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Formáli 

Verkefnið Tómstundamenntun í framhaldsskólum er lokaverkefni til fullnaðar MA-

gráðu á námsleiðinni Menntun framhaldsskólakennara við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins er 40 einingar. Ég útskrifaðist sem tómstunda- 

og félagsmálafræðingur vorið 2009 en hef alltaf haft áhuga á kennslu. Fyrir mér er 

kennsla frábær leið til að láta gott af sér leiða á svo+ fjölbreytilegan máta. Sem 

kennari færðu tækifæri til að vinna með ólíku fólki og veita þeim þekkingu og 

reynslu á efni sem er þér sjálfum hugleikið. Að kenna er miklu meira en ,,bara 

kenna‘‘, það er að veita nemendum innblástur fyrir ákveðnu efni, opna möguleika 

þeirra á frekari námi og hvetja þá til að nýta hæfileika sína til að ná hámarks getu. 

Tómstundamenntun vakti áhuga minn þegar ég hóf mitt meistaranám, því 

hugmyndafræðin er tiltölulega ný af nálinni eins og hún lítur út í dag. Ég vildi kanna 

betur hvað stendur að baki hugtakinu tómstundamenntun og búa til áfanga fyrir 

nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla. Að hanna námskeið er krefjandi og 

skemmtilegt. Þar sem hugtakið tómstundamenntun er flestum framandi gefur það 

mér, sem verðandi kennari, tækifæri til að nálgast efnið á fjölbreyttan og skapandi 

hátt. Þetta verkefni endurspeglar því hvernig kennari ég vil vera. 

Leiðbeinandi var Kolbrún Þ. Pálsdóttir lektor í tómstunda- og félagsmálafræði 

og sérfræðingur var Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor í tómstunda- og 

félagsmálafræði og vil ég þakka þeim báðum alla þá þolinmæði og þann stuðning 

sem þær veittu á meðan verkið var unnið. Einnig vil ég þakka góðum vinum 

mínum, Sigrúnu Elíasdóttur og Ívari Erni Reynissyni sem aðstoðuðu mig við 

yfirlestur og faglega ráðgjöf á verkefninu. 
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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að gera grein fyrir hugtakinu tómstundamenntun                   

(e. leisure education), skilgreiningum ásamt því að gera grein fyrir rannsóknum sem 

styðja hagnýtan tilgang þess að kenna tómstundamenntun í framhaldsskólum. Annar 

tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig tómstundamenntun samræmist 

hugmyndum um nám og kennslu. Tómstundamenntun felst í því að undirbúa og 

mennta einstaklinga til þess að nota frítíma sinn á uppbyggilegan hátt. Lagt var upp 

með það markmið að útfæra tómstundamenntun til kennslu í framhaldsskólum. Það 

var gert með því að útbúa áfanga sem innihélt átta kennslustundir sem kenndar eru á 

sex vikum fyrir nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla. Áfanganum er ætlað að 

samþætta með öðrum námsáföngum s.s. lífleikni.  Kennsluáætlanir voru útbúnar og 

hannaðar eftir tómstundahæfnilíkani Stumbo og Peterson (e. leisure ability model), til 

notkunar fyrir kennslustundirnar, sem hver tekur 60 mínútur. Verkefnið sjálft er 

fræðileg umfjöllun auk þess að vera hagnýtt verkfæri fyrir sem vilja kenna 

tómstundamenntun. Unnið var með fjóra grunnþætti tómstundamenntunar sem eru; 

tómstundavitund, félagsleg hæfni, tómstundabjargir og tómstundafærni (Stumbo og 

Peterson, 1998). Hver þáttur stuðlar að betri hæfni og færni nemenda á hinum ýmsu 

sviðum sem eiga að leiða til aukinna lífsgæða og betri nýtingu á frítíma. Ekki er 

sjálfsagt að hver og einn einstaklingur viti hvernig best sé að nýta sinn frítíma á sem 

uppbyggilegasta máta svo að lífsgæði aukist eða tiltekin færni eflist. Rannsóknir sýna 

að ungmenni á framhaldsskólaaldri hafa oft ekki þekkingu né reynslu af tómstundum 

sem bæði vekja áhuga eða eru í boði á hverjum stað fyrir sig. Tómstundamenntun 

eykur ekki bara skilning og þekkingu þeirra á tómstundum heldur líka hvernig skal 

nálgast þær. Auk þess eykst þekking og skilningur á sínum eigin löngunum og þörfum 

og nemendurnir gera sér betur grein fyrir hvar áhugasvið þeirra liggur. Slík þekking 

getur skilað sér í betri og virkari tómstunda- og/eða frítímaiðkun einstaklinga. 
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Abstract 

Leisure education in upper secondary schools 

The purpose of this thesis is to clarify the concept of leisure education, definitions and 

explain the research supporting practical purpose to teach leisure education in 

schools. Another purpose of the thesis is to see how leisure education is consistent 

with the notions of teaching and learning. Leisure eucation is the process of preparing 

and educating individuals how to use their free time constructively. This was 

proposed with the objective of implementing leisure education for teaching in 

secondary schools. That was done by preparing a course containing eight lessons, 

taught in six weeks, for students in the first year in upper secondary schools. The 

course is designed to integrate with other courses such as lifeskills. The course was 

constructed and designed after the leisuremodel by Stumbo and Peterson in use for 

lessons, each of which takes 60 minutes. In short, leisure education is structured upon 

preparing and educating individuals to use their free time in a constructive way. The 

project itself is a theoretical discussion as well as being a practical tool for teachers to 

educate students. Working with four elements in leisure education witch are; leisure 

awareness, social skills, recreational resources and leisure skills (Stumbo and 

Peterson, 1998). Each component contributes to better qualifications and skills of 

participants in various fields which lead to increased quality of life and better use of 

leisure time. It is unquestionable that each individual knows how to utilize their free 

time in the most constructive way so that quality of life is increased or specific skills 

are strengthened. Studies show that young people in secondary school, often do not 

have the knowledge nor the experience of both leisure interest or what is available 

locally. Leisure education increases not only understanding and knowledge of 

individuals leisure but also how to approach it. In addition, increased knowledge and 

understanding of their own desires and needs can make students to be more aware of 

where their interests lies. Such knowledge can results in better and more active 

recreational and/or leisure activities by individuals. 
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1 Inngangur 

,,Tómstundamenntun? Er það að kenna fólki hvað tómstundir eru?‘‘ Þetta er algeng 

spurning sem ég er spurð að þegar ég nefnið hugtakið ,,tómstundamenntun‘‘              

(e. leisure education). Í raun er það rétt, en þó felst mun meira í hugtakinu 

tómstundamenntun. Tómstundamenntun er fag sem einna helst er skylt faginu 

lífsleikni. Líkt og í lífsleikni byggist tómstundamenntun gjarnan á nánu sambandi milli 

nemenda og kennara, þar sem unnið er með námsefni sem snýr að persónulegum 

þroska og þörfum nemenda. Í lífsleikni er lögð áhersla á að ,,kenna‘‘ nemendum á lífið 

en í tómstundamenntun er lögð áhersla á að kenna nemendum á sig sjálfa, um 

langanir sínar og þarfir. Í þessu verkefni mun ég skýra hugtakið tómstundamenntun og 

hvernig er hægt að innleiða tómstundamenntun í framhaldsskóla. 

Verkefnið sem hér er kynnt er lokaverkefni til MA-prófs í menntun 

framhaldsskólakennara við Háskóla Íslands. Megintilgangur verkefnisins er að gera 

grein fyrir hugtakinu tómstundamenntun, skilgreiningum þess og auk þess skýra frá 

þeim rannsóknum sem styðja hagnýtan tilgang þess. Annar tilgangur verkefnisins er 

að skoða hvernig tómstundamenntun samræmist hefðbundnum hugmyndum um nám 

og kennslu. Ég leitast við að sýna fram á að skipulögð tómstundamenntun innan 

framhaldsskóla getur skapað spennandi vettvang til að efla tómstundavitund 

ungmenna og möguleika þeirra til að nýta frístundir sínar á uppbyggilegan hátt. 

Hagnýtt gildi verkefnisins felst í því að útfæra tómstundamenntun til kennslu í 

framhaldsskólum. Ég útbjó áfanga í tómstundamenntun sem inniheldur átta 60 

mínútna kennslustundir, sem kenndar eru á sex vikum fyrir nemendur á fyrsta ári í 

framhaldsskóla. Áfangann má kenna einan og sér eða samþætta með öðrum 

áföngum, til að mynda lífsleikni. Kennsluáætlanir hannaði ég og útbjó eftir 

tómstundamenntunarhæfnilíkani (e. leisure ability model) Stumbo og Peterson 

(1998). 
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Tómstunda- og félagsmálafræði er kennd í nokkrum  framhaldsskólum á Íslandi líkt 

og í Borgarholtsskóla og Menntaskólanum á Egilsstöðum. Einnig hefur tómstunda- og 

félagsmálafræði verið kennd við Háskóla Íslands frá árinu 2001. Tómstunda- og 

félagsmálafræði undirbýr fólk undir störf á vettvangi frítímans og aflar þekkingar á 

tómstundum og gildi þeirra. Tómstundamenntun er ein af undirgreinum tómstunda- 

og félagsmálafræði og beinist fyrst og fremst að því að leiðbeina einstaklingum að 

nýta sinn frítíma sem best. Það er því mikilvægt að greina á milli tómstundafræðinnar 

sem slíkrar og tómstundamenntunar. 

Í fræðilega kaflanum er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvað er tómstundamenntun og hvernig samræmist hún skilgreiningum um 

nám? 

Eftirfarandi undirspurningar voru einnig hafðar til hliðsjónar: 

o Hvert er mikilvægi tómstundarmenntunar í framhaldsskólum? 

o Hvernig er hægt að útfæra tómstundamenntun í framhaldsskólum? 

Til að svara þessum spurningum kynnti ég mér hvað liggur að baki hugtakinu 

tómstundamenntun og skoðað rannsóknir til að kanna hvað gerir tómstundamenntun 

að mikilvægu kennsluhugtaki í framhaldsskólum. 

1.1 Kveikjan að verkefninu 

Ég kynntist fyrst hugtakinu tómstundamenntun þegar ég sat námskeið á 

framhaldsstigi hjá Vöndu Sigurgeirsdóttur, lektors í tómstunda- og félagsmálafræði í 

Háskóla Íslands haustið 2013. Þá hafði ég nýhafið framhaldsnám til að öðlast réttindi 

til kennslu í framhaldsskóla. Kveikjan að verkefninu kom fyrst til þegar ég velti fyrir 

mér hvort tómstunda- og félagsmálafræðingar ættu hlutverki að gegna innan 

framhaldsskólanna sem kennarar. Ég útskrifaðist sem tómstunda- og 

félagsmálafræðingur vorið 2009 og hef alltaf haft mikinn áhuga á kennslu. Ég er 

áhugasöm um að finna starfsgrundvöll fyrir mína starfstétt innan grunn- og 

framhaldsskólana á Íslandi.  Í grunnnámi mínu í tómstunda- og félagsmálafræði er 
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lögð mikil áhersla á að vinna á uppbyggilega hátt með ungu fólki og stuðla að andlegri 

og líkamlegri heilsu þeirra. Mikil þörf er á því að styðja við ungmenni í framhaldsskóla 

við að efla sjálfstraust sitt og jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í bæði formlegu og 

óformlegu tómstundastarfi. Lykillinn að því felst meðal annars í því að ungmennin 

þekki eigið áhugasvið, styrkleika sína (og veikleika) sem og þá möguleika sem eru til 

tómstunda. Því tel ég mikla þörf á því að skipulegri tómstundamenntun verði komið á 

fót innan framhaldsskóla hér á landi. 

 Verkefnið mitt er því bæði fræðilegt og hagnýtt og mun vonandi opna einhverjar 

gáttir og möguleika í framtíðinni fyrir fagaðila í minni stétt innan framhaldsskólanna. 

Nýmæli verkefnisins er mikið því hér er í fyrsta sinn leitast við að móta og skipuleggja 

kennslu á sviði tómstundamenntunar fyrir nemendur í framhaldsskóla. 

1.2 Mín kennslufræðilega sýn 

Í meistaranámi mínu hef ég mikið velt því fyrir mér hvað felst í því að vera kennari og 

hvernig ég geti orðið góður kennari. En hvað er að vera góður kennari? Er það að 

standa fyrir framan nemendur og útskýra efni kennslustundarinnar svo nemendur 

skilji og muni efnið og skili góðum verkefnum og prófum? Er það að vera 

hugmyndarík/ur leiðbeinandi, nota fjölbreytar kennsluaðferðir svo áhugi nemenda 

vakni á námsefninu eða er það að byggja upp náin og jákvæð tengsl við nemendur 

sem skilar sér í góðu samstarfi og vellíðan nemenda og kennara? Eða er það jafnvel 

allt þetta? 

Í fljótu bragði eru þetta allt mikilvæg atriði sem gera kennara að góðum kennara. 

Páll Skúlason (1989) skrifaði í bók sinni Pælingar II, að það að kenna væri mun erfiðara 

en að læra. Hann vildi meina að áskorunin sem fælist í því að kenna væri ekki endilega 

það að búa yfir meiri þekkingu og ávallt hafa hana tiltæka. Stærsta áskorunin væri að 

fá fólk til að læra (Páll Skúlason, 1989). Ég get verið sammála Páli um að þetta sé 

stærsta áskorunin í starfi kennarans. Sem kennaranemi hef ég staðið fyrir því að 

berjast við að halda athygli nemenda á efninu og fyllst vanmætti þegar illa gengur. 
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Sem tómstunda- og félagsmálafræðingur hef ég fengið þjálfun í því að vinna með 

ungmennum í skipulögðu tómstundastarfi. Tómstunda- og félagsmálafræði byggist 

ekki síst á kenningum um reynslumiðað nám (e. learning by doing)  í anda John 

Dewey. Dewey (2000) vildi meina að reynslunám væri allt nám sem tilkomið væri 

vegna reynslu eða upplifun nemandans á því. Nám og menntun snérist fyrst og fremst 

um virkni og að læra væri að framkvæma að hans mati. Hann sagði einnig að  

kennarinn væri verkstjóra sem ætti að sjá um að nemendur hugsuðu um það sem þeir 

væru að gera og fá þá til að ræða skynsamlega um það í framhaldi. Nemendur væru í 

miðju reynslunámsins en kennarar hefðu það hlutverk að skapa slíkan námsvettvang 

fyrir nemendur sína (Dewey, 2000). 

Sjálf vil ég vil hafa mína nemendur virka og nota gagnvirka kennsluaðferð sem 

hentar mér sem kennara mjög vel. Þessi gagnvirka aðferð virkar þannig að ég tala við 

nemendur og reyni að fá þá með mér í umræður, þar sem ég vil hafa kennslustundir 

lifandi og skapandi. Ég tel mikilvægt fyrir mig sem kennara að vera næm á reynslu og 

áhuga nemenda og nýta mér það í kennslunni í stað þess að fara eftir fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum mínum um hvernig kennslustundin skuli fara fram. 

Kenning Dewey um að menntun og þroski nemenda yrði aðeins til við þær 

aðstæður þar sem nemendur gætu tengt við eigin reynslu, er kenning sem ég vil nýta 

mér í mínu starfi sem framhaldsskólakennari (Dewey, 2000). Sem verkstjóri, líkt og 

Dewey skrifaði um, er kennarinn sá sem leiðir nemendur áfram og byggir námið á 

þeirra reynslu en bætir við með innlögn sinni sem er kennslan sjálf. Að mínu mati er 

það góð skilgreining á því hvernig er að vera góður kennari og eins og ég stefni á að 

verða. 

Ég get með einlægni sagt að grunnnám mitt í tómstunda- og félagsmálafræði hefur 

mótað mína kennslufræðilegu sýn á svo margan hátt. Með námi mínu á því sviði 

öðlaðist ég þekkingu og reynslu við að vinna náið með ungmennum og hvernig nálgast 

skal hvern og einn nemanda á sem árangursríkastan máta. Í tómstunda- og 

félagsmálafræði er mikið unnið með óformlegt nám (e. informal learning) sem er allt 
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það nám sem við upplifum í okkar daglegu lífi. Ég trúi því að sú þekking sem grunnám 

mitt hefur veitt mér hjálpi mér að takast á við áðurnefndar áskoranir. Sem tómstunda- 

og félagsmálafræðingur hef ég öðlast ákveðna þekkingu og getu til að takast á við t.d. 

erfiða einstaklinga sem ekki passa inn í hefðbundið skólaumhverfi. Einstaklingar sem 

eiga til dæmis erfitt með að lesa sér til gagns, eru með greiningar líkt og ofvirkni eða 

athyglisbrest. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ég hef gert grein fyrir megintilgangi verkefnisins hér að framan ásamt því að segja frá 

mér og hvað vakti áhuga minn á tómstundamenntun.  Í öðrum kafla verkefnisins fjalla 

ég um hugtakið tómstundamenntun. Þar verður gerð grein fyrir þeim skilgreiningum 

sem settar hafa verið fram um tómstundamenntun og hugtakið skoðað út frá 

rannsóknum og skilgreiningum um nám. Í framhaldi af því mun ég ræða ólíkar nálganir 

náms út frá formlegu, óformlegu og sjálfsprottnu námi og bera saman við óformlega 

og formlega tómstundamenntun. Þar á eftir fer ég stuttlega yfir sögu formlegrar 

tómstundamenntunar og gera grein fyrir þróuninni sem orðið hefur erlendis. 

Rannsóknir um tómstundamenntun eru mikilvægar til að kanna mikilvægi slíkrar 

menntunar og verða því kynntar til sögunnar nokkrar slíkar sem sýna fram á gagnsemi 

þess fyrir nemendur. Áhersla er lögð á  þætti  eins og tómstundaleiða og tómstunda- 

og frítímavanda. Að lokum dreg ég efni kaflans saman. 

Í þriðja kafla fjalla ég um tómstundamenntun í framhaldsskólum, ræði mikilvægi 

þess innan skólanna og greini frá tveimur tómstundarmenntunarlíkönum sem hægt er 

að nota við hönnun og undirbúning á tómstundamenntun. Auk þess færi ég rök fyrir 

ástæðu á vali mínu á líkani til notkunar í verkefninu. Einnig ræði ég uppbyggingu 

tómstundamenntunar kennslunnar sem sett er upp hér og skoða nálganir hennar út 

frá sjónarmiði kennarans annars vegar og sjónarmiði nemandans hins vegar. Einnig 

greini ég frá þeim kennsluaðferðum sem gagnlegt er að nýta í tómstundamenntun 

innan framhaldsskóla ásamt því að segja frá því hvernig ég hannaði áfanga með því að 
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nota ákveðna þætti úr tómstundalíkani. Í framhaldi af því geri ég stuttlega grein fyrir 

kennsluáætlunum sem tileinkaðar eru hverri kennslustund með tilliti til uppbyggingar 

og framkvæmdar. 

Í fjórða kafla dreg ég helstu niðurstöður saman og ræði þær. Ég geri einnig grein 

fyrir fræðilegum og hagnýtum lærdómi verkefnisins. Verkefnið felur í sér spennandi 

samþættingu á tómstunda- og félagsmálafræði og kennslufræði og opnar möguleika á 

nýsköpun innan framhaldsskóla. 
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2  Tómstundamenntun 

Í stuttu máli gengur tómstundamenntun út á að kenna fólki að nota frítíma sinn á 

jákvæðan og uppbyggjandi hátt og þar með auga lífsgæði (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2014). Meginástæður þess að tómstundamenntun er talin mikilvæg er að í nútíma 

samfélagi er frítíminn umtalsverður og hvernig þeim tíma er varið skiptir miklu máli 

fyrir andlega og líkamlega heilsu fólks (Leitner og Leitner, 2012). Að nýta frítímann vel 

er þó ekki meðfædd kunnátta og til að mynda segir fræðimaðurinn Csikszentmihalyi 

(1997), að manneskjan sé illa undir frítímann búinn. Almennt heldur fólk að það þurfi 

ekki ákveðna þekkingu eða færni til að frítími þeirra nýtist á uppbyggilegan hátt og 

lífsgæði þeirra batni. En til að lífsgæði fólks batni er ekki nóg að hafa nægan frítíma 

heldur þarf viðkomandi að vita hvernig nota á þann tíma á árangursríkan hátt. Sú 

þekking er að mati Csikszentmihalyi, langt frá því að vera lærð sjálfkrafa 

(Csikszentmihalyi, 1997; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Að mati Csikszentmihalyi (1997) er ein af mikilvægustu ákvörðunum sem við tökum 

hvernig við ákveðum að nota frítíma okkar. Oft áttum við okkur ekki á getu okkar fyrr 

en við stöndum frammi fyrir aðgerðarleysi í frítímanum. Að hafa nægan frítíma ber 

ekki endilega vott um góð lífsgæði, ekki nema viðkomandi hafi þekkingu um hvernig 

eigi að nota þann frítíma til árangurs. Með þessum orðum leggur Csikszentmihalyi 

grunninn að mikilvægi tómstundamenntunar; frítíminn býður upp á mikið tækifæri til 

að bæta lífsgæði, heilsu og vellíðan fólks. 

Tómstundamenntun er fyrirbæri sem vísar til tómstunda annars vegar og 

menntunar hinsvegar. Í huga marga er fjarlægt að tengja þessi hugtök saman, þar sem 

menntun er nám og tómstundir eru afþreying eða athafnir sem við stundum í frítíma 

okkar. Til að gera grein fyrir hugtakinu tómstundamenntun þarf að velta öðrum 

hugtökum fyrir sér. Hugtök eins og tómstundir, tómstundastarf, frítími og nám sem öll 

á einhvern hátt tengjast og mynda eina heild sem nefnist tómstundamenntun. Í 

framhaldi af þessum vangaveltum er mikilvægt að skoða þær rannsóknir sem gerðar 
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hafa verið á gagnsemi tómstundamenntunar til að leggja áherslu á mikilvægi þess fyrir 

fólk.  

2.1 Tómstundir 

Íslendingar eru orðnir vel meðvitaðir um hversu mikilvægt það er að stunda 

tómstundir og þá sérstaklega þegar kemur að iðkun þeirra meðal barna og unglinga. 

Tómstundir eru skilgreindar sem athöfn, starfsemi eða hegðun sem fer fram í frítíma 

fólks. Að mati Vöndu Sigurgeirsdóttur (2010) verða ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi 

til að eiginlegar tómstundir sé um að ræða. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn telji 

sjálfur að um tómstundir sé að ræða, að hann hafi frjálst val um hvað hann tekur sér 

fyrir hendur og upplifunin sé jákvæð. Leitner og Leitner (2012) segja að tómstundir sé 

sá tími sem er algjörlega frjáls og er ekki skuldbundinn öðrum lífsnauðsynlegum 

athöfnum. Ruskin og Sivan (2002) segja að tómstundir séu tækifæri fyrir fólk til að 

vinna með hæfileika sína, það sé óskipulagður tími sem fólk velur að nýta á annað 

hvort jákvæðan og uppbyggilegan hátt eða á neikvæðan hátt sem getur leitt til 

neikvæðrar og andfélagslegrar hegðunar. 

2.2 Frítími 

Rannsóknir sýna að fólk eyðir mun meiri tíma í frítíma (e. free time)  en margir gera 

sér grein fyrir. Til að mynda eyðum við tvöfalt meiri tíma í frítíma en skóla og atvinnu 

samanlagt (Leitner g Leitner, 2012). Frítíminn getur verið áskorun fyrir marga þegar 

kemur að því að reyna að nýta hann á jákvæðan hátt. Frítími sem nýttur er í 

sjónvarpsáhorf eða tölvuleiki er ekki endilega neikvæður ef hófs er gætt og þá 

sérstaklega hjá börnum og ungmennum. Þegar hegðun eða athæfi í frítíma okkar fer 

að verða að vandamáli, fíkn eða hafa áhrif á okkar daglega líf og skapa neikvæða sýn 

okkar á lífið í heild, er gott að staldra við og skoða hvað veldur og hvers vegna.  

Frítíminn gefur ungu fólki oft tækifæri til að þróa með sér ákveðin viðhorf og lífsýn 

sem getur þróast út í eða ýtt undir neikvæða félagslega hegðun jafnt sem jákvæða 



 

20 

hegðun ef vandamálið fær að vaxa (Sellick, 2002). Þessi neikvæða félagslega hegðun 

kallast frítímatengd vandamál (e. leisure-related problems) og getur komið fram í 

neyslu vímuefna, spilafíkn, ofbeldishegðun, hreyfingarleysi og annarri neikvæðri 

hegðun (Leitner og Leitner, 2012). 

2.3 Tómstundastarf 

Tómstundastarf (e. leisure activity) er skilgreint sem skipulagt starf þar sem 

einstaklingar starfa saman að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sínum 

(Æskulýðslög, nr.70/2007). Slíkt starf fer fram innan samtaka eða hreyfinga og getur 

verið tengt útivist, íþróttum, stjórnmálum svo eitthvað sé nefnt (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2003). Tómstundastarf hefur mikið uppeldis- og 

menntunargildi fyrir ungt fólk þar sem þau læra m.a. að vinna saman og taka 

ákvarðanir í samstarfi við aðra. Jafnframt fer fram ákveðin þjálfun í framkomu, hvort 

sem það er í samskiptum við aðra einstaklinga eða á fjöldavettvangi (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2003). 

Rannsóknir hérlendis hafa aðallega beinst að tómstundaiðkun barna og unglinga 

og hafa sýnt að tómstundaiðkun getur stuðlað að heilbrigðari samfélagssýn þeirra, 

sérstaklega þeirra einstaklinga sem ekki hafa sterkt bakland í formi fjölskyldu eða vina 

(Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2000). Ennfremur kemur fram í rannsóknum hér á landi að ungmenni sem taka þátt í 

einni tómstund eru mun líklegri til að taka þátt í fleirum ef þeim býðst það. Það 

umhverfi sem ungmennin lifa og hrærast í hefur mikil áhrif á hvernig þeim farnast á 

fullorðinsárum. 

Þeir unglingar sem stunda skipulagt tómstundastarf eins og  íþróttastarf eru mun 

ólíklegri til að neyta vímuefna og mun líklegri til að standa sig í námi (Þórlindur 

Þórlindsson og fl., 2000). Íslenskar rannsóknir á mikilvægi tómstunda hafa leitt í ljós að 

ungmenni sem stunda starf félagsmiðstöðva eru mun líklegri til að taka þátt í 
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tómstundastarfi á vegum skólanna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  

Rannsóknir hér á landi hafa einnig leitt í ljós að á síðustu áratugum hefur 

sjálfstraust og sjálfsálit ungs fólks farið minnkandi. Þessar rannsóknir sýna að stúlkur 

hafa upplifað marktækt minna sjálfsálit en drengir á mið- og fyrrihluta unglingsáranna 

en dregur svo úr þessum mun þegar unglingarnir eldast, þó hann sé alltaf til staðar að 

einhverju leyti (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004). 

Það sem er áhyggjuefni á okkar tímum er sú stöðuga þörf ungmenna til að líta út 

eða hegða sér á ákveðinn hátt til að þóknast samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að 

tengsl séu á milli slæmrar sjálfsmyndar ungmenna og margvíslegra neikvæðra 

vandamála er tengjast heilsu og hegðun þeirra. Þunglyndi er þar efst á baugi sem og 

lélegt sjálfstraust, átraskanir, kvíði og aðrir geðrænir sjúkdómar sem og mikil aukning 

áhættuhegðunar. Niðurstöður rannsóknar sem Sigrún Aðalbjarnardóttir gerði sýndu 

svart á hvítu mikilvægi þess fyrir ungmenni að hafa gott sjálfstraust. Rannsókn hennar 

benti til þess að gott sjálfstraust auðveldaði ungmennum að takast á við unglingsárin, 

öðlast heilbrigða og jákvæða sýn gagnvart umhverfinu, sýna betri samskiptafærni og 

leiðast því síður út í áhættuhegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

2.4 Skilgreiningar á tómstundamenntun 

Tómstundamenntun er ekki auðvelt hugtak að skilgreina. Hér verður fjallað um 

skilgreiningar fjögurra fræðimanna: Mundy (1998), Dattilo (2008) og Ruskin og Sivan 

(1995). Þó margt sé líkt með skilgreiningum þeirra um tómstundamenntun þá er 

nálgun þeirra ólík þegar kemur að bera saman slíka menntun við skilgreiningar um 

nám.  

Mundy (1998 

) skilgreinir tómstundamenntun sem allsherjar þróunarferli þar sem fólk öðlast 

skilning á hvað tómstund er, hvernig það upplifir tómstundir og tengsl tómstunda við 

þeirra eigin lífstíl og samfélagið (Mundy, 1998). Dattilo (2008) benti á að 
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tómstundamenntun geti hjálpað fólki að átta sig á mikilvægi tómstunda í eigin líf auk 

mikilvægi þess fyrir það að taka þátt í þeim tómstundir sem hentar þeirra gildum, 

væntingum, markmiðum og lífstíl. Jafnframt myndi tómstundamenntun gera fólki 

kleift að öðlast tækifæri til að auðga gæði tómstundanna í sínu eigin lífi, uppgötva 

möguleikana og áskoranir sem tómstundir geta veitt þeim. Dattilo sagði einnig að með 

því myndu líkurnar aukast á að fólk stundaði fjölbreyttari tómstundir en ella (Dattilo, 

2008). 

Ruskin og Sivan vilja meina að tómstundamenntun sé kerfisbundin og meðvituð 

menntun sem hefur það markmið að einstaklingar fái tækifæri til að aðlaga eða breyta 

viðhorfi sínu til tómstundaiðkunar svo það hæfi betur þörfum þeirra. Þessar 

breytingar geta orðið í upplifun eða breyttu viðhorfi fólks til tómstunda eins og 

tilfinningar, kunnáttu, hæfni eða færni (Ruskin og Sivan, 1995). Mundy telur líkt og 

Dattilo að skilningur fólks á mikilvægi tómstunda sé ákaflega mikilvægur ekki síst í 

samfélagslegum skilningi. Einstaklingurinn er ekki einungis að efla og auðga sitt eigið 

líf heldur einnig samfélagsins, því Mundy telur að heilbrigður einstaklingur skili 

heilbrigðari sýn og hegðun út í samfélagið sem gerir það bæði sterkara og heilbrigðara 

félagslega, andlega og líkamlega (Mundy, 1998). 

Samkvæmt þessu eru Mundy og Dattilo sammála um að tómstundamenntun sé 

óformlegt ferli þar sem fólk þrói með sér ákveðnar hugmyndir um tómstundir og velur 

í kjölfar þess hvaða tómstund henti þeim. Áhersla er á að auka lífsgæði almennt og 

skoða og kanna þá möguleika sem viðkomandi hefur til að stunda ákveðnar 

tómstundir. Ruskin og Sivan aftur á móti vilja meina að tómstundamenntun sé 

kerfisbundið og meðvitað ferli. Fólk setur sér markmið og vinnur að því á 

kerfisbundinn hátt til að komast að sömu niðurstöðu og Mundy og Dattilo leggja fram, 

sem er frelsi til að velja og hafna hvaða tómstundir það vill stunda eftir áhuga og 

þörfum hvers og eins. Samkvæmt skilgreiningum virðist tómstundamenntun geta 

verið bæði óformleg og kerfisbundin leið fyrir einstaklinga til að auðga líf sitt og nýta 
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tómstundir sínar á meðvitaðan hátt. Í þessu verkefni er áhersla lögð á formlega 

tómstundamenntun með tilliti til kennslu í framhaldsskólum. 

2.5 Nám 

Í nútíma samfélagi er talið ákjósanlegt að mennta sig og öðlast þar af leiðandi réttindi 

til ákveðinna starfa eða verka í lífinu. Til þess að ná slíkum markmiðum þarf hver og 

einn nemandi að sitja áratug og jafnvel áratugi við nám innan menntastofnana. Í 

áranna rás hefur formlegt nám (e. formal learning) verið það nám sem hefur verið við 

líði í flestum skólum. Slíkt nám byggir yfirleitt á skipulagðri námskrá og 

kennsluáætlunum. Nám er flókið hugtak og ekki svo auðvelt að útskýra eða skilgreina.  

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á formlegu, óformlegu og sjálfsprottnu 

námi ar sem tómstundamenntun byggist á því að beita fjölbreyttum námsleiðum til að 

virkja einstaklinginn. Fyrst verður fjallað um nám sem félagslegt ferli. 

2.5.1 Nám sem félagslegt ferli 

Almennt er lítið svo á að náms sé félagslegt ferli sem á að gefa fólki kost á betra lífi og 

starfsframa, hjálpa því að nýta frítíma sinn á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, auka 

þekkingu og skilning fólks á sjálfum sér og umhverfi sínu. Það hvetur fólk til að vinna 

saman með alúð og umhyggju að leiðarljósi, skapa þroskaða, örugga og ábyrga 

einstaklinga. Einnig gefur nám, ungu fólki víðari sýn á lífið og heiminn og eykur 

samkeppnishæfni og velmegum þjóða (Moore,  2000). 

Dewey (2000) sagði að reynsla væri grunnur alls náms og það væri þroski innan 

marka reynslunnar. Hann vildi meina að öll menntun ætti sér stað með tilstyrk 

reynslunnar en gerði greinarmun á hvers eðlis reynslan væri. Nám ætti að vera jákvæð 

reynsla en gæti stundum orðið neikvæð. Sú reynsla hefði neikvæð áhrif á þroska 

nemenda og væri ekki vel fallin til náms. Dewey nefndi þetta nám reynslunám. 

Einföldun á þessari skilgreiningu er sú að nám sé að tileinka sér eitthvað ákveðið t.d. 

efni, hugtak, iðn eða hugsun. Nám er persónubundið og mótast af reynslu, upplifun og 
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líðan einstaklingsins. Að mati Dewey er ekki nóg fyrir nemendur að vera líkamlega 

virkir í námi, hugurinn þarf að fylgja með og því er mikilvægt að nemendur hugsi og 

meti reynsluna eða með öðrum orðum ígrundi. Ígrundun er eina leiðin til að læra af 

reynslunni (Dewey. 2000). Þegar nemendur fá tækifæri til að gera nýjar uppgötvanir á 

eigin spýtur auka þeir þekkingu sína. Um leið endurspegla þeir reynslu sína með því að 

þróa með sér nýja færni, hæfni, viðhorfa til viðfangsefnisins (Prouty, Panicucci og 

Collinson, 2007).  

Í félagslegri hugsmíðahyggju (e. social constructivism) lagði Vygotsky áherslu á 

félagslegar aðstæður vitsmunaþroska. Hann vildi meina að forsenda árangursríks 

náms væri samskipti milli óreynds og reynds einstaklings. Góð samskipti og samvinna 

eru því ákjósanlegustu aðstæðurnar fyrir einstaklinga til að þroskast og læra á sem 

jákvæðastan máta (Meyvant Þórólfsson, 2003). Því má álykta að nám sé fyrst og 

fremst félagslegt ferli sem undirbýr einstaklinginn fyrir að taka þátt í leik og starfi 

innan samfélagsins. 

2.5.2 Formlegt nám 

Formlegt nám (e. formal learning) er það nám sem gerist innan skóla og annarra 

menntarstofnana. Það er skipulagt ferli þar sem ákveðin skref eru tekin til að mennta 

nemendur með ákveðnum markmiðum að leiðarljósi. Formlegt nám er það sem 

skólakerfið byggist fyrst og fremst á og er byggt á sjónarmiði kennarans (Cedefop, 

2001; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014).  Þeir þættir sem einkenna formlegt nám eru t.d. 

fyrirfram mótun markmið náms, skipulagt námsferli, kennsluhættir og viðurkennd 

námshæfni (Eraut, 2000; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). 

Í formlegu námi er gert ráð fyrir að farið sé eftir námskrá og kennsluáætlunum og 

endar með einhvers konar prófum eða viðurkenningu (Jeffs og Smith, 2005). Sú færni 

sem nemendur öðlast fæst viðurkennd með útskrift eða prófskírteinum frá formlegum 

skólayfirvöldum (Cedefop, 2001). Á Íslandi hefur hið formlega nám verið áberandi en 

stöðugt er verið að innleiða nýjar námsaðferðir í meiri mæli inn í í menntastofnanir. Í 
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grein sinni Skólastarf á nýrri öld skrifar Gerður G. Óskarsdóttir (2003) að skólastarf  

muni breytast mikið á 21. öldinni. Aukinn sveigjanleiki á öllum sviðum skólanna hafi 

nú þegar breytt kennsluháttum gríðarlega sem og aukin notkun upplýsinga og efnis 

með tilkomu tölva og annarra stafrænna tækja sem notuð eru í kennslu. Ekki sé lengur 

einblínt á meðalnemandann sem allir aðrir nemendur eiga að líkjast heldur er 

fjölbreytileika hvers og eins hampað og unnið að því að nálgast hvern og einn á eigin 

forsendum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

Gerður rannsakaði árið 2012 tengsl á milli leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

þar sem meginþema var starfshættir en undir þá flokkuðust kennslustundir. Hún 

komst að þeirri niðurstöðu að hlustun, áhorf og umræður væru mest áberandi 

kennsluaðferðir í framhaldsskólum eða 43% þeirra kennslustunda sem fylgst var með. 

Það kom einnig fram í rannsókninni að nemendur tóku lítinn eða engan þátt í 76% 

kennslustunda þar sem kennarinn miðlaði efni með skjávarpa eða tússtöflu. Þrátt fyrir 

áhugasaman kennara sem gjörþekkti efnið, voru nemendur líflausir og þreytulegir. Ef 

kennarinn gerði einhverja breytingu á kennslunni virtust nemendur svara því á 

jákvæðan hátt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Þetta er í samræmi við rannsókn sem 

gerð var af Svanhildi Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiði Margréti Guðmundsdóttur og 

Sigurlínu Davíðsdóttur og átti að kanna áhuga nemenda á kennarafyrirlestrum í 

íslenskukennslu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru þær að nemendur í 

framhaldsskólum töldu kennslu í formi fyrirlestra vera leiðinlega og erfitt væri að 

fygljast með og sýna áhuga (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður Margrét 

Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2011). 

Rannsóknir á kennsluháttum í framhaldsskólum hafa leitt í ljós að framhaldsskólar 

á Íslandi eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Þó eru sterkar vísbendingar um að 

kennsluhættir innan framhaldsskóla séu almennt fremur svipaðir og að námið sé að 

miklu leyti kennaramiðað að því leyti ákveðið námsefni, próf og stundarskrá rammar 

inn vinnu nemenda (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  
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2.5.3 Óformlegt nám 

Óformlegt nám (e. nonformal learning) er skilgreint sem nám sem á sér stað utan 

kennslustofunnar og er venjulega stundað í afmarkaðan tíma og að eigin vali 

einstaklingsins. Við óformlegt nám öðlast nemendur færni utan skólakerfisins til 

dæmis hjá félagsmiðstöðvum, símenntunarmiðstöðvum, námsflokkum eða með 

námskeiðum á vinnustað.  Óformlegt nám byggir að mörgu leyti á sjónarmiðum 

nemandans (Cedefop, 2001; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014).  

Þó ekki sé lagt af stað í byrjun óformlegs náms með lokamarkmið líkt og 

prófskírteini, eru ákveðin námsmarkmið þó til staðar í óformlegu námi. Þau 

námsmarkmið eru að nemendur eiga að draga lærdóm af því sem þeir eru að nema 

með upplifun sinni og reynslu á meðan náminu stendur (Jeffs og Smith, 2005).  Í 

óformlegu námi er ekki unnið eftir fyrirfram ákveðnum kennsluáætlunum og námið 

getur farið fram nánast hvar sem er (Jeffs og Smith, 2005). Ólíkt formlegu námi, krefst 

óformlegt nám þess ekki að nemendur hafi ákveðinn grunn eða búnir að ná ákveðnu 

stigi eða færni áður en námið hefst (Schugurensky, 2000).  

Á síðari árum hefur verið bent á að óformlegt nám geti flokkast á tvenna vegu, 

annars vegar óformlegt nám sem á sér stað í skipulögðu starfi eins og innan 

félagsmiðstöðva og frístundaheimila sem gjarnan flokkast sem reynslunám og 

óformlegt nám sem á sér stað í daglegu lífi okkar án sérstaks skipulags. Slíkt óformlegt 

nám vilja mætti kalla sjálfsprottið nám (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). 

2.5.4 Sjálfsprottið nám 

Sjálfspottið nám (e. informal learning) er allt það nám sem á sér stað í daglegu lífi 

fólks. Einstaklingar öðlast ákveðna færni en þeir fá enga staðfestingu eða skírteini sem 

sannar tilvist námsins eða þekkingarinnar (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, án árs). Í 

sjálfsprottnu námi er námið á ábyrgð nemenda og undir þeirra stjórn (Gilbertson, 

Bates, McLaughlin og Ewert, 2006). Við upplifum margvíslegar aðstæður á hverjum 

degi sem við drögum einhvers konar ályktun af, metum og bregðumst við eftir því sem 
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okkur finnst vera réttast. Við slíkar aðstæðum lærum við að ákveðnar afleiðingar 

verða af gjörðum okkar og slík reynsla segir mikið til um hvernig við högum okkur, 

hver viðhorf og tilfinningar okkar til hinna ýmissa þátta í lífinu verða (Gunnar E. 

Finnbogason, 2009).  

Frá því að við fæðumst erum við stöðugt að læra eitthvað nýtt. Við erum gjörn á að 

skilgreina nám einungis það sem fer fram í skólum eða öðrum menntastofnunum. 

Sjálfsprottið ná á sérstað á öllum aldurskeiðum og er í raun allt það við lærum í 

gegnum lífið. Við lærum sem börn að ganga, tala og eiga í samskiptum við annað fólk. 

Hið sjálfsprottna nám er lykilinn að aðlögunar- og sjálfbjargarviðleitni og gerir okkur 

að þeim manneskjum sem við verðum á fullorðinsárum. 

2.6 Formleg og óformleg tómstundamenntun 

Tómstundamenntun getur verið bæði formleg og óformleg. Hin óformlega 

tómstundamenntun er það ferli sem einstaklingurinn fer í gegnum þegar hann sinnir 

sínum tómstundum og um leið fullnægir sínum þörfum og löngunum með markvissari 

hegðun eða gjörðum. Það ferli er ekki skipulagt sem menntunarferli heldur lærir 

einstaklingurinn og eflist á meðan hann sinnir tómstundum í sínum frítíma (American 

Association for Physical Activity and Recreation, 2011). Óformleg menntun fer líka 

fram á heimilum, í vinahópnum og í gegnum athafnir daglegs lífs (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2014). 

Óformleg tómstundamenntun byggir á hugmyndafræði óformlegs náms, þar sem 

val einstaklingsins og virkni er lykilatriði. Öll lærum við mikið um félagsleg viðmið og 

hegðun í gegnum samfélag, fjölskyldu og vini, til að mynda hvað sé æskilegt að gera í 

frítíma okkar (Gestur Guðmundsson, 2008). Einstaklingurinn er sífellt að auka við 

þekkingu sína eða ákveðna færni sem gagnast honum í lífinu. Unglingar sem æfa 

fótbolta eru að sinna tómstund og áhugaþörf sinni í frístundum. Þau læra að spila 

fótbolta, bæta við tækni og leikni sína, læra reglur leiksins og stefna að ákveðnu 

lokamarkmiði hvort sem það er að vinna leik eða verða betri fótboltaleikmaður.  
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Formleg tómstundamenntun er öll sú menntun sem fólk öðlast í gegnum formlegt 

nám sem tengist tómstundamenntun. Formleg tómstundamenntun byggist á kennslu-

áætlunum og ákveðnum markmiðum sem nemendur eiga að uppfylla og ná ákveðinni 

færni eða hæfni. Lagt er upp með skipulagt námsferli í byrjun sem farið er markvisst 

eftir (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). Kennslan er, líkt og í formlegu námi, byggð að 

mörgu leyti á sjónarmiði kennarans sem leiðir nemendur áfram í námi sínu (Cedefop, 

2001). 

Tómstundamenntun getur verið blanda af formlegri og óformlegri 

tómstundamenntun auk þess að vera hluti af sjálfsprottnu námi. Tökum dæmi um 

fótboltann. Þeir unglingar sem stunda fótboltaæfingar, læra um leið hvernig á að 

vinna með hópi af öðrum unglingum, efla félagslegan þroska sinn og samskiptafærni. 

Þeir eru ekki að vinna markvisst með það að verða betri einstaklingar í samskiptum á 

fótboltaæfingum, heldur helst það í hendur við hið mikla samneyti sem iðkunin veitir.  

Þegar skilgreiningar á formlegri og óformlegri tómstundamenntun eru skoðaðar og 

bornar saman má segja að Mundy og Dattilo aðhyllast frekar því sjónarhorni að 

tómstundamenntun sé óformlegt nám en Ruskin og Sivan hallast frekar að því að það 

sé formlegt nám. Ruskin og Sivan setja einnig fram orðin ,,kerfisbundið‘‘ og 

,,meðvitað‘‘ ferli  í sínum skilgreiningum sem ég tel að eigi betur við formlega 

tómstundamenntun.  

Í formlegri tómstundamenntun er unnið markvisst að því að sinna tiltekinni 

tómstund með ákveðið markmið að leiðarljósi. Skilgreiningar Mundy og Dattilo má 

ætla að ættu betur við óformlega tómstundamenntun þar sem að ferlið einblínir á 

manneskjuna, hvað hún vill og hvað hún gerir til að fullnægja tómstundaþörfum 

sínum. Það er ekki skipulagt og menntunin sem slík fer fram á meðan tómstundirnar 

eru stundaðar. Skilgreiningar Ruskin og Sivan ættu þá frekar við formlega 

tómstundamenntun þar sem tómstundamenntun að þeirra mati á að vera markvisst 

og meðvitað námsferli sem vinnur að ákveðnum markmiðum í formi ýmissa þátta eins 

og aukinnar hæfni og færni á margvíslegum sviðum.  
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Í námsumhverfi eins og innan framhaldsskólanna liggur því beinast við að nota 

formlega tómstundamenntun til kennslu fyrir nemendur. Þó má ekki halla á þátt 

óformlegar tómstundamenntunar í þessum skilningi þar sem sú menntun einblínir á 

nemandann og hans upplifun. Því er mikilvægt að styðjast bæði við formlega og 

óformlega tómstundamenntun í kennslu í framhaldsskólum en í skipulagningu og 

framkvæmd í anda formlegrar tómstundamenntunar.  

2.7 Upphaf formlegrar tómstundamenntunar 

Þó tómstundamenntun sé ekki algengt hugtak á Íslandi þá hefur það verið í 

menntaumræðunni í Norður-Ameríku allt frá miðri 19. öld. Þáverandi yfirmaður 

menntamála í Bandaríkjunum, Harry Barnard, hélt því fram að menntun, sem tengdist 

tómstundum og iðkun þeirra, væri jafn mikilvæg og aðrar hefðbundnar kennslugreinar 

í skólum (Stebbins, 1999). Þessar skoðanir hans voru ennþá við lýði einni öld síðar en 

Mundy og Odum (1979) vildu meina líkt og Barnard að almenningsskólar í Norður-

Ameríku ættu að taka það hlutverk að sér að koma tómstundamenntun að í 

skólanámskrá sinni og taka að sér að kenna börnum og unglingum gagnsemi 

tómstunda. Skólar og aðrar menntastofnanir væru kjörinn vettvangur til að ná til 

þessa hóps (Mundy og Odum, 1979). 

Upp úr 1970 var sýn Barnards á tómstundamenntun og mikilvægi hennar víkkuð út 

þegar International Commission for Advancement of Leisure Leadership (INTERCALL) 

var stofnað. Ráði þessu var falið að skoða tómstundamenntun sem þjálfun fyrir 

tómstundakennara og fræðimenn um allan heim. Það leiddi til þess að árið 1986 var 

gefið út alþjóðlegt upplýsingarit fyrir skólastofnanir um tómstundir og frístundir. Ritið 

hafði það hlutverk meðal annars að gefa hugmyndafræðinni að baki 

tómstundamenntun rödd um allan heim (Stebbins, 1999). 

Hugtakið tómstundamenntun kom fyrst fyrir alvöru fram á sjöunda áratugnum 

þegar fræðimaðurinn Charles Brightbill fjallaði um hugtakið í beinum tengslum við 

tómstundir. Hann gaf út bókina Educating for Leisure-Centered Living árið 1966 sem 
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fjallar um tómstundamenntun og var fyrsta bók sinnar tegundar. Charles Brightbill var 

einn af fyrstu fræðimönnum innan menntastéttarinnar sem viðurkenndi mikilvægi 

kennslu tómstunda eða tómstundamenntun (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

2.8 Rannsóknir á tómstundamenntun 

Fáar rannsónir hafa beinst sérstaklega að formlegri tómstundamenntun og engin 

rannsókn hefur fjallað sérstaklega um tómstundamenntun innan framhaldsskóla. Hér 

verður fjallað um rannsóknir sem tengjast tómstundamenntun og draga fram 

mikilvæga þekkingu um gildi þess að efla tómstundavitund fólks. Þeir þættir sem 

skoðaðir voru sérstaklega með tilliti til þessara rannsókna voru: gagnsemi 

tómstundamenntunar fyrir einstaklinga, tómstundaleiði (e. leisure boredom) og 

tómstunda- eða frítímavandi (e. leisure-related problems). 

2.8.1 Gagnsemi tómstundamenntunar 

Gagnsemi tómstundamenntunar fyrr einstaklinga hefur verið fræðimönnum innan 

tómstundafræðanna hugleikin og erlendar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða 

áhrif tómstundamenntunar á nemendur eða aðra þátttakendur. Árið 2001 var Time-

Wise tómstundamenntunarlíkanið (e. Time Wise: Learning Lifelong Leisure Skills) 

reynt á hópi nemenda á fjórum skólasvæðum í Pennsylvaníu fylki í Bandaríkjunum. 

Rannsóknin átti að meta hversu áhrifaríkt líkanið reyndist þegar kom að því að virkja 

nemendur í skólum til að nýta frítíma sinn á jákvæðan hátt auk þess að stuðla að 

forvörnum gegn áhættuhegðun svo sem vímuefnanotkun og ofbeldishegðun. 

Þátttakendum var skipt í tilrauna- og samanburðarhóp og fékk tilraunahópurinn 

markvissa kennslu og fræðslu eftir Time Wise líkaninu en samanburðarhópurinn fékk 

hefðbundna kennslu innan námskrár skólanna (Caldwell, Baldwin, Smith og Walls, 

2004). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tilraunahópurinn sem fékk tómstunda-

menntun jók tómstundavitund sína til muna og fékk skýrari sýn á hvar áhugahvöt 

þeirra lá miðað við samanburðarhópinn. Tilraunahópurinn varð mun meðvitaðri um 
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hvað tómstundir væru fyrir þeim, hvaða tómstundir það væru sem kveiktu áhuga 

þeirra og hver ávinningur væri með því að iðka þær. Einnig sýndu niðurstöðurnar fram 

á að áhugahvöt nemenda í tilraunahópnum jókst töluvert og minna mátti merkja leiða 

sem gat orðið til þess að frítíminn varð illa nýttur. Tilraunahópurinn virtist líka vera 

færari en samanburðarhópurinn í að breyta leiðinlegum og neikvæðum aðstæðum í 

skemmtilegar og jákvæðar aðstæður (Caldwell og fl., 2004). 

Athyglisvert er að skoða rannsóknir sem hafa sýnt fram á að einstaklingar með 

þroskahömlun njóta mikils ávinnings af því að hljóta tómstundamenntun. Fyrir 

þroskahamlaða getur tómstundaiðkun reynst mikil áskorun og krefst oft verulegs 

átaks af þeirra hálfu (Dattilo og Schleien, 1991). Rannsókn var gerð árið 1989 af 

Lanagan og Dattilo (1989) um hvort tómstundamenntun gæti auðgað líf einstaklinga 

með þroskahömlun. Áhersla var lögð á að efla sjálfstæði þeirra, auka tómstundavitund 

og hjálpa þeim að takast á við ýmsar breytingar í lífi þeirra s.s. breytingar sem verða 

við að yfirgefa verndað skólaumhverfi og takast á við áskoranir samfélagsins. 

Rannsóknin sýndi að tómstundamenntun var áhrifarík þegar kom að tómstundavali 

þátttakendanna og þeir völdu sér frekar skipulagt tómstundastarf í stað óskipulags. 

Tómstundavitund þessara einstaklinga hafði því eflst til muna með 

tómstundamenntuninni (Lanagan og Dattilo, 1989). 

Dattilo og Schleien (1991) gerðu rannsókn árið 1991 í þeim tilgangi að hvort 

tómstundamenntun gæti hjálpað eða auðveldað einstaklingum með þroskahömlun  

að samlagast umhverfi sínu og samfélagi betur en áður. Niðurstaðan var sú að 

tómstundamenntun gerði það að verkum að einstaklingarnir voru mun meðvitaðri um 

það sem í boði var ef þeir fengu slíka menntun og fræðslu. Þeir voru mun betur 

staddir til að nýta sér þá möguleika sem í boði voru sem aftur hjálpaði þeim að 

aðlagast samfélaginu betur og auka þar af leiðandi sjálfstæði og sjálfstæðisvitund sína 

(Dattilo og Schleien, 1991). 

Einn mikilvægur þáttur í því að fólk geti stundað skipulagt tómstundastarf á 

árangursríkan hátt er einmitt að það hljóti tómstundamenntun. Þessar erlendu 
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rannsóknirnar hér að ofan sýna að tómstundamenntun hefur jákvæð áhrif á þá 

einstaklingar sem hljóta slíka menntun. Menntunin gefur fólki tækifæri til að takast á 

við leiða sem leitt getur til áhættuhegðunar s.s. vímuefnaneyslu, eflir sjálfstraust 

þeirra og eykur lífsgæði þeirra almennt.  

2.8.2 Tómstundaleiði 

Tómstundaleiði er skilgreindur sem atferli sem einkum myndast af hegðun fólks sem 

hefur ekkert að gera eða hangir í frítíma sínum (Iso-Ahola og Weissinger, 1987). 

Csikszentmihalyi (1997) hélt því fram að tómstundaleiði væri afleiðing þess að 

tómstundafærni fólks væri meiri en áskoranir sem tómstundirnar sjálfar gæfu. Með 

öðrum orðum tómstundirnar sem stundaðar væru gæfu ekki nægilega örvun eða 

áskoranir fyrir fólkið sjálft og því myndaðist ákveðinn leiði. Rannsökuð hafa verið 

tengsl á milli tómstundaleiða fólks og sífjölgandi persónulegra- og samfélagslegra 

erfiðleika einstaklinga (Iso-Ahola og Weissinger, 1987).  Slíkar rannsóknir hafa leitt í 

ljós að tómstundaviðhorf fólks, áhugahvöt þeirra og tómstundavitund hafa mikil áhrif 

á hvort einstaklingurinn upplifir leiða í frítíma sínum sem getur leitt til þess að 

tómstundavirkni verður minni en ella og leggst jafnvel af (Iso-Ahola og Weissinger, 

1987). 

Hickerson og Beggs (2007) fundu út með rannsóknum sínum að tómstundaleiði 

hefði margvíslegar neikvæðar andlegar og sálrænar afleiðingar fyrir ungt fólk 

(Hickerson og Beggs, 2007).  Meðal annars sem fram hefur komið í rannsóknum er að 

vinnuframmistaða fólks var verri en þeirra sem ekki upplifðu tómstundaleiða (Game, 

2007) og að tómstundaleiði hafi einnig sýnt jákvæð tengsl við ýmsa áhættuhegðun s.s. 

vímuefnaneyslu (Wegner, Flisher, Muller og Lombard, 2006). 

Tómstundavitund þar sem t.d. þekking á tómstundum, þekking á eigin sjálfsvitund 

og áhuga ásamt þeirri ákvörðunartöku sem tengist tómstundum er sterk, skiptir miklu 

máli að mati fræðimanna þegar kemur að spá fyrir um hvort tómstundaleiði gerir vart 

við sig. Stærsti áhrifaþátturinn sem fram hefur komið í rannsóknum hefur verið 
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skortur á tómstundavitund einstaklinga. Fólk virtist ekki átta sig á andlegum ávinningi 

tómstunda sem gerir það að verkum að það upplifir frítímann á neikvæðan hátt og 

leiði sest að þeim. Ef áðurnefndir þættir eru efldir eru minni líkur á að einstaklingurinn 

upplifi leiða í frítíma sínum og leiti frekar í áhugasvið sitt að tómstundum til að stunda 

(Iso-Ahola og Weissinger, 1987). 

Árið 2006 voru birtar niðurstöður úr rannsókn sem gerð var í Suður-Afríku í 39 

framhaldsskólum um hversu umfangsmikill tómstundaleiði væri meðal nemenda. 

Einnig voru rannsökuð tengsl á milli tómstundaleiða og vímuefnanotkunar nemenda 

(Wegner og fl., 2006). Rannsóknin var fyrsta sinnar tegundar og niðurstöður sýndu að 

nemendur sýndu merki tómstundaleiða, þá sérstaklega stúlkur og lýsti leiðinn sér sem 

skortur á tækifærum til tómstundaiðkunar, lítillar tómstundavitundar og almennt 

áhugaleysi á tómstundum. Annmarkar voru þó á rannsókninni vegna aðstæðna í S-

Afríku. Meðal annars má nefna mismunandi aðbúnað blökkumanna og hvítra og oft á 

tíðum mun hættulegri aðstæður fyrir Suður-Afrísk ungmenni en eru í flestum 

vestrænum ríkjum (Wegner og fl., 2006). Niðurstöður sýndu að þó ekki hafi komið 

fram marktæk jákvæð tengsl milli tómstundaleiða og vímuefnanotkunar var 

vímuefnaneysla meiri meðal hvítra nemenda en minna bar á tómstundaleiða hjá 

þeim. Svartir nemendur sýndu meiri tómstundaleiða en hvítir, en minni 

vímuefnanotkun. Hugsanleg skýring á þessu er að hvítir nemendur hafa aðgang að 

meira fjármagni til slíkra athafna en svartir nemendur og upplifa því oft fleiri tækifæri 

til tómstundaiðkunar (Wegner og fl., 2006). 

Í ljósi þessara niðurstaðna töldu rannsakendur að brýnt væri að Suður-Afríka tæki 

upp samfélagslega þjónustu er stuðlar að tómstundaþjálfun og fræðslu fyrir ungt fólk í 

landinu. Mikilvægt þótti að til að koma í veg fyrir leiða, að einblína á nemendur sem 

komu frá fátækum svæðum þar sem möguleikar voru minni fyrir ungt fólk til að 

stunda jákvæðar og uppbyggilegar tómstundir í frítíma sínum (Wegner og fl., 2006). 

Rannsókn var gerð 2011 á tengslum milli tómstundaleiða og sjálfsálits 

háskólanema í Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru þær að þeir 
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nemendur sem skoruðu hátt á sjálfsálitskvarðanum voru síður líklegir til að upplifa 

tómstundaleiða. Þeir nemendur sem skoruðu lágt á sama kvarða voru líklegri til að 

upplifa tómstundaleiða og tómstundaleiði átti frekar samleið með öðrum þáttum eins 

og þunglyndi, einmanaleika, kvíða og fleiri geðrænum kvillum. Þeir nemendur sem 

upplifðu tómstundaleiða voru síður líklegri til að finna tilgang með lífinu og voru 

ósáttir með stöðu sína. Rannsakendur töldu að skortur á tómstundavitund 

einstaklinga ætti einhverja sök á tómstundaleiðanum sem hélst í hendur við minni 

tómstundafærni og tómstundabjargir, þ.a.s. að leita eftir tómstundum við hæfi, 

viðkomandi einstaklings (Yang og Guo, 2011). 

2.8.3 Tómstunda- eða frítímavandi 

Því hefur verið haldið fram af rannsakendum í tómstundafræðum, að einstaklingar 

sem hafa ekki hæfni eða færni til að takast á við aukinn frítíma í lífi sínu á jákvæðan og 

uppbyggilega hátt geti lent í tómstunda- eða frítímavanda  Þar af leiðandi upplifir 

tiltekinn hópur fólks frítíma sinn sem ,,tóman tíma‘‘ sem er illa nýttur og leiði getur 

sest að. Samkvæmt rannsóknum upplifa ungmenni slíkan tíma oftar en annar (Iso-

Ahola og Weissinger, 1987). 

Furlong og fl., (1997) greindi frá því í rannsókn sinni að átta af hverjum tíu 

unglingsstúlkum og sjö af hverjum tíu unglingsdrengjum falla í þennan flokk. 

Algengasta ástæðan sem unglingarnir sjálfu gáfu fyrir því að hanga var svo þeir gætu 

eytt tíma með vinum sínum og að þeir hefðu ekkert annað að gera. Furlong vildi 

meina að slíkt hangs væri oft afleiðing þess að unglingarnir vissu hreinlega ekki hvað 

þeir ættu að gera við tímann sinn. Af þessu leiddi oft hegðun sem flokkast mætti sem 

áhættuhegðun eins og kannabisreykingar, þátttaka í skemmdaverkum og annarri 

áhættuhegðun sem leiddi oft til aðkomu lögreglu (Furlong, Cartmel, Powney og Hall, 

1997). 

Aðrar rannsóknir sýna að tómstunda- eða frítímavandi ungs fólk skapast oft vegna 

skorts á tómstundatækifærum fyrir þennan aldurshóp auk lítillar þekkingar þeirra á 
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því hvar tómstundatækifærin eru að finna. Hugsun unglinga sé sú að eðlilegt sé að 

hanga með vinum án eftirlits fullorðinna, því það gefi þeim tækifæri til að eyða meiri 

tíma með vinum á þann hátt sem þau vilja og fjarri fjölskyldu. Slík hugsun vilja þó 

margir fræðimenn meina að sé hluti af uppreisn sem margir unglingar ganga í gegn 

um á sínum unglingsárum (Corrigan, 1979). 

2.9 Samantekt 

Tómstundamenntun gengur út á að kenna fólki að nota frítíma sinn á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt og þar með auðga lífsgæði almennt (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Mundy skilgreinir tómstundamenntun sem allsherjar þróunarferli en Ruskin og Sivan 

segja að tómstundamenntun sé kerfisbundin og meðvituð menntun. Formlegt nám er 

það sem við lærum innan skóla og annarra menntastofnanna. Óformlegt nám er það 

sem við lærum fyrir utan slíkar stofnanir og sjálfsprottið nám á sér á hverjum degi 

(Cedefop 2001). Bæði óformlegt nám og óformleg tómstundamenntun eru ferli þar 

sem einstaklingurinn lærir ákveðna færni fyrir utan hefðbundna kennslustofu. 

Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á tómstundamenntun en gagnsemi 

tómstunda fyrir börn og unglinga hefur talsvert verið könnuð. Erlendar rannsóknir 

sýna í fyrsta lagi að tómstundamenntun getur skipt sköpun þegar efla skal 

tómstundaþekkingu og vitund fólks og kenna þeim að nýta frítíma sinn á jákvæðan og 

uppbyggilegan máta (Caldwell og fl., 2004). Í öðru lagi sýna rannsóknir að skortur á 

tómstundavitund fólks getur haft áhrif á hvernig frítíma er varið (Dattilo, 2008). Í 

þriðja lagi benda rannsóknir á að ungmenni eru í sérstakri áhættu á að eiga við 

frítímatengd vandamál. Þau vandamál birtast í ýmisskonar andfélagslegri hegðun t.d. 

vímuefnanotkun, geðrænum vandamálum, skeytingarleysi og fleira (Leitner og 

Leitner,  2012). 
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3 Tómstundamenntun í framhaldsskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um tómstundamenntun í framhaldsskólum og mikilvægi 

slíkrar menntunar. Hlutverk framhaldsskóla á Íslandi verða kynnt með tilliti til laga og 

aðalnámsskrár framhaldsskóla. Einnig verður gert grein fyrir tveimur líkönum 

tómstundamenntunar og hvernig skipulag tómstundamenntunar kemur fram 

samkvæmt þeim. Efnið er að lokum dregið saman. 

3.1 Mikilvægi tómstundamenntunar í framhaldsskólum 

Á Íslandi hefur hugtakið tómstundamenntun ekki náð hljómgrunni, meðal annars 

vegna þess að tómstunda- og félagmálafræði er tiltölulega nýtt fag- og fræðasvið á 

Íslandi. Hér á landi hefur verið mikil og góð umræða um jákvæða nýtingu frítíma barna 

og ungmenna og flestir virðast gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nýta slíkan tíma á 

jákvæðan og uppbyggilegan máta og myndi tómstundamenntun styrkja það (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014). Hlutverk íslenskra framhaldsskóla er að búa nemendur sína 

undir þátttöku í atvinnulífinu og til frekara náms ef þeir kjósa það. Í lögum um 

framhaldsskóla frá 2008 segir ,,Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og virkri  þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum 

nemanda  nám við hæfi‘‘ (Lög um framhaldsskóla nr.92/2008). Framhaldsskólar hafa 

því skyldu gagnvart nemendum sínum að bjóða upp á nám sem stuðlar að eflingu 

þroska þeirra líkt og lagt er upp með í tómstundamenntun. Ennfremur segir í lögunum 

að framhaldsskólar skuli hvetja nemendur sína til heilbrigðs lífernis og stuðla að 

heilsurækt þeirra sem og vinna að forvörnum með reglubundnum hætti (Lög um 

framhaldsskóla nr.92/2008). 

Samkvæmt þessu má ætla að framhaldsskólar á Íslandi séu með lagalegan 

grundvöll fyrir því að bjóða upp á tómstundamenntun þar sem henni er ætlað að 

styrkja og styðja einstaklinginn á uppbyggilegan hátt og koma í veg fyrir 

áhættuhegðun og frítímatengd vandamál. Það er gert með leiðsögn eins og þá sem 
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tómstundamenntun gengur út á, um hvernig sé hægt að nota frítímann á 

uppbyggilegan og jákvæðan máta.  

Aðalnámskrá íslenskra framhaldsskóla (2011) byggir m.a. á lögum um 

framhaldsskóla og hefur hún það markmið að veita nemendum, foreldrum þeirra,  

opinberum stofnunum, félagasamtökum og almenningi upplýsingar um tilgang og  

starfsemi skólanna. Í námskránni stendur: 

,,Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning 

einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og 

samfélagsleg‘‘(Aðalnámskrá framhaldskólanna, 2011:2, bls. 13). 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna styður því samkvæmt þessu, hugmyndafræði 

tómstundamenntunar og opnar fyrir þá fjölbreyttu námsmöguleika sem slík menntun 

getur veitt framhaldskólanemendum. Tómstundamenntun hefur einnig það markmið 

að stuðla að hæfni og færni einstaklingsins til að takast á við margvíslegar áskoranir 

sem verða á vegi hans í námi og starfi. Tómstundamenntun leggur líka áherslu á að 

nemendur efli skilning sinn og þekkingu á sínum eigin verðleikum og hæfileikum, ekki 

eingöngu í tengslum við tómstundaiðkun heldur líka í tengslum við daglegar athafnir 

og daglegt líf. Í kaflanum heilbrigði og velferð í aðalnámskránni (2011) segir jafnframt: 

,,Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á 

 einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem er 

 lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál barna og 

 ungmenna stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessu samhengi. Með því að gefa 

 áhugasviðum þeirra rými í skólastarfinu gefst tækifæri til að vinna út frá   

 styrkleikum og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla þannig heilbrigði‘‘ 

 (Aðalnámskrá framhaldskólanna, 2011:2, bls.22). 

Þetta er í takt við þá hugmyndafræði sem tómstundamenntun leggur upp með um 

uppbyggingu sjálfsmyndar. Félagsleg samskipti er einn undirþáttur tómstunda-

menntunar að mati Stumbo og Peterson (1998) og á að stuðla að styrkingu 
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sjálfsmyndarinnar. Sú sjálfstyrking felst í því að nemandinn lærir að taka sjálfstæðar 

og ábyrgar ákvarðanir sem ekki einungis snúa að tómstundaiðkun hans heldur 

almennum ákvörðunum í lífi hans. Hæfnin til að bera kennsl á styrkleika sína og nýta 

þá í jákvæða uppbyggingu á sjálfsmyndinni er mikilvægur þáttur í tómstundamenntun 

(Stumbo og Peterson, 1998). 

Lífstíll ungmenna í framhaldsskólum og þá sérstaklega nemenda sem líklegir eru til 

að stunda áhættuhegðun, skapast og mótast að miklu leyti í frítíma þeirra. Í frítíma 

sínum eyða þau miklum tíma með vinahópum sem rannsóknir sýna að geta haft sterk 

áhrif á viðhorf, gildi og hugmyndir hvers einstaklings innan hópsins. Þessi gildi og 

viðmið gefa sterkar vísbendingar um aðra þætti í lífi ungmenna s.s. vímuefnanotkun. 

Með þessu er átt við að ef hluti af vinahópnum samþykkir einhvers konar 

áhættuhegðun eins og vímuefnanotkun, eru mun meiri líkur á að allir einstaklingar 

innan hans muni gera það líka á endanum (Hrefna Pálsdóttir, Margrét Lilja 

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

Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2014). 

Jákvæð áhrif tómstundamenntunar eru einnig þau að ungt fólk fær tækifæri til að 

fræðast um hvernig það getur losað um orku með tómstundaiðkun, orku sem ekki er 

nýtt á annan hátt. Við slíka orkulosun getur einstaklingurinn bætt einbeitingu sína og 

aukið innri hæfni til annarra þátta sem tengjast tómstundaiðkun hverju sinni. Þegar 

hæfnin eykst veitir það hvatningu fyrir einstaklinginn til að taka meiri þátt í 

tómstundastarfi sem aftur leiðir af sér aukið sjálfstraust og almenna ánægju með eigin 

virkni og þátttöku. Viðkomandi er þá líklegri til að leggja meira á sig en ella og öðlast 

áræðni til að takast á við áskoranir fyrir utan þægindahring sinn (Leitner og Leitner, 

2012). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir nemendur sem stunda tómstundir standa 

sig betur í námi en þeir sem stunda engar tómstundir (Hrefna Pálsdóttir og fl., 2014). 

Í íslenskum framhaldsskólum er engin formleg tómstundamenntun til staðar en 

það sem kemst næst henni má segja að sé lífsleiknikennsla. Lífsleikni er námsgrein 

sem varð gerð að skyldunámsgrein í grunn- og framhaldsskólum árið 1999 og er að 
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mörgu leyti byggð upp líkt og tómstundamenntun. Markmið lífsleiknikennslu er að 

efla alhliða þroska og félagsvitund nemenda, líkamlegt og andlegt heilbrigði, styrkja 

áræðni, frumkvæði og samkennd svo eitthvað sé nefnt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999). 

En hver er helsti munurinn á þessum tveimur námsgreinum með tilliti til mikilvægis 

fyrir nemendur í framhaldsskóla? Lífsleikni gegnir mikilvægu hlutverki við að styðja við 

nemendur á margvíslegan máta. Má þar nefna að efla og styrkja hugrekki, frumkvæði, 

ábyrgð og sjálfsmynd. Lögð er áhersla á að þjálfa nemendur i að taka ákvarðanir sem 

eru réttar fyrir þá. Mótun sjálfsmyndarinnar er stór hluti af viðfangsefni lífsleikninnar 

og þar er tekist á við að efla hana og styrkja á grundvelli þeirra upplýsinga og gilda 

sem samfélagi setur. Nemendur verða að búa yfir sjálfsöryggi til að taka ákvarðanir 

sem varða eigið líf sem eru byggðar á gagnrýnni og uppbyggilegri hugsun (Lífsleikni, 

2013) 

Þetta eru allt einnig mikilvægir þættir í tómstundamenntun. Mikilvægur þáttur í 

tómstundamenntun er einmitt að efla og auðga sjálfstæði einstaklingsins svo hann 

hafi getu og hæfni til að taka eigin ákvarðanir þegar kemur að tómstundum og 

tómstundavali. Nemendur taka ákvarðanir um val á tómstundum út frá eigin þörfum 

og óskum en ekki endilega gildum samfélagsins líkt og í lífsleikni. 

Lífsleikni og tómstundamenntun eiga það sameiginlegt að vera hagnýt nám þar 

sem nemendur öðlast ákveðna færni eða hæfni sem þeir taka með sér út í lífið. 

Lífsleiknikennarar telja að mikilvægt sé að hafa lífsleikni innan skólanna og meirihluti 

þeirra telur að lífsleikni bæti samskipti og aga innan skólanna. Aðrir þættir sem hafa 

komið fram í rannsóknum sem styðja mikilvægi lífsleiknikennslu eru að slík kennsla 

getur virkað sem fornvörnum gegn vímuefnum, fræðsla um lýðræði, jafnrétti, 

tilfinningamótun og fleira sem unnið er með í tómstundamenntun (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, 2008). 

Segja má að þessir þættir styðji einnig mikilvægi tómstundamenntunar samkvæmt 

rannsóknum. Bæði námsferlin geta stuðlað að forvörnum gegn áhættuhegðun. Í 
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lífsleikni er kennd ákveðin færni sem gert er ráð fyrir að nemendur tileinki sér ævina á 

enda. Áherslurnar eru í takt við aðrar áherslur í námi í framhaldsskólum, sem eru þær 

að efla skal alhliða þroska nemandans og stuðla að því að hann verði heilsteyptur 

einstaklingur. Lögð er sérstök áhersla á að einstaklingurinn efli félagsþroska sinn, beri 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Styrking aðlögunarhæfninnar sem býr í hverjum 

og einum er einnig stór þáttur í lífsleikni og tómstundamenntunarkennslu ásamt því 

að styrkja frumkvæði nemandans og sköpunargáfu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

1999). 

Áherslur að baki tómstundamenntunar er ákveðna færni sem nemendur eiga að 

búa að alla ævi. Efling og styrking einstaklingsþroska nemandans innan tómstunda-

menntunar er mun sérhæfðari en í lífsleikni. Tómstundamenntun leggur upp með að 

unnið sé með ákveðna þætti eins og tómstundavitund eða tómstundafærni. Þegar 

unnið er með þessa þætti fær nemandinn tækifæri til að vinna að ákveðnum 

undirþáttum sem styrkja og efla hann á persónu- og félagslegum grundvelli. 

Lífsleikni á að vera fjölbreytt og sveigjanlegt nám, háð nemendafjölda, 

einstaklingum, kennara, námsbrautum svo eitthvað sé nefnt. Kennslan er byggð upp á 

þann hátt að hún sé fjölbreytileg og miðað er við virkni og þátttöku nemendanna. 

Meginhugmynd lífsleiknar er að einstaklingurinn lærir að lifa í sátt og samlyndi með 

öðrum í umhverfi sínu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999). 

Tómstundamenntun er fjölbreytt nám þar sem möguleiki er á ólíkum 

kennsluaðferðum og fjölbreytilegri nálgun á efnið í heild sinni. Virkni og þátttaka 

nemenda skiptir líka sköpum í tómstundamenntun en mikið veltur á hverjum kennara 

fyrir sig að virkja þá til vinnu og ígrundunar í námi sem tengjast þeirra þörfum og 

löngunum. Lífsleikni vinnur meira með félagslegu heildarmyndina sem ungmennið er 

að þroska innra með sér og tómstundamenntun gæti stuðlað að dýpkun þeirrar 

heildarmyndar með áherslu á áhugahvöt og langanir nemendanna.  

Það er ljóst að hlutverk íslenskra framhaldsskóla er að auka hæfni nemenda til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Hlutverk þeirra er einnig að efla skilning þeirra á 
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eiginleikum sínum og hæfileikum sem gerir þeim kleift að njóta styrkleika sinna sem er 

lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Í öðru lagi er engin skipulögð né 

formleg tómstundamenntun í framhaldsskólum, nema ef vera kynni með óbeinum 

hætti í gegnum lífsleikni. Því væri spennandi að samþætta tómstundamenntun með 

lífsleikni í ljósi þess að þeir áfangar hafa ákveðin sameiginleg áhrif. Í þriðja lagi kemur 

skýrt fram í Aðalnámsskrá framhaldskóla (2011) að framhaldsskólar skulu stuðla að 

velferð og heilbrigði nemenda sinn og að áhugasviðum nemenda sé skapað rými í 

skólastarfinu til að vinna út frá  styrkleikum og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd 

og efla þannig heilbrigði (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

3.2 Líkön tómstundamenntunnar  

Hér verður fjallað um tvö líkön tómstundamenntunar og hvernig hægt er að styðjast 

við þau á hagnýtan hátt í starfi með ungmennum. Fyrra líkanið er Leisure Ability Model 

(Stumbo og Peterson, 1998) eða tómstundahæfnilíkanið og seinna líkanið er Time 

Wise: Learning Lifelong Leisure Skills líkanið eða Time Wise (Caldwell og fl., 2004). 

Þessi líkön eru valin með tilliti til þess að þau hafa verið raunprófuð, þykja vel 

uppbyggð og hafa reynst vel í starfi með börnum og ungmennum (Sellick, 2002; 

Sumbo og Peterson, 1998). Gagnlegt er að bera þessi tvö líkön saman, því þau eru ólík 

að því leyti að tómstundahæfnilíkanið miðast við formlega tómstundamenntun en 

Time Wise líkanið byggist fyrst og fremst á því að nota óformlegan námsvettvang og 

námsleiðir. 

Líkan er hugtak sem oft er notað í félagsfræðilegum skilningi sem uppskrift eða 

mynstur af einhverju ákveðnu hugtaki eða verkefni. Líkan er byggt á kenningum og 

gefur ákveðna mynd af því hvernig unnið skal með fræðin í hagnýtum tilgangi með 

einstaklingum. Tómstundamenntunarlíkön eru ákveðin uppskrift af menntun og á að 

stuðla að æskilegri útkomu fyrir nemendur. Hægt er vinna með eitt ákveðið líkan 

þegar tómstundamenntun er skipulögð til kennslu og aðlaga að þeim verkefnum og 

þörfum þess nemendahóps sem unnið er með (Sellick, 2002). 
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3.2.1 Tómstundahæfnilíkanið 

Tómstundahæfnilíkanið er tómstundamenntunarlíkan sem þekkt er um heim allan. 

Líkanið byggir á þeirri hugsun að allt sem gerist i lífi einstaklingsins sé vegna þátta sem 

hann getur haft stjórn á. Þessir þættir eru t.d. viðhorfi okkar, hvernig við búum okkur 

undir ákveðnar aðstæður, bæði andlega og líkamlega. Við gerum okkur grein fyrir því  

að athæfi eða hegðun hefur afleiðingar og reynum því að hafa áhrif eða stjórn á þeim 

afleiðingum með fyrrgreindum þáttum, til þess að ná markmiðum sínum. 

Einstaklingurinn hefur því val sem ákvarðast af hans persónulegum viðhorfum, 

löngunum og þörfum sem hann notar til að ná þessum ákveðnum markmiðum í lífi 

sínu (Stumbo og Peterson, 1998). 

Tómstundahæfnilíkan Stumbo og Peterson (1998) er ætlað að veita einstaklingum 

tækifæri til að stunda fullnægjandi og sjálfstæða tómstundaiðkun sem byggð er á 

frjálsu vali viðkomandi. Líkanið byggir á því að unnið sé með fjóra þætti sem eru: 

tómstundavitund (e. leisure awerness), félagslega færni (e. social interactions skills), 

tómstundafærni (e. leisure activity skills) og tómstundabjargir (e. leisure resources) og 

skiptist hver þáttur í nokkra undirþætti (Stumbo og Peterson, 1998; Stumbo og 

Wardlaw, 2011). 
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Tómstundavitund 

Þekking á tómstundum 

Sjálfsvitund 

Tómstunda- og leikviðhorf 

Tómstundaþátttaka 

Tómstundaákvörðunartaka 

 

Félagsleg færni 

Samskiptafærni 

Hæfni til að búa til og eiga í félagslegum 

samböndum 

Hæfni til að kynna sjálfan sig 

Tómstundafærni 

Færni sem einstaklingur öðlast í 
skipulögðu tómstundastarfi 
 
Færni sem einstaklingur öðlast í 

óskipulögðu tómstundastarfi 

Tómstundabjargir 

Tækifæri til tómstundavirkni 

Persónulegar bjargir 

Heimilis -og fjölskyldu bjargir 

Samfélagslegar bjargir  

Landsvísu bjargir 

 

Mynd 1. Tómstundahæfnilíkan Stumbo og Peterson (þýtt af höfundi). 

Nánar verður fjallað um líkanið og þætti þess í kafla 4.3.2 þar sem það er sett upp í 

kennslu í tómstundamenntun í framhaldsskóla.  

3.2.2 Time Wise: Learning Lifelong Leisure Skills 

Time Wise: Learning Lifelong Leisure Skills er tómstundamenntunarlíkan sem hannað 

var árið 2000 fyrir gagnfræðaskóla og er ætlað að nota í forvörnum gegn 

vímuefnaneyslu ungmenna. Linda Caldwell er aðalhöfundur námsefnisins sem kennt 

er á námskeiðum og auðveldlega er hægt að aðlaga það að öðrum forvörnum, s.s. 

gegn ofbeldi og átröskunum. Líkanið Time Wise byggir á þeim hugmyndum að 

ungmenni verði að þróa með sér heilbrigð áhugamál og taka persónulega ábyrgð á 

frístunda- og tómstundaiðkun sinni (Caldwell og fl., 2004). 

Í stuttu máli vinnur því Time Wise eftir þeim meginreglum að fólk þarf ekki að 

gefast upp þó eitthvað gangi ekki upp í fyrsta sinn. Ef aðstæður bjóða ekki upp á að 
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okkar fyrsta val sé möguleiki, gæti annað eða þriðja val ekkert verið síðra. Önnur 

meginreglan er sú að fólk átti sig á að mikilvægt sé að taka eigin ákvarðanir en ekki 

láta aðra hafa áhrif á sig. Við eigum að velja og meta út frá því sem hentar okkur best 

og gerir okkur ánægð.  

Time Wise námskeiðinu er skipt í sex kennslustundir sem taka fimmtíu mínútur 

hver (sjá yfirlit á mynd 2). Farið er í saumana á frítíma- og tómstundaiðkun, hvernig 

takast skal á við erfið samskipti, þróa með sér áhugahvöt, skipuleggja tímann sinn, 

gera aðgerðaáætlun og að lokum tengja alla áðurnefnda þætti saman með 

skammtíma- og langtímaútkomu í huga. 

                                                                                                                                                          

 

Mynd 2. Time Wise líkanið (þýtt og staðfært af höfundi). 

Leitast er við að svara spurningum eins og: Hvernig getum við nýtt okkur Time 

Wise kennsluna til að sinna áhugahvöt okkar betur, stundað virkt tómstundastarf og 
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vinna betur með öðrum? Hvernig förum við að því að tileinka okkur reynsluna til 

framtíðar? (Caldwell og fl., 2004) Hin æskilega útkoma sem leitast er eftir, er að 

ungmenni lífsfyllingu og ánægju í gegnum heilbrigða og skipulagða frítíma- og 

tómstundaiðkun. Kennslustundirnar sex byggjast á hver annarri og hugmyndafræði 

líkansins samtvinnast þeim, en flakkað er á milli þátta eftir því sem þörf er á. 

Kennslustundirnar taka fyrir nokkur mikilvæg atriði í tómstundamenntun, líkt og 

hvernig nemendur hafa kosið að eyða frítíma sínum, ígrunda hvað þeir vilja gera og 

hvað þeir verða að gera. Þá er átt við að þeir eigi að láta áhugahvöt sína ráða en 

forðast að gera ,,bara eitthvað‘‘. Annað mikilvægt atriði er hvernig nemendur takast á 

við leiða (e.boredom), hvernig skal yfirstíga hann eða koma í veg fyrir, skipulagning á 

tómstundaiðkun með það markmið að gera frítímann merkingarbæran og 

áhugaverðan.   

Bæði þessi líkön eru mjög gagnleg og vel til þess fallin að nota í kennslu í 

tómstundamenntun. Í þessu verkefni var ákveðið að styðjast við tómstundahæfni- 

líkanið við hönnun tómstundamenntunarinnar. Ástæðan var einkum sú að líkan 

Stumbo og Peterson er hannað sem kennslulíkan fyrir tómstundamenntun (Stumbo 

og Peterson, 1998). Önnur ástæða fyrir vali á líkani var sú að í tómstundamenntun, 

sem byggð er á hæfnilíkani Stumbo og Peterson, er sérstaklega unnið að því að efla og 

fræða nemendur með tilliti til tómstunda og iðkunar þeirra. Markmið menntunarinnar 

fyrir einstaklinginn geta því verið fjölbreytt og ólík (Stumbo og Peterson, 1998).  

Undir- og yfirþættirnir í líkaninu gefa kennurum möguleika á að byggja 

kennslustundirnar upp á fjölbreyttan og sveigjanlegan máta með ólíkum 

kennsluaðferðum og nálgunum. Í raun má segja að tómstundahæfnilíkanið henti best 

því óformlega og sjálfsprottna námi sem hér var leitast við að vinna eftir og 

ákjósanlegast er í tómstundamenntun.  

Hagnýtt gildi líkansins er mikið þar sem unnið er með ákveðna þætti sem auðvelt 

er að útfæra í kennslu fyrir framhaldsskólanemendur. Uppsetning líkansins er einföld 

og auðskiljanleg fyrir frjóa og áhugasama kennara til að nota í kennslu. Þættirnir fjórir 
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sem líkanið byggir á, gefa kennurum tækifæri til að samtvinna verklega og 

hefðbundna kennslu ásamt því að vinna náið með nemendum að hans væntingum og 

markmiðum.  Kennslustundum er skipt niður eftir þáttum líkansins eins og sést í töflu 

1 og verkefni eru unnin í samræmi við þá hugmyndafræði sem sett eru fram í líkaninu. 

Hver þáttur fær eina til tvær kennslustundir en þó má lengja tímann ef tök eru á og 

bæta við verkefni. 

Time Wise líkanið er fyrst og fremst hannað sem kennslulíkan til að vinna að 

forvörnum gegn vímuefnum fyrir börn og unglinga. Tómstundamenntun sem byggð er 

á Time Wise hefur það markmið að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðri hegðun 

barna og ungmenna, eða athæfi s.s. vímefnaneysla (Caldwell og fl., 2004). Markmið 

Time Wise líkansins eru því að mörgu leyti ólík þeim sem Stumbo og Peterson setja 

fram með líkani sínu og henta síður til að styðjast við, þegar áfangi var hannaður til 

kennslu í framhaldsskólum, í þessu verkefni 

3.3 Samantekt 

Tómstundamenntun hefur ekki verið kennd á Íslandi og er því fyrir mörgum nýtt 

hugatak. Íslenskir framhaldsskólar hafa það hlutverk að búa nemendur undir þátttöku 

í atvinnulífinu og til frekara náms. Lög um framhaldsskóla á Íslandi kveða á um að 

framhaldsskólar skuli hvetja nemendur sína til heilbrigðs lífernis og stuða að 

heilsurækt þeirra. Þetta er í samræmi við þá fræðslu sem tómstundamenntun leggur 

upp með fyrir nemendur. Í íslenskum framhaldsskólum er þó engin formleg 

tómstundamenntun en einna helst er hægt að bera slíka menntun við áfangann 

lífsleikni. Markmið tómstundamenntunar og lífsleikni áfangans eru keimlík þar sem í 

lífleikni er lagt áherslu á að efla alhliða þroska og félagsvitund nemenda, líkamlegt og 

andlegt heilbrigði, styrkja áræðni, frumkvæði og samkennd.  

Tómstundahæfnilíkanið og Time Wise líkanið eru tómstundamenntunarlíkön sem 

hægt er að styðjast við í tómstundamenntun. Tómstundahæfnilíkanið er byggt á 

hugmyndum Stumbo og Peterson (1998) þar sem byggt er á fjórum meginþáttum sem 
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hver hefur nokkra undirþættir. Líkanið byggir á þeirri hugsun að allt sem gerist i lífi 

einstaklingsins sé vegna þátta sem hann getur haft stjórn á. Time Wise líkanið var 

hannað að Lindu Caldwell (2004) sem forvarnarlíkan og hugmyndafræði þess byggist á 

því ungmenni verði að þróa með sér heilbrigð áhugamál og taka persónulega ábyrgð á 

frístunda- og tómstundaiðkun sinni.  
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4 Kennslufræðin 

Í þessum kafla verður fjallað um kennslufræðina sem stuðst er við á hönnun 

tómstundamenntunaráfanganum í þess verkefni. Fjallað verður um uppbyggingu 

kennslunar ásamt því að fara yfir hlutverk kennarans. Því næst rætt um þær 

kennsluaðferðir sem gagnlegar eru til notkunar í áfanganum, skipulag kennslunar og 

hvernig námsmat skal vera uppsett. Gert verður grein fyrir uppbyggingu og 

hugmyndunum að baki  kennsluáætlunum í verkefninu ásamt því að fjalla um hlutverk 

nemandans í tómstundamenntun. Að lokum er efnið dregið saman. 

Þegar kennsla er skipulögð er mikilvægt að velja kennslufræðilega nálgun á 

viðfangsefninu. Hér verður fjallað um þá kennslufræði sem tómstundamenntunin í 

þessu verkefni styðst við. Fjallað verður um eflandi kennslufræði (e. emancipatory 

pedagogy) og nýsköpunar- og frumkvöðlamenntun (e. entrepreneurial education) og 

hvernig slíkar nálganir styðjast við hugmyndafræði um tómstundamenntun. Einnig er 

gerð grein fyrir hlutverki kennarans í tómstundamenntun, kennsluaðferðum, og 

skipulagi kennslunnar þar sem stuðst er við tómstundahæfnilíkanið. Þá er gerð grein 

fyrir þeim kennsluáætlunum sem stuðst er við í kennslu í áfanganum auk notkunar 

námsmats í tómstundamenntun. Endað er á umfjöllun um hlutverk nemandans, en 

mikilvægt er að hann sé virkur þátttakandi í kennslustundum. 

4.1 Eflandi kennslufræði 

Kennslufræði er sú hugmyndafræði sem kennari velur sér að nota við skipulagningu á 

kennslu og gerð kennsluáætlana (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999). 

Kennslufræði tómstundamenntunnar getur byggst á eflandi kennslufræði                      

(e. emancipatory pedagogy)  og nýsköpun og frumkvöðlamenntun (e. entrepreneurial 

education) sem einmitt byggir á eflandi kennslufræði (Svanborg R. Jónsdóttir, 

Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013). Í eflandi 

kennslufræði er nemandanum falið meira vald og meiri áhrif á nám sitt en almennt í 
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skólastarfi. Nemandinn er talinn meiri sérfræðingur í sinni eigin hugmyndavinnu 

ásamt því að vera rannsakandi og könnuður með það að markmiði að skapa sína eigin 

þekkingu, vinna sjálfstætt eða með öðrum í hóp (Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson 

Macdonald, 2013). Í formlegri tómstundamenntun er grundvallaratriði að virkja 

nemandann til þátttöku. Nemandinn þarf að uppgötva að hann geti verið leiðtogi í 

eigin lífi og tekið mótaðar og meðvitaðar ákvarðanir um hvernig hann nýtir frítíma 

sinn 

4.2 Nýsköpunar- og frumkvöðlamenntun 

Áhugavert er að bera tómstundamenntun saman við nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntun í skilningi má segja að hugtakið nái yfir menntun sem sérstaklega 

er ætlað að efla nýsköpunarfærni og framtakssemi. Nýsköpun verður til þegar ákveðin 

sköpun leiðir til hugmynda sem verður að afurð, ferli eða þjónustu sem er óvenjuleg 

og/eða nýstárleg. Rauði þráðurinn er skapandi hugmyndir og hvernig er hægt að nýta 

þær til gagns og jafnvel gaman (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011). 

Svanborg R. Jónsdóttir og fl. (2013) setja fram þær áhugaverðu hugmyndir um að 

gera nýsköpunar- og frumkvöðlamennt að námsviði eða námsgrein og að námsviðið 

eða greinin geti snúist um að efla trú nemenda á eigin getu og fá þjálfun í að bregðast 

við sínum þörfum á skapandi hátt. Auk þess gæti það snúist um að læra með virkri 

þátttöku. Þessi virka þátttaka er lykilhugtak í slíkri menntun og beinist t.d. að 

hagnýtingu mannsins á náttúrunni, tækni, vísindi og umhverfismálum (Svanborg R. 

Jónsdóttir og fl., 2013). Tómstundamenntun miðar einmitt að því að brjóta upp 

daglegt mynstur og koma auga á nýja möguleika. Hér má því greina sterka tengingu 

við kennslufræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntunar. 

4.3 Uppbygging kennslunnar 

Við kennslu í tómstundamenntun þarf að huga að mörgu svo hún sé vænleg til 

árangurs fyrir nemendur. Mikilvægt er að taka mið af aldri og þroska nemenda og 
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byggja námið upp á sveigjanlega máta. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að 

tómstundamenntun er ný námsgrein sem tekur tíma að þróa og er eðlilegt að sú 

þróun taki nokkur ár. Fyrsta skrefið er að byggja upp áfanga á sviði 

tómstundamenntunar sem hægt væri að bjóða upp á sem valáfanga eða innan 

lífsleikni í framhaldsskólum. Uppbygging tómstundamenntunar byggist fyrst og fremst 

á áhuga og drifkrafti kennarans og nemendanna. Ef sá áhugi er til staðar ásamt 

þekkingu og skilningi á efninu eru möguleikarnir óteljandi. Efnið á að vera áhugavert, 

hvetjandi og veita nemendum tækifæri á að skoða og upplifa ný og skemmtileg 

tækifæri til betra tómstundalífs.  

4.3.1 Kennarinn 

Áður en kennsla í tómstundamenntun hefst þarf að huga að ýmsu. Að kenna og að 

nema er ekki það sama og til að kenna ákveðið efni þarf að undirbúa kennsluna vel.  

Kennari sem tekur að sér  kennslu tómstundamenntunar að vera vel meðvitaður um 

hvað felst í tómstundamenntun. Hann þarf að skipuleggja fyrirfram hvað og hvernig 

hann ætlar að leggja námsefnið fyrir nemendur sína. Kennarinn þarf að hafa trú á því 

sem hann er að kenna og leggja metnað í val á verkefnum og kennsluaðferðum 

(AAPAR, 2011).  Ætla má að kennari sem tekur að sér tómstundamenntunar kennslu 

sé menntaður tómstunda- og félagsmálafræðingur. Tómstunda- og félagsmálafræði til 

BA- prófs er kennd við Háskóla Íslands og er þriggja ára fræðilegt og starfstengt nám. 

Námið veitir sérþekkingu til starfa á tómstunda- og félagsmálum og hefur markmið að 

fræða nemendur þess um tómstundir fyrir fólk á öllum aldri. Nemendur tileinka sér 

ákveðna þekkingu á gildi tómstunda og fræðast um hlutverk tómstundastarfs. Áhersla 

er lögð á börn og ungmenni en einnig kemur námið að tómstundum fatlaðra og 

aldraðra (Háskóli Íslands, 2015). Kennari með slíkan menntunarbakgrunn hefur hlotið 

menntun í hugtökum og fræðum á frítímavettvangi sem nýtist án efa þegar að kenna 

á  tómstundamenntun í framhaldsskólum. 
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Kennarinn hefur það hlutverk í tómstundamenntun að vera leiðbeinandi                

(e. facilitator) sem leiðir nemendur í rétta átt. Nemendur eiga sjálfir að komast að 

niðurstöðum því þannig þroska þeir bæði andlega, félagslega og vitsmunalega getu 

sína í námi (Grasha, 1994). Einnig er mikilvægt fyrir kennarann að velja 

kennsluaðferðir sem hentar tómstundamenntun. Eins og áður segir þarf kennarinn að 

skilja hvað felst í því sem hann ætlar að kenna og átta sig á gildi þess. Kennarinn þarf 

einnig að þekkja eiginleika kennsluaðferða s.s. eins og styrk og veikleika hverrar 

aðferðar fyrir sig til að geta beitt þeim svo árangur náist. 

Í tómstundamenntuninni í verkefni þessu er hlutverk kennarans margþætt. 

Kennarinn þarf eins og áður segir að hafa góða þekkingu á tómstundamenntun, hafa 

góð tók á hlutverki sínu sem leiðbeinandi og vera undirbúinn undir þær áskoranir sem 

hann gæti staðið frammi fyrir í kennslunni. Áskoranirnar snúa einkum að því að kenna 

slíka menntun sem er ný hér á landi og byggir að mörgu leyti á óformlegu námi. Að 

öðru leyti gæti verið áskorun að kenna tómstundamenntun í því formlega 

námsumhverfi sem framhaldsskólar eru. Annað sem kennarinn þarf að hafa í huga er 

hvernig hann velur að vinna með nemendum sínum í kennslustundinni. Kennarinn 

þarf að vera skýr í framkomu og samkvæmur sjálfum sér. Mikilvægt er fyrir hann að 

vera hvetjandi og hugsa í lausnum. Virðing fyrir hugmyndum nemenda og virk hlustun 

er einnig mikilvægt atriði í kennslunni. Hæfni kennarans til að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir ásamt skýrum markmiðum í kennslu og vinna marvisst eftir 

hugmyndafræði tómstundamenntunar eru lykilatriði til að kennslan gangi upp. 

Mikilvægt er fyrir kennara að hafa starfskenningu til að byggja kennslustörf sín á. 

Með starfskenningu er átt við það að kennarar hafi myndað sér eigin kenningar, 

skoðanir og viðhorf gagnvart kennarastarfinu sem þeir byggja starf sitt svo á. Þessar 

kenningar, skoðanir og viðhorf hafa þannig áhrif á hvernig þeir kjósa að kenna. Einnig 

hefur reynsla kennarans áhrif á starfskenninguna. Reynsla getur verið bæði 

persónuleg og fagleg. Persónuleg reynsla er t.d. lífsýn kennarans og hvernig líf hans 

hefur mótað tilfinningar, skoðanir og gildismat hans. Fagleg reynsla getur verið sú 
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reynsla sem hann öðlast í skóla og starfi og hefur einnig áhrif á hvernig hann starfar 

sem kennari (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). 

Ribbins flokkaði fagmennsku kennara í þrjá flokka; ósjálfstæð fagmennska 

(e.dependent professionals), sjálfstæð fagmennska (e.independent professionals) og 

samvirk fagmennska (e.interdependent professionals) (Ribbins, 1990). Hin ósjálfstæða 

fagmennska er sú fagmennska þar sem kennarinn telur sig þurfa að vinna einhliða 

eftir námskrá sem hann telur lýsa markmiðum og inntaki skólastarfsins. Árangur 

nemenda sé á ábyrgð þeirra sjálfra því kennarinn telur að allir séu meðvitaðir um þær 

kröfur sem skólinn setur. Það er því vandamál nemandans ef hann stenst ekki þær 

kröfur. Sjálfstæð fagmennska er þegar kennarinn lítur svo á að tilgangur og markmið 

kennslunnar séu skilgreindar út frá þekkingu hans sjálfs. Nemendur og foreldrar eru 

skjólstæðingar hans og hann sem kennari velur hverjar þarfir nemandans eru út frá 

sérfræðiþekkingu sinni. Í þessu hlutverki notar kennarinn stöðu sína sem valdatæki og 

beitir gjarnan þvingunarvaldi í samskiptum sínum við nemendur. Samvirk fagmennska 

er fagmennska sem er andstæðan við þessa tvo flokka. Í þessum flokki leitast 

kennarinn við að nýta sér faglegt samráð við aðra, metur gagnrýna umræðu og leitast 

við að virkja ábyrgð nemenda og foreldra í skólastarfi. Kennarinn tekur sér 

leiðtogahlutverk en án þess að beita þvingunarvaldi (Ribbins, 1990) 

4.3.2 Kennsluaðferðir 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mikilvægar í hverri kennslu. Hér verða ræddar þær 

kennsluaðferðir sem gagnlegar eru til notkunar í tómstundamenntun. Þær 

meginaðferðir sem kynntar verða hér eru samvinnunám og hópavinna, 

lausnarleitarnám, útlistunarkennsla, námsleikir og umræðu- og spurnaraðferðir. Í 

framhaldi af því verður farið í hvernig kennslan í áfanganum er hönnuð, út frá 

tómstundahæfnilíkani Stumbo og Peterson (1998) og kynntir þeir fjórir þættir sem 

líkanið byggist á. 



 

54 

Kennsluaðferðir hafa ólík markmið og engin kennsluaðferð er fullkomin. Mikilvægt 

er að laga kennsluaðferðir að aðstæðum innan nemendahópsins s.s. aldri og 

bakgrunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í framhaldsnámi mínu í tómstunda- og 

félagsmálafræði var lögð áhersla á félagslega hugsmíðahyggju, en í henni kemur fram 

að nemendur skuli byggja á reynslu sinni við að móta þekkingu sína. Einnig skal nám 

vera sett í aðstæður, líkt og með hverjum við lærum, hvað við lærum og hvernig 

(Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Í formlegri tómstundamenntun er hér lögð áhersla á að virkja nemendur til 

þátttöku og takast á við raunveruleg vandamál og verkefni í daglegu lífi þeirra. 

Markmiðið er að nemendur vinni sjálfstætt, þjálfi rökhugsun og takist á við verkefni 

sem leiða til úrlausnar með markvissum hætti. Tilgangur þessarar kennsluaðferðar er 

að nemendur öðlist tækifæri á að glíma við ólík viðfangsefni og leiti ólíkra leiða til 

lausnar á þeim vandamálum sem þeir standa frammi fyrir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Dæmi um slíkt í tómstundamenntun er þegar nemendur þurfa að skoða sína eigin 

tómstundavitund og þegar þeir eru fengnir til að skoða hvað það er sem hvetur þá 

áfram til að stunda ákveðnar tómstundir og hvað stoppar þá. Nemendur þurfa að 

horfa inn á við og átta sig á hvernig sjálfsvitund og upplifun þeirra í tengslum við eigið 

líf og hegðun getur hamlað eða opnað leið fyrir tómstundaiðkun. Hvað get ég gert til 

að ná mínum markmiðum? Hvað er að stoppa mig? Annað dæmi er þegar unnið er 

með tómstundabjargir og nemendur þurfa að leita sjálfir að þeim tómstundaúrræðum 

sem nánasta umhverfi þeirra bíður upp á. Nemendur þurfa að skoða hvað er í boði 

tómstundalega séð í sínu nærsamfélagi og velta fyrir sér úrræðum og hvort þörf sé á 

breytingum svo úrræðin virki. Þær kennsluaðferðir sem eru ákjósanlegar fyrir 

tómstundamenntun eru til dæmis: 

 Samvinnunám og hópavinna - Nemendur leysa viðfangsefni kennslu-

stundarinnar saman. Nemendur þjálfast í að vinna saman að 

sameiginlegum verkefnum og koma sér saman um verkskiptingu. Hér getur 

reynt á þolinmæði og virka hlustun allra í hópnum 
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 Lausnarleitarnám - Nemendur takast á við ýmis viðfangsefni sem þeir 

verða að leysa. Viðfangsefnin verða að vera þess eðlis að nemendur gefst 

kostur á að nýta þá þekkingu sem þeir annars vegar búa yfir og hins vegar 

öðlast nýja þekkingu sem nýtist þeim í framtíðinni. 

 Umræðu- og spurnaraðferðir - Nemendur ræða saman um viðfangsefni 

kennslustundarinnar. Markmiðið er að þeir æfist í að svara krefjandi 

spurningum og hafa skoðanaskiptir sín á milli.  Nemendur eru hvattir til að 

tala óþvingað um viðfangsefnið og aðrir nemendur hvattir til að hlusta 

með opinn huga og koma með málefnilegar spurningar og gagnrýni ef svo 

ber undir. 

 Útlistunarkennsla - fyrirlestrar, sýnikennsla, skoðunarferðir, hlustunarefni 

og fleira. Tilgangurinn er að fræða og útskýra ákveðin viðfangsefni fyrir 

nemendum sem leggja kröfur á kennarann að sýna ákveðna hæfni til að 

koma efninu skýrt frá sér auk þess að vekja áhuga nemenda. 

 Námsleikir - Spurningakeppni, spil og boltaleikir. Leikir sem hafa tilgang og 

markmið sem felst í því að fræða nemendur og fá þá til að taka þátt í 

umræðum. Einnig árangursríkt til að fá hlédræga nemendur til að vera 

virkir, efla samstöðu innan hópsins, brjóta ísinn meðal nemenda og 

kennara eða brjóta upp kennslu dagsins.  Markmið er að fá nemendur til 

að opna sig á annan hátt en að sitja í sæti sínu og svara spurningum, vera 

ófeimna og skemmta sér á meðan þeir læra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; 

Jón Baldvin Hannesson og Rúnar Sigþórsson, 2000; Þórunn Óskarsdóttir, 

2005). 

Samvinnunám og hópavinna (e. cooperating learning) hentar vel þegar 

tómstundamenntun er kennd. Umræðu- og spurnaraðferðir (e. discussion-based 

teaching) hentar einnig sem kennsluaðferðir í tómstundamenntun. Samvinnunám og 

hópavinna fer þannig fram að nemendur vinna saman í litlum hópum að verkefnum 

sem kennarinn lætur þá fá. Námið snýst um að læra með öðrum og af öðrum. Unnið 
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er saman að sameiginlegum markmiðum sem gagnast bæði nemandanum og hópnum 

(Henning, 2008). 

Allir meðlimir hópsins eiga að hjálpast að við að leysa verkefnin en hver og einn er 

ábyrgur fyrir sínu námi. Hver kennslustund, með þessari aðferð, er byggð upp á 

fjórum þáttum sem eru jákvætt sjálfstæði, gagnvirk samskipti, ábyrgð einstaklings og 

hóps og samskiptafærni (Stevens og Slavin, 1995). Þessi kennsluaðferð gefur 

nemendum tækifæri til að ræða um ný hugtök við aðra nemendur sem eru á 

svipuðum stað og þeir sjálfir. Þeir velta fyrir sér viðfangsefnum og spurningum og 

komast að niðurstöðu í sameiningu. Nemendur þjálfast í gagnrýnni hugsun og hvernig 

skal vinna í hóp þar sem ólíkir einstaklingar með ólík sjónarmið koma saman (Cooper 

og Slavin, 1999). 

Umræðu- og spurnaraðferðir er kennsluaðferð sem byggist á því að kennarinn 

beitir spurningum eða öðrum aðferðum til að vekja upp umræður meðal nemenda. 

Þessi aðferð þjálfar samræðu og einnig gagnrýna hugsun með nemenda á svipaðan 

hátt og samvinnu-hópavinna gerir. Kennarinn reynir að vekja áhuga og virkni 

nemenda með opnum spurningum um viðfangsefni kennslustundarinnar. Kjörið er að 

opna kennslustundir á slíkum spurningum og tengja við námsefni. Tilgangur 

aðferðarinnar er einnig fyrir kennarann að miðla upplýsingum til nemenda sinna og 

kanna þeirra þekkingu á viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Segja má að kennslan í tómstundamenntun falli undir óbeina kennslu þar sem 

kennsluaðferðir eru t.d. ýmsar leitaraðferðir og uppgötvunarnám. Slíkt nám byggist á 

spurningum, athugunum og heimildaöflun nemenda. Þannig uppgötva nemendur 

sjálfir efnið sem þeim er ætlað að nema (Ingvar Sigurgeirsson 2013). Dæmi um slík 

verkefni í áfanganum er t.d. þegar nemendur fá það verkefni að finna út þær 

tómstundabjargir og úrræði með rannsóknarvinnu í hópi, í sínu sveitarfélagi. Þetta 

helst í hendur við hugmyndir Dewey (2000) um verkstjórahlutverkið sem ég aðhyllist í 

minni kennslu. Nemendur eiga að hugsa út fyrir kassann og skoða alla möguleika sína 

og sjá tækifærin í aðstæðunum. En til þess að þau átti sig á þessum atriðum verða 
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kennarar að vísa þeim leiðina án þess að grípa fram fyrir hendurnar á þeim. Það getur 

verið vandasöm lína að fara eftir.  

Það er ekki nokkur vafi á að skipulagning kennslunnar ásamt því að velja 

fjölbreyttar kennsluaðferðir er mikilvægt skref þegar hefja skal tómstunda-

menntunarkennslu. Þegar kennsluaðferðir eru valdar verða kennarar að hafa í huga 

þau markmið sem stefnt er að með kennslunni en einnig er mikilvægt að kennarinn 

átti sig á hvort valdar kennsluaðferðir henti honum í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999) 

4.3.3 Skipulag kennslunnar 

Áfanginn í tómstundamenntun sem hannaður var fyrir þetta verkefni byggir eins og 

áður segir á tómstundahæfnilíkani Stumbo og Peterson (1998). Í líkaninu er ekki gert 

ráð fyrir ákveðnum fjölda kennslustunda og því val kennarans að ákveða hversu 

langan tímann hann vill kenna hvern þátt sem kemur fram þar. Áfanginn í þessu 

verkefni tekur sex vikur, þar sem ein kennslustund er í viku. Hver þáttur líkansins er 

tekinn fyrir í einni til tveimur kennslustundum. Tafla eitt sýnir hvernig uppbygging 

kennslunnar í áfanganum er samkvæmt líkaninu. 
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Tafla 1. Uppbygging kennslunnar í tómstundamenntun (þýtt af höfundi). 

      Þáttur    Kennslustund     Markmið            

 

 

 

Tómstundavitund 
(e.leisure awareness) 

 

 

 

 

1 – 3 

-Nemendur og kennari 
kynnast hvert öðru 
-Nemendur öðlist skýrari 
sýn á sinn eigin. 
tómstundaáhuga, þekki og 
skilji hugtakið tómstundir. 
-Skoði sína eigin 
tómstundaþátttöku og 
ákvarðanir í tengslum við 
hana. 

 
 
 

Tómstundafærni 
(e.leisure activity skills) 

 

 

 

4  

-Nemendur öðlast skilning 
á hvað er tómstundafærni. 
-Skoðuð er persónuleg  
upplifun nemenda á 
tómstundum. 
-Hvað hvetur nemendur 
áfram? 
-Hvað heldur aftur af 
þeim? 
-Viðhorf til tómstunda. 

 

 

Félagsleg færni  

(e.social interaction) 

 

 

 

5 – 6 

-Nemendur eiga að skoða 
viðhorf sín, horfast í augu 
við fordóma, átta sig á 
hvað jafningjaþrýstingur 
er og átta sig mikilvægi 
þess að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér og öðrum. 

 

 

Tómstundabjargir 
(e.leisure resources) 

 

 

 

 

7 – 8 

-Nemendum þekki 
hugtakið tómstunda-
bjargir og hvað mikilvægt 
er að vera upplýstur um 
þau úrræði sem í boði eru. 
-Átti sig á hvað getur 
stuðlað að fjölbreyttari 
tómstundastarfi og 
hugsanlega opnað dyr að 
nýju starfi. 
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Fyrsti þátturinn í líkani Stumbo og Peterson (1998) er tómstundavitund og 

undirþættir hans eru; (1) þekking á tómstundum (e. knowledge of leisure), (2) 

sjálfsvitund (e. self-awareness in relation to leisure), (3) tómstundaviðhorf (e. leisure 

attitudes) og (4) tómstundaþátttaka og ákvörðunartaka (e. related leisure 

participatory and decision-making skills). Þekking á tómstundum felur í sér að 

einstaklingurinn þekki mikilvægi tómstunda og hversu mikil áhrif þær geta haft til hins 

betra á lífsgæði hans. Sjálfsvitund er skilgreind, innan þessa líkans, hversu vel 

einstaklingurinn þekkir sjálfan sig og langanir sínar þegar kemur að tómstundum og 

tómstundaiðkun. Nýtir viðkomandi frítímann á uppbyggilegan hátt og skoðar hann 

hver áhrif hans eru á viðkomandi? Í tómstundaviðhorfi er átt við hvernig 

einstaklingurinn upplifir tómstundir. Hver eru viðhorf hans og hvernig þau hafa áhrif á 

val hans er kemur að tómstundum og iðkun þeirra? Tómstundaþátttaka og 

ákvarðanataka snúa að því hvernig einstaklingurinn velur að stunda sínar tómstundir 

eða velur að gera það ekki. Unnið er með ábyrgðarkennd einstaklingsins með tilliti til 

hvaða tómstunda hann velur sér með markmið og afleiðingar í huga (Stumbo og 

Peterson, 1998; Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Tómstundafærni er annar þátturinn í líkaninu og flokkast í óskipulagða (e. non-

traditional) og skipulagða (e. traditional) færni eða þá færni sem einstaklingurinn 

öðlast með þátttöku í annað hvort óskipulögðu eða skipulögðu tómstundastarfi. Um 

leið og þáttaka hefst, öðlast hann betri og meiri færni í því starfi sem hann tekur þátt 

í. Í skipulögðu íþróttastarfi líkt og körfubolta öðlast einstaklingurinn færni að spila 

körfubolta ásamt því að spila með öðrum og vinna að liðsheild. Í óskipulögðu 

tómstundastarfi flokkast t.d. leikir með öðrum, samvinna með vinum, handavinna eða 

hvað annað sem einstaklingurinn gerir sér til skemmtunar (Stumbo og Peterson, 1998; 

Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Félagsleg samskipti er þriðji þátturinn og skiptist í: (1) samskiptafærni                     

(e. communication skills), (2) hæfni til að búa til og eiga í félagslegum samskiptum     

(e. relationship-building skills) og (3) hæfni til að kynna sjálfan sig (e. self-presentation 
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skills).  Samskiptafærni er átt við færni til að tjá sig á skýran hátt, langanir sínar og 

þarfir. Færni í tengslum við samningaviðræður við aðra, deila hugsunum, getuna til að 

takast á við samskiptaárekstra og fleira. Hæfnin til að búa til og eiga í félagslegum 

samböndum við annað fólk er þegar einstaklingar geta stofnað til gagnkvæmar 

tengingar við aðra líkt og vináttu- og makasambönd sem krefjast samkenndar og 

stuðnings. Hæfni til að kynna sig vísar til þess hvernig einstaklingurinn kemur fram í 

hegðun s.s. kurteisi, almenn umhirða og almennir siðir líkt og borðsiðir (Stumbo og 

Peterson, 1998; Stumbo og Wardlaw, 2011). 

Tómstundabjargir er fjórði og síðasti þátturinn og hefur fimm undirþætti; (1) 

tækifæri til tómstundavirkni (e. activity opportunities), (2) persónulegar bjargir          

(e. personal resources), (3) heimilis- og fjölskyldubjargir (e. family and home 

resources), (4) samfélagslegar bjargir (e. community resources) og (5) landsvísubjargir 

(e. state and national resources). Tækifæri til tómstundavirkni vísar til þeirra tækifæra 

sem einstaklingurinn hefur til að iðka tómstundir og hvort hann hafi upplýsingar um 

hvað sé í boði. Með persónulegum björgum er átt við þegar einstaklingurinn sjálfur 

hefur upplýsingar um tómstundamöguleika, veit hvað er í boði hverju sinni og hefur 

áhuga og getu til að stunda þær tómstundir. Heimilis- og fjölskyldubjargir er þegar 

einstaklingurinn tekst á við tómstundir sem hægt er að stunda innan heimilisins og 

jafnvel með allri fjölskyldunni. Tómstundir eins og t.d. lestur bóka, áhorf á sjónvarp, 

handavinna og spila leiki. Markmiðið er að finna tómstundaiðkun sem hægt er að 

stunda innan heimilisins og jafnvel þar sem öll fjölskyldan kemur saman eða (Stumbo 

og Peterson, 1998). 

Samfélagslegar bjargir eru þau úrræði sem finnast í samfélaginu öllu. Dæmi um 

slíkt er t.d. skemmtigarðar eða almenningsgarðar þar sem fólk sækir í að fara til að 

eyða sínum frítíma á margvíslegan hátt. Samfélagslegar bjargir geta líka verið starf á 

vegum félagasamtaka eða annarra aðila þar sem fólk sækir saman í. Bjargir á landsvísu 

eru til dæmis tómstundir eða tómstundastarf sem teygir sig yfir allt landið og hefur 
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tilgang og markmið. Dæmi um slíkt er t.d. ferðamennska, hestamennska og annað 

íþróttastarf eða hreyfing (Stumbo og Peterson, 1998; Stumbo og Wardlaw, 2011). 

4.3.4 Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlanir hafa það hlutverk að ramma inn stefnu og markmið kennslu. 

Kennsluáætlanir eru árangursríkar til að kennarinn eigi auðveldara með að skipuleggja 

áfanga og hverja kennslustund fyrir sig. Kennsluáætlanir fyrir hvern tíma er að finna í 

fylgiskjali 1, en hér er gerð grein fyrir kennslufræðinni að baki þeirra. Kennsluáætlanir 

eru einnig mikilvægar fyrir nemendur til að sjá hvað þeir eru að fara að læra í 

áfanganum. Þá er miðað við hæfniviðmið sem segir gera nemendum grein fyrir hvers 

er krafist af þeim með tilliti til þekkingar, leikni og hæfni sem þeir öðlast í námsferlinu 

(Aðalnámsskrá framhaldsskólana, 2011:2, bls. 17).  

Góð kennsluáætlun gerir kennaranum kleift að vinna markvisst og skipulega að 

kennslunni og  koma í veg fyrir erfiðleika eins og tímaþröng. Kennsluáætlun á að 

endurspegla hefðir og siði áfangans, viðhorf til nemenda, námsins og þekkingar á 

hvert hlutverk kennarans er í áfanganum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Kennsluáætlanir geta verið byggðar upp á ólíkan hátt en mestu skiptir að gildi og 

hugsunin að baki áfanganum komi skýrt fram, hæfniviðmið nemenda og upplýsingar 

um áfangann s.s. tímaáætlun, upplýsingar um lesefni, verkefnaskil, námsmat, skyldur 

nemenda og kennara og virkni í tímum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

Kennsluáætlanir í þessu verkefni eru byggðar upp á svipuðum nótum. Áhersla er 

lögð á hæfniviðmið nemenda, inngangi að viðfangsefni kennslustundarinnar, aðferð 

og samantekt. Upplýsingar um kennslustundina koma fram efst þar sem nafn 

kennarans er skráð, fjöldi nemenda, nafn áfangans, dagsetning og lengd 

kennslustundarinnar. Þar á eftir er gert grein fyrir hæfniviðmiðum áfangans og 

kennslugögnum sem notuð eru. Efni kennslustundarinnar segir til um hvert 

viðfangsefni er sem tekið er fyrir í kennslustundinni. Inngangur hefur það markmið að 

ramma inn kennslustundina til að gefa nemendum skýra mynd af þeirri vinnu sem lagt 
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er upp með hverju sinni. Aðferð vísar til kennsluaðferðar sem mælt er með að nota í 

kennslustundinni og hvernig kennslustundinni skuli vera háttað með tilliti til vinnu 

bæði nemenda og kennara. Í lokin er kafli þar sem niðurlag kennslustundarinnar eru 

gerð skil ásamt því að lýsa hvernig kennarinn gæti lokað kennslustundinni. Að lokum 

eru hagnýt ráð fyrir kennara sett fram. Tilgangur þess er að gefa kennaranum hagnýt 

ráð sem hann getur stuðst við í kennslunni. Slíkt getur hjálpað honum í næstu 

kennslustund og einnig gefið honum tækifæri til að ígrunda kennslustundina, hvort 

sem það snýr að kennslunni sjálfri, samskiptum við nemendur eða persónuleg nálgun 

kennarans. 

4.3.5 Námsmat 

Þegar afla á upplýsinga um námsárangur og framvindu náms nemenda kallast slíkt 

námsmat (e. assessment). Námsmat er mikilvægur hluti kennslunnar þar sem 

tilgangur þess er að veita nemendum leiðandi upplýsingar um námið (Rowntree, 

1983). Námsmat skiptist í nokkra flokka en þeir eru t.d. mælikvarðanámsmat              

(e. criterion-referenced assessment) sem mælir árangur nemenda án þess að bera þá 

saman við hvern annan. Ávinningsnámsmat (e. non-referenced assessment) er annar 

flokkur sem mælir ávinning hvers nemenda miðað við aðra nemendur (Cohen, 

Manion, Morrison og Wyse, 2002). Þriðji flokkurinn er heildrænt námsmat                  

(e. authentic assessment) sem mælir árangur nemenda þegar þeir takast á við 

verkefni sem hafa raunverulega þýðingu fyrir þá (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

Heildrænt námsmat hentar vel sem mat á ávinningi og árangri nemenda í 

tómstundamenntun. Slíkt mat byggir ekki á hefðbundnum prófum heldur á eðlilegu, 

góðu skólastarfi þar sem reynir á nemendur að beita þekkingu sinni, skilningi og 

innsæi ásamt hugmyndaflugi. Virk þátttaka nemenda ásamt sjálfmati og jafningjamati 

er einn af grunnþáttum heildræns námsmats (Cole, Donna, Ryan og Kick, 1995). Í 

heildrænu námsmati er lögð áhersla á mikilvægi árangurs hvers og eins nemenda fyrir 

sig í stað þess að meginatriðið sé að nemendur keppi við hvern annan (Hart, 1994). 
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Heildrænt námsmat byggist á fjölbreyttum aðferðum sem kennari í 

tómstundamenntun getur valið um. Helstu aðferðir heildræns námsmats eru settar 

upp í töflu 2.  

Tafla 2.  Helstu aðferðir í heildrænu námsmati  

Aðferð  Hjálpartæki 

Vettvangsathuganir Dagbækur kennara, gátlistar, matslistar, 
hljóð- og myndbandsupptökur 

Mat á frammistöðu nemenda Gátlistar, matslistar, marklistar, hljóð- og 
myndbandsupptökur 

Sýnismöppur og ferlismöppur Matslistar, marklistar 

Sýningar Matslistar, marklistar 

Sjálfstæð verkefni  Gátlistar,matslistar, marklistar, leiðarbækur 

Sjálfsmat nemenda Dagbækur og leiðarbækur, viðtöl, 
viðhorfakannanir 

Félagamat, sérfræðingamat, 
foreldramat 

Matslistar og marklistar 

Jafningjamat Matslistar 

Greining og mat á úrlausnum 
nemenda 

Matslistar, marklistar 

Próf   

                    (Ingvar Sigurgeirsson,  1998). 

Í tómstundamenntunar áfanganum sem hannaður var fyrir þetta verkefni er notast við 

nokkrar aðferðir sem koma fyrir i töflu 2. Helst má þar nefna matslistar fyrir kennara 

til að meta virkni nemenda í kennslustundum. Matslistar geta verið settir upp í 

gátlistaformi þar sem kennarinn merkir við þau atriði sem hann leggur áherslu á og 

metur nemendur út frá. Það geta verið atriði eins og hvernig hegðar nemandinn sér í 

kennslustundum, hver er virkni hans í umræðum og verkefnum, hlustar hann á aðra, 

skýrir hann mál sitt vel fyrir öðrum og leggur hann sig fram og tekur virkan þátt? 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1998).  

Önnur aðferð sem kennari getur stuðst við þegar kemur að námsmati í 

tómstundamenntun er sjálfsmat nemenda. Það getur verið í formi dagbókaskrifa líkt 
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og gert er í áfanganum í þessu verkefni. Þar geta nemendur fært inn hugleiðingar sínar 

um námið, hvernig þeim líður á meðan náminu stendur og hvað þeir læra á því. 

Sjálfsmat sem þetta gefur nemendum oft skýrari sýn á veikar og sterkar hliðar sínar í 

námi. Þá er einkum átt við þegar nemendur þurfa, líkt og í sjálfsmati, að taka ábyrga 

afstöðu með fullri alvöru gagnvart eigin framvindu í námi. Slík hugsun getur haft 

uppeldislegt gildi fyrir nemandann (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

Mikilvægt er að kennarar í tómstundamenntun leggi fyrir námsmat sem 

endurspeglar ákveðna þætti samkvæmt heildrænu námsmati. Það er einnig mikilvægt, 

bæði fyrir kennarann og nemendur, að skýrt komi fram hvernig námsmatið sé byggt 

upp og skipulagt. Kennarinn þarf einnig að hafa skýra sýn á hversu mikla virkni og 

þátttöku nemendur þurfa að sýna í kennslustundum til að standast áfangann.  

4.3.6 Nemandinn 

Nemendur hafa það ábyrgðarhlutverk gagnvart sjálfum sér að skapa sína eigin stefnu í 

námi og móta hlutverk sitt sem námsmenn. Þetta hlutverk þróar nemandinn út frá 

upplifunum sínum á menntagöngu sinni, samræðum við aðra nemendur, kennara og 

áhugahvöt sinni (Karen Rut Gísladóttir, 2011). Með áhugahvöt er átt við það nám sem 

skólinn býður upp á og nemendur sækjast í og hafa áhuga á að læra. Nemendur í 

tómstundamenntun þurfa að vinna mikið með áhugahvöt sína þar sem menntunin 

gengur út á það að nemandinn skoði hvað það er sem hann vill gera í tómstundum 

sínum.  

Fyrir kennara í tómstundamenntun er mikilvægt að  hafa virka nemendur sem 

skilja efnið og vita hvert kennslan á að leiða þá. Grunnurinn að því er að undirbúa 

nemendur vel fyrir komandi vinnu og gera þeim grein fyrir hvað tómstundamenntun 

gengur út á. Undirbúningurinn felst í að nemendur skilji hvað tómstundir eru og hvað 

þær geta verið mikilvægar til að auka lífsgæði. Nemendur í tómstundamenntun verða 

að vera virkir í að taka þátt í því sem kennarinn býður upp s.s. umræður, hópverkefni, 

leiki og fleira sem kennslan býður upp á hverju sinni. Kosturinn við 
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tómstundamenntun er að nemendur eru ekki að keppast við hvern annan við að ná 

hærri einkunnum heldur er markmiðið að vinna með sjálfan sig sem persónu. 

4.4 Samantekt 

Eflandi kennslufræði gefur nemandanum meira vald til að hafa áhrif á nám sitt en 

almennt í skólastarfi. Nýsköpunar- og frumkvöðlamenntun er byggð á eflandi 

kennslufræði og byggist á þeim hugmyndum að efla trú nemenda á eigin getu og fá 

þjálfun í að bregðast við þörfum sínum á skapandi hátt. Uppbygging 

tómstundakennslunnar dregur mið af nokkrum mikilvægum þáttum. Í fyrsta lagi er 

mikilvægt að taka mið af aldri og þroska nemenda. Í öðru lagi er mikilvægt að hafa í 

huga að tómstundamenntun er ný námsgrein sem tekur tíma að þróa og í þriðja lagi 

er mikilvægt að kennarar í tómstundamenntun hafi góða þekkingu og skilning á 

hugmyndafræði hennar. 

Menntaðir tómstunda- og félagsmálafræðingar, sem hafa lokið grunnnámi frá 

Háskóla Íslands í tómstunda- og félagsmálafræði myndi því sinna slíku kennslustarfi 

vel.  Kennarar í tómstundamenntun hafa það hlutverk að vera leiðbeinendur og leiða 

nemendur í rétta átt mikilla afskipta. Kennarinn þarf að vera búin að móta 

starfskenningu sína sem gefur til kynna hvernig kennarinn hann hyggst vera.  

Kennsluaðferðir í tómstundamenntun eru fjölbreyttar og helst má nefna 

samvinnunám og hópavinnu, lausnarleitarnám, útlistunarkennsla, námsleikir og 

umræðu- og spurnaraðferðir. Skipulag kennslunnar er byggt á tómstundahæfnilíkani 

Stumbo og Peterson (1998) sem kennt er í sex vikur, kennslustundir eru átta og 

miðast við eina á viku. Hver kennslustund tekur fyrir ákveðna þætti samkvæmt 

líkaninu og hver þáttur er kenndur í eina til tvær kennslustundir. Kennsluáætlanir eru 

mikilvægar til að ramma inn stefnu og markmið kennslunnar. Þar á að koma skýrt 

fram t.d. hvernig kennslustundin er uppbyggð, um hvað verður fjallað og hvers er 

ætlast til af nemendum og nemendum.  
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Námsmat er mikilvægt til að afla upplýsinga um námsárangur og námsframvindu. 

Námsmat í tómstundamenntun er byggt á heildrænu námsmati. Heildrænt námsmat 

byggir ekki á prófum heldur á mati á þekkingu, skilningi og innsæi nemenda. Kennari 

getur stuðst við aðferðir sem miðast við að hann mælir áðurnefnda þætti með 

ákveðnum gátlistum sem hann hefur sett sér að fara eftir. Heildrænt námsmat  getur 

líka farið fram á ýmsa aðra vegu s.s. sjálfsmat nemenda og jafningjamat. Nemendur í 

tómstundamenntun þurfa að vinna mikið með áhugahvöt sína og velta fyrir sér hvað 

vekur áhuga þeirra þegar kemur að tómstundum. Tómstundamenntun krefst þess 

einnig af að hann sé virkur í kennslustundum, umræðum og verkefnum. Allt þetta eru 

þættir sem mikilvægir eru til að námsmat verði árangursrík, bæði fyrir kennara og 

nemendur. 
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5 Niðurstöður og umræða 

Í lokaverkefni mínu vildi ég skoða og kynnast hugtakinu tómstundamenntun og kanna 

hvort grundvöllur væri fyrir að kenna slíkt námsefni innan íslenskra framhaldsskóla. 

Markmið mitt var að athuga hvernig tómstundamenntun samræmist þeim 

hugmyndum um nám og kennslu sem við þekkjum. Annað markmið mitt var að búa til 

áfanga til að nota við kennslu á tómstundamenntun fyrir framhaldsskólanema sem 

síðan væri hægt að þróa áfram með tíð og tíma. Vinnan við verkefnið var mjög 

lærdómsrík, ekki síst þar sem ég hef áttað mig betur á að grunnmenntun mín í 

tómstunda- og félagsmálafræði mun nýtast mér vel sem verðandi 

framhaldsskólakennari. Það nám ásamt framhaldsmenntun minni tel ég muni gera 

mig að þeim kennara sem ég vil vera í framtíðinni. 

Í verkefninu var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

 Hvað er tómstundamenntun og hvernig samræmist hún skilgreiningum um 

nám? 

Þær undirspurningar sem verkefninu er ætlað að svara eru: 

o Hvert er mikilvægi tómstundarmenntunar í framhaldsskólum? 

o Hvernig er hægt að útfæra tómstundamenntun í framhaldsskólum? 

Í fyrsta lagi benda niðurstöður verkefnisins til þess að formleg tómstundamenntun 

innan framhaldskóla myndi sameina á spennandi hátt eiginleika formlegs og 

óformlegt náms. Í öðru lagi er formlegt nám og formleg tómstundamenntun byggð á 

fyrirfram ákveðinni uppbyggingu á fræðslu þar sem unnið er markvisst að tilteknum 

markmiðum. Þetta tvennt ásamt þeim niðurstöðum rannsókna sem styðja mikilvægi 

tómstundamenntunar fyrir framhaldsskólanemendum gerir það að verkum að ætla 

má að tómstundamenntun sé ákjósanlegur áfangi til kennslu í framhaldsskólum. Í 

eftirfarandi sex undirköflum dreg ég fram þau atriði sem mér þóttu athyglisverðust og 

mikilvægust og ræði með hliðsjón af fyrri rannsóknum og kenningum um 

tómstundamenntun, nám og kennslu. 
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5.1 Tímabært að formgera tómstundamenntun 

Tómstundamenntun er menntun þar sem nemendur læra að skilja, meta og þekkja 

þær tómstundir sem höfða til þeirra. Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að 

mikilvægt sé að tekin verði upp formleg tómstundamenntun innan framhaldsskólanna 

til að stuðla að því að ungmenni nýti frítíma sinn  á skipulegan hátt og til að efla 

hæfileika sína. Ljóst er að nú þegar fer fram óformleg tómstundamenntun bæði innan 

og utan framhaldsskólanna; ungmenni læra jafnt af fullorðnum fyrirmyndum sem og 

jafnöldrum hvernig „æskilegt“ er að hegða sér í frítíma. Rannsóknir benda til að meiri 

árangur náist sé einstaklingum boðið upp á formlega tómstundamenntun, sérstaklega 

áhættuhópum líkt og unglingum, þroskahömluðum og öldruðum (Dattilo og Schleien, 

1991; Caldwell og fl., 2004).  

Formleg tómstundamenntun myndi henta einkar vel að því námsumhverfi sem 

framhaldsskólanir búa að. Áfanginn sem hér hefur verið þróaður er skipulagður og 

með ákveðin námsmarkmið líkt og aðrir áfangar. Í formlegri tómstundamenntun gefst 

nemendum tækifæri til að kynnast þeim fjölda tómstunda sem í boði eru á eigin 

forsendum. Ekki nóg með menntunin stuðli að því að ungmenni í framhaldsskólum 

læri að nýta frítíma sinn skipulega og á uppbyggjandi hátt, heldur gefst þeim færi á að 

læra um eigin langanir og óskir er snúa að tómstundum. Möguleikinn sem slík fræðsla 

veitir er talin auka líkurnar á að ungmenni stundi fjölbreyttari tómstundir en ella 

(Dattilo, 2008).  

Sem verðandi framhaldsskólakennari finnst mér spennandi að hugsa til þess að fá 

tækifæri til að kenna tómstundamenntun í framhaldsskóla. Formleg 

tómstundamenntun gefur mér sem kennara tækifæri til að fræða nemendur um 

tómstundir og efla skilning þeirra og þekkingu á málefnum sem eru mér hugleikin. 

Tómstundamenntun er að mínu mati miklu meiri menntun en margir hefðbundnir 

áfangar innan framhaldsskólana bjóða upp á. Í formlegri tómstundamenntun er þess 

krafist af kennaranum að sýna leikni í kennsluháttum sem t.d. lýsir sér í fjölbreyttu vali 

á kennsluaðferðum. Þegar ég hugsa til þess að kenna tómstundamenntun geri ég mér 
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grein fyrir hversu ábygðarhlutverk ég mun taka að mér. Líkt og fram hefur komið þá er 

kennar í tómstundamenntun með hlutverk sem leiðbeinandi (Grasha, 1994) sem 

aðstoðar nemendur við að læra um eigið sjálf og skoða sína innri manneskju. Slíkt er 

vandmeðfarið og leggur meiri kröfur á kennarann en hefðbundin kennsla þar sem 

kennarinn getur treyst á námsefnið. Til að ávinningur af formlegri tómstundamenntun 

verði sem gagnlegastur fyrir nemendur er því mikilvægt að kennarinn komi á móts við 

þá og stuðli að góðum samskiptum í kennslustundum. Ekki má þó gleyma að 

tómstundamenntun er fyrst og fremst nám sem krefst þess að nemendur taki virkan 

þátt í á ábyrgan hátt þó menntunin sjálf eigi talsvert sameiginlegt með óformlegu og 

sjálfsprottnu námi. 

5.2 Tómstundamenntun og sjálfsprottið nám 

Nám er skilgreint sem ferli þar sem nemendur læra að tileinka sér tiltekna færni og 

hæfni á ákveðnu sviði (Moore, 2000). Það sama gildir með tómstundamenntun og má 

því með sanni segja að með hefðbundnum skilgreiningum á hugtakinu nám, 

skilgreinist tómstundamenntun líka sem nám. Færa má rök fyrir því að skilgreiningar 

Mundy og Dattilo (Mundy, 1998; Dattilo, 2008) falli vel að sjálfsprottnu námi þar sem 

þeir leggja áherslu á að tómstundamenntun hjálpi nemendum að skilja hvað 

tómstundir eru og hvernig hægt sé að nýta sér þær til að öðlast betri andleg og 

líkamleg lífsgæði. Sjálfsprottið nám gengur út að nemendur dragi ályktanir af eigin 

upplifun sem verða í þeirra daglega lífi og svo einstaklingar átti sig á því hvaða 

tómstundir þeir vilja stunda og af hverju. 

Mikilvægt er að hefja kennslu á tómstundamenntun með tiltekin markmið að 

leiðarljósi og setja fram ákveðnar áætlanir. Flæði kennslunnar má einnig vera 

sveigjanlegt og opið þar sem nemendur læra á meðan þeir upplifa kennsluna (Dewey, 

2000). Ég vil kenna tómstundamenntun á þann hátt að nemendur læri bæði á sjálfa 

sig og átti sig á hvað er mikilvægt fyrir þeim þegar kemur að tómstundum og 

tómstundavali. Auk þess vil ég að þeir upplifi eitthvað nýtt og spennandi á meðan 
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námsferlinu stendur. Ruskin og Sivan segja að tómstundamenntun gefi fólki tækifæri 

til að aðlaga og breyta viðhorfi sínu til tómstundaiðkunar svo það hæfi þörfum þeirra 

betur (Ruskin og Sivan, 1995). Það er einmitt það sem Mundy (1998) og Dattilo (2008) 

leggja fram nema að í upplagi þeirra í menntunarferlinu er lagt af stað í byrjun með 

auðan striga þar sem nemendur fá að mála sitt eigið tómstundamálverk ef svo má 

segja. Öll höfum við skoðanir á því hvað við viljum gera í frítíma okkar og flest okkar 

hafa einhverja hugmynd um hvað við höfum áhuga á. Þess vegna tel ég að hægt að 

vinna með þessar skilgreiningar saman í kennslu og mynda þannig bæði gefandi og 

árangursríka tómstundamenntun. 

Tómstundamenntun á margt sameiginlegt með- sjálfsprottnu námi. Slíkt nám 

verður til í okkar daglega lífi og kennir okkur þá færni og hæfni sem við þurfum að búa 

yfir til að lifa sem manneskjur (Gunnar E. Finnbogason, 2009). Við lærum að gjörðir 

okkar hafa afleiðingar og ef afleiðingarnar eru neikvæðar þá reynum við að forðast að 

endurtaka sömu hegðunina. Í tómstundamenntun kemur þetta fram sem okkar frjálsa 

val um tómstundaiðkun. Við tökum meðvitaðar ákvarðanir í tengslum við val okkar á 

tómstundum út frá þeirri reynslu sem við höfum áður upplifað. Sjálfsprottið nám á 

einnig við þegar við lærum að eiga í samskiptum við annað fólk. Við lærum á yngri 

árum hvernig hegðun er ákjósanleg og hvernig við umgöngumst annað fólk. Sama er 

hægt að segja um óformlega tómstundamenntun. Óformleg tómstundamenntun er 

menntun sem við verðum fyrir án þess að endilega gera okkur grein fyrir. Við lærum 

ákveðna hegðun og atferli í gegnum tómstundaiðkun sem styrkir samskiptahæfni 

okkar og færni. Slíkt nám má einnig yfirfæra í kennslustundina því óformlegt nám og 

sjálfsprottið nám á sér einnig stað innan formlegs námsumhverfis. Þó margt sé líkt 

með þessum námshugtökum leynast víða áskoranir þegar kemur að því að kenna 

tómstundamenntun. 

Í þessu verkefni byggði ég vinnu mína á kennslufræðilegum hugtökum eins og 

reynslunámi, óformlegu og formlegu námi, félagslegri hugsmíðahyggju, eflandi 

kennslufræði og nýsköpun- og frumkvöðlahugsun. Eflandi kennslufræði heillar mig þar 
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sem sú kennslufræði gefur nemendum meira vald og stjórn á sinni eigin menntun. 

Nemandinn fær tækifæri til að vera sérfræðingur í sinni eigin hugmyndavinnu og 

rannsaka það sem vekur áhuga hans. Mér finnst þessi fræði styrkja undirstöðu 

tómstundamenntunar þegar kemur að því að útfæra hana í kennslu. Saman verður 

þetta menntunarferli sem býr að ákveðnum hugmyndum úr kennslufræði sem eykur 

skipulag og ramma menntunarinnar. Nýsköpunar- og frumkvöðlahugsunin er 

áhugaverð nálgun þegar kemur að því að  útfæra tómstundamenntun til kennslu í 

framhaldsskólum. Tómstundamenntun má segja að sé ákveðið nýsköpunar- og 

frumkvöðla nám þar sem það er nýtt af nálinni og er t.d. talin stuðla að sköpun í 

tengslum við tómstundir sem leiðir til nýrra hugmynda og virkni. 

5.3 Áskoranir í tómstundamenntun 

Áskoranir í kennslu tómstundamenntunar geta falist í þáttum er snúa að því að vinna í 

því formlegu námsumhverfi sem einkennir flesta framhaldsskóla. Það getur því reynst 

snúið fyrir kennara sem kenna tómstundamenntun að finna jafnvægi milli þess að 

kenna án þess að draga úr gildi menntunarinnar fyrir nemendur. Þættir eins og 

sköpunarhæfni kennarans og hvernig hann vill kenna tómstundamenntun hafa mikið 

um þetta að segja. Kennarinn þarf að vera frjór í hugsun og vinna með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem snúa bæði að formlegu og sjálfssprottnu námi. Hann þarf einnig 

að hafa skýr markmið í huga þegar kennslan hefst og vinna skipulega að þeim þáttum 

sem tómstundamenntun leggur upp með (AAPAR, 2011). 

Draga má þá ályktun að ein stærsta áskorunin sem blasir við í tengslum við 

tómstundamenntun í framhaldsskólum er að innan formlega kerfisins, sem 

framhaldsskólar vinna að stórum hluta eftir, er mikil áhersla á yfirfærslu þekkingar frá 

kennara til nemanda. Það skapar  ákveðna hættu að kennsla í tómstundamenntun 

myndi taka mið af því. Í stað þess að virkja einstaklinginn í anda reynslunáms og horfa 

til kennsluaðferðar sem stuðla t.d. að samvinnunámi er hugsanlegt að 

tómstundamenntunin myndi glata að mörgu leyti þessari sérstöðu sinni. Því er krafa 
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kennara sem kenna tómstundamenntun tvíþætt. A-nnars vegar krafan um að fá 

tækifæri til að fræða nemendur um tómstundamenntun og hins vegar krafan um að 

kennarar standi fast að baki sannfæringu sinni þegar kemur að kennslufræði 

menntunarinnar. Gera má ráð fyrir að kennurum með bakgrunn úr tómstunda- og 

félagsmálafræði fjölgi innan framhaldsskólanna á næstu árum í ljósi þess að þeir geta 

að loknu grunnnámi bætt við sig kennsluréttindum í framhaldsskóla. Það verður 

spennandi að fylgjast með framvindu þessara mála og hvort að formleg 

tómstundamenntun muni á næstu árum öðlast fastan sess í námsskrá íslenskra 

framhaldsskóla.  

5.4 Kennum ungmennum að nýta frítíma sinn 

Ein mikilvæg niðurstaða þessarar ritgerðar er að hægt er að kenna ungmennum að 

nýta frítímann á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Rannsóknir á tómstundamenntun 

þekkjast ekki hér á landi en nokkrar áhugaverðar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis 

sem sýna að tómstundamenntun hefur talsverð áhrif á ákveðna þætti í lífi fólks. Þeir 

þættir sem ég kannaði við vinnu þessa verkefnis voru tómstundaleiði, tómstunda- og 

frítímavandi og síðast en ekki síst gagnsemi tómstundamenntunar. Gagnsemi 

tómstundamenntunar hefur margsannað sig í þeim rannsóknum sem hafa verið 

gerðar erlendis. Nemendur sem fengu kennslu sem miðaðist við Time Wise 

tómstundamenntunarlíkanið, sýndu að vel tókst til að virkja þá til að nýta frítíma sinn 

á jákvæðan hátt (Caldwell og fl., 2004).  

Einnig sýna rannsóknir að líkanið er góð forvörn gegn áhættuhegðun eins og 

vímuefnanotkun. Rannsóknin sem Caldwell og félagar gerðu árið 2004 leiddi í ljós að 

tómstundavitund nemenda jókst svo um munaði í samanburði við aðra nemendur 

sem ekki hlutu tómstundamenntun. Ávinningurinn var aukin áhugahvöt nemenda til 

tómstunda í heild en auk þess urðu þeir færari í að breyta leiðinlegum aðstæðum í 

skemmtilegar (Caldwell og fl., 2004). Rannsóknir Lanagan og Dattilo (1989) sýndu  

fram á að tómstundamenntun auðgaði líf einstaklinga með þroskahömlun. Þeir 
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einstaklingar þóttu hafa aukið hæfni sína til að takast á við ýmsar breytingar og 

áskoranir sem samfélagið bauð þeim upp á. Einnig hafði tómstundamenntun jákvæð 

áhrif á tómstundaval þeirra og þeir sóttust frekar í skipulagt tómstundastarf eftir 

tómstundamenntunina. Fleiri rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður, tómstundavitund 

fólks eykst, lífsgæði aukast í tengslum við aukið sjálfstraust sem og hæfni til að takast 

á við ýmsar áskoranir bæði í einkalífi og í starfi (Dattilo og Schleien, 1991; Caldwell og 

fl., 2004).  

Ef við hugsum um tómstundamenntun fyrir unglinga sem eru að stíga sín fyrstu 

skref í framhaldsskóla getur tómstundamenntun reynst þeim dýrmæt reynsla sem 

þeir koma til með að búa að alla sína ævi. Hvað er betra en að vera meðvitaður um 

hvaða afl það er sem drífur mann áfram þegar kemur að því að njóta tómstunda í 

lífinu? Forvarnargildið eitt og sér er ákaflega mikilvægt í ljósi þess að áhætturnar eru 

mjög miklar fyrir þennan aldurshóp og freistingarnar hvarvetna. Það getur kostað 

mikla sjálfs sannfæringu, sterka sjálfsmynd og dómgreind að segja nei við slíkum 

freistingum og ég vil meina að tómstundamenntun geti gefi unglingum það. Öll 

upplifum við aðstæður þar sem okkur leiðist og ekkert virðist vera hægt til að létta 

lundina. Flest finnum við þó okkur eitthvað gagnlegt að gera hvort sem það er í formi 

afslöppunar eða eitthvað uppbyggilegt athæfi. En því miður þá hafa ekki allir slíka 

hæfni og því eru margir sem þurfa auka aðstoð sem ég tel að tómstundamenntun sé 

kjörin til. 

Tómstundaleiði er sjálfsagt framandi hugtak fyrir marga því tómstundir og leiði 

eiga yfirleitt ekki samleið fyrir flestum. Tómstundaleiði er hegðun sem lýsir sér á þann 

hátt að fólk nýtir frítíma sinn ekki á uppbyggilegan hátt og orðatiltækið ,,að hanga‘‘ 

kemur inn í myndina þar sem fólk hangir og gerir ekkert í stað þess að stunda 

tómstundir (Iso-Ahola og Weissinger, 1987). Rannsóknir hafa sýnt að tómstundaleiði 

hefur neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks. Tengsl hafa komið fram á milli 

sálrænna þátta eins og þunglyndis, einmannaleika og kvíða hjá þeim sem upplifa 

slíkan leiða (Hickerson og Beggs, 2007). Þegar fólk við þessar aðstæður upplifir slíkar 
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tilfinningar og líðan, getur það orðið til þess að það leiðist út í áhættuhegðun, 

einfaldlega til að finna sér eitthvað að gera. Iso-Ahola og Weissinger (1987) töldu 

einnig að skortur á tómstundavitund fólks gerði það að verkum að það væri ekki 

meðvitað um hvaða tómstundir hentuðu þeim, hvar áhugi þeirra lá og hvernig skyldi 

nálgast þær tómstundir sem það langaði að stunda. Það hefði neikvæð áhrif á 

sjálfstraust og drægi úr tómstundafærni og björgum þeirra. 

Ég tel þetta vera stóran vanda meðal margs ungs fólks í dag. Það veit ekki hvað það 

á að gera við frítíma sinn og nýtir hann jafnvel í eitthvað sem brýtur í bága við reglur 

og gildi samfélagsins. Það upplifir leiða því það hefur ,,ekkert‘‘ að gera, einmanaleika 

því það hefur engan félagsskap og þess vegna er oft auðveldara að leita í eitthvað sem 

uppfyllir þarfir og væntingar á annan hátt eins og vímuefnaneysla eða önnur 

áhættuhegðun. Barnaskapur væri að segja að þetta sé eina ástæðan fyrir slíkum 

vanda í lífi ungs fólks en ég tel það vera einn af þeim þáttum sem margir upplifa áður 

en þeir leita á slík mið. Þetta er í takt við þær niðurstöður um gagnsemi 

tómstundamenntunar og styrkir enn frekar mikilvægi þess að kenna 

tómstundamenntun meðal framhaldsskólanemenda.  

Mikil breyting verður á högum unglinga sem fara úr grunnskóla í framhaldsskóla, 

ekki síst með tilliti til frítímans og aukins sjálfstæðis. Það eru þættir sem oft bjóða 

hættunni heim fyrir þá einstaklinga sem t.d. ekki hafa sterka sjálfsmynd eða þor til að 

segja nei. Við getum lagt mikla fjármuni í alls kyns forvarnarherferðir sem hvetja 

nemendur til að gera ýmsar ráðstafanir ef þeir standa frammi fyrir slíkum freistingum. 

Að mínu mati gengur það ekki alltaf upp því nemendur verða að fá að markvissa 

fræðslu og kennslu í ákveðinn tíma til að sjálfsmat þeirra og traust á eigin getu og 

hæfni fer að bera árangur. 

Tómstunda- eða frítímavandi getur hent þennan aldurshóp, en rannsóknir hafa 

sýnt að frítími getur orðið vandamál fyrir þessa einstaklinga. Tómstundamenntun gæti 

komið sterk að þessum málum þar sem tómstundavitund fólk eykst með slíkri fræðslu. 

Fólk fær þá a.m.k. nasasjón af því sem það hefur áhuga á að gera og leita sér þá 



 

75 

frekari upplýsinga ef það kýs svo um viðkomandi tómstund. Að mínu mati er þó 

tómstunda- og frítímavandi ekki það sama og eyða frítíma sínum í afþreyingu eins og 

horfa á sjónvarp eða spila tölvuleiki. Það gæti tæplega talist uppbyggileg eða jákvæð 

frítímanotkun en samkvæmt skilgreiningunni er frítími tími sem við höfum frjálst val 

um hvernig við nýtum. Ef ég kýs að eyða öllum mínum frítíma í að horfa á sjónvarp og 

ég upplifi ekki að sá tími sé illa nýttur eða neikvæður á nokkurn hátt, gerir það mig að 

manneskju sem er með frítímavanda? Hvað ef aðrir upplifa það sem frítímavanda? 

Hvað ef ég stunda engar tómstundir líkt og skipulagðar tómstundir eða eitthvað 

annað sem ,,allir‘‘ aðrir eru að gera? Frítími sem flokkast sem frítímavandi er þegar 

leiði sest að og frítíminn verður að vandamáli fyrir einstaklinginn. Þessu er endalaust 

hægt að velta fyrir sér en niðurstaðan mín er sú að við megum ekki vanmeta kosti 

afþreyingar þó hún sé ekki í formi ákveðnar tómstundar eða skipulögð. Ég held 

einmitt að tómstundamenntun geti líka verið vel til þess fallin að kenna fólki kosti og 

galla frítímans og hvetja fólk til að njóta frítímans á þann hátt sem það vill svo lengi 

sem það verður ekki að vandamáli fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið. 

Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla segir að allir nemendur eigi að fá tækifæri til að 

njóta styrkleika sinna og skólar eigi að taka mið af þörfum nemenda sinna þar sem 

það er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Börn og ungmenni eiga mörg 

hver áhugamál sem stuðla að heilbrigði og mikilvægt sé að gefa þessum áhugasviðum 

rými innan skólastarfsins (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011). Framhaldsskólar 

hér á landi gegna þeirri skyldu samkvæmt lögum að stuðla að alhliða þroska nemenda 

sinna og bjóða öllum nemendum upp á nám við hæfi (Lög um framhaldsskóla 

nr.92/2008). Nám innan skólanna á að efla þroska nemenda og það er einmitt það 

sem tómstundamenntun gerir. Laglega séð er því engin fyrirstaða fyrir því að 

tómstundamenntun gæti verið hluti af aðalnámskrá framhaldsskólanna (Lög um 

framhaldsskóla nr.92/2008). Einnig má færa rök fyrir því að framhaldsskólar ættu ekki 

eingöngu að undirbúa nemendur undir störf í samfélaginu heldur einnig undir 
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frítímann, að verða heilsteyptar manneskjur sem búa yfir sjálfsstjórn og sjálfsþekkingu 

og til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf.  

Námsáfangi eins og lífsleikni hefur beint sjónum að því að nemendur fái stuðning 

við að takast á við áskoranir daglegs lífs. Markmið lífsleiknikennslu og 

tómstundamenntunar eru lík þar sem báðir áfangar leggja upp með að efla og styrkja 

alhliða þroska einstaklingsins, andlegt og líkamlegt heilbrigði ásamt fleiri þáttum. 

Hinsvegar setur tómstundamenntun jákvæða notkun á frítíma í forgrunn og varpar 

ljósi á leiðir til að styðja ungmennin á markvissan hátt til uppbyggilegra tómstunda. 

5.5 Samþætting formlegra og óformlegra námsleiða 

Tómstundamenntun á að leiða til nýrra hugmynda eða að minnsta kosti bættra 

hugmynda að tómstundum sem styrkja einstaklinginn á marga vegu. Í ljósi þess er 

áhugavert að skoða samþættingu formlegrar og óformlegrar námsleiða með það að 

markmiði að gera kennsluna í heild áhugaverðugari. Formlegar námsleiðir líkt og 

fomlegt nám gefa kennurum færi á að vinna að uppbyggingu kennslunnar á skipulega 

hátt, setja markmið og ramma sem aftur hjálpar nemendum að læra á markvissari 

hátt (Eraut, 2000). Óformlegar námsleiðir gefa kennurum og nemendum færi á að 

vinna saman á ólíkari máta en í formlegu námsumhverfi, þar sem sveigjanleiki og 

fjölbreyttni er í fyrirrúmi. Ef samþætting sem þessi er gerð myndi kennslan verða 

meira lifandi og áhugaverðari fyrir bæði nemendur og kennara. 

Mér finnst tilvalið að vinna með þessar báðar námsleiðir til að virkja nemendur til 

verka og starfa. Í eflandi kennslufræði hefur kennarinn í tómstundamenntun það 

hlutverk að vera leiðbeinandi frekar en ráðandi eða stýrandi og leggur t.d. metnað 

sinn í að hvetja nemendur til sjálfstæðra vinnubragða í bland við hópavinnu (Grasha, 

1994). Ég sé mig fyrir mér sem framtíðar kennara styðjast við óbeina kennsluhætti þar 

sem mér finnst sú nálgun eiga einkar vel við mig. Óbein kennsla fyrir mér er 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem bjóða nemendum upp á að nálgast námsefnið á 

margvíslegan máta (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 
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Mér finnst mikilvægt að kennari sem kennir tómstundamenntun standi ekki fyrir 

framan nemendur sína og þylji upp efni og láti nemendur eftir að skilja og læra af slíkri 

kennslu einni saman. Nemendur verða að fá að kennslu sem er lifandi og eykur áhuga 

og virkni en ekki þurr umfjöllun eins og bein kennsla getur verið. Þetta er mér mjög 

mikilvægt atriði. Ég er því hlynnt hugmyndum John Dewey (2000) um kennarann sem 

verkstjóra og lít ég á nemendur sem vinnuhóp sem ég vinn með en ekki fyrir mig. Að 

sama skapi er það nemendanna að taka ábyrgð á eigin námi og leggja metnað í að 

reyna að skilja og átta sig á því sem tómstundamenntun getur gefið þeim. Þeirra er að 

skoða út frá eigin sjónarmiði hvað það er sem þeir hafa áhuga á, hvað þeir geta gert til 

að uppfylla langanir og væntingar sínar til tómstunda. Ég vil að nemendur séu lifandi 

og virkir þátttakendur í því sem fram fer í kennslustundinni en ég geri mér líka grein 

fyrir að það er að hluta til á ábyrgð kennarans að virkja þann áhuga. 

Ef kennslufræði tómstundamenntunar er skoðuð sést að fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eru mikilvægur grunnur að menntuninni. Eins og kom fram í rannsókn 

Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) var niðurstaða hennar að fjölbreyttar kennsluaðferðir 

skorti að miklu leyti í skólum. Niðurstöður hennar bentu til að stór hluti kennslustunda 

fóru fram sem áhorf, hlustun eða umræður eða í 43% kennslustunda sem fylgst var 

með. Einnig sýndu niðurstöður að nemendur þóttu sýna lítinn eða engan áhuga í 76% 

kennslustunda. Það er hátt hlutfall nemenenda sem lítinn áhuga hafa á því námi sem 

fram fer innan kennslustundanna.  

Nemendur þóttu sýna meiri áhuga ef kennarinn breytti um kennsluaðferð. 

Rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur og fl., sýndi svipaðar niðurstöður þegar viðhorf 

nemenda var kannað. Nemendum fannst kennsla í formi fyrirlestra, líkt og 

kennslustundirnar sem Gerður skrifaði um í sinni rannsókn, leiðinleg og þótti þeim 

erfitt að fylgjast með og sýna áhuga (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og fl., 2011). Af þessu 

má ætla að fjölbreyttar kennsluaðferðir, líkt og í tómstundamenntun, séu mikilvægar 

til að vekja áhuga og virkni nemenda. Nemendur eiga erfitt með að fylgjast með í 

kennslustundum þegar kennari notast við kennslutölfu eða útskýringar án mikilla 



 

78 

samræða við nemendur. Rannsóknir sem þessar leggja enn meira vægi á 

fjölbreytilegar kennsluaðferðir innan framhaldsskólanna og tómstundamenntun væri 

því kjörin sem náms viðbót innan þeirra. 

Ég valdi að nota tómstundahæfnilíkanið í minni hönnun að tómstundamenntunar 

áfanga fyrir framhaldsskólanemendur. Líkanið byggir á því að allt sem gerist í lífi 

einstaklingsins sé vegna þátta sem hann hefur stjórn á eins og viðhorf hans og sá 

undirbúningur sem fer fram vegna væntanlegrar hegðunar eða aðgerða að hans hálfu. 

Við höfum alltaf val um að haga okkur á ákveðinn hátt og hafa þannig einhverja stjórn 

á hverjar afleiðingarnar verða fyrir okkur í ákveðnum aðstæðum (Stumbo og Peterson, 

1998). Það sem heillaði mig við líkanið var að einblínt er á fjóra þætti til að vinna með í 

kennslu en þeir eru tómstundavitund, félagsleg færni, tómstundafærni og 

tómstundabjargir. Hver þáttur vinnur að því að efla ákveðna eiginleika sem aðstoðar 

nemendur við að taka sjálfstæðar og vel upplýstar ákvarðanir þegar kemur að því að 

finna sér tómstund og iðka hana. Þessir þættir stýra náminu og gefa mér sem kennara 

góðan grundvöll til að byggja tómstundamenntunar kennsluna á. Allir þættirnir eru 

skýrir og greinagóðir sem gerir þá nokkuð auðvelda í notkun og í skipulagningu á 

kennslunni. 

Líkanið höfðar vel til mín sem kennara og undirstrikar ósk mína um samþættingu á 

námsleiðum. Ramminn sem líkanið gefur mér sem tæki til kennslu vil ég meina að sé 

það formlega nám sem heldur utan um skipulag og ekki síst framvindu námsins. Hin 

óformlega námsleið er síðan hvernig ég kýs að miðla kennslunni til nemenda minna. 

Þó ramminn sé skýr líkt og kemur fram í líkanu þá hef ég talsvert frjálsar hendur að 

hanna og útfæra tómstundamenntunina að mínu höfði og þannig að ávinningur 

nemenda minna sé mestur. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir skipta sköpun til að kennslan takist vel og að námið 

gagnist nemendum og kennslan skili því sem kennarinn leggur upp með. Ég legg mikið 

upp úr kennsluaðferðum sem krefjast þess að fá nemendur til að tjá sig í 

kennslustundum, vinna saman og læra þannig af hverjum öðrum. Ég tel að í 
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tómstundamenntun sé mikilvægt að fá nemendur til að hugsa út fyrir kassann, íhuga 

innra með sér hvað þeir vilja gera og taka sjálfstæðar ákvarðanir, líkt og 

tómstundamenntun leggur upp með í tómstundavali. Ég vil styrkja nemendur 

eindregið til að huga að innri velferð og hvað það er sem gerir þá ánægða og sátta. 

Í þeim áfanga sem hér var hannaður er aðeins stiklað á meginatriðunum 

tómstundamenntunar. Fyrstu skrefin væru að reyna slíkan áfanga í kennslu og draga 

lærdóm af þeirri reynslu. Þannig þarf að þróa og móta hvernig unnið væri með 

formlega tómstundamenntun innan íslenskra framhaldsskóla. Rannsóknir benda til að 

nauðsynlegt sé að leiðbeina ungu fólki og efla uppbyggilega og jákvæða frítímanotkun 

þeirra. Einnig er mikilvægt að ungt fólki finni leið til að taka meðvitaðar ákvarðanir um 

eigin frítíma og láti ekki glepjast af þrýstingi. Tómstundamenntun setur nemandann 

og hans áhugasvið í forgrunn og lítur í raun á einstaklinginn sem sérfræðing í eigin lífi 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014).  

5.6 Ávinningur tómstundamenntunar fyrir framhaldsskólanemendur 

Erlendar rannsóknir sýna fram á að formlegt tómstundamenntun getur gagnast 

ungmennum í áhættuhópum. Time Wise líkanið var sérstaklega hannað til þess að 

stuðla að forvörnum fyrir slík ungmenni og hefur það reynst vel til þess að virkja 

nemendur í skólum til að nýta frítíma sinn á jákvæða hátt. Nemendur í Pennsylvaníu 

fylki í Bandaríkjunum fengu árið 2001, tómstundamenntun sem byggði á Time Wise 

líkaninu. Niðurstöðurnar voru helst þær að ekki nóg með að tómstundavitund 

nemendanna jókst heldur urðu þeir færari, með aukinni þekkingu, að takast á við 

leiðinlegar og neikvæðar aðstæður og breyta þeim í skemmtilegar og jákvæðar 

(Caldwell og fl., 2004).  

Fleiri erlendar rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður og þessi. Rannsókn sem 

gerð var árið 1989 á einstaklingum með þroskahömlun sem fengu tómstundamenntun 

sýndi að slík menntun auðveldaði þeim að takast á við ýmsar áskoranir sem 

samfélagið bauð þeim upp á. Tómstundavitund þeirra jókst einnig, líkt og nemendana 
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í rannsókn Caldwell og fl., og gerði þeim auðveldara að velja sér tómstundir að eigin 

vali (Dattilo og Schleien, 1991). Mikilvægi tómstundamenntunar hefur því sýnt sig 

vera mikill ávinningur hvort sem er fyrir einstaklinga sem ekki glíma við þroskahömlun 

og þá einstaklinga sem gera það. Tómstundamenntunin gerði þessu fólki kleift að taka 

meðvitaðar ákvarðarnir er kom að tómstundavali og leita eftir tómstundum sem að 

það hafði áhuga á. Fyrir þroskahamlaða voru niðurstöðurnar sérstaklega ánægjulegar. 

Einstaklingar með þroskahömlun virtust eflast andlega við þá tómstundamenntun sem 

þeir hlutu. Það gaf þeim meiri áræðni til að taka á sjálfstæðan hátt þátt í samfélaginu. 

 Rannsóknir á tómstundaleiða og það hvort tómstundamenntun geti komið í veg 

fyrir eða dregið úr slíkum vanda, hafa einnig verið gerðar erlendis. Tómstundaleiði, 

sem myndast t.d. vegna leiða fólks í frítíma og skort á uppbyggjandi 

tómstundatækifærum, hefur sýnt hafa jákvæð tengls við ýmis persónulega- og 

samfélagslega erfiðleika (Iso-Ahola og Weissinger, 1987). Fólk sem upplifir 

tómstundaleiða á það á hættu að upplifa einnig ýmsa andlega erfiðleika s.s. þunglyndi 

og kvíða (Hickerson og Beggs, 2007). Einnig hafa rannsóknir sýnt að tómstundaleiði 

hefur aðra margvíslega erfiðleika í för með sér fyrir fólk, líkt og verri frammistaða í 

vinnu og auknar líkur á áhættuhegðun (Game, 2007; Wegner ogfl., 2006).  

Tómstundaleiði og lágt sjálfsálit fólks virðist haldast í hendur. Rannsókn sem gerð 

var á nemendum í háskóla í Bandaríkjunum árið 2011, sýndi að þeir nemendur sem 

upplifðu sig með lágt sjálfsálit voru mun líklegri til að upplifa tómstundaleiða en aðrir 

sem þóttu hafa hátt sjálfsálit. Einnig áttu þessir nemendur í aukinni hættu á að eiga í 

persónulegum erfiðleikum eins og kvíðavandamálum, þunglyndi, einmannaleika og 

öðrum geðrænum vandamálum. Rannsakendur vildu meina að skortur á 

tómstundavitund væri aðal orsökin þegar kom að þessum vandamálum (Yang og Guo, 

2011).  

Mikilvægi tómstundamenntunar endurspeglast með skýrum hætti þegar þessar 

rannsóknir eru skoðaðar. Ætla má að ávinningur fyrir nemendur í framhaldsskólum 

yrði svipaður með tómstundamenntun. Margir unglingar sem stíga sín fyrstu skref í 
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framhaldsskóla eru óöruggir og óvissir um stöðu sína. Auk þess hefur þessi 

aldurshópur þótt mun líklegri til þess að leiðast út í áhættuhegðun(Furlong og fl., 

1997). 

Ákveðinn vandamál virðast fylgja hópi fólks sem nýtir illa frítíma sinn að mati 

rannsakenda á frítímavettvangi. Slík vandamál vilja þeir kalla tómstunda- eða 

frítímavanda. Sá vandi einkennir helst fólk sem veit ekki hvað það á að gera í frítíma 

sínum og upplifir hann sem tóman tíma. Þetta kom skýrt fram í rannsókn sem Furlong 

og fl., gerðu árið 1997 þar sem afleiðingar tóms tíma voru könnuð. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að áhættuhegðun ungs fólks var mun meira áberandi þegar það upplifi 

tóman tíma. Áhættuhegðun eins og vímuefnanotkun eða önnur hegðun sem ekki 

samræmist gildum og hefðum samfélagins voru áberandi (Furlong og fl., 1997).  

Aðrar rannsóknir í þessa veru hafa sýnt að tómstunda- eða frítímavandi skapast oft 

vegna fárra tómstundatækifæra ungs fólks. Ungt fólk eins og nemendur í 

framhaldskóla telja eðlileg hegðun að ,,hanga‘‘ eða nýta frítíma sinn á þann hátt sem 

krefst lítilla áskoranna andlega og líkamlega (Corrigan, 1979). Því ætti að vera ljóst að 

forvarnir gegn slíkum áhættuþættum ýta undir það mikilvægi sem 

tómstundamenntun hefur fyrir ungt fólk. Ekki nóg með að tómstundamenntun eflir 

tómstundavitund þeirra og kemur í veg fyrir leiða, heldur getur menntunin orðið til 

þess að sýn ungs fólks á sig sjálf verður jákvæðari og heilbrigðari. Slíkt myndi styrkja 

samfélagið í heild sem og einstaklinginn. 
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6 Lokaorð 

Tómstundamenntun gengur út á að kenna fólki að nota frítíma sinn á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt og þar með auðga lífsgæði sín. Að nýta frítímann vel er þó ekki 

meðfædd kunnátta og almennt heldur fólk að það þurfi ekki neina ákveðna þekkingu 

eða færni til að frítími þeirra nýtist á uppbyggilegan hátt og lífsgæði þeirra batni. 

Tómstundir eru skilgreindar sem athöfn, starfsemi eða hegðun sem fer fram í frítíma 

fólks. Ákveðin skilyrði verða að fyrir hendi til að eiginlega tómstundir sé að ræða, s.s. 

að einstaklingurinn telji sjálfur að um tómstundir sé að ræða, að hann hafi frjálst val 

um hvað hann tekur sér fyrir hendur og upplifunin sé jákvæð. 

Frítíminn gefur ungu fólki oft tækifæri til þess að þróa með sér ákveðin viðhorf sem 

geta þróast út í neikvæða félagslega hegðun eða ýtt undir slíka. Þessi neikvæða 

félagslega hegðun kallast frítímatengd vandamál og geta birst sem neysla vímuefna, 

spilafíkn, ofbeldishegðun, hreyfingarleysi og önnur heilsuspillandi hegðun. Rannsóknir 

hérlendis hafa einkum beinst að tómstundaiðkun barna og unglinga sem hafa sýnt að 

tómstundaiðkun þeirra geti stuðlað að heilbrigðari samfélagssýn þeirra. 

Niðurstöður sem fram koma í þessu verkefni sýna svart á hvítu að 

tómstundamenntun gagnast þeim nemendum sem hafa hlotið hana. Ekki nóg með að 

tómstundamenntun kenni fólki að nýta frítíma sinn á jákvæðan og uppbyggilegan 

máta þá er tómstundamenntun frábær forvörn fyrir börn og unglinga þegar kemur að 

áhættuhegðun. Tómstundamenntun hefur ennfremur sannað gildi sitt fyrir viðkvæma 

hópa eins og þroskahamlaða, ungmenni í áhættuhópi og einstaklinga sem hafa á 

einhvern hátt ekki fengið tækifæri til að stunda tómstundir og notið góðs af þeim. 

Tómstundamenntun innan framhaldsskólanna væri gagnleg viðbót við það nám 

sem er þar í boði fyrir. Slík menntun gæti eflt ýmsa eiginleika framhaldsskólanema á 

jákvæðan hátt og gert þá betur undirbúna undir lífið eftir nám. Tómstundamenntun 

er, sökum nýbreytni, óháð ákveðnum reglum og hefðum sem einkennir margar aðrar 

námsgreinar. Þess vegna er það hverjum kennara fyrir sig í sjálfsvald sett að 

skipuleggja og útfæra kennsluna eins og honum finnst best. Áfanginn er hugarfóstur 
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mitt og mín tilraun til útfærslu á tómstundamenntun í framhaldsskólum. Það er von 

mín að einhvern daginn verður tómstundamenntun viðurkennt hugtak innan 

menntakerfisins og stjórnendur menntastofnanna í landinu uppgötvi hagnýtt og 

fræðilegt gildi þess verkfæris sem tómstundamenntunin er.  

Í ljósi þess að skólakerfið tekur stöðugum breytingum er það ekki fjarstæð hugsun 

að tómstundamenntun muni að einhverjum tímapunkti líta dagsins ljós sem áfangi 

innan framhaldsskólana. Það væri áhugavert að sjá íslenskar rannsóknir gerðar um 

tómstundmenntun fyrir ungmenni í framhaldsskólum til að  sjá enn frekar ávinning 

slíkrar menntunar fyrir íslensk ungmenni. Ég tel að áfangi eins og tómstundamenntun 

myndi skila góðum og jákvæðum árangri. Unglingsárin eru viðkvæmur tími með 

miklum og hröðum breytingum. Tómstundamenntun myndi gefa ungmennum í 

framhaldsskólum tækifæri til að læra meira á sjálf sig, læra að þekkja eigin langanir og 

þarfir þegar kemur að því að finna sér áhugamál eða tómstund.  

Forvarnargildi tómstundamenntunar tel ég vera mikið þar sem tómstundamenntun 

er talin draga úr áhættuhegðun, gefi nemendum kleift að leita í jákvæða frítíma-

notkun í stað þess ,,að hanga‘‘ og síðast en ekki síst hafa rannsóknir sýnt að þeir sem 

hljóta tómstundamenntun eiga auðveldara með að breyta neikvæðum aðstæðum í 

jákvæðar en þeir sem ekki hafa hlotið tómstundamenntun. Þetta sýnir að tækifærin 

sem tómstundamenntun opnar eru mikil.  

Ég hafði ákveðnar hugmyndir um tómstundamenntun og taldi mikilvægi hennar 

mikið fyrir nemendur íslenskra framhaldsskóla. Hugmyndir mínar voru helst þær að 

tómstundamenntun myndi auðga lífsgæði nemenda sem og almennt heilbrigði. Ég 

taldi að tómstundavitund væri mikilvæg fyrir nemendur, sérstaklega á þessum aldri, til 

að átta sig á hvað virkilega fælist í orðinu tómstundir og hvað það stæði fyrir. Ég hef 

mikið unnið með unglingum sem margir hverjir hafa ekki hugmynd um hvað þeir vilja 

gera í frístundum sínum og gera sér litla grein fyrir hversu mikilvægt það er að hafa 

þann drifkraft sem áhugahvöt getur gefið þeim. Þetta álit mitt hefur einungis styrkst 
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við vinnu þessa verkefnis og ég tel ennfremur að tómstundamenntun ætti að vera 

kennd í grunnskólum og jafnvel leikskólum. 
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Fylgiskjal 1 -  Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlun  

1.tími  

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                 stelpur:  

Dagsetning: Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendur og kennari kynnast 

Nemendur öðlist skýrari sýn á sinn eigin 

tómstundaáhuga, þekki og skilji hugtakið 

tómstundir 

Nemendur skoði sína eigin 

tómstundaþátttöku og ákvarðanir í 

tengslum við hana 

 

Kennslugögn 

 

Bolti  

Dagbókarblöð  

Efni kennslustundar    

Unnið er með tómstundavitund (e. leisure awareness)  

Inngangur 

Unnið er að opna námskeiðið og mynda samheldni innan bekkjarins. 

Kynning á námskeiðinu, hvað felst í því, hvað verður gert og hvernig.  

- Hvað er tómstundamenntun? (stutt) 

- Hvað felst í hugtakinu tómstundamenntun, grunnþættirnir fjórir (stutt)  

- Hvað verður gert og hvernig í námskeiðinu, opnar umræður, verklegar æfingar og 

fleira 

- Skilningur nemenda kannaður: Skilja nemendur hvað ætlast er til af þeim í 

kennslustundinni?  

Aðferð 

Nemendur setjast í hring með kennara og kasta á milli sín bolta. Áður en hver 

nemandi kastar boltanum segir hann nafn sitt, einhverja staðreynd um sjálfa sig og 

áður en hann hentir boltanum til næsta (að eigin vali) nemanda, segir hann eitthvað 

jákvætt um sjálfan sig. 



 

94 

Þegar allir nemendur eru búnir að tala er önnur umferð tekin, en í þetta sinn eiga 

nemendur að segja eitthvað jákvætt um annan nemanda áður en þeir kasta 

boltanum til hans.  

Í lokin 

Nemendur sitja áfram í hring og ræða ferlið sem boltaleikurinn var. Kennari leiðir  

með því að opna umræðuna og spyrja nemendur hvað kom þeim á óvart, var 

öðruvísi að kynna sig í svona leik en sitjandi í sætum sínum? Hvers vegna ef svo er? 

Hvað fannst ykkur um þennan leik og svo framvegis.  

Kennari leggur fyrir dagbókarvinnu sem felst í því að nemendur fá dagbókarblöð til 

að skrifa hugleiðingar sínar fyrir næsta tíma. Hugleiðingar eiga að snúa að 

viðfangsefni tímans. Kennari hefur útbúið blöð með margskonar tillögum til 

umhugsunar, líkt og hrósa sjálfum sér nokkrum sinnum fram að næsta tíma eða 

hrósa einhverjum öðrum eins  og vini eða fjölskyldumeðlimi. 

Hagnýt ráð fyrir kennara 

Mjög líklegt er að nemendur þekki nöfn hinna 

nemendanna. Slíkt þarf ekki að trufla því unnið er meira 

með jákvætt andrúmsloft og viðurkenningu samnemenda 

sinna en kynninguna. Nemendur gætu verið tregir til að 

taka þátt og fundist erfitt að segja eitthvað jákvætt um sig 

eða aðra. Kennari þarf að vera tilbúinn að létta 

stemninguna með því að taka fyrsta skrefið og fá aðra 

nemendur sem eru viljugir að tjá sig í lið með sér. Forðast 

ber að þrýsta á feimna nemendur til að taka þátt. Kennari 

þarf að halda umræðunni gangandi  og forðast þagnir 

meðal nemenda.  
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Kennsluáætlun 

2.tími 

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                 stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar:  60 mín 

Hæfniviðmið: 

Nemendur öðlast skilning á hvað er 

tómstundafærni. 

Nemendur geri greinamun á færni sem -

öðlast í bæði óskipulögðu og skipulögðu 

tómstundastarfi 

Kennslugögn 

Græn og rauð spjöld ( fjöldi ákvarðast af 

fjölda nemenda) 

Spurningarblöð um tómstundaiðkun 

nemenda 

 

Efni kennslustundar  

Unnið er með tómstundavitund (e.leisure awareness) 

Innangur 

Hugtakið tómstundavitund er kynnt og útskýrt. Efni kennslustundarinnar er kynnt og 

farið í mikilvægi þess fyrir nemendur að þekkja og skilja mikilvægi þess að vera með 

sterka tómstundavitund.  Spjaldaleikur kynntur sem auðveldar nemendum að átta sig 

og tengja saman tómstundaiðkun í samfélaginu og hvaða úrræði eru í boði þar sem 

lítið er um slíka iðkun. Skilningur nemenda kannaður á tilgangi og markmiðum 

kennslustundarinnar. 

Aðferð 

Hver nemandi fær fimm spjöld sem öll eru af sitt hvorum litnum, græn og rauð. Rautt 

spjald táknar ýmiskonar tómstundaiðkun, tómstunda möguleika eða úrræði í 

samfélaginu og fólk til að iðka tómstundina með s.s. fjölskyldumeðlim, vin eða jafnvel 

frægt fólk.  Möguleikarnir verða helst að vera sem fjölbreyttastir og gott væri að hafa 

eitthvað til að hlæja að með eins og tína hundaúrgang. 

Grænu spjöldin tákna hugtök sem tengjast tómstundaiðkun s.s. sumartómstundir, 

vetraríþróttir, leikir og fleira.  Hver nemandi fær fimm rauð spjöld. Einn nemandi 

dregur eitt grænt spjald og les upp hvað stendur á því. Aðrir nemendur verða að velja 

eitt af rauðu spjöldunum sem passar við græna spjaldið. Þeir safna spjöldunum saman 

og láta nemandann með græna spjaldið hafa tillögurnar og hann velur það sem 

honum finnst passa best við.  
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Sá sem á bestu ,,hugmyndina‘‘ fær næst að halda á græna spjaldinu og þannig gengur 

þetta koll af kolli. Sá nemandi sem fær fyrst þrjú græn spjöld í sitt safn vinnur.  

Kennari skráir niður niðurstöður á töflu og eftir leikinn er farið í niðurstöðurnar með 

nemendum og þau spurð um álit sitt á útkomunni, hvað þeim finnst um hugmyndirnar 

og svo framvegis.  

Í lokin 

Kennari tekur saman niðurstöður og hvetur nemendur til að opna umræðu um sínar 

tómstundir og hvað þau hafi öðlast bæði andlega og félagslega í gegnum þær 

Hagnýt ráð fyrir kennara 

Kennari þarf að leiða umræðurnar án þess að hafa 

áhrif á skoðanir nemenda. Einnig þarf hann að passa 

að umræðurnar leiðist ekki út í tal fjarri viðfangsefninu 

og hann þarf að vera tilbúin/n að stoppa slíkt af og 

beina umræðum aftur í rétt átt. Tímastjórnun á 

þessum tímapunkti er mikilvæg (Leisure awarness 

activities & protocols, án árs). 
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Kennsluáætlun 

3.tími 

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                 stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendur og kennari kynnast 

Nemendur öðlist skýrari sýn á sinn eigin 

tómstundaáhuga, þekki og skilji hugtakið 

tómstundir 

Nemendur skoði sína eigin 

tómstundaþátttöku og ákvarðanir í 

tengslum við hana 

Kennslugögn 

Spurningar á blöðum 

Heimaverkefni  

 

 

Efni kennslustundar  

Unnið er með tómstundavitund (e. leisure awareness) 

Inngangur 

Í kennslustundinni verður farið í persónulega upplifun nemenda og þeir hvattir til að 

skoða hvað hvetur þá áfram til að stunda tómstundir og hvað heldur aftur af þeim að 

gera það ekki. Farið verður í viðhorf þeirra til tómstunda er, tómstunda þátttaka og 

tómstunda ákvörðunartaka er. Reynt að fá nemendur til að horfa inn á við og hvernig 

sjálfsvitund nemenda hefur áhrif á viðhorf og væntingar til tómstunda. 

Aðferð 

Kennari skiptir nemendur í hópa og hver hópur fær nokkrar spurningar til að svara. 

Kennari útskýrir vel hvernig nemendur eiga að vinna verkefnið og er til staðar ef 

vandamál koma upp í vinnu nemenda 

Spurningarnar eru þessar: 

1.Hvaða tómstundir hef ég áhuga á og af hverju? 

-Hvað viltu gera í frístundum þínum? Hvaða tómstundir vilt ÞÚ stunda án þess að 

íhuga hvað aðrir eru að gera (vinir, fjölskylda, samfélagið). Af hverju viltu stunda 

þessa/r tómstundir? Hvað er á bak við drifkraftinn? Íhuga útfrá sjálfum sér og sinni 

líðan og áhugamálum. 

2.Hverjir eru styrkleikar og veikleikar mínir? 
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-Nemendur verða að þekkja og skilja hvar styrkleikar og veikleikar þeirra liggja. Hvað 

get ég gert og hvað get ég ekki gert? Hver er hugsun mín á bak við hvað ég get ekki 

gert og hvað ég gert. Hvað hef ég prufað? Hefur mér mistekist? Mikilvægi þess að vita 

hver takmörk manns eru án þess að upplifa vanmátt eða niðurbrot. 

3.Val á tómstund ( hvar, hvernig, hvenær) 

- Útfrá áhugasviði, þörfum, löngunum, hver er staðan á mínu heimasvæði, hverjar eru 

tómstundabjargirnar, hvað get ég gert og hvenær, hversu lengi og svo framvegis. 

Þegar nemendur eru búnir að svara spurningunum lætur kennarinn alla nemendur 

setjast í hring og koll af kolli kynna hóparnir niðurstöður sínar. Eftir að hver hópur 

hefur kynnt sínar niðurstöður mega aðrir nemendur og kennari spyrja spurninga í 

stutta stund. 

Í lokin 

Nemendur taka verkefnablöð með sér heim sem kennari hefur útbúið handa þeim. 

Spurningar sem nemendur eiga að svara beinast að hvaða tómstundaiðkun þau hafa 

gaman af í dag, hvaða tómstundir þau höfðu gaman af áður, tómstundir sem þau 

gætu haft gaman að í framtíðinni og tómstundir sem þau hafa alltaf viljað stundað. 

Nemendur skila blöðunum í næsta tíma 

Hagnýt ráð fyrir kennara 

Verkefnavinnan má ekki vera of flókin svo nemendur 

fyllast vanmætti og vilja ekki vinna eða gera það illa. 

Kennari þarf því að vera undir það búinn að einfalda 

efnið og skýra út hvað hann vill að nemendur geri í 

kennslustundinni.  Innlögn í byrjun tímans er því 

mikilvæg fyrir nemendur og skilning þeirra 

(The Leisure Participation Workbook, 2004; Stumbo 

og Peterson, 2009). 
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Kennsluáætlun 

4.tími 

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendur öðlast skilning á hvað er 

tómstundafærni. 

 Nemendur geri greinamun á færni sem 

öðlast í bæði óskipulögðu og skipulögðu 

tómstundastarfi 

Kennslugögn 

Plaköt 

Pennar og litir 

 

 

Efni kennslustundar  

Unnið er með tómstundafærni (e. leisure activity skills) 

Inngangur 

Í kennslustundinni verður tekin fyrir tómstundafærni sem skiptist í óhefðbundna og 

hefðbundna færni. Kynnt er sú færni sem einstaklingar öðlast í skipulögðu 

tómstundastarfi sem flokkast sem hefðbundið.  Óhefðbundin færni  einstaklingar 

öðlast í gegnum óskipulagða starfsemi. Hugarkortsvinna og umræður um skipulagt- og 

óskipulagt tómstundastarf  fer fram í þessari kennslustund.  

Skilningur nemenda á tómstundafærni er kannaður – spurt er spurninga og nemendur 

fengnir til að segja sitt álit á viðfangsefninu.  Einnig er kannað áður en 

hugarkortsvinnan hefst hvort nemendur skilji tilgang þess og átta sig markmiðum 

aðferðarinnar. 

Aðferð 

Kennari gerir hugarkort með nemendum og fær þá til að koma með álit sitt á hvað er 

flokkað sem skipulagt og óskipulagt tómstundastarf. Kennari fær nemendur síðan til 

að telja upp færni sem hægt er að öðlast í þessum tveimur aðstæðum. Eftir það skiptir 

kennarinn nemendum í hópa og hver hópur á að búa til plaköt með tillögum að 

tómstundastarfi og hvaða færni er verið að vinna með í hverri tómstund. Þau verða að 

íhuga alla þætti s.s. líkamlega, andlega og  félagsleg færni sem einstaklingar öðlast. 

Hver hópur segir frá sinni vinnu.  
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Hagnýt ráð fyrir kennara 

Mikilvægt er fyrir kennarann að nota virka hlustun þegar nemendur eru að koma með 

hugmyndir í hugarkortsvinnunni. Kennarinn verður að vera opinn fyrir tillögum 

nemenda og forðast að gera lítið úr þeim. Hér verður því kennarinn að viðhalda 

virðingu gagnvart nemendum og þeirra vinnu. 

Kennarinn verður einnig að halda nemendum við efnið með jákvæðri hvatningu og 

góðum leiðbeiningum um vinnu á verkefnum. 
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Kennsluáætlun 

5.tími 

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendur eiga að skoða viðhorf sín, 

horfast í augu við fordóma, átta sig á 

hvað jafningjaþrýstingur er og átta sig 

mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum 

Kennslugögn 

Litað límband 

Fullyrðingar á blaði 

 

Efni kennslustundar  

Unnið er með félagslega færni (e. social interaction) 

Inngangur 

Kennslustundin snýst um að fá nemendur til að skoða t.d. viðhorf til sín sjálfs og 

annarra, horfast í augu við fordóma, jafningjaþrýsting, virðingu gagnvart sjálfum sér 

og öðrum. 

Aðferð 

Kennari býr til beina línu á miðju gólfinu sem hann segir öllum nemendum að stíga á. 

Síðan merkir hann á sitthvorum helming töflunnar orðin : Sammála/ósammála. 

Kennari les upp fullyrðingar og nemendur eiga að færa sig á hvorn þann helming sem 

þau kjósa eftir sannfæringu sinni. Fullyrðingarnar snúa allar að félagslegum 

samskiptum,sjálfsvirðingu, sjálfstrausti, viðurkenningu, félagslegri virkni, félagslegu 

samþykki annarra, samfélagsins og fleira í þeim dúr. 

Kennari fær síðan nemendur til að rökstyðja ,,svör‘‘ sín eftir bestu getu og spyr þá 

opnina spurninga. Ef nemendur skipta sér er gott að spyrja hver munurinn er á álitum 

og fá fram önnur sjónarmið. 

Í lokin 

Umræður um niðurstöður kennslustundarinnar og kennari svarar spurningum 

nemenda ef einhverjar eru. 
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Hagnýt ráð fyrir kennara 

Kennari verður að búa til fullyrðingar sem nemendur 

eiga auðvelt með að svara með ósammála eða 

sammála. Kennari verður líka að vera vakandi fyrir því 

hvort nemendur eru að fara eftir eigin sannfæringu 

eða fylgja vinum eða vinkonum. Kennari verður að 

vera vel vakandi fyrir slíku og hvetja nemendur til 

einlægni og hreinskilni. 

(Stumbo og Peterson, 2009). 
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Kennsluáætlun 

6.tími 

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendur eiga að skoða viðhorf sín, 

horfast í augu við fordóma, átta sig á hvað 

jafningjaþrýstingur er og átta sig mikilvægi 

þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum 

Kennslugögn 

Miðar með setningum 

 

Efni kennslustundar  

Unnið er með félagslega færni (e. social interaction) 

Inngangur 

Í þessari kennslustund er áhersla á hugtakið færni er viðkemur að eigin námi og 

persónulegum þroska nemendanna. Mikilvægt er í þessu samhengi að vinna með 

nemendum í átt að eigin getu og hæfni t.d. setningar eins og ,, ég get lært‘‘ og ,,ég er 

hæf/ur‘‘. Mikilvægt er að vinna með félagsþroska nemenda með því að æfa þau í 

félagslegum samskiptum með æfingum og fræðslu. 

Skilningur nemenda er kannaður og hvað þeir telja félagslega hæfni þýða og hvernig 

þeirra eigin félagslega hæfni endurspeglast út á við.  

Aðferð 

Kennari lætur nemendur skrifa á miða eitthvað vandamál eða erfiðleika sem hver 

nemandi á í. Miðarnir eru nafnlausir og nemendur mega ekki fara ítarlega í 

erfiðleikana til að þekkjast ekki.  Til að hafa ákveðinn ramma i kringum efnið skrifar 

kennari fjórar setningar á töfluna sem leiðir nemendur áfram.  

Setningarnar eru: 

- ég á erfitt með að _________________________________________________ 

- ég vildi óska að ___________________________________________________ 

- ég skil ekki_______________________________________________________ 

- ég þoli ekki ______________________________________________________ 
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Kennari les síðan upp af miðunum og fá nemendur tækifæri  til að vinna sem ein heild 

og komast að lausn fyrir viðkomandi.  

Í lokin 

Umræður um það að vera félagslegur hugsuður í fjórum þrepum: 

1. Huga að öðru fólki og hvernig því líður – hvað er það að hugsa 

2. Áhrif minnar líkamlegu nærveru á aðra og þeirra á mig 

3. Augnasamband – hvað segir það þér 

4. Tjáðu þig 

Kennari tekur við dagbókarskrifum nemenda 

Hagnýt ráð fyrir kennara 

Nemendur geta verið seinir í gang, lengi að skilja tilgang 

kennslunnar. Efnið getur reynst sumum viðkvæmt sem 

getur skapað óróleika og tregðu í að taka þátt. 

Miðaverkefnið má ekki vera þannig að það skapi 

grundvöll fyrir einelti eftir tímann og kennari verður að 

passa að nemendur upplýsi ekki of mikið sem afhjúpar 

þá. 

(Laufey I. Gunnarsdóttir, 2009) 
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Kennsluáætlun 

7.tími 

Nafnkennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendur þekki hugtakið tómstunda-

bjargir og hvað mikilvægt er að vera 

upplýstur um þau úrræði sem í boði eru. 

Nemendur átti sig á hvað getur stuðlað 

að fjölbreyttari tómstundastarfi og 

hugsanlega opnað dyr að nýju starfi 

Kennslugögn 

Tölvur 

Efni kennslustundar  

Unnið er með tómstundabjargir (e.leisure resources) 

Inngangur 

Tómstundabjargir eða tómstundaúrræði skiptast í fimm undirflokka sem eru tækifæri 

til tómstundaiðkunar, persónuleg úrræði/geta, fjölskyldu- og heimilisúrræði, úrræði í 

samfélaginu annarsvegar og á landinu öllu hinsvegar. Kennslustundin vinnur með 

almenna þætti tómstundaúrræða er snúa að fjölskyldunni, samfélaginu og landinu 

öllu. Nemendur fá tækifæri til að skoða tómstundaúrræði út frá þessum þáttum s.s. 

öll fjölskyldan stundar saman eina tómstund, samfélagið veitir ýmis tækifæri í formi 

aðstöðu og hugmynda (s.s. almenningsgarðar) og þegar átt er við landið allt getur það 

verið eitthvað sem menning er á bak við eða samastaða s.s. hestamennska, 

ferðamennska og jafnvel handbolti. 

Aðferð 

Nemendur vinna saman í hópum í tölvum og kynna sér hvað sé í boði í formi 

tómstunda í sinni heimabyggð. Þau safna upplýsingum saman og svara ákveðnum 

spurningum sem kennari hefur lagt fyrir.  Þegar búið er að skrifa þau upp á töflu sem 

einn hópur niðurstöður sínar. Þegar allir hópar eru búnir að skrifa á töfluna fer kennari 

yfir og fær nemendur til að taka þátt í umræðum um niðurstöðurnar. 
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Í lokin 

Kennari dregur saman efni kennslustundarinnar og svarar spurningum 

(Stumbo og Peterson, 2009) 

Hagnýt ráð fyrir kennara 

Kennari þarf að vera opin fyrir uppástungum nemenda 

um tómstundabjargir. Ekki allir hafa sömu tækifæri til 

tómstundaiðkunar og ekki allir nemendur hafa sömu 

væntingar og þarfir. 
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Kennsluáætlun 

8.tími 

Nafn kennara: Auður Helgadóttir 

Áfangi: Tómstundamenntun strákar:                stelpur:  

Dagsetning:  Lengd kennslustundar: 60 mín 

Hæfniviðmið 

Nemendum þekki hugtakið tómstunda-

bjargir og hvað mikilvægt er að vera 

upplýstur um þau úrræði sem í boði eru. 

Nemendur átti sig á hvað getur stuðlað 

að fjölbreyttari tómstundastarfi og 

hugsanlega opnað dyr að nýju starfi 

Kennslugögn 

Pappírskarton 

Litir eða pennar 

Efni kennslustundar  

Unnið er með tómstundabjargir (e.leisure resources) 

Inngangur 

Í þessari kennslustund snýr kennslan að persónulegum tómstundaúrræðum. 

Nemendur fá að kanna hver þeirra tækifæri eru til þess að stunda tómstundir, hvað er 

það sem aftrar þeim ef svo er og hvernig er hægt að komast yfir slíkar hindranir 

(bjargir). Nemendur eiga að skoða út frá sinni eigin tómstundavitund og áhugahvöt 

hvað er hugsanlega í boði fyrir þau í sinni heimabyggð og einnig að athuga og velta 

fyrir sér hvað betur mætti fara og hvernig hægt sé að gera betur. 

Aðferð 

Nemendur vinna einstaklingsbundið að því að skapa á karton einstakling sem táknar 

þau. Á kartonið teikna þau sjálf sig, skrifa niður sínar langanir og þarfir er tengjast 

tómstundum. Þau eiga að reyna að setja niður hugrenningar sínar er kemur að eigin 

getu og hæfni til tómstundaiðkunar og ef einhverjar hindranir eru í vegi, að sýna þær. 

Aðferðin til að skreyta kartonið er frjáls, þau mega skreyta með t.d. bara teikningum 

eða blanda teikningu og texta saman. Þegar þetta er búið setjast allir í hring og segja 

frá sínu kartoni og útskýra hvað er á bak við teikningarnar eða tilfinningarnar. Gott er 

að kennari taki þátt í þessari vinnu.  
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Í lokin 

Kennari fær nemendur til að velta fyrir sér sinni stöðu útfrá því sem þau hafa heyrt í 

kennslustundinni. Er eitthvað sem þau geta gert en hafa ekki gert vegna úrræðaleysis 

eða vantrú á eigin getu. Kennari hvetur til umræðna þar sem markmið er að fá 

nemendur til að íhuga hvað býr innra með þeim og hvað þau geta ef þau reyna. 

Seinustu mínútur kennslustundarinnar spyr kennari hvern og einn hvað hann hafi lært 

á þessum átta vikum og hvort námskeiðið hafi gagnast þeim og á hvaða hátt þá. 

Kennari lætur hvern og einn hafa einn gulan POST-IT miða sem kennari biður 

nemendur að lýsa námskeiðinu í einni setningu, nafnlaust og setja á hurð 

kennslustofunnar á leið sinni út.  

Hagnýt ráð fyrir kennara 

Kennari skal forðast að hjálpa nemendum of mikið en hvetja þau 

til sjálfstæðra vinnubragða. Sumir nemendur þurfa meiri 

hvatningu en aðrir og kennari verður að vera fljótur að átta sig á 

hverjir raunverulega þurfa aðstoð og leiðsögn og hverjir ekki. 

Markmiðið er að fá nemendur til að hugsa út fyrir kassann og 

skoða með opnum huga hvað þau geta gert til að stunda sín 

áhugamál t.d. í sínu bæjarfélagi. 
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Fylgiskjal 2 - Verkefni 

 

Dagbókarhugleiðingar 

1. Hvernig fannst þér að taka þátt í boltaleiknum? Af hverju? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Var erfitt að segja eitthvað jákvætt um sjálfa/n þig? Af hverju? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Var erfitt að segja eitthvað jákvætt um annan nemenda? Af hverju? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Skrifaðu eitthvað eitt jákvætt atriði sem um þig sem þú vildir ekki segja frá í 

tímanum? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 - Heimaverkefni 

 

1. Hvaða tómstundaiðkun hefur þú gaman af í dag? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Hvaða tómstundir hafðir þú gaman af þegar þú varst yngri? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.Hvaða tómstundir heldur þú að þú munir stunda í framtíðinni? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Hvaða tómstundir hefur þú alltaf viljað stunda en ekki gert og af hverju þá? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 - Fullyrðingar 

 

1. Tómstundir eru mikilvægur þáttur í lífi allra 

2. Nauðsynlegt er fyrir börn og unglinga að stunda tómstundastarf 

3. Nauðsynlegt er fyrir fullorðna að stunda tómstundastarf 

4. Ég stunda ekkert tómstundastarf i dag 

5. Ég þarf ekki á tómstundastarfi að halda í lífinu mínu 

6. Ég þori ekki að fara án vina minna í ákveðið tómstundastarf 

7. Ég þarf að eiga vin í þeim tómstundum sem ég stunda 

8. Ég get ekki stundað tómstundir 

9. Tómstundamenntun styrkir mig sem manneskju 

10. Tómstundamenntun kennir mér margt um tómstundir 

11. Ég veit hvað ég get nálagst þær tómstundir sem ég hef áhuga á 

12. Ég get ekki stundað áhugamál mitt í Borgarbyggð 

13. Ég á erfitt með að setja mér markmið 

14. Að spila tölvuleiki er ekki tómstund 

15. Mér finnst auðvelt að kynna mér tómstundamöguleika í Borgarbyggð 

16. Mér finnst best að vera ein/n 
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Fylgiskjal 5 - Hópavinna – spurningar 
 

1. Hvaða skipulega tómstundastarf er í boði í Borgarbyggð? 

 -fullorðna? 

 -unglinga? 

 -börn? 

2.  Hvað er í boði i Borgarbyggð sem styður óskipulagt tómstundastarf? 

3.  Er Borgarbyggð með einhverja stefnu í tómstundamálum?  

 Ef svo er hver þá? 

4.  Er hefð fyrir einhverju ákveðnu tómstundarstarfi í Borgarbyggð? 

5.  Haldi þið að tómstundastarf í þéttbýli Borgarbyggðar sé annað en í dreifbýli?     

 Ef svo er þá hvernig? 
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