 

vert að undirstrika að tómstundamenntun er í rauninni yfirheitið og að tómstundaráðgjöf 

getur verið hluti af þeirri menntun. Þá geta aðferðirnar ýmist verið notaðar saman eða í 

sitt hvoru lagi. Frekar skal notast við tómstundaráðgjöf þegar einstaklingar glíma við 

ýmsan vanda, eða þurfa á sérstaklega mikið á aðstoð að halda við að ráðstafa frítímanum 

á æskilegan hátt, því hún er hnitmiðaðri og meira persónuleg heldur en 

tómstundamenntun. Að því sögðu er nokkuð greinilegt að tómstundaráðgjöf getur verið 

rétta verkfærið til að aðstoða ungmenni við að yfirstíga hindranir á borð við 

áhættuhegðun og félagslegan vanda og koma þeim í þá stöðu að geta notið ávinnings af 

þátttöku í tómstundum. Í næsta kafla má sjá fleira sem ýtir undir mikilvægi 

tómstundamenntunar og tómstundaráðgjafar. 

4.4 Mikilvægi tómstundaráðgjafar og tómstundamenntunar  

Til að rýna betur í mikilvægi tómstundaráðgjafar og tómstundamenntunar þykir ástæða til 

að benda á nokkrar staðreyndir úr rannsóknum um áhrif þeirra á einstaklinga. Þá skal það 

tekið fram að nýlegar rannsóknir á tómstundaráðgjöf einni og sér eru ekki auðfundnar og 

verður því fjallað um niðurstöður sem beinast að tómstundamenntun. Ástæða fyrir því að 

rannsóknir á tómstundaráðgjöf eru ekki auðfundnar gæti verið sú að tómstundaráðgjöf 

má flokka sem hluta af tómstundamenntun og þar af leiðandi er hægt tengja niðurstöður 

rannsókna á tómstundamenntun við bæði hugtökin, sem einmitt verður gert hér.  

Í fyrstu má nefna að rannsóknir sýna að tómstundamenntun hafi jákvæð áhrif á 

fatlaða og aldraða og stuðli meðal annars að aukinni félagsfærni, tómstundameðvitund og 

færni í tómstundum ásamt því að auka vitund einstaklinga á hvaða tómstundir standa til 

boða. Einnig hafa þessir hópar öðlast meira sjálfstæði til að takast á við hindranir, hafa 

hærra sjálfsmat og meiri lífsgæði (Dattilo, 2008).  

Í öðru lagi hafa rannsóknir sýnt að tómstundamenntun hafi jákvæð áhrif á ungmenni 

en niðurstöður frá ítarlegri rannsókn í því samhengi sýndi að þau ungmenni sem fá 

fræðslu og menntun um jákvæða nýtingu frítímans eru betur í stakk búin til að að 

skipuleggja frítíma sinn ásamt því að koma í veg fyrir leiða og eirðarleysi heldur en 

samanburðarhópurinn sem ekki hefur fengið tómstundamenntun (Caldwell o.fl., 2004). 

Það skal tekið fram að sá eiginleiki, að koma í veg fyrir leiða og eirðarleysi, getur verið 

mikilvægur fyrir ungmenni þar sem leiði hefur verið tengdur við neyslu fíkniefna (Caldwell 

og Smith, 1995). Þar af auki upplifa ungmennin sem hafa fengið tómstundamenntun meiri 
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vellíðan í þeim tómstundum sem þau eru nú þegar að iðka og sögðust oftar prófa nýjar og 

áhugaverðar tómstundir heldur en samanburðarhópurinn. Niðurstöður sýndu einnig að 

tómstundamenntun stuðlar að aukinni meðvitund um tómstundir og mikilvægi þeirra, ýtir 

undir meira frumkvæði sem og betri andlegri og líkamlegri vellíðan hjá ungmennunum 

(Caldwell o.fl., 2004).  

Þá hafa einnig verið gerðar rannsóknir á áhrifum tómstundamenntunar á ungmennum 

sem sýna frávikshegðun. Niðurstöður sýndu að tómstundamenntun ýtti undir innri hvata 

þeirra ungmennanna en það felur í sér að þau vilji sjálf taka ákvörðun um jákvæða hegðun 

í frítímanum frekar en óæskilega hegðun. Þar af auki virtist áhugi ungmennanna á 

frítímanum aukast sem leiddi af sér vangaveltur um hvað væru jákvæðar athafnir, hvert 

væri hægt að sækja þær og hvað væri hægt að gera uppbyggilegt í frítímanum. Þá voru 

þau einnig opnari fyrir nýjum hugmyndum um athafnir og tómstundir heldur en þau voru 

áður en þau fengu tómstundamenntunina (Finn, 2006). Þá væri vel hægt að halda áfram 

að ræða um niðurstöður rannsókna og jákvæð áhrif tómstundamenntunar en hér verður 

látið staðar numið. Af ofangreindum upptalningum er ljóst að með því að fræða 

einstaklinga um hvernig á að nýta frítíma sinn er hægt að bæta lífsgæði fólks og eru því 

bæði tómstundamenntun og tómstundaráðgjöf virkilega mikilvæg verkfæri. 
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5 Nánar um tómstundaráðgjöf 

Iðkun tómstunda og þátttaka í tómstundastarfi hefur jákvæð áhrif á lífsgæði og getur 

tómstundaráðgjöf verið verkfæri til að ná þeim áhrifum fram. Því þarf kannski ekki að 

koma á óvart að síðan um árið 1980 hefur tómstundaráðgjöf verið möguleg atvinnugrein í 

Bandaríkjunum og Kanada (Leitner og Leitner, 2005). Tómstundaráðgjöf er þó ekki 

viðurkennd atvinnugrein á Íslandi en vonandi breytist það í náinni framtíð.  

 Saga tómstundaráðgjafarinnar nær ekki langt aftur í tímann en í þessum kafla verður 

stiklað á stóru hvað hana varðar. Í kaflanum verður einnig skýrt frá mismunandi tegundum 

og nálgunum á tómstundaráðgjöf ásamt þeim verkferlum sem ráðgjafinn þarf að fylgja. Þá 

verður einnig komið inn á hvernig er hægt að nota tómstundaráðgjöf á mismunandi vegu. 

5.1 Upphaf tómstundaráðgjafar 

Á sjöunda áratugnum þótti hugmyndin um að einhver þyrfti fagmannlega ráðgjöf við að 

ráðstafa frítíma sínum ónauðsynleg og í raun algjörlega út í hött. Með tilheyrandi 

breytingum hvað varðar iðnvæðingu nútímasamfélagsins hefur frítími fólks aukist og haft 

ákveðin vandamál í för með sér. Með auknum frítíma er átt við má að vinnutími fólks 

hefur minnkað, meira er um launað frí og meira um hvatningu frá samfélaginu til að fara 

fyrr á eftirlaun. Sumir einstaklingar lenda í vandræðum með þennan aukna frítíma og felst 

vandamálið í því að fólk kann ekki að nýta hann. Það að ráðfæra og fræða fólk um nýtingu 

frítímans, líkt og tómstundaráðgjöf gerir, nær ekki svo langt aftur í tímann og má nefna í 

því samhengi að saga tómstundaráðgjafar er heldur stutt (Edwards og Bloland, 1980). 

Fyrsta prógrammið í tómstundaráðgjöf sem vitað er um var fundið upp á deild 

geðsjúkra í sjúkrahúsi í Kansas árið 1957. Forsenda þess að farið var af stað með slíkt 

prógramm var að það gæti mögulega minnkað síbrotahneigð hjá einstaklingum sem höfðu 

setið inni. Talið var að þeir sem útskrifast af stofnuninni skorti færni til að takast á við 

allan frítímann sem þeir hefðu eftir að hafa útskrifast af sjúkrahúsinu. Því var áætlað að 

með tómstundaráðgjöf væri hægt að minnka afbrotin með því að undirbúa sjúklingana til 

að taka markvisst á þessum aukna frítíma sem þeir hafa eftir að losna út (Edwards og 

Bloland, 1980). Þó nokkrum árum síðar eða í kringum 1970 þróuðu Overs og hans 

aðstoðarmenn líkan sem lýsir tómstundargjöf fyrir aldraða. Líkanið þróaðist þannig að 

ráðgjöfin varð fyrir fleiri en bara aldraða og fólu markmiðin í sér að uppfylla þrjár þarfir 

almennings á öllum aldri. Í fyrsta lagi átti tómstundráðgjöf að hjálpa fólki við að koma sér 

út úr félagslegri einangrun og verða hluti af samfélaginu. Í öðru lagi átti 

tómstundaráðgjöfin að stuðla að þroskandi uppvexti og svo í þriðja lagi að aðstoða þá sem 
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þurftu á hjálp að halda við að vera virkir í samfélaginu. Áherslan var lögð á að finna út hvar 

áhugi einstaklinga væri ásamt því að ýta undir meðvitund um þær tómstundir sem væru í 

boði. Þá var ekki jafn mikil áhersla lögð á viðhorf og gildi tómstunda eins og er gert nú til 

dags (Leitner og Leitner, 2012b). 

Það sem varð til þess að tómstundaráðgjöf færðist inn á hið fræðilega svið var hvati 

frá fræðingum á sviði afþreyinga og var í fyrstu ráðgjöf til að leiðbeina um afþreyingar en 

ekki endilega tómstundir eða þátttöku í tómstundastarfi. Þá fóru nokkrir háskólakennarar, 

þar sem meiri hlutinn voru félagsfræðingar, að ræða við nemendur sína um mikilvægi 

frítímans og hvernig ætti að nýta hann, sem leiddi til umfjöllunar um tómstundaráðgjöf. Á 

svipuðum tíma höfðu stjórnendur líkams- og heilsuræktar sem og stjórnendur afþreyingar 

og almenningsgarða í Bandaríkjunum og Kanada tekið eftir auknum frítíma almennings. Í 

kjölfarið var búin til áætlun um stefnu til að virkja fólkið. Áætlunin snéri að því að auka 

valkostina og bjóða samfélaginu upp á meira en bara hina ,,venjulegu‘‘ hreyfingu og þar 

með bjóða upp á fjölbreyttara úrval af tómstundum. Nokkrir háskólar endurspegluðu 

þessa stefnu og útfærðu námskeið og stofnuðu deildir í tómstundafræði til að fræða og 

þjálfa fagfólk til hafa umsjón með þessu nýja fyrirbæri. Nokkru síðar voru margir á öðrum 

fjölbreyttum vettvöngum einnig farnir að ræða um að æskilegast væri að leiðbeina fólki 

um það hvernig ætti að nýta frítíma sinn. Þess má geta að margir upphafsmenn vissu ekki 

af hvor öðrum fyrr en einmitt í kringum árið 1970, þegar út fóru að koma greinar og 

bækur tengdar tómstundaráðgjöf. Í fyrstu var efnið ekki byggt á fræðum og voru 

bækurnar sniðnar að því að einstaklingar gætu hjálpað sér sjálfir (Edwards og Bloland, 

1980).  

Segja má að tómstundaráðgjöf hafi svo orðið þekkt fræðileg hreyfing í kringum 1975 

þegar tveir atburðir áttu sér stað. Annars vegar gaf Ameríska bandalag heilsu, hreyfingar 

og afþreyinga út handbók um tómstundaráðgjöf með upplýsingum um hvernig ráðgjöfin 

ætti að fara fram, hver markmiðin ættu að vera og þess háttar (Epperson, Mirenda, Overs 

og Wilson, 1975). Hins vegar hélt Milwaukee skólinn í samstarfi við sveitarfélagið þriggja 

daga kennslunámskeið í tómstundaráðgjöf sem vakti alþjóðlega athygli (Edwards og 

Bloland, 1980). Vettvangur sem snýr að tómstundaráðgjöf hefur svo farið vaxandi síðan 

1975 (Leitner og Leitner, 2005). Þess má geta að fræðimenn hafa gefið út ýmis konar 

áætlanir, gögn, greinar og bækur um hvernig tómstundaráðgjöf á að fara fram, hvað 

ráðgjafinn þarf að hafa í huga og hvernig er best að ráðfæra fólk um hagkvæma nýtingu 

frítímans. Hér á eftir verður rýnt í nokkur fræðileg gögn hvað ofangreind atriði varða og 

verður byrjað á líkani McDowell sem fjallar um mismunandi nálganir í tómstundaráðgjöf.  
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5.2 Líkan McDowell  

McDowell bjó til líkan sem lýsir mismunandi nálgunum í tómstundaráðgjöf og byggir á 

fræðilegum þáttum. Frá upphafi hefur líkanið verið endurskoðað nokkrum sinnum og 

tekið breytingum í takt við vaxandi þróun og bætta kunnáttu. Að því sögðu verður því 

aðeins greint frá nýjasta líkani McDowell hér. Líkanið byggist á stigskiptu kerfi sem felur í 

sér fjórar nálganir tómstundaráðgjafar (Stumbo og Wardlaw, 2011).  

Fyrsta nálgunin snýr að tómstundatengdum hegðunarvanda (e. leisure-related 

behavior concerns) og byggir á námskenningum sem fela í sér að þróa viðeigandi aðferðir  

til að hægt sé að nota vitsmuni til að leysa tómstundatengd vandamal (Stumbo og 

Wardlaw, 2011). Sú nálgun leggur því aðaláherslu á tómstundir í meðferðarskyni þar sem 

ráðgjafi vinnur til dæmis að því að hjálpa skjólstæðingum að átta sig á hvað er æskileg 

hegðun í frítímanum og hvað ekki (Edwards og Bloland, 1980).  

Önnur nálgunin snýr að meðvitund um tómstundalífsstíl (e. leisure lifestyle 

awareness) og snýst um það að skjólstæðingur þurfi finna eigið sjálf ásamt því að öðlast 

hvata til að taka ábyrgð og breyta eða bæta hegðun sinni til hins betra (Stumbo og 

Wardlaw, 2011). Ráðgjafinn leggur aðaláherslu á fræðslu og fyrirbyggjandi aðgerðir 

(Edwards og Bloland, 1980).  

Þriðja nálgunin fjallar um leiðsögn ráðgjafans til skjólstæðingsins við að finna 

tómstundabjargir (e. leisure recourse guidance), sem þýðir að ráðgjafi hjálpar 

einstaklingum að finna hentugar tómstundir sem eiga vel við þarfir og áhuga hans 

(Edwards og Bloland, 1980; Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Fjórða nálgunin snýr svo að tómstundafærni (e. leisure-related skills). En sú nálgun 

svarar áhyggjunum um skort á tómstundafærni og leggur áherslu á efla og byggja upp 

færni til að skjólstæðingur geti þróað sinn eigin tómstundalífsstíl (Edwards og Bloland, 

1980; Stumbo og Wardlaw, 2011).  

Ýmist er hægt að nota allar nálganirnar saman eða í sitthvoru lagi. Þá fela allar 

nálganirnar í sér þroska sjálfsins og stuðla að því að skjólstæðingar geti fundið tómstundir 

sem mæta þeirra þörfum. Þar að auki er mikilvægt að skjólstæðingar fylgi þeim 

ráðleggingum sem ráðgjafinn gefur hverju sinni því tilvísun er mikilvægur hluti af ferlinu 

(Edwards og Bloland, 1980). Það er sum sé ekki nóg að mæta í tómstundaráðgjöf og ætla 

að sjálfsmeðvitundin aukist heldur þurfa skjólstæðingar að taka mark á tilvísunum og 

ráðum ráðgjafans til að ávinningur náist. Þá er einnig mikilvægt að tómstundaráðgjafinn 

fylgi ákveðnum reglum og aðferðum í ferlinu til að allt fari rétt fram.  
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5.3 Verklagsreglur tómstundaráðgjafans 

Það getur reynst mikil áskorun að fá einstaklinga til að koma í tómstundaráðgjöf og þá er 

mikilvægt að hafa í huga að orðið tómstundaráðgjöf getur hljómað fráhrindandi í eyrum 

almennings. Lausnin við því gæti til að mynda verið falist í því að kalla ráðgjöfina öðru 

nafni eins og áætlunargerð tómstunda (e. leisure planning) eða eitthvað álíka sem hljómar 

ekki sérlega ógnandi eða yfirþyrmandi. Önnur lausn gæti verið sú að fræða fólk um það 

hvernig ráðgjöfin er, hvernig hún fer fram og hvernig hún getur gagnast fólki. Það er 

jafnvel hægt að gera í formi myndbands eða hljóðupptöku. Á þann hátt lærir fólk að 

þekkja hvað tómstundaráðgjöf er í raun og veru og gæti orðið hvatning fyrir einhverja til 

að sækja sér slíka aðstoð (Leitner og Leitner, 2005). Í ljósi þess að fagfólk er sífellt að reyna 

að ,,einfalda‘‘ málin fyrir almenningi með því að reyna að hafa eitt ákveðið hugtak yfir 

sama fyrirbærið eða hlutinn þá ætti sennilega að halda sig við síðari lausnina, að fræða 

fólk um hvað tómstundaráðgjöf er. Þegar öllu er á botninn hvolft er tómstundaráðgjöf í 

rauninni hvorki ógnandi né yfirþyrmandi heldur er hún nytsamlegt verkfæri til að 

leiðbeina fólki til betra lífernis.  

Það fyrsta sem tómstundaráðgjafi gerir í ferlinu er að safna saman upplýsingum um 

bakgrunn skjólstæðings áður en kemur að undirbúningsviðtalinu. Þegar því viðtali er svo 

lokið og ráðgjafinn búinn að safna saman öllum tilteknum upplýsingum þarf 

tómstundaráðgjafinn að velja viðeigandi stefnu til að fylgja í ferlinu. Stefnan sem er valin 

fer eftir persónubundnum markmiðum einstaklingsins. Með stefnu er átt við að velja þá 

nálgun sem hentar hverju sinni ásamt því hvaða tegund af tómstundaráðgjöf á að fylgja 

(Leitner og Leitner, 2005). Hér á eftir verður farið yfir þrjár mismunandi tegundir 

tómstundaráðgjafar og ferlin sem fylgja hverri og einni en fyrst verður litið á ákveðnar 

reglur sem tómstundaráðgjafanum er unnt að fylgja samkvæmt Leitner og Leitner. Þegar 

út í sjálfa ráðgjöfina er komið þarf tómstundaráðgjafi að vinna eftir ákveðinni tækni og 

fylgja settum verklagsreglum sem eru eftirfarandi. 

1. Hver tími þarf að vara í að minnsta kosti 30-45 mínútur. Þar á eftir skal 

tómstundaráðgjafi áætla um 20 mínútur til að skrá niður fleiri upplýsingar og/eða 

punkta.   

2. Framkvæmd tímanna skal vera að minnsta kosti einu sinni í viku, jafnvel tvisvar til 

þrisvar ef möguleiki er á og/eða þörf er fyrir það.  

3. Hver tími á að hafa markviss markmið svo að allt fari eftir áætlun og til að 

skjólstæðingur sem og tómstundaráðgjafinn fái sem mest út úr hverjum tíma.   

4. Ætlast er til að tómstundaráðgjafi taki niður punkta og upplýsingar eða jafnvel 

notist við upptöku til að taka upp það sem fer fram í hverjum tíma.  
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5. Tómstundaráðgjafi skal velja viðeigandi stefnu til að fylgja í gegnum ferlið en þó 

vera opinn fyrir því að skipta um stefnu ef hin upprunalega sýnist árangurslaus  

(Leitner og Leitner, 2004; 2005).  

Þá skal tekið fram að tómstundaráðgjöf getur mögulega farið fram í litlum hópum. 

Það er stundum gert vegna skorts á fagfólki í tómstundageiranum sem veldur því að 

ómögulegt er að finna tíma fyrir einstaklingsráðgjöf. Einnig getur slík ráðgjöf verið 

nytsamleg þegar skjólstæðingi finnst þægilegra að vera í hóp heldur en ,,maður á mann‘‘.  

Ef vel tekst að virkja hópinn gæti sú aðferð verið þægileg, nytsamleg og lærdómsrík fyrir 

alla. Tæknin og verklagsreglur sem fylgja slíkum hópum er heldur öðruvísi en þegar unnið 

er með einstaklinga og þarf tómstundaráðgjafi að vera meðvitaður um það. Hér að neðan 

má sjá verklagsreglur þegar unnið er með litla hópa í tómstundaráðgjöf.   

1. Stærð hópsins skal vera í kringum 6-9 manns.  

2. Velja skal þátttakendur í hópinn sem eru með svipaðar þarfir eða í svipaðri stöðu 

því þannig eiga þeir mögulega meira sameiginlegt og geta frekar náð að tengjast.  

3. Gæta þarf þess að enginn detti í það far að tala of mikið. Allir eiga að fá jafna  

mögulega til að segja frá sér og sínu.  

4. Vinna skal að því að láta skjólstæðinga vera í núinu og einbeita sér að núverandi 

tilfinningum. Þá skal hafa í huga að viðburðir úr fortíðinni gætu haft áhrif á 

tilfinningar og gæti þurft að ræða hvernig það hefur áhrif á núverandi viðhorf til 

tómstunda.  

5. Skjólstæðingar ættu að sitja í hring til að upplifa andlega nánd ásamt því að heyra 

vel hvað allir eru að segja.  

6. Hver tími skal byrja á skriflegu verkefni sem allir þátttakendur geta tekið þátt í eða 

á spurningu sem allir geta svarað.  

7. Mikilvægt að einn skjólstæðingur sé ekki að stjórna tímanum heldur þarf 

tómstundaráðgjafinn að hafa stjórnina og gæta þess að allir séu jafnir. Þá þarf 

hann að beina spurningum að þeim sem segja lítið eða ekkert ef til þess kemur 

(Leitner og Leitner, 2004; 2005).   

Að lokum er mikilvægt að hafa í huga, bæði með litla hópa sem og einstaklinga, að 

hafa tímana áhugaverða. Tímarnir þurfa ekki bara að vera í formi spjalls heldur er hægt að 

bæta við ýmis konar virkni. Sem dæmi má nefna að hægt er að hafa fjölbreytt verkefni, 

bæði formleg og óformleg ásamt leikjum sem fela í sér viðeigandi fræðslu og lærdóm. Á 

þann hátt getur andrúmsloftið orðið léttara og þægilegra. Því ef tímarnir eru ánægjulegir 

eru meiri líkur á því að skjólstæðingarnir vilji mæta í fleiri skipti ásamt því að árangurinn 

getur orðið meiri. Einnig er mikilvægt að gefa skjólstæðingum tíma og tækifæri til að leysa 
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verkefni sjálf og jafnvel streitast aðeins við það þrátt fyrir að það taki meiri tíma. Ástæða 

þess er sú að þannig öðlast skjólstæðingar meiri árangur þegar til langs tíma er litið og 

þróa frekar með sér meira sjálfstæði. Þegar öllu er á botninn hvolft er sjálfstæði 

aðalmarkmiðið í öllum tómstundaúrræðum (Leitner og Leitner, 2004; 2005). 

5.4 Mismunandi tómstundaráðgjöf  

Hér að ofan var meðal annars gerð grein fyrir líkani McDowell en samkvæmt því er hægt 

að nýta tómstundaráðgjöf út frá fjórum nálgunum. Þær má vel tengja við þrjár 

mismunandi tegundir af tómstundaráðgjöf eins og Leitner og Leitner segja frá í bók sinni 

Leisure Enhancement (Leitner og Leitner, 2012a) en þær eru (1) leiðsögn um 

tómstundabjargir (e. leisure resource guidance), (2) tómstundaráðgjöf með ítarlegu 

þroska- og menntunarferli (e. developmental/educational leisure counseling) og (3) 

tómstundaráðgjöf í meðferðarskyni (e. therapeutic remedial leisure counseling). Hér á 

eftir verður farið ítarlega yfir hvað þessar þrjár tegundir fela í sér og hvernig ferli þeirra 

fara fram.   

5.4.1 Leiðsögn um tómstundabjargir 

Fyrsta tegundin sem hér er nefnd er ekki svo ítarlegt tómstundaráðgjafarferli heldur felur í 

sér einfalda leiðsögn um tómstundabjargir. Skjólstæðingar sem eru hvattir til að fara í 

gegnum þessa tómstundaráðgjöf eru í rauninni að fá aðstoð við að afla sér upplýsinga um 

þær tómstundir sem eru í boði og hvaða tómstundir geta mætt þörfum þeirra. Þá eiga 

þessir skjólstæðingar ekki endilega við frítímatengdan vanda að stríða og þurfa ekki á 

ítarlegu ráðgjafarferli að halda. Í raun má segja að skjólstæðingarnir vita hvað þeir vilja en 

vantar upplýsingar um ákveðna þætti eins og til dæmis hvar sé hægt að sækja í ákveðnar 

tómstundir (Leitner og Leitner, 2012a). Ferlið sem þessi tegund tómstundaráðgjafar fer 

eftir byggir á hugmyndum McDowell (1976):  

1. Upphafsviðtal sem felur í sér að kynnast skjólstæðingnum. 

2. Tómstundaráðgjafi skráir niður og safnar saman gögnum um áhuga og viðhorf 

skjólstæðings til mismunandi tómstunda. 

3. Greining á þeim gögnum sem hefur verið safnað saman.  

4. Finna hentugar tómstundir sem gætu mögulega passað við áhuga skjólstæðingsins. 

5. Samræður við skjólstæðing um niðurstöður greininga og tilvísun í viðeigandi 

tómstundir og úrræði. 

6. Þar á eftir er gerð eftirfylgni í formi hittings eða viðtals til að kanna hvort 

skjólstæðingur sé ánægður í þeim tómstundum og úrræðum sem 

tómstundaráðgjafinn hafði vísað honum í.  
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7. Tómstundaráðgjafarferlinu er lokið þegar skjólstæðingur er sáttur og ánægður  

með þær tómstundir eða úrræði sem hann er orðinn þátttakandi í. 

(Leitner og Leitner, 2004; 2005) 

5.4.2 Tómstundaráðgjöf með ítarlegu þroska- og menntunarferli 

Önnur tegund felur í sér ítarlegt þroska- og menntunarferli og er sú tegund 

tómstundaráðgjafar sem er hvað líkust tómstundamenntun. Þá felur hún í sér æfingar um 

sjálfsvitund og skilgreiningu á gildi tómstunda fyrir einstaklinginn. Þessi tómstundaráðgjöf 

er ætluð einstaklingum sem vilja taka þátt í ítarlegu ráðgjafarferli sem felur í sér að því að 

fá víðari sýn á tómstundir. Í ráðgjöfinni er ýtt undir innri hvata skjólstæðinga til að taka 

þátt í ferlinu og á þann hátt koma tómstundalífsstílnum í ánægjulegt horf. Með því er átt 

við að fá skjólstæðinginn til að vilja sjálfur gera eitthvað í sínum málum og þar af leiðandi 

tekur hann ítarlegan þátt í ferlinu. Þessir skjólstæðingar þurfa ekki endilega að eiga við 

einhver frítímatengd vandamál að stríða heldur er þetta einnig fyrir þá sem eru nú þegar 

stunda tómstundir en vilja bæta ákveðna þætti tómstundalífsstíls síns (Leitner og Leitner, 

2012a). Aðferðir sem fylgja þessu tómstundaráðgjafarferli eru einnig byggðar á 

hugmyndum McDowell (1976): 

1. Upphafsmat: Skjólstæðingur fyllir út spurningalista sem fjallar um áhugasvið hans 

til mismunandi tómstunda. Svo fer tómstundaráðgjafinn yfir gögnin fyrir fyrsta 

viðtalið til að geta áttað sig betur á hegðun skjólstæðings og viðhorfum hans til 

tómstunda. 

2. Uppbygging sambands milli ráðgjafa og skjólstæðings: Í þessu skrefi ætti 

tómstundaráðgjafinn að einbeita sér við að mynda traust samband til 

skjólstæðingsins. Á þann máta getur skjólstæðingur frekar opnað á sínar hugsanir 

og tilfinningar og er það nauðsynlegt til að ferlið gangi vel og beri árangur. Þetta 

skref í ferlinu ætti að halda áfram alveg þangað til myndast hefur trúnaðartraust 

milli ráðgjafans og skjólstæðingsins. Ef ráðgjafinn fer of fljótt yfir á næsta skref er 

hætta á að samræðurnar verði of grunnar og beri lítinn sem engan árangur fyrir 

skjólstæðinginn.  

3. Skilgreining hugtaka: Á þessu skrefi í ferlinu ætti tómstundaráðgjafinn að ræða 

helstu hugtökin sem tengjast ferlinu við skjólstæðinginn til að þau hafi sömu 

merkingu fyrir báða aðila og engin misskilningur verði í ferlinu. Helstu hugtökin í 

þessu samhengi eru til dæmis tómstundir, athafnir, vinna, frítími og vellíðan. 

4. Skilgreining á þörfum: Tómstundaráðgjafi hjálpar skjólstæðingi að skilja tengslin 

milli mannlegra þarfa annars vegar, eins og til dæmis þörfina fyrir hreyfingu, 

félagslega virkni og nýja upplifun, og tómstundaþarfa hins vegar. Þá þarf 
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ráðgjafinn fyrst að vera viss um að skjólstæðingur skilji hugtakið þarfir rétt, þ.e. að 

það nái yfir það sem er eftirsóknarvert en ekki það sem er brýn nauðsyn. Þegar 

skilningur á hugtakinu er á hreinu þá er næsta skref að hjálpa skjólstæðingum að 

skilgreina og skilja þær grunnþarfir sem skipta mestu máli í lífi hans. Þá eru 

skoðaðar þær tómstundir sem skjólstæðingur tekur nú þegar þátt í og skilgreint 

hvort þær séu að mæta þessum skilgreindu þörfum hans. Mikilvægt er að 

meðhöndla hverja þörf fyrir sig á markvissan hátt. Oftar en ekki telja 

skjólstæðingar að þeir séu að mæta þörfum sínum fullkomlega sem er svo ekki 

alltaf raunin. Það gæti því verið nytsamlegt að setja upp þarfirnar í töflu og svo 

koma með hugmyndir um mögulegar athafnir sem sinna þessum þörfum. Eftir að 

hafa farið í gegnum þetta skref í ferlinu ætti skjólstæðingur að vera meira 

meðvitaður um gildi og ávinning tómstunda. Einnig undirbýr þetta skref 

skjólstæðinginn fyrir næsta skref sem er markmiðasetning. Þegar einstaklingur 

skilur nákvæmlega þarfir sínar er auðveldara að setja niður markmið til að brúa 

bilið á milli raunhæfs og óraunhæfs tómstundalífstíls.  

5. Skilgreining tómstundamarkmiða: Tilgangur með þessu skrefi er til að 

skjólstæðingur geti sett upp raunverulegt plan um það hvernig hann ætlar að 

bæta tómstundalífstíl sinn, bæði til skammtíma og langtíma litið. Þær upplýsingar 

sem hafa verið skrifaðar niður í fyrra skrefi um þarfagreiningu eru nýttar til að 

auðvelda markmiðasetningarferlið. Markmið skulu vera sett fyrir hverja þörf fyrir 

sig og byggð á því hvernig á að mæta þessum tilteknu þörfum. Markmiðin skulu 

snúa að því að geta orðið að raunverulegum tómstundalífstíl skjólstæðingsins. Til 

að hægt sé að setja slík markmið skal tómstundaráðgjafi leggja áherslu á það að 

markmiðasetningu fylgi engin áhætta og að það sé möguleiki á að breyta 

markmiðunum.  

6. Hindranir til að ná tómstundamarkmiðum: Í þessu skrefi aðstoðar 

tómstundaráðgjafinn skjólstæðinginn við að finna mögulegar hindranir sem gætu 

komið í veg fyrir að ná þessum markmiðum sem hafa verið sett. Þá er einnig rætt 

um það hvernig hægt sé að yfirstíga þessar hindranir og eru lausnir fundnar í 

sameiningu. Tilgangur með því er að gera markmiðin eins raunsæ og hægt er. 

Umræður ættu aðallega að snúa að innri þáttum sem geta mögulega hindrað 

markmiðin en eins og fram hefur komið fela innri hindranir í sér þætti á borð við 

samviskubit, frestunaráráttu og áhugleysi eða skortur á hvatningu, því þeim 

hindrunum er frekar hægt að stjórna heldur en ytri hindrunum.  

7. Skilgreining á getu: Í þessu skrefi eru markmiðin römmuð betur inn og skilgreind 

enn fremur svo að hvert markmið hafi skýra stefnu í samræmi við getu 
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einstaklingsins. Hér er mikilvægt að fullvissa sig um að markmiðin séu skýr, 

mælanleg og í takt við tilvonandi breytta hegðun skjólstæðingsins. Dæmi um það 

er til dæmis ef markmiðið er að skíða oftar þá þarf að hafa á hreinu hversu oft eða 

um hvaða breytingu er nákvæmlega verið að ræða. Skýrara markmið væri þá að 

fjölga skíðatímunum úr tíu klukkutímum á mánuði í tuttugu klukkutíma á mánuði. 

Þegar markmiðin eru sett svona fram þarf að taka tillit til getu hvers skjólstæðings 

fyrir sig og gæta þess að fara ekki fram úr sér og bæta of miklu við markmiðin eða 

stefna of hátt.  

8. Valkostir og afleiðingar: Í þessu skrefi er farið yfir alla valkosti um þær leiðir sem 

eru í boði til að mæta hverju markmiði fyrir sig og svo eru þeir einnig metnir. Þá 

þarf að skoða afleiðingar frá hverjum valkosti fyrir sig og eru mögulegar leiðir 

valdar út frá því. Einnig er sett upp ákveðin aðgerðaáætlun í þessu samhengi. Sem 

dæmi ef markmiðið er að fjölga skíðatímum úr tíu klukkustundum á mánuði í 

tuttugu, gætu mögulegir valkostir verið (1) að fara í þriggja daga skíðaferð í 

hverjum mánuði og skíða að minnsta kosti sex til sjö klukkustundir á hverjum degi, 

(2) að fara í fjórar helgar-skíðaferðir í hverjum mánuði og skíða að minnsta kosti 

fimm klukkutíma hverja helgi eða (3) fara fimm sinnum í eins dags skíðaferð og 

skíða að minnsta kosti fjórar klukkustundir hvern dag. Þá skal fara vandlega yfir 

hvern valkost fyrir sig með tilliti til kostnaðar, ferðatíma, líkamlegs ástands og 

annað sem kemur til. Að lokum er svo hægt að velja þann valkost sem hentar best. 

9. Upplýsingamiðlun: Tómstundaráðgjafi lætur skjólstæðing fá allar mögulegar 

upplýsingar um þær tómstundir sem hann ætlar að taka þátt í eða hefur áhuga á. 

Þar má til dæmis nefna heiti stofnanna, símanúmer, heimilisföng, dagskrár og 

aðrar nytsamlegar upplýsingar.  

10. Þátttaka og mat: Tilgangur með þessu skrefi er að tómstundaráðgjafinn geti 

fullvissað sig um að skjólstæðingur sé orðinn þátttakandi í tómstundastarfi eða 

tómstundum sem byggja á markmiðum og þörfum skjólstæðingsins. Mikilvægt er 

að endurskoða markmiðin eða aðrar mögulegar leiðir til að ná markmiðum ef þörf 

þykir.  

11. Lúkning og eftirfylgni: Þegar fullnægjandi framvinda hefur átt sér stað er kominn 

tími til að loka ráðgjafarferlinu. Þegar komið er að síðasta tímanum skal líta til 

baka yfir allt ferlið og gæta þess að skjólstæðingur viti nákvæmlega hvert leið hans 

liggur í átt að bættum tómstundalífsstíl. Til öryggis fær skjólstæðingur tengilið sem 

hefur síðar samband til að kanna stöðu mála og athuga hvort það sé ekki allt 

samkvæmt áætlun(Leitner og Leitner, 2004; 2005). 
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5.4.3 Tómstundaráðgjöf í meðferðarskyni 

Þriðja tegund tómstundaráðgjafar sem hér er nefnd er sérstaklega ætluð þeim sem eiga 

við frítímatengd vandamál að stríða eins og til dæmis áfengis- eða vímuefnamisnotkun, 

áhættuhegðun, leiða og eirðarleysi, þunglyndi og átröskun og kallast tómstundaráðgjöf í 

meðferðarskyni. Þess háttar ráðgjöf fer oftast fram innan veggja einhverra stofnanna sem 

hluti af annarri meðferð sem einstaklingur er í. Tómstundaráðgjafi vinnur hörðum 

höndum við að draga úr vandanum með því að aðstoða skjólstæðinga við að átta sig á 

mögulegum jákvæðum breytingum hvað varðar viðhorf til tómstunda og athafna í 

frítímanum (Leitner og Leitner, 2012a). Þá snýr þessi tegund tómstundaráðgjafar meira að 

því að draga úr hegðunarvanda heldur en hinar tvær tegundir tómstundaráðgjafar sem 

hér hafa verið nefndar. Aðferðir sem notast er við í ferlinu þegar kemur að 

tómstundaráðgjöf í meðferðarskyni fela einnig í sér þau ellefu ítarlegu skref sem greint var 

frá hér að ofan en þurfa samhliða því að innihalda ákveðið ferli. Þess smá geta að skrefin í 

þessu ferli byggjast einnig á gögnum McDowell (1976) líkt og aðferðir hinna tegundanna:  

1. Skilgreining á frítímatengdum vandamálum og afleiðingum þeirra. 

2. Skilgreining á þeim óskum sem skjólstæðingur hefur til mögulegra breytinga á 

viðhorfum til tómstunda og gerð grein fyrir þeirri hegðun sem getur dregið úr 

hegðunarvandanum.   

3. Setja þarf saman og þróa einstaklingsbundna áætlun um mögulegar 

tómstundir sem geta auðveldað aðlögun skjólstæðings aftur í samfélagið.  

4. Hefja þátttöku viðeigandi tómstunda með eftirliti. 

5. Uppbygging í æfingum um jákvæða sjálfsmynd og jákvætt viðhorf gagnvart 

samfélaginu. Þetta skref á við þegar skjólstæðingur er að útskrifast af ákveðinni 

stofnun eins og meðferðarheimili eða betrunarvistun. 

6. Þróa samband við ákveðna tengiliði sem gera skjólstæðingum kleift að taka 

þátt í starfsemi samfélagsins án eftirlits.  

(Leitner og Leitner, 2005) 

 Ferlið sem skjólstæðingur fer í gegnum ásamt ráðgjafa sínum getur því verið 

mismunandi og tekið mislangan tíma en það fer allt saman eftir því hvar vandamálið liggur 

og hvaða þörfum þarf að mæta. Tómstundaráðgjafinn og skjólstæðingur setja ákveðin 

persónubundin markmið með ferlinu en undirliggjandi er markmiðið alltaf að einstaklingar 

öðlist ávinning af nýtingu frítímans með því að bæta tómstundalífstílinn.  
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5.5 Tómstundaráðgjöf sem nytsamlegt verkfæri  

Í ljósi þess sem ritgerðin snýr að ungmennum á aldrinum 16 til 25 ára hefur verið leitast 

við að tengja tómstundaráðgjöf við þann aldur og þá sérstaklega sem lausn til að yfirstíga 

hindranir á borð við áhættuhegðun og félagslegan vanda. Í því samhengi er vert að 

undirstrika að hægt er að sníða tómstundaráðgjöf fyrir mun fjölbreyttari einstaklinga sem 

og víðara aldursbil. Þá getur tómstundaráðgjöf til dæmis verið sérlega nytsamleg fyrir 

aldraða á nokkra vegu. Þar má til dæmis nefna að ráðgjöfin hjálpar þeim að takast á við 

aukinn frítíma sem verður til þegar þau fara á eftirlaun, hjálpar þeim að finna athafnir sem 

gefa þeim aukinn tilgang til að halda áfram lífinu ásamt því að mynda ný gildi og nýjar 

nálganir þannig að viðkomandi geti notið tómstunda á nýjum forsendum í samræmi við 

heilsu og getu (Leitner og Leitner, 2012b).  

Hins vegar skal það tekið fram að ungmenni eru frekar tilbúin að samþykkja aðstoð og 

fræðslu á borð við tómstundaráðgjöf heldur en aðrir aldurshópar samfélagsins. Þá eru 

ungmenni einnig meira opin fyrir þeim möguleikum sem tómstundaráðgjöf getur boðið 

upp á og telja hana gilda og nytsamlega til að leysa persónuleg vandamál sín (Edwards og 

Bloland, 1980). Þá má velta fyrir sér hvort ungmenni séu betur upplýst um hvað 

tómstundaráðgjöf sé heldur en aðrir aldurshópar eða jafnvel hvort þau séu bara betur í 

stakk búin til að takast á við mögulegar breytingar í lífi sinu. 

Að lokum skal bent á að hægt er að nýta tómstundaráðgjöf á mismunandi stofnunum 

eins og til dæmis í grunn-, framhalds- og háskólum, þeim stofnunum sem tilheyra íþrótta- 

og tómstundasviði sem og velferðarsviði, á meðferðarstofnunum, á heilsugæslustöðvum, 

á spítölum og í fangelsum. Þá er einnig er hægt að sníða tómstundaráðgjöf sérstaklega að 

ákveðnum fámennum hópum eins og til dæmis fyrir fjölskyldur, félagsmiðstöðvar, 

elliheimili og aðrar stofnanir þar sem fagfólk kemur við sögu (Edwards og Bloland, 1980). 

Það er því augljóst að tómstundaráðgjöf getur verið nytsamlegt verkfæri á marga vegu og 

er þar af leiðandi góð og gild ástæða fyrir því að innleiða ætti tómstundaráðgjöf sem 

atvinnugrein á Íslandi. Það að hægt sé að bæta lífsgæði með tómstundum og þátttöku í 

tómstundastarfi stuðlar að meiri hamingju hjá einstaklingum sem mögulega leiðir svo til 

betra samfélags, hvaða samfélag myndi ekki vilja það? 
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6 Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur meðal annars verið fjallað um ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára og þær 

mögulegu hindranir sem geta staðið í vegi fyrir því að þau iðki tómstundir eða taki þátt í 

skipulögðu tómstundastarfi. Farið var yfir ýmislegt sem bendir á mikilvægi tómstunda fyrir 

ungmenni og hafa verið settar fram margar ástæður fyrir því hvers vegna er þörf á að 

yfirstíga hindranir. Niðurstaðan er því sú að jákvæðar og uppbyggjandi tómstundir ættu 

að vera hluti af lífi ungmenna og í rauninni lífi sem flestra. Þar að auki ættu flestir ef ekki 

allir að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nýta frítímann á árangursríkan hátt vegna 

þeirra jákvæðu afleiðinga sem það hefur. 

Höfundur hefur öðlast töluverða reynslu í því að starfa með ungmennum sem hafa 

nægan frítíma og vantar einhverja virkni í líf sitt. Það er hins vegar hægara sagt en gert að 

ætlast til að allir skelli sér í tómstundir eða taki þátt í skipulögðu tómstundastarfi og úr því 

hófst leitin að einhverju verkfæri sem væri hægt að nota til að aðstoða ungmenni við að 

bæta lífsgæði sín. Með þessari ritgerð er nokkuð ljóst að verkfærið er fundið og þar að 

auki verulega nytsamlegt verkfæri, þá á höfundur að sjálfsögðu við tómstundaráðgjöf. 

Markmiðið með ritgerðinni var að ná utan um alla helstu þætti tómstundaráðgjafar til að 

kynna hugtakið fyrir öllum þeim sem hafa áhuga á hjálpa ungmennum að bæta lífsgæðin 

sín. Eins og fram kom hefur tómstundaráðgjöf ekki verið viðurkennd atvinnugrein á Íslandi 

en höfundur telur að mikil þörf sé fyrir slíkt. Þar má til dæmis nefna að með 

tómstundaráðgjöf væri hægt að hjálpa mörgum ungmennum við að komast af rangri 

braut yfir á rétta braut í lífinu. Lang flestir, ef ekki allir, vilja upplifa að þeir hafi einhvern 

tilgang í lífinu og með tómstundaráðgjöf geta ungmenni fundið jákvæðar og uppbyggjandi 

tómstundir sem veita þeim þennan tilgang. Þá gæti tómstundaráðgjöf nýst sérstaklega vel 

á stofnunum eins og meðferðarheimilum, í betrunarvistun, í búsetuúrræðum og í rauninni 

flestum félagslegum úrræðum sem standa ungmennum til boða hér á landi.  

Þá þótti höfundi mikil áskorun að skrifa um hugtak sem er svona lítið þekkt á Íslandi 

en á sama tíma einnig gífurlega spennandi. Höfundur hefur lært virkilega mikið á þeirri 

verkefnavinnu sem fólst í skrifum ritgerðarinnar síðastliðna fjóra mánuði en með hverri 

vikunni virtist áhuginn einnig aukast. Með þessum aukna lærdómi fór einnig að skýrast 

fyrir höfundi hversu mikil þörf er í rauninni fyrir tómstundaráðgjöf á Íslandi. Þá er von 

höfundar að þessi ritgerð geti mögulega verið fyrsta skrefið í þá átt að innleiða og þróa 

tómstundaráðgjöf á Íslandi. 
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