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Ágrip  

Í þessari ritgerð fjalla ég um tómstundir og skilnað á ítarlegan og fræðilegan hátt og reyni 

að finna tengingu þarna á milli. Ég skoða mikilvægi tómstunda og áhrif skilnaðar á líf 

barna og viðbrögð þeirra við honum. Ég leitast við að svara spurningunni hvort tómstundir 

geti stutt við skilnaðarbörn og hvernig? Þar sem skilnaður er gríðarlegt áfall fyrir 

fjölskyldur og ansi algengur í nútímasamfélagi eru mörg börn sem verða fyrir því áfalli og 

langaði mig að sjá hvort að tómstundir gætu hjálpað þessum börnum og unglingum og 

stutt við þau þegar þau verða fyrir áfalli og á meðan því stendur. Ég komst að þeirri 

niðurstöðu að tómstundir eru gott tæki til þess að styðja við börn og unglinga sem lent 

hafa í áfalli líkt og skilnaði foreldra. Tel ég að þessar upplýsingar gætu nýst þeim sem 

umgangast  börn og unglinga, og þeim sem vinna með börnum og unglingum, einkum 

þeim sem vinna með skilnaðarbörn til þess að styðja við þau með tómstundum og lagt 

meira uppúr sértæku hópastarfi fyrir börn sem orðið hafa fyrir áföllum líkt og skilnaði 

foreldra.  
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Formáli 

Í okkar litlu deild í háskólanum, tómstunda og félagsmálafræði deild hefur ekki enn verið 

skrifað um tómstundir og skilnaði og fannst mér því spennandi að reyna að takast á við 

það verkefni. Skilnaður getur haft gríðarleg áhrif á börn og unglinga og tómstundir geta 

verið einstaklega gott hjálpartæki í leit að betri líðan á meðan á skilnaði stendur og eftir 

skilnað. 

  Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Eygló Rúnarsdóttur fyrir ótrúlega þolinmæði og 

umburðarlyndi gagnvart mér við gerð verkefnisins og þakka ég innilega fyrir alla þá hjálp 

og þann stuðning sem ég fékk. Okkar samstarf gekk mjög vel og met ég það mikils. Einnig 

vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir veitta aðstoð og þolinmæði við gerð verkefnisins. 

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, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Fjölskyldan er það mikilvægasta sem flestir eiga og hefur verið kölluð hornsteinn 

þjóðfélagsins og því mikilvægt að hlúa að öllum sem í henni eru.  Flestir foreldrar eru 

hikandi þegar að skilnaði kemur vegna áhrifa hans á börnin þeirra. Stórfjölskyldan sem 

áður tíðkaðist hefur nú vikið úr vegi fyrir kjarnafjölskyldunni, margar gerðir af fjölskyldum 

er staðreynd og stjúpfjölskyldur orðnar algengari en áður. Stjúpfjölskylda er þar sem 

annar eða báðir aðilar sem til hennar stofna eiga barn eða börn með öðrum aðila eða 

aðilum (Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

  Skilnaðartíðni hefur hækkað umtalsvert á Íslandi á síðustu árum (Hagstofan, á.á) 

og eins og flestir vita er skilnaður oftar en ekki mikið áfall fyrir alla sem að honum koma 

og þá ekki síst þau börn og unglinga sem eiga foreldra sem skilja. Skilnaður er aldrei  val 

barna og unglinga og þau geta brugðist misjafnlega vel við þeim breytingum sem verða í 

lífi þeirra þegar foreldrar þeirra ákveða að skilja. Viðhorf fólks til hjónabands, fjölskyldulífs 

og skilnaðar hefur breyst gríðarlega á undanförnum árum. Að vera giftur er ekki talið jafn 

sjálfsagt og áður og skilnaður ekki talin eins slæmur kostur og áður (Benedikt Jóhannsson, 

2004). 

  Í þessari ritgerð leitast ég við að svara spurningunni; Hvernig geta skipulagðar 

tómstundir stutt við skilnaðarbörn. Ég mun byrja á að fjalla um hvað skilnaður er, tíðni 

skilnaða á Íslandi og hvernig börn og unglingar bregðast við því þegar foreldrar þeirra 

skilja og einnig hvaða áhrif það hefur á þau. Þá mun ég einnig fjalla um tómstundir, 

skilgreiningar og lagalegan rétt barna til þátttöku í tómstundum og mikilvægi tómstunda. 

Börn og unglingar geta staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar kemur að þátttöku í 

félags- og tómstundastarfi. Ég ætla að skoða hvaða áskoranir það geta verið, og kafa 

nánar í þá þætti sem ég tel vera mikilvægasta. Tómstundamenntun er nýlegt hugtak sem 

ég mun útskýra en einnig mun ég skoða hvaða aðrar lausnir eru mögulegar fyrir börn og 

unglinga sem standa á þessum tímamótum í þeirra lífi eins og hvort að aðrir fullorðnir 

aðilar geti verið mikilvægur stuðningur og sjá hvort þeir aðilar hafa áhrif á börn og 

unglinga.  
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2 Skilnaður 

Skilnaður er skilgreindur í Íslenskri orðabók sem aðskilnaður og tengslaslit. Skilnaður er í 

íslensku samfélagi orðin mun algengari en áður tíðkaðist. Skilnaður er alltaf merki um að 

einstaklingarnir í sambandinu eigi í erfiðum samskiptavanda og séu ef til vill í 

tifinningalegri kreppu(Ahrons, 1994). Skilnaður er orðin mun viðurkenndari í samfélaginu 

heldur en áður og fleiri börn sem takast á við hann. Opnari umræður eru í samfélaginu um 

að gera það sem er barninu fyrir bestu og virðist það hafa hjálpað til við að börnum líður 

ekki eins ílla og talið er að þeim hafi liðið við skilnað foreldra áður fyrr (Benedikt 

Jóhannsson, 2004). 

2.1 Skilnaður og skilnaðarferli 

Í flestum skilnaðarmálum eru 1-2 börn sem verða fyrir því að foreldrar þeirra skilja. Árið 

2011 voru skilnaðir á Íslandi um 600 talsins(Hagstofa, 2011). Þegar par ákveður að skilja 

þýðir það yfirleitt að parið hefur misst vonina um að eiga ánægjulegt líf saman. Þetta 

hefur ekki eingöngu áhrif á parið sjálft heldur alla í kring um þau. Að skilja er að verða fyrir 

áfalli, og upplifa margir sorg og missi þegar skilnaður á sér stað, þó getur skilnaður einnig 

verið léttir fyrir marga.  Ef mikil óánægja og vandamál eru til staðar á heimilinu þá er oft 

talið að besta lausnin sé skilnaður. Það hefur misjafnleg áhrif á einstaklinga og eru þeir 

misjafnlega fljótir að fara í gegnum ferlið við skilnaðinn.  Skilnaði er oft skipt niður í fjögur 

skeið og byrjun á hverju skeiði fyrir sig markar vendipunkt í þeim samskipta örðugleika 

sem skilnaður getur verið (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

  Fyrsta skeiðið er hugleiðingin um skilnað. Frekar algengt er að aðilar í 

hjónasambandi gangi í gegnum þetta skeið þar sem annar aðilinn ef ekki báðir eru farnir 

að finna fyrir óánægju og kvartanir hafa borið lítinn sem engan árangur. Sá aðili sem er 

óánægður byrjar að fjarlægjast maka sinn og leitar í auknu mæli eftir lífsfyllingu 

annarstaðar frá.  Vera á þessu skeiði þarf þó ekki alltaf að enda með skilnaði. Ef að parið 

er í traustu sambandi og treystir sér til þess að leysa vandamálin í sameiningu með eða án 

hjálpar má líta á það sem styrkleikamerki í hjónabandinu. Börnin finna oftar en ekki fyrir 
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þessu skeiði (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000). 

 Ef hinsvegar það gengur ekki að leysa vandann þá er farið yfir á stig tvö þar sem ósk 

um skilnað á sér stað þegar annar aðilinn er búinn að gefast upp og setur fram skýra 

beiðni um skilnað, sem oft veldur miklu tilfinningalegu álagi hjá fólki og jafnvel óeirðum í 

samskiptum. Sá aðili sem biður um skilnaðinn, sem er oftast konan, upplifir gjarnan 

sektarkennd og kvíða og er lengi á báðum áttum áður en hann lætur verða að formlegri 

beiðni um skilnað (Benedikt Jóhannsson,2004). Þarna er vegið hart að sjálfstrausti annars 

aðilans og verst hann oft með reiðiviðbrögðum en þegar reiðin er runnin sitt skeið tekur 

við sársauki í mynd höfnunartilfinningar, sorgar og oft örvæntingar. Á þessu skeiði reynir 

virkilega á þolinmæði  og þroska þeirra sem eiga í hlut. Hér eru börnin farin að finna fyrir 

vanlíðan hjá öðru eða báðum foreldrum.  

Á þriðja stiginu er svo framkvæmdin á skilnaðnum þar sem parið slítur samvistum, 

býr ekki undir sama þaki og hættir að koma fram saman almennt. Mjög mikilvægt er að 

skilnaðurinn fái góðan aðdraganda og undirbúning, þá sér í lagi ef parið á börn saman þar 

sem skilnaður foreldra er þeim einnig mikið áfall. Oft gengur þetta ferli vel fyrir sig en það 

getur líka gengið mjög erfiðlega, meðal annars ef að þeim einstaklingum sem eiga í hlut 

gengur ekki vel að vinna úr þeim tilfinningum sem hafa komið upp hjá þeim. Í verstu 

tilfellum snýst reiðin upp í biturleika og hefnd einkum hjá þeim sem finnst hann vera 

yfirgefinn og einnig getur verið hörð eigna deila og forsjárdeila. Þessi þrjú stig eru kjarninn 

í skilnaðarferlinu og þar er mesta rótið á tilfinningum og breytingum sem eiga sér stað í 

skilnaði (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Þegar á fjórða stig er komið hefst aðlögun og endurskipulagning á nýju lífi í kjölfar 

skilnaðarins. Hér reynir á alla aðila og verða foreldrar að muna að þó svo að þau séu að 

skilja sem makar eru þau ekki að skilja við börnin sín. Mikilvægt er þeirra vegna að halda 

góðum samskiptum þegar ræða á börnin svo að þau finni sem minnst fyrir ósætti. Hætta 

er á því að átökin milli foreldranna haldi áfram og börnin séu dregin inní. Það gerist oft 

þegar annar eða báðir aðilar hafa ekki náð að vinna úr tilfinningum sínum og biturð og 

hefnd einkenna ennþá samskiptin. Mikilvægt er að draga upp skýr mörk hvað varðar 
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umgengni við börnin og hvernig samskiptum sé best háttað varðandi þau (Benedikt 

Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

2.2 Áhrif skilnaðar á börn og unglinga og viðbrögð þeirra við skilnaði 

Flest börn verða fyrir því að ganga í gegnum einhverskonar breytingar á lífi sínu sem hefur 

áhrif á þau og það hefur sýnt sig í mörgum rannsóknum erlendis að skilnaður er áfall sem 

hefur yfirleitt mikil áhrif á börn, sér í lagi tilfinningalega. Áhrifin eru þó mismunandi eftir 

því þroskastigi sem barnið er á.  

  Þegar áhrifin á yngri börn eru skoðuð kemur í ljós að þau eru mun líklegri til þess 

að upplifa að þau beri ábyrgð á því að mamma og pabbi eru að skilja og upplifa miklu 

frekar óöryggi og kvíða yfir að vera yfirgefin af foreldrum sínum heldur en þau sem eldri 

eru. Yngri börn bregðast oftar sterkar við skilnaði og verða öryggislaus og eiga erfiðara 

með að stjórna skapi sínu. Þau eru því líklegri til þess að sýna óæskilega hegðun og vilja 

oftar en ekki vera límd við foreldra sína öllum stundum. Það er því er hætt við að slæm 

hegðun komi fram hjá barninu, til dæmis í skólanum. Þau sýna óþekkt og virðingarleysi í 

tímum og mögulega geta þau sýnt ofbeldishegðun gagnvart öðrum börnum. (Amato, 

2000; Leon, 2003). Börn velta sér mikið uppúr skilnaði foreldra sinna og spá í hvað þau 

geti gert til þess að koma foreldrum sínum aftur saman og vona að allt verði eins og áður, 

jafnvel þó að samband þeirra hafi verið erfitt, mikil átök og rifrildi þeirra á milli. Börn 

bregðast misjafnlega við erfiðum aðstæðum og þá aðallega eftir því á hvaða aldri þau eru. 

Yngstu börnin verða viðkvæm fyrir álaginu og skynja það vel, þau verða viðkvæmari sjálf 

og vilja oft bara láta halda á sér allan daginn. Börn sem eru á leikskóla aldri hafa ekki náð 

þeim þroska að setja sig í spor annarra og hugsa því allt út frá sér og gera því ekki greinar 

mun á því hvort skilnaðurinn snúist um þau eða foreldrana, þau upplifa því gjarnan að 

skilnaðurinn sé þeim að kenna og upplifa mikið óöryggi og ótta. Börn sem eru á sínum 

fyrstu árum í grunnskóla  sýna oft mjög mikil viðbrögð þegar foreldrarnir skilja, þau 

upplifa kvíða, sorg og mikla hræðslu við að verða yfirgefin, þau neita oft að fara í skólann 

og vilja vera heima til þess að geta haft augun á foreldrum sínum öllum stundum, þá ráða 

þau ekki við allar tilfinningar sem þau finna og þurfa mjög gjarnan aðstoð við að vinna úr 

þeim(Benedikt Jóhannsson, 2004). 
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  Robert Emery (2002) segir í grein sinni að börn á þessum aldri upplifa líka oft 

líkamleg einkenni sem geta verið útskýrð sem sálarleg eins og magaverkur eða 

höfuðverkur en þetta gæti einnig átt við börn á aldrinum níu til tólf ára. Á þeim aldri eru 

þau farin að finna mjög sterkt fyrir tilfinningum foreldra sinna og vilja gjarnan reyna að 

láta þeim líða sem best og gera allt sem þeim dettur í hug til þess. Oftar en ekki líður öðru 

foreldrinu verr en hinu og barnið vill oft vera meira hjá því foreldri (Benedikt Jóhannsson, 

2004). 

  Þó eru einnig börn sem upplifa mikinn létti þegar foreldrar skilja og fara í sitthvora 

áttina. Það eru þau börn sem hafa ítrekað og oft í langan tíma upplifað líkamleg og andleg 

átök milli foreldra sinna og jafnvel sjálf orðið fyrir ofbeldi. Því er ekki hægt að segja að 

skilnaður hafi alltaf neikvæð áhrif á líf barna þó það sé yfirleitt þannig. Þegar skoðaðar eru 

rannsóknir um áhrif skilnaðar á börn sýna þær flestar að þau börn sem hafa upplifað eða 

eru að upplifa skilnað eru í marktækari meiri vanda en önnur börn. Þau eru reiðari, verra 

aðlöguð, standa sig síður í námi og hafa minna sjálfsálit en einnig eiga þau í vanda með 

samskipti við foreldra sína (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2004).   

  Börn eru hinsvegar góð í að aðlagast breyttum aðstæðum þrátt fyrir mikið álag og 

ná því yfirleitt að jafna sig og aðlagast eftir skilnað á einu til þremur árum. Um áttatíu 

prósent skilnaðarbarna líður vel og gengur vel bæði félagslega og andlega eftir að 

aðlögunartíma lýkur, þegar þau hafa gengið í gegnum öll erfiðu stigin og náð að komast 

vel undan þeim (Benedikt Jóhannsson, 2004). Um þrjátíu og átta prósent barna sem 

upplifa fleiri en einn skilnað hjá foreldrum eiga í talsverðum vanda, ýmiskonar 

félagslegum og sálrænum vanda sem þau þurfa aðstoð með. Í íslenskri rannsókn sem var 

gerð árið 2004 kom í ljós að stúlkur á unglingsaldri sem höfðu upplifað skilnað foreldra 

sinna voru daprari en aðrar stúlkur sem ekki höfðu upplifðað skilnað foreldra sinna (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2004).  

  Námsárangur hefur verið skoðaður hjá skilnaðarbörnum og þar kom fram að 

skilnaðarbörn voru að meðaltali með marktækari lægri námsgetu á mörgum sviðum á 

meðan á skilnaði stóð, einnig var hegðun þeirra slakari og félagslegi þátturinn áberandi 

lélegri þar sem þau voru með skertari sjálfsmynd en þau börn sem komu úr 

kjarnafjölskyldum (Benedikt Jóhannsson, 2004). Það gæti verið vegna þess að börnin náðu 
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ekki að vinna nógu vel úr skilnaðinum. Félagsleg færni er mjög mikilvæg fyrir börn og 

unglinga en skilnaðarbörn eru líklegri til þess að eiga erfitt með félagslega færni gagnvart 

öðru fólki sem gæti stafað af skilnaði foreldra en einnig getur það verið álagið og það 

ástand sem þau voru í fyrir skilnað (Amato, 2000; Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2004). 

  Vinir eru mjög mikilvægir fyrir börn til þess að takast á við skilnað og getur oft 

verið erfitt þegar börn þurfa að standa í búferlaflutningum og byrja í nýjum skóla á nýjum 

stað. Amato (2002) segir að börn geti orðið fyrir truflun þegar þau þurfa að skipta um 

skóla og byrja allt aftur á mjög erfiðum tíma í lífi þeirra og er mjög mikilvægt fyrir foreldra 

að hafa í huga að raska daglegri rútínu barna sinna eins lítið og mögulegt er (Amato, 2002; 

Benedikt Jóhannsson, 2004; Leon, 2003). 

  Unglingar bregðast hinsvegar mjög misjafnlega við skilnaði. Unglingar eru að ganga 

í gegnum miklar breytingar í sínu eigin lífi og getur skilnaður því auðveldlega aukið á álag 

og ójafnvægi sér í lagi á gelgjuskeiðinu. Það gæti komið fram í hegðunarvanda og/- eða 

depurð.  Sumir unglingar vilja draga sig meira í hlé frá fjölskyldulífinu og leita til vina og 

félaga og stofna gjarnan til ástarsambands og eiga það til að flytja fyrr að heiman heldur 

en aðrir unglingar. Þarna er ákveðin hætta á aukinni óreglu svo sem neyslu áfengis. Aðrir 

unglingar draga sig hinsvegar í hlé bæði frá fjölskyldu og vinum og finna fyrir áhugaleysi, 

depurð og í sumum tilfellum sjálfsvígshugsunum.  Ungmenni eru oftar en ekki upptekin af 

því hvar þau munu eiga heima þegar foreldra skilja og vilja gjarnan prófa að búa hjá 

báðum aðilum. Hér geta þau hinsvegar lent í tryggðarklemmu gagnvart foreldrum í þeirra 

deilum og ef foreldrar  gæta ekki að sér þá missir unglingurinn traust á þeim. Þó svo að 

unglingar séu að berjast fyrir sjálfstæði sínu og vilji sjálfstæði þurfa þeir einnig á foreldrum 

að halda sem traustum bakhjarli. Einnig er talað um að þegar unglingar upplifa skilnað hjá 

foreldrum ýti það undir vantrú á ástarsambönd og valdi þeim áhyggjum um eigin 

sambönd í framtíðinni og eru þau oft mjög viðkvæm ef að framhjáhald er partur af 

skilnaðnum.  Þó má ekki gleyma að stálpuð ungmenni standa oft og betur af sér skilnaðinn 

en þau sem yngri eru og þurfa ekki jafn mikla umönnun frá foreldrum sínum og geta í 

kjölfarið tekið jákvæðan kipp í þroska við skilnaðinn. Þau verja meiri tíma í að undirbúa sig 

fyrir framtíðina og taka meiri ábyrgð í umönnun yngri systkina og heimilishaldinu. Þó er 

hætta á því að unglingar fari að haga sér eins og fullorðnir of snemma og verði 
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staðgenglar foreldra í umönnun yngri barnanna í fjölskyldunni (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðríður Eydal, 2004; Benedikt Jóhannsson, 2004). 

  Í bók sinni Börn og skilnaður greinir Benedikt Jóhannsson (2004) frá 4 skeiðum í 

viðbrögðum barna við skilnaði. Hann segir að viðbrögð barna séu háð því þroskastigi sem 

barnið er á, ásamt aðstæðum í tilteknum skilnaði, en þó megi flokka gróflega niður skeið 

eftir því hvar þau eru stödd í að aðlaga sig að skilnaðnum.  Fyrri tvö skeiðin vísa til fyrstu 

viðbragða en seinni tvö hvernig börn vinna sig úr áfallinu sem þau hafa orðið fyrir.  

  Fyrsta skeiðið  er vitneskja-áfall. Hér fær barnið vitneskju um skilnaðinn hjá 

foreldrum sínum og hún er áfall fyrir viðkomandi barn og eru fyrstu viðbrögðin því yfirleitt 

sterk,svo sem sár grátur og reiði og þá sér í lagi ef að skilnaðurinn kemur þeim í opna 

skjöldu. Drengir eiga það til að fara meira úr jafnvægi en stúlkur við þessar fréttir fyrst um 

sinn.  

  Annað skeiðið er, ýtt til hliðar. Þar reynir barn, meðan átökin eru í hámarki heima 

fyrir, að gleyma skilnaðinum og einbeita sér sem mest að daglega lífinu, skólagöngu og 

tómstundum. Þetta á þó meira við um stálpaðri börn og unglinga, en yngri börnin eiga 

það frekar til að hanga meira í foreldrum sínum og vilja vera heima öllum stundum sökum 

óöryggis. 

  Þriðja skeiðið er úrvinnsla tilfinninga – depurð.  Á þessu skeiði hefst gríðarleg vinna 

sem krefst samvinnu foreldra og barna í að vinna úr tilfinningum þeirra. Ýmsar tilfinningar 

koma upp en algengastar eru sorg og depurð, sorg yfir missinum yfir því lífi sem 

fjölskyldan lifði fyrir skilnað. Sorgin getur orðið til þess að barn loki sig af og grafi sig niður 

tilfinningalega. Þá eiga börn í meiri hættu á að verða kvíðin og óörugg yfir því hvað verður 

um þau og hvernig líf þeirra á eftir að verða í framtíðinni. Nauðsynlegt er fyrir þau að fá að 

gráta og reiðast og fá útrás fyrir sorginni svo hægt sé að vinna úr málunum. 

  Fjórða skeiðið er sátt – aðlögun. Hér byrja börnin að átta sig á því að skilnaður 

foreldra þeirra er staðreynd sem þau fá ekki breytt. Þau eru orðin meðvituð um aðstæður 

og byrja að laga sig að þeim. Það þýðir þó ekki að þau séu komin yfir skilnaðinn né vonina 

um að allt verði aftur eins og það var. Þau læra þó að lifa með skilnaðnum og geta notið 

lífins aftur eftir skilnað (Benedikt Jóhannsson, 2004). 
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2.3 Tíðni skilnaða 

Gegnum árin hefur tíðni skilnaða aukist til muna. Hér má sjá tölur frá Hagstofunni um lok 

hjúskapar og skilnaða að borði og sæng frá árunum 1991-2011. Til eru tölur allt frá árinu 

1959 en þá voru skilnaðir um 100 talsins en árið 2010 voru þeir hinsvegar um 600 talsins 

og er því aukningin um 600% (Hagstofa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér má svo sjá eftir árum þann fjölda barna sem verða fyrir því að foreldrar þeirra slíta 

sambúð. Í flestum skilnaðarmálum nú til dags eru eitt til tvö börn í fjölskyldunni. 
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3 Tómstundir 

Í vestrænu samfélagi í dag eru tómstundir orðnar fastur liður í daglegu lífi fólks. 

Samkvæmt Leitner og Leitner (2012) ver meðal manneskja mestum tíma ævi sinnar eða 

um tuttugu og sjö árum í svokallaðan frítíma og tómstundir eru þar stór þáttur eins og 

útskýrt verður nánar hér að neðan. 

3.1 Hvað eru tómstundir? 

Á íslensku er ekki mikið til af fræðilegu efni um tómstundir. Tómstunda- og 

félagsmálafræðingar og íslenskir fræðimenn hafa þó unnið hörðum höndum við að bæta 

úr því vegna þeirrar miklu nauðsynjar sem hefur skapast fyrir almennar skilgreiningar á 

hugtökum og efni tengdu faginu út frá íslenskum veruleika. Þegar flett er upp í íslenskri 

orðabók er orðið tómstundir ekki þar að finna. Hinsvegar er orðið tómstund í eintölu skýrt 

sem frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna skyldustörfum(Mörður Árnason, 

2007). Það er mjög lausleg skilgreining á yfirgripsmiklu orði. Í æskulýðslögum Íslands nr. 

70/2007 er hugtakið tómstundir ekki skýrt með neinum hætti en þó er hugtakið 

æskulýðsstarf útskýrt sem starfsemi til eflingar félagslífi meðal æskufólks og hvernig það 

tengist skipulögðu tómstundastarfi (Mörður Árnason, 2007;  Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010). 

  Til er mikið efni um tómstundir og ótal skilgreiningar frá ýmsum erlendum 

fræðimönnum. Ekki er þó til ein heildarskilgreining sem útskýrir hugtakið á einn tæmandi 

veg, það er að segja stórt yfirheiti á hvað tómstundir eru.Fyrir heila fræðigrein er auðvitað 

ekki ákjósanlegt að hugtök séu ekki skilgreind með fullnægjandi hætti. Það leiðir til þess 

að að fræðimenn í faginu vinna á mjög mismunandi hátt og fá út ólíkar niðurstöður í stað 

þess að þeir geti unnið á sama grundvelli. Það er því mikilvægt að fræðimenn taki ávallt 

fram hvaða skilgreiningu/skýringu þeir ætla að notast við í vinnu sinni. 

  Í dag er svokallaður frítími eða frístund einnig orðin hugtök sem eru mikið notuð í 

daglegu tali. Með frítíma á ég við þann tíma sem einstaklingur hefur til aflögu eftir vinnu 

og daglegar skyldur og hvernig hann kýs að ráðstafa honum. Í dag er frístund eða frítími 

barna orðin mun minni en áður það er að segja þessi lausi tími þar sem ekkert skipulagt er 
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á dagskrá, þegar íþróttir voru ekki fyrir alla og frístundaheimili voru ekki til. Nú til dags eru 

börn og unglingar í mun meira mæli í skólanum, á frístundaheimilum eftir skóla eða í öðru 

skipulögðu starfi eftir skóla.  

Hægt er að skilgreina tómstundir á margan máta og öllu jafna eru notaðar fimm nálganir 

sem eru grunnurinn að flestum skilgreiningum á einn eða annan hátt.  

  Tímanálgunin gerir ráð fyrir að tómstundir séu tíminn eftir vinnu, skyldur og 

líkamlegar nauðsynjar. Vandamálið við þá skilgreiningu er margþætt (Blacksaw, 2010; Bull 

ofl., 2003). Í okkar samfélagi eru ekki nærri allir sem vinna fulla vinnu eða vinna yfir höfuð.  

Í janúar síðastliðnum voru 8100 manns atvinnulausir á Íslandi eða um 4,5 %  á aldrinum 18 

til 67 ára og 45.600 manns sem voru utan vinnumarkaðar, það er að segja öryrkjar, fólk í 

fæðingarorlofi og aðrir sem ekki geta stundað vinnu (Hagstofan, 2015). Það er talsverður 

fjöldi fólks og samkvæmt skilgreiningunni ætti þetta fólk að vera í tómstundum meiri 

hluta dags. Samkvæmt Blacksaw (2010) verður tíminn sem fólk eyðir í tómstundir að 

innihalda bæði gæði og ánægju svo sá sem stundar þær finni fyrir vellíðan, þá verða 

tómstundirnar einnig að hafa jákvæð áhrif á manneskjuna (Blackshaw,2010; Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010).  

  Þegar við tölum um tómstundir sem athöfn eða starfsemi þá er áherslan lögð á 

það sem er verið að gera, viðfangsefnið en ekki manneskjuna. Hér er mikið lagt uppúr 

skipulögðum tómstundum og lítið sem ekkert farið inná óformlegar og óskipulagðar 

tómstundir. Tómstundir geta verið skipulagðar líkt og íþróttir, listnám og tónlistarskóli þar 

sem viðkomandi er undir handleiðslu fagmanns og oftar en ekki er greitt fyrir en einnig 

eru til óskipulagðar tómstundir sem er sá tími sem viðkomandi gæti nýtt í bíóferð, ferð á 

kaffihús með vinum og annað eða þar sem viðkomandi stundar tómstundir á eigin vegum 

(Leitner, 2012). Þessi skilgreining á nálgunum er þó mikið notuð en hún segir einmitt ekki 

til um gæði og innihald þeirra tómstunda sem stundaðar eru líkt og tímanálgunin og því 

ekki hægt að notast eingöngu við hana.  

  Þá er einnig hægt að tala um tómstundir útfrá viðhorfi. Þar skiptir viðhorf 

manneskjunnar sem stundar tómstundirnar miklu máli. Viðkomandi ákveður sjálfur hvað 

hann telur vera tómstundir. Viðkomandi telur tómstundir vera það sem veitir honum 

ánægju og vellíðan í frítíma. Nálgunin er meira andleg og ekki afleiðing ytri þátta. Hér gæti 

einum fundist tómstund að hlaupa milli húsa og hringja dyrabjöllum hjá fólki meðan 
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öðrum þyki það alls ekki vera tómstund (Bull ofl.; 2010, Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).   

  Síðasta nálgunin er tómstundir sem hlutverk og segja má að hún sé skyld 

athafnarnálguninni því að í þeim báðum er gerð krafa um það að tómstundirnar hafi 

jákvæð áhrif á manneskjuna sem stundar þær. Í hlutverkanálgunninni segir að það 

mikilvægasta sé að tómstundir hafi notagildi fyrir samfélagið ásamt því að hafa notagildi 

fyrir manneskjuna (Haywood o.fl., 1995). Stebbins vill hins vegar meina að tómstundir hafi 

ekki endilega siðferðilegan grunn og hafi því ekki alltaf notagildi fyrir samfélagið þar sem 

einstaklingur sem stundar ólöglega iðju að mati samfélagsins gæti talið það vera 

tómstundir sínar(Stebbins, 2007). 

  Vanda Sigurgeirsdóttir lektor við Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

menntavísindasviðs Háskóla Íslands hefur rýnt í allar þessar ólíkur nálganir og skilgreinir 

hugtakið tómstundir þannig: 

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

flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

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

eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni 

tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010, 8). 

Ég kýs að notast við þessa skilgreiningu í ritgerðinni. 

3.2 Tómstundaiðkun barna og unglinga 

Í tómstundum á frístundaheimilum er lögð rík áhersla á félagslega færni í bæði leik og því 

starfi sem þar er unnið, börnin læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þá er 

einnig mikið lagt uppúr því að efla hæfni þeirra til að móta sér skoðanir og bera ábyrgð, þá 

læra þau að vinna í hóp. Allt eru þetta góð gildi sem flestir vilja að börnin sín læri 

(Starfsmannahandbók frístundaheimilanna, ed.).  

  Sjá má á nýjustu tölum um skipulagt félags- eða tómstundastarf hjá unglingum í 

áttunda bekk grunnskóla að um 45% stráka og 52% stúlkna taka þátt einu sinni í viku eða 

oftar í skipulögðu félags-og tómstundastarfi. Þegar íþróttir og hreyfing eru skoðuð hjá 

níunda til tíunda bekk í grunnskóla eru um 61% stráka og 54% stúlkna sem taka þátt í 
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íþróttum eða hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, 

Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2014). Börn í fimmta til sjöundabekk voru spurð í könnun sem gerð var 

árið 2013 hvort þau æfðu eða kepptu með íþróttafélagi einu sinni til þrisvar í viku. Kom í 

ljós að um 30-40% barna sögðust gera það og er það er talsverð aukning frá árinu 2011. Í 

sömu könnun kom í ljós að 50% barna í fimmta til sjöunda bekk tók aldrei þátt í 

tómstundastarfi (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi 

Kristjánsson, 2013). 

Hér hægt að sjá hlutfall barna sem 

taka þátt í tómstundum. 

Annarsvegar má sjá árið 2009 og 

hinsvegar árið 2014. Hér sést 

gríðarlega mikil aukning í 

tómstundaiðkun hjá börnum í 

samfélaginu okkar í dag.  Þetta eru 

tölur frá Hagstofu Íslands. 

 

3.3 Mikilvægi tómstunda 

Tómstundir eru stór þáttur í lífi barna og hafa rannsóknir sýnt fram á að tómstundir eru 

mikilvægur þáttur í að móta viðhorf og gildismat hjá börnum og unglingum, hvernig þau 

sjá sitt samfélagslega hlutverk og sinna því (Feldman og Majitasko, 2005). Börn líta upp til 

foreldra sinna og eins og gamalt máltæki segir „börn læra það sem fyrir þeim er haft“. 

Mun meiri vitund er meðal foreldra í dag en áður um mikilvægi tómstunda og 

íþróttaiðkunar fyrir hegðun og þroska hjá börnum og hefur sú vitneskja mótandi áhrif á 

hvernig foreldrar ala upp börnin sín og hvaða uppeldisaðferðir þeir nota. Það er barninu í 

hag að það fá að njóta foreldra sinna og öfugt. Það eru góðir kostir fyrir barn að búa við  

góðar uppeldisaðferðir hjá foreldrum þar sem því er gefið frelsi til þess að fara í 

heimsóknir á listasöfn, tónleika og aðra menningartengda viðburði og mynda sér skoðanir 

á gildum í lífinu (Vincent og Ball, 2007; Amalía Björnsdóttir ofl. 2009). Kennarar og annað 

Mynd 3 – Hagstofa Íslands 
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fólk sem vinnur með börnum tala um að viðhorf og stuðningur frá foreldrum geti skipt 

sköpum fyrir líðan barna. Sálfræðingar sem gerðu rannsókn í þessum efnum segja að góð 

þátttaka foreldra í lífi barna sinna sé lykill fyrir börn að betra lífi og þegar foreldrar sýna 

tómstundum barna sinna áhuga hvetur það þau áfram (Creswell, O‘Connor og 

Brewin,2006). 

 Miðað við íslenskar tölur úr rannsóknum (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir,2012; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon,2009) um frítíma barna og 

unglinga er sjáanlegt að þau börn sem mæta í félagsmiðstöðvar og frístundaheimili eru 

líklegri til þess að taka þátt í því tómstundastarfi sem skólinn þeirra eða sveitarfélagið 

bíður uppá. Það má því segja að með því að mæta í félagsmiðstöð eru börn líklegri til þess 

að verja frítíma sínum í skipulagðar tómstundir. Einnig kom í ljós í umræddum 

rannsóknum að þau börn sem horfa mikið á sjónvarp og eru mikið í tölvum í frítíma sínum 

stunda minna af skipulögðum tómstundum og því í meiri áhættu á að þróa með sér 

neikvæðan lífstíl og áhættuhegðun. Tölvur eru orðnar svo stór partur af lífi barna og 

unglinga í dag og þarf að passa uppá að það verði ekki of ráðandi svo krakkar einangrist 

ekki og félagsleg samskipti verði lítil sem enginn. Niðurstöður frá árinu 2012 sýna að 

hlutfallsleg þáttaka barna og unlinga sem stunda skipulagt félags- og tómstundastarf 

vikulega eða oftar er sú sama og árið 2009. Þó eru stelpur sem eru í áttunda bekk heldur 

að minnka virkni. Sá fjöldi unglinga á aldrinum 12-15 ára sem stunda partí hefur hins 

vegar minnkað mikið frá árunum 1997-2012 en ef litið er í nýjustu tölur frá árinu 2014 má 

sjá að þessar tölur eru nokkuð stöðugar. Þó er virkni stúlkna að minnka lítillega (Álfgeir 

Logi Kristjánsson o.fl. ,2012;  Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014; 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar 

Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 

  Ef við tökum íþróttastarf sem dæmi um gott skipulagt tómstundastarf kemur í ljós 

að þau börn sem stunda íþróttir eru ólíklegri til þess að sýna áhættuhegðun og leiðast 

mögulega útí áfengis- og vímuefnaneyslu og þau eru jafnframt líklegri til þess að ná 

góðum árangri í skólanum (Þórólfur Þórlindsson ofl., 2000). Þarna sjáum við skýrt að 

skipulagt tómstundastarf og þátttaka barna í því er gríðarlega mikilvægt. Rannsóknir sína 
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fram á að þegar tómstundastarf og félagsstarf er skipulagt vel og af fullorðnum og 

menntuðum einstaklingi eða ábyrðarfullum aðila eru líkurnar mun minni að börn og 

unglingar tileinki sér slæman lífsstíl sem einkennist af drykkju, reykingum og öðru 

ólöglegu. Aftur á móti ef börn og unglingar eru virk í tómstundastarfi þar sem enginn 

hefur ábyrgð á starfinu eru líkurnar mun meiri á slæmum lífsstíl. Þetta kemur einnig fram 

þegar íslenskar rannsóknir eru skoðaðar. Þær sýna fram á að þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi er mjög mikilvæg forvörn gegn neyslu áfengis og vímuefna og annarri 

óæskilegri hegðun. (Heller, Larrie, D‘lmperio  og Boris, 1999; Þórólfur Þórlindsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Þetta sýnir að 

mikilvægt er að vinna með börnum og unglingum sé fagleg og skipulögð. Tómstundir eru 

því orðnar stór partur af lífi barna í dag og þar sem börn eru framtíðin fyrir samfélagið er 

full ástæða til þess að hafa starfið sem faglegast . Fagmennska byrjar á faglegum grunni, 

með góðum skilgreiningum og góðu fólki sem er hæft til þess að sjá um börnin okkar í 

frítíma þeirra(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). 

 Í starfi með börnum og unglingum á Íslandi hefur verið lögð rík áhersla á þrjá 

jákvæða þætti sem hafa áhrif á tómstundir þeirra. Í fyrsta þættinum er talað um að 

þátttaka í tómstundastarfi sem er skipulagt hefur mikið gildi fyrir unglinga og veitir þeim 

möguleika á að vera þátttakandi í daglegu starfi á vettvangi og eiga möguleika á að finna 

sér markmið til að vinna eftir. (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2012; Álfgeir Logi 

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

öðrum þættinum er talað um hversu mikilvægu hlutverki stjórnendur gegna og í því 

samhengi er áhersla lögð á þann fullorðna því að gildi  skipulagðra tómstunda sé fyrst og 

fremst fólgið í þeim fullorðna fagaðila sem tekur að sér að skipuleggja starf handa börnum 

og unglingum sem hefur jákvæð áhrif á þau. Í þeim þriðja er vakin athygli á mikilvægi þess 

stuðnings sem börn og unglingar fá með því að taka þátt í tómstundastarfi og eru til mörg 

dæmi þess að börn og unglingar hafa náð persónulegum tengslum við starfsfólk og 

stjórnendur og fengu ómetanlegan stuðning sem þeir höfðu ekki aðgang að heima fyrir 

(Álfgeir Logi Kristjánsson, o.fl. 2012; Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja Björk Baldursdóttir, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2005). 

  Torkildsen(2005) bendir á að tómstundir efli félagsþroska og samskiptahæfni hjá 

börnum og unglingum og þess vegna þyki honum tómstundir svo mikilvægar (Torkildsen, 
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2005). Tómstundir hafa mikið forvarnarlegt gildi en einnig félagslegt, vitsmunalegt og 

uppeldislegt. Börn sem stunda reglubundnar skipulagðar tómstundir undir handleiðslu 

starfsfólks og eru virk líður almennt betur og því mun ólíklegri til þess að leiðast út í 

áhættuhegðun líkt og ofbeldi og vímuefnaneyslu á unglingsárum (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, o.fl., 2009).  

  Bull og félagar(Bull, 2003) segja frá því að börn og ungmenni öðlist félagslegan 

þroska og tilfinningalegan þroska í gegnum tómstundir þar sem þau læra á sjálf sig og 

sínar tilfinningar, bæta samskipti sín við vini og aðra. Að eiga vini er bæði verndandi og 

nauðsynlegt, börn og unglingar mynda oft ný vinasambönd í tómstundum því að þar læra 

þau að umgangast önnur börn í gegnum leik og læra hvaða hegðun er ásættanleg og hver 

ekki (Vincent o.fl. 2007). Í tómstundastarfi fá börn og unglingar tíma fyrir sig þar sem þau 

geta notið sín og gleymt um stund þeirri vanlíðan og þeim raunveruleika sem kann að vera 

heima fyrir (Leversen, Danielsen, Birkeland, Samdal, 2012). 

 Tómstundir eru því mikilvægar fyrir börn og unglinga á mjög margan hátt og því 

þarf að huga vel að tómstundum þeirra barna og unglinga sem eiga við erfiðar aðstæður 

heima fyrir, líkt og skilnað. 

3.4 Lagalegur réttur barna til þátttöku í tómstundum 

Samkvæmt Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna eiga öll börn rétt á því að 

aðildarríkin viðurkenni rétt barns til þess að taka þátt í tómstundum, fara í leiki og fá 

skemmtun sem hentar þeirra aldri og fái frelsi til þess að taka þátt í listum og 

menningarviðburðum. Einnig skulu aðildarríkin virða og efla rétt barna til þess að taka 

þátt í þeim og stuðla að því að öll börn fá viðeigandi og jöfn tækifæri til þess að stunda 

skipulagðar tómstundir. 

  Það flækir hins vegar málið þegar barn býr á tveimur stöðum það er að segja þegar 

foreldrar skipta með sér forsjá og barnið býr hjá móður annars vegar og föður hins vegar. 

Þá getur jafnvel verið um það að ræða að foreldrar búi ekki í sama bæjarfélagi og getut 

það leitt til minni þáttöku barns í tómstundum. Einnig gæti annað foreldri staðið í vegi 

fyrir því að barn taki þátt vegna þess að of langt er að fara ef um annað bæjarfélag er að 

ræða eða foreldri hefur ekki tök á að fara með það á æfingar eða annað.  í 28. grein 

barnalaganna (2007) segir að foreldrum beri skylda til þess að fræða börnin sín og stuðla 
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að því að þau fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við þeirra áhugamál og hæfileika.  

Þar segir einnig að þeir foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá yfir barni beri skylda til 

að taka sameiginlegar ákvarðanir hvað varðar barnið og hvað sé því fyrir bestu. Þó hefur 

það foreldri sem barnið hefur lögheimili hjá rétt til þess að taka ákvarðanir varðandi val á 

leik- og grunnskóla, daggæslu, heilbrigðisþjónustu og reglubundið tómstundastarf. 

Nauðsynlegt er þó að hafa þarfir og óskir barnsins í huga (Barnalög, 2003/76;  Samningur 

sameinuðu þjóðanna, 1992). 
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4 Áhrifaþættir í tómstundaþátttöku barna og unglinga  

Þegar kemur að tómstundum geta verið margar hindranir sem standa í vegi fyrir þátttöku 

eða viðfangsefninu.  Þær hindranir sem verða teknar fyrir eru áföll, félagsleg staða og 

fjárhagur. Þegar við verðum fyrir neikvæðri lífsreynslu og áföllum, svo sem ástvina missi, 

slysum, hamförum eða fjölskylduharmleik geta þeir atburðir valdið stressi og truflað 

daglegt líf svo um munar. Til þess að komast frá slíkum áföllum hjálpar að nýta sér 

félagsleg úrræði.  Rannsóknir á tómstundum og félagslegum áföllum hafa sýnt að 

tómstundir geta verið mikilvægar í að draga úr líkum á því að streita verði lamandi á 

einhvern hátt(Kleiber, Hutchinson og Williams, 2002). 

  Samkvæmt fræðimanninum Michael Bittman (2002) eru tómstundir ekki sölu- eða 

verslunarvara. Þó hefur þátttaka í tómstundum oft í för með sér töluverðan kostnað, til að 

mynda keppnisgjöld og æfingafatnað. Þetta vill Bittman meina að sé mjög hamlandi fyrir 

þau börn sem búa við skort á peningum og skort á tíma og þau geti hreinlega útilokist 

algjörlega frá  skipulögðum tómstundum. Þegar fjölskyldur eru orðnar stærri og þá sér í 

lagi þegar börn eru komin yfir 12 ára aldurinn fara útgjöld tengd  skipulögðum 

tómstundum að hækka verulega og getur það verið mjög hamlandi fyrir fjölskyldur. Þetta 

sýnir okkur hvað fjármagn getur skipt miklu máli fyrir þátttöku í skipulögðu 

tómstundastarfi fyrir foreldra með börn og hvernig það getur verið hindrandi í þátttöku ef 

skortur er á fjármagni (Bittman,2002).  

  Fjárhagstaða fjölskyldu getur breyst þegar foreldrar skilja þar sem tveir aðilar ráku 

eitt heimili sem nú er skipt í tvennt og sinnir aðeins annað foreldrið öllum rekstri á hverju 

heimili fyrir sig ef viðkomandi hefur ekki fundið sér nýtt samband.  Fjárhagserfiðleikar eru 

enn eitt áfallið sem bæði börnin og foreldrarnir þurfa að takast á við  í tengslum við 

skilnaðinn og bætir það í neikvæðu áhrifin á þau. Þó gæti annað foreldrið eða bæði hafa 

byrjað nýtt samband og átt því auðveldara með fjárhag. Það getur oft þýtt niðurskurð á 

ýmsum sviðum og oft verða tómstundir barnanna fyrir barðinu á þeim því oft getur reynst 

erfitt að borga fyrir dýrar tómstundir t.d. skólagjöld í tónlistarskóla, æfingagjöld í íþróttir 

eða tómstundaheimili. Þó eru sum sveitarfélög sem reyna að koma til móts við einstæða 
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foreldra og fólk í fjárhagsvanda með ýmsum leiðum eins og frístundakort, afslátt af 

skólagjöldum í leikskóla og hærri barnabætur (Benedikt Jóhannsson, 2004; Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2012). 

  Ef við skoðum tölur frá íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2012 fyrir 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og 

Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd til þess að kanna aðstæður Reykvískra 

barnafjölskyldna sjáum við að af þeim sem þiggja fjárhagsaðstoð frá borginni eru 89% 

þeirra einhleypir einstaklingar og 73-82% þeirra með eitt til þrjú börn á framfærslu. Þar 

sjáum við skýrt að það eru ansi mörg börn í Reykjavík sem búa við skort og þá sér í lagi 

börn sem búa hjá einu foreldri og Bittman segir í grein sinni að tómstundir fái ansi oft að 

sitja á hakanum hjá fjölskyldum sem þurfa fjárhagsaðstoð (Bittman,2002; Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2012).  

  Í reglum Reykjavíkurborgar er heimilt að veita þeim foreldrum sem þiggja 

fjárhagsaðstoð auka aðstoð eða um tólf þúsund krónur á mánuði til þess að greiða fyrir 

leikskóla, frístundaheimili, skólamáltíð eða þátttöku í félags-og tómstundastarfi . Foreldrar 

voru spurðir hvort þeir hefðu á síðasta ári nýtt sér þessa aðstoð og þá kom í ljós að 56% 

þeirra höfðu gert það. Foreldrar sem áttu börn á aldrinum 6-9 ára voru líklegastir til þess 

að nýta sér hana en þeir sem áttu börn á aldrinum 15-18 ára voru ólíklegastir til þess að 

nýta sér aðstoðina.  Þá má einnig sjá að 81% þeirra virtist nota aðstoðina í að greiða fyrir 

dvöl á leiksskóla og einungis 8% í félags- og tómstundastarf(Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2011).  

  Áður fyrr var þunglyndi talin sjúkdómur sem einungis fullorðið fólk gæti þjáðst af, í 

dag er hins vegar hægt að greina þunglyndi um unglingsaldurinn og jafnvel fyrr, hægt er 

að finna þau börn sem eru í áhættu á að fá þunglyndi og aðstoða þau með forvörnum. 

Þunglyndi hjá börnum byrjar oft með því að barnið sýnir breytta hegðun og langar ekki að 

gera neitt, vill ekki leika eða hitta vinina, hættir í tómstundastarfi og svefnrútína raskast. 

Börn sem lenda í skilnaði foreldra eru líklegri til að finna fyrir kvíða vegna álagsins sem 

þau verða fyrir sem getur leitt til þunglyndis. Börn sem hafa lent í einelti og/- eða glíma 

við erfiðleika heima fyrir eru líklegri heldur en önnur börn til að finna fyrir kvíða og 

þunglyndi en einnig geta þau verið útilokuð félagslega(„Einelti“ , e.d). Félagsfælni er mikill 

kvíði og lýsir sér í ótta við fólk og sérstaklega ef um fjölmenni er að ræða þar sem 
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einstaklingurinn óttast það að öll athyglin muni beinast að honum og hann muni verða sér 

til skammar. Börn upplifa gjarnan skömm þegar foreldra skilja. Félagsfælni kemur oftast í 

ljós í kring um 11 ára aldurinn og leiðir hann oftar en ekki til félagslegrar einangrunnar og 

eru því börn sem þjást af félagsfærni mun ólíklegri til þátttöku í skipulögðu 

tómstundastarfi (Ólafur Þór Ævarsson, á.á).  

  Félagsleg einangrun getur líka komið fram hjá börnum sem glíma við tölvufíkn eða 

vinaleysi, fötlun, bæði líkamlega og andlega og hjá börnum sem eru af ólíkum uppruna. 

Börn sem upplifa skilnað foreldra sinni eru líklegri til að vera í tölvunni og loka sig af frá 

vinum eins og áður sagði og því í áhættu á félagslegri einangrun. Börn með fatlanir eru í 

mikilli hættu á því að verða fyrir félagslegri einangrun, árið 2005 voru 7,5% 

grunnskólabarna skilgreind með geðræn vandamál svo sem kvíða, þunglyndi, 

athyglisbrest og ofvirkni. Umhverfið hefur oft áhrif þegar kemur að tómstundaiðkun, 

félagskapur og vinahópar hafa áhrif á hvort viðkomandi taki virkan þátt í skipulögðu 

tómstundastarfi, vinir eru gríðarlega öflugt tæki í að vinna á móti félagslegri einangrun og 

betri félagslegri líðan hjá börnum og unglingum. Því er mikilvægt að gæta vel að 

skilnaðarbörnum og fylgjast með vinasamböndum þeirra og hvetja þau til þess að taka 

þátt í skipulögðu tómstundastarfi (Haberstick, Zeiger, Corley, 2014). 

  Erlendir ríkisborgarar á Íslandi árið 2014 eru um 325 þúsund talsins og þar af eru 

börn 1-18 ára um 80 þúsund(Hagstofan, á, á) . Má því segja að það séu ansi mörg börn á 

Íslandi sem eru í áhættuhóp fyrir félagslega einangrun og þar með einangrun frá 

tómstundastarfi. Munur virðist vera á hvaðan úr heiminum börnin koma, hver 

trúarbrögðin eru og hvernig menningu þau búa við, forvarnir virðast heldur ekki ná 

nægilega vel til barna og foreldra með erlendan uppruna. Menning og tungumál eru því 

hindrun í skipulögðu tómstundastarfi. Börn sem eiga foreldra af erlendum uppruna 

upplifa líka skilnaði hjá sínum foreldrum og eru þau því í enn meiri áhættu á félagslegri 

einangrun (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson og Andrea 

Hjálmsdóttir, 2006). 

  Tölvunotkun og sjónvarpsáhorf eru í dag stór partur af lífi barna og unglinga, 

flestum börnum tekst vel upp í að samtvinna skipulagðar tómstundir með fram þeim 

óskipulögðu en þó eru alltaf til börn og unglingar sem missa stjórn á tölvunotkun og loka 

sig af og telja sig ekki þurfa á vinum að halda, þau eiga vini í tölvunni, og börn sem standa 
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í skilnaði eru líklegri til þess að loka sig af með tölvunni sinni (Young, 2009). 

  Augljóst er að það geta verið margir þættir sem hafa áhrif á þátttöku barna og 

unglinga í skipulögðu tómstundastarfi, og þessir hópar sem sagt hefur verið frá hér eru því 

sérstaklega viðkvæmir ef til skilnaða foreldra þeirra kæmi.   
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5 Skipulagðar tómstundir sem stuðningur 

Vegna þess hve mikilvægar tómstundir eru í lífi barna og unglinga er nauðsynlegt að finna 

leiðir til að styðja börn sem lenda í erfiðleikum líkt og skilnaði með aukinni þátttöku, og 

koma þannig í veg fyrir félagslega einangrun og vanlíðan sem getur komið upp hjá 

skilnaðarbörnum og til þess að styðja þau í daglegu lífi. 

5.1 Tómstundamenntun 

Börn og unglingar vita oft ekki hvað þau eiga að gera við þann frítíma sem þau hafa og vita 

mögulega ekki af öllu því skipulagða tómstundastarfi sem er í boði fyrir þau eða að þau 

sýna því ekki áhuga. Tómstundamenntun er frekar nýtt hugtak hjá íslenskum 

fræðimönnum sem þó eru farnir að nota hugtakið í auknu mæli. Með tómstundamenntun 

er átt við form sem ætlað er til þess að auka færni og þekkingu hjá börnum og unglingum 

en einnig fullorðnu fólki í að nýta frítíma sinn á uppbyggjandi hátt. Þetta er gert með 

markvissri og kerfisbundinni menntun til þess að einstaklingar nái í settum markmiðum 

með að nýta frítímann á jákvæðan hátt. Breytingarnar geta tengst okkar innri þáttum svo 

sem skoðunum, tilfinningum, viðhorfi og hegðun. Tómstundamenntun getur orðið til 

bæði við formlegar og óformlegar aðstæður(Ruskin og Sivan, 1995). Tómstundamenntun 

getur skapað ýmis tækifæri og möguleika fyrir börn og unglinga með því að gefa þeim færi 

á auknum lífsgæðum og færi á að sjá þau tækifæri og möguleika sem bíða þeirra. Þekking 

þeirra á tómstundum er aukin og hvetur þau til þess að nota tómstundir meira í sínu lífi 

(Dattilo, 2008). Í raun má því segja að tómstundamenntun sé einskonar þroskaferli þar 

sem viðkomandi skilur mikilvægi tómstunda á lífsgæði sín og gæðin fyrir samfélagið þar 

sem viðkomandi hefur lært að taka sjálfstæðar ákvarðanir um frítíma sinn( Mundy, 1998). 

  Frítími er sjálfsagður hlutur fyrir flestum sagði Csikszentmihalyi(1997). Fólki finnst 

það ekki þurfa neina sértæka þekkingu til þess að geta notið frítímans vel en rannsóknir 

hafa sýnt að það getur verið mun erfiðara að njóta frítímans heldur en skólans. Þó svo að 

fólk hafi nógan frítíma þarf það ekki endilega að þýða bætt lífsgæði þess nema að 

viðkomandi kunni að nota þennan tíma á árangursríkan hátt. Segir Csikszentmihalyi að 
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fólk sé almennt ekki vel undirbúið undir frítímann og færni og þekking sé ekki 

sjálflærð(Csikszentmihalyi, 1997). 

  Hugtakið tómstundamenntun hefur einnig verið skilgreint sem heildrænt 

þróunarferli. Einstaklingar læra að skilja sjálfan sig og sínar tómstundir og tenginguna á 

milli tómstunda og vinnu eða skyldum daglegs lífs og vilja sumir fræðimenn meina að 

tómstundamenntun sé mjög mikilvæg til þess að skilja tengslin milli tómstunda og daglegs 

lífs (Dell o.fl,1996). 

5.1.1 Tómstundamenntun og skilnaðarbörn 

Tómstundamenntun gæti verið góð lausn fyrir skilnaðarbörn sem hafa einangrast frá 

tómstundum eða stunduðu litlar sem engar tómstundir áður. Í tómstundamenntun fær 

viðkomandi barn eða unglingur stuðning í að finna hvað viðkomandi er góður í og hvað 

honum finnst skemmtilegt að gera. Börn og unglingar læra að nýta frítímann sinn á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt sem gæti verið sá stuðningur sem þau þurfa á að halda 

þegar þau eru að takast á við skilnað foreldra sinna. Tómstundamenntun opnar augu 

þeirra fyrir möguleikum og tækifærum sem þau mögulega vissu ekki af áður. 

  Ef að tómstundamenntun væri einn grunnþáttur í starfi með börnum og 

unglingum gæti það verið heilmikill styrkur fyrir börn sem lenda í áfalli. Þau hefðu sterkt 

bakland í tómstundum sem þau hefðu greiðan aðgang að. Mætti segja að börn og 

unglingar gætu verið vel tómstundamenntuð. 

5.2 Mikilvægir aðrir fullorðnir 

Rannsóknir hafa verið gerðar á fólki sem vinnur með börnum og unglingum í frítíma 

þeirra. Þær niðurstöður sýndu að þó svo að starfsfólkið hafi verið ólíkar persónur áttu þau 

það sameiginlegt að setja ávallt hag og þarfir barnanna í forgang(Benard, 2004). 

Rannsóknir hafa einnig verið gerðar á sambandi barna og unglinga við fullorðna sem voru 

taldir mikilvægir í lífi þeirra. Góður hluti af þátttakendum átti í þýðingarmiklu sambandi 

við einhvern mikilvægan fullorðin. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að þeir mikilvægu 

fullorðnir náðu að sameina sína jákvæðu eiginleika og vináttusamband á 

jafningjagrundvelli.  Unglingarnir greindu frá því að þeir veittu þeim stuðning þegar á 

þyrfti að halda og komu fram við þá af virðingu, gott var að tala við þá um hvað sem er og 

hjálpuðu þeir þeim með áhugamálin sín (Beam, Chen og Greenberger, 2002). 
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  Í Starfsmannahandbók félagsmiðstöðva í Reykjavík segir að fólk sem vinnur í 

félagsmiðstöðvum fyrir börn og unglinga gegni mikilvægu uppeldishlutverki og gegni oft 

mikilvægu hlutverki í lifi barna og unglinga. Starfsfólkið er oft fyrirmynd hjá börnum og 

unglingum og sinna fjölbreyttu og mikilvægu starfi í lífi þeirra, svo sem ráðgjafi og 

trúnaðarvinur. Að eiga trúnaðarvin sem hægt er að leita til skiptir sköpum fyrir börn og 

unglinga sem eiga erfitt heima fyrir til dæmis vegna skilnaðar foreldra þar sem þau upplifa 

sig oft ein og hafa engan sem þau treysta til að tala við(Benedikt Jóhansson, 2004; 

Starfsmannahandbók Reykjavíkurborgar ,e.d ). Mikilvægir fullorðnir gætu verið starfsfólk í 

skipulögðum tómstundum, starfsfólk í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum eða annað 

starfsfólk á vettvangi barna og unglinga. Mikilvægir fullorðnir gætu verið sá stuðningur 

sem barni eða unglingi sem stendur í skilnaði og upplifir mögulega vanlíðan þarf á að 

halda.  

  Fjárhagur virðist standa í vegi fyrir skipulagðir tómstundaiðkun hjá börnum og 

unglingum. Vegna þess hve fáir nýta auka styrk Reykjavíkurborgar til þess að nota í 

skipulagðar tómstundir væri mögulegt að sá mikilvægi fullorðni sem starfar á vettvangi 

barna og unglinga gæti vakið athygli á styrknum og hvatt til þess að sækja um. 

Reykjavíkurborg þyrfti að reyna að kynna betur þennan styrk fyrir þeim fjölskyldum sem 

eru að þiggja fjárhagsaðstoð frá borginni vegna þess hve fáir eru að nota hann.  
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6 Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram fer tíðni skilnaða vaxandi á Íslandi og er það 

umhugsunarvert. Skilnaður foreldra er því raunveruleiki hjá sífellt fleiri börnum og 

unglingum. Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að börn og unglingar taka því mjög 

misjafnlega þegar foreldrar skilja og oftar en ekki eru þau að upplifa neikvæðar 

tilfinningar sem þau þurfa hjálp við að greiða úr. Þau eru almennt reiðari og loka sig oft af. 

Mun meiri líkur eru á því að skilnaðarbörn sýni áhættuhegðun, finni fyrir vanlíðan og lendi 

í félagslegum erfiðleikum.   

  Mikil björg er fyrir skilnaðarbörn að hafa aðgang að skipulögðu tómstundastarfi. 

Sýnt hefur verið fram á að skipulagt tómstundastarf hafi góð áhrif á líðan barna og 

unglinga og tel ég að tómstunda- og félagsmálafræðingar og annað ábyrgt starfsfólk á 

vettvangi barna og unglinga geti verið gríðarleg hjálp fyrir börn sem standa í eða hafa 

staðið í skilnaði foreldra sinna. Mikilvægt er að ná til þessar barna og fá þau til þess að 

stunda félagsstarf og eignast góða vini, því að vinasambönd eru svo gríðarlega mikilvæg í 

lífi barna og unglinga. Í skipulögðu tómstundastarfi eru þau innanum jafningja og 

mikilvæga aðra fullorðna þar sem þau geta tekið þátt í ýmiskonar starfi sem hefur jákvæð 

áhrif á líðan þeirra og getur styrkt félagslega stöðu þeirra. Ásamt því að þau fá 

nauðsynlega pásu frá því neikvæða umhverfi sem vill oft verða til heima fyrir þegar á 

skilnaði foreldra þeirra stendur.  

  Tómstundir styðja því á mjög margbreytilegan hátt við skilnaðarbörn og því er 

mjög mikilvægt að kynna tómstundir sem tæki fyrir fólk til þess að vinna úr áföllum á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt svo að flest börn sem þurfa að upplifa skilnað hjá 

foreldrum sínum jafni sig sem fyrst og geti haldið ótrauð áfram með líf sitt og ekki látið 

skilnaðinn hafa áhrif á þau í framtíðinni. 
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