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Ágrip  

Verkefnið fjallar um hvaða áhrif það hefur á félagslega vellíðan nemenda í grunnskólum á 

Íslandi að hafa skipulagðar athafnir í frímínútum fram yfir hinn frjálsa leik. Lagt var af stað 

með vinaliðaverkefnið sem  er verkefni sem snýst um að hafa skipulagðar athafnir í 

frímínútum og er það eina sinnar tegundar hér á landi.  Á Íslandi eru um 29 skólar 

þátttakendur í verkefninu. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hafa skipulagðar 

athafnir í frímínútum grunnskólanema áhrif á félagslega vellíðan nemenda? 

Leitast var við að svara þessari spurningu með niðurstöðum úr fræðilegum skrifum og 

einnig með heimsókn í tvo grunnskóla hér á landi sem hafa verið þátttakendur í 

vinaliðaverkefninu í eitt ár eða lengur. Í þeim skólum talaði ég við sitt hvorn rýnihópinn 

um upplifun þeirra á verkefninu og hvort breytingar væru að sjá á nemendum eftir að 

verkefnið fór af stað. Helstu niðurstöður úr fræðunum styðja það sem rýnihóparnir höfðu 

að segja og komu niðurstöður rannsóknarinnar ekki á óvart hvað það varðar. Það er 

mikilvægt fyrir alla nemendur að hafa skipulagðar athafnir í frímínútum til þess að efla 

félagsfærni og virkja þá líkamlega en að sama skapi má ekki taka frjálsa leikinn í burtu þar 

sem hann gegnir líka mikilvægu hlutverki í þroskaferli allra barna. Ekki er hægt að alhæfa 

út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem úrtakið var lítið en á sama tíma styður hún 

það sem fræðin segja.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands 2016. Það er von höfundar að hún geti nýst þeim sem starfa í grunnskólum hér á 

landi til að gera frímínútur þannig úr garði gerðar, að nemendum líði vel fyrir þær, í þeim 

sem og eftir þær. Frímínútur eru vanmetið verkfæri í íslenskum grunnskólum og það er 

þeirra sem starfa í skólum að gera þær eftirminnilegar á jákvæðan hátt fyrir alla 

nemendur.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

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

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

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

þeim sem að aðstoðuðu mig við gerð þessarar ritgerðar. Fyrstan vil ég nefna 

leiðbeinandann minn, Gunnar Börk Jónasson, sem hefur verið einstakur og sérlega gott 

hefur verið að leita til hans í aðdraganda og við skrif ritgerðarinnar. Einnig vil ég nefna 

unnustu mína og börnin mín fyrir þá þolinmæði og stuðning sem þau hafa sýnt. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka öllum þeim sem lásu, fóru yfir og gáfu mér uppbyggilega gagnrýni á 

verkefninu einhvern tímann í ferlinu en  sjálfur ber ég ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Akranes, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Rannsóknir hafa sýnt að þó líðan nemenda í grunnskólum landsins sé á þann veg, að 

meirihluti þeirra líði vel í skólanum þá sé ákveðinn hluti nemenda sem upplifi vanlíðan og 

óöryggi þar. Þeir nemendur sem verða fyrir stríðni og jafnvel einelti, nefna helst 

frímínútur sem vettvang fyrir slíka hegðun  (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013, bls. 59‒61; Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000, bls. 

28). Samkvæmt rannsókn, sem gerð var af Fekkes, Pijpers, og Verloove- Vanhorick (2004, 

bls. 86–87) og fjallar um hvar einelti fer helst fram í skólum, á einelti sér helst stað á 

leikvellinum eða í kennslustofunni en einnig fer það fram á göngum skólans og í íþróttum. 

Rannsókn þessi náði yfir 442 börn og þau töldu sig lögð í einelti reglulega; 76,9% sögðust 

verða fyrir eineltinu á leikvellinum, 40,5% í kennslustofunni, 23,5% á gangi skólans, 19% í 

íþróttum, 7,5% í mötuneyti skólans, 3,6% á snyrtingu í skólanum og 29% annars staðar í 

skólanum.  

 Frímínútur og annar frjáls tími nemenda á skólatíma getur haft mikil áhrif á 

skólabrag, þar sem þessi tími er stór hluti af degi nemenda og því mikilvægt að þeim líði 

vel. Það sem gerist utan skólastofunnar hefur áhrif á það sem gerist innan hennar. 

Almenn vellíðan nemenda hefur áhrif á nám þeirra (Robert Wood Johnson Foundation, 

2007, bls. 2).  Eitt helsta einkenni frímínútna er að skipulag þeirra er ekki njörvað niður. 

Oftast er um frjálsan leik nemenda að ræða (Barros, Silver og Stein, 2009, bls. 431). Mitt 

rannsóknarefni beinir sjónum að því, hvort sé betra að hafa skipulag á frímínútum til þess 

að bæta félagslega líðan nemenda frá tveim mismunandi sjónarhornum. Annars vegar 

hvort að það láti gerendur eineltis hafa eitthvað annað fyrir stafni og þ.a.l minnki einelti í 

frímínútum og hins vegar hvort að aukin virkni nemenda í frímínútum hafi áhrif á betri 

líðan nemenda í skólanum.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Frímínútur eru mér hjartans mál. Ég starfa með námi sem stuðningsfulltrúi og 

verkefnastjóri yfir vinaliðaverkefninu í Brekkubæjarskóla á Akranesi. Ég hef starfað sem 

stuðningsfulltrúi í tæp 5 ár og hef allan þann tíma verið í gæslu í frímínútum en það er 

hluti af mínu starfi.  Ég hef farið út í óteljandi mörgum frímínútum, séð og upplifað ansi 

margt. Frímínútur hafa alltaf verið kvöð fyrir furðulega stóran hluta nemendahópsins og 

hefur það leitt af sér verri hegðun sem bitnar á öðrum nemendum. Mikið aðgerðaleysi 

ríkir og nemendurnir standa bara og bíða eftir að þessum tíma ljúki. Núna í ár ákvað 
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skólinn sem ég starfa við, að taka þátt í verkefni sem heitir Vinaliðaverkefni og er norskt 

að uppruna.   

 Vinaliðaverkefnið snýst í stuttu máli um skipulagða leikjadagskrá í frímínútum. Ég 

mun útskýra verkefnið betur hér í kafla 1.2. Mér var boðið að taka að mér stöðu 

verkefnastjóra vinaliðaverkefnisins í Brekkubæjarskóla og tók það stoltur að mér. Út frá 

því fór ég að hugsa meira um frímínúturnar og af hverju nemendur höfðu sig ekki í leik. Ég 

las mikið af greinum um frímínútur og hvaða niðurstöðum rannsakendur höfðu komist að. 

Eins og kom fram í inngangi, fer stærsti hluti þess eineltis, sem krakkar verða fyrir í dag, 

fram á leikvellinum í frímínútum eða í tæpum 77% tilfella þeirra sem lagðir eru í einelti 

(Fekkes, Pijpers, og Verloove- Vanhorick, 2004, bls. 86–87).  Þetta  eru háar tölur og það 

sýnir að eitthvað er verið að gera rangt hvað varðar þennan tíma í skólanum. Tilgangurinn 

með frímínútum er að veita nemendum hvíld frá námsbókum og tækifæri til að endurnýja 

orkuna. Eins og nafnið gefur til kynna,  eru frímínútur sá tími dagsins sem nemendum er 

frjálst að nota eftir eigin höfði og mörgum finnst þær því meðal skemmtilegustu stunda í 

skólanum (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 85). Mismunandi er hversu mikinn tíma nemendur 

hafa í frímínútur á dag og hversu margar þær eru. 

1.2 Vinaliðaverkefnið 

Ýmisleg verkefni hafa verið þróuð hér á landi hvað varðar frímínútur og mikið af 

verkefnum til þess að hjálpa nemendum að líða vel í frímínútum. Dæmi um verkefni eru 

t.d. að boðið sé upp á valnámskeið á unglingastigi sem byggist á því að unglingar læri leiki 

sem þeir kenna yngri nemendum skólans. Einnig hafa unglingar tekið að sér gæslu í 

frímínútum yngri bekkja og skólinn umbunar þeim í staðinn á einhvern hátt. Einnig hafa 

komið upp hugmyndir að fyrirkomulagi þar sem unglingar aðstoða við gæslu í frímínútum 

og stýra leikjum fyrir yngri börnin (Skólavinir Regnbogabarna og Hagkaupa, 2003). 

Vinaliðaverkefnið er það verkefni sem hefur náð hvað mestri útbreiðslu, þó svo að það sé 

alls ekki fullþekkt hér á landi.  

 Vinaliðaverkefnið er norskt að uppruna. Það hefur á fáum árum náð mikilli 

útbreiðslu og er nú starfrækt í yfir 1.000 skólum í Noregi. Vinaliðaverkefnið er hluti af 

vinaverkefninu og gengur út á það að hvetja nemendur til meiri þátttöku í afþreyingu í 

frímínútum og skapa betri skólaanda. Aðalmarkmiðið með þessu verkefni er að bjóða 

nemendum skólans fjölbreyttara úrval afþreyingar í frímínútum þannig að allir finni sér 

eitthvað við sitt hæfi. Skólalóðin og frímínúturnar eru samkvæmt eineltisrannsóknum 

helsti vettvangur fyrir einelti eins og áður sagði. Vinaliðaverkefnið er ekki eineltisáætlun 

heldur stuðningsverkefni við eineltisáætlun skólans og er hugmyndafræðin sú, að þar sem 

boðið er upp á skipulagt starf, fái gerendur eineltis aðra hluti til að hugsa um. Slæmir 
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hlutir eiga oft rætur að rekja til aðgerðaleysis. Nemendur í 4. til 7. bekk velja einstaklinga 

úr öllum bekkjum,úr þeirra bekk sem fá hlutverk vinaliða en þeir hafa svo umsjón með að 

koma leikjum og afþreyingu í gang og taka til eftir leikina. Nemandi sem er valinn til að 

gegna hlutverki vinaliða, starfar í hálft ár í senn. Vinaliðinn vinnur að verkefninu í löngu 

frímínútum skólans, tvo daga í viku, mánudag og miðvikudag annars vegar og þriðjudag og 

fimmtudag hins vegar. Vinaliðinn mætir einnig á fundi þar sem starfið í frímínútum er 

skipulagt og vangaveltur, sem því tengjast, eru ræddar. Það er ekkert sem segir að vinaliði 

geti ekki verið valinn aftur. Hópurinn tilnefnir þá nemendur sem honum finnst passa í 

starfið hverju sinni. Við val á vinaliðum eru nemendur skólans sérstaklega beðnir um að 

tilnefna einstaklinga sem þeim finnst vera vingjarnlegir og sýna öðrum nemendum 

virðingu. Ef vafi leikur á heilindum nemandans getur umsjónarkennari frestað starfi hans 

sem vinaliða til næsta tímabils (Vinaliðaverkefnið, e.d.; Trivselsleder, e.d. a.) 

 Eins og komið hefur fram, var þetta verkefni kveikjan að því að ég fór í þessa átt 

varðandi ritgerðina mína og mig langaði að rannsaka hvort þessar skipulögðu athafnir 

hafa eitthvað að segja um líðan nemenda, þá sérstaklega félagslega.  

Rannsóknarspurningin mín er í takt við þetta verkefni eða: Hafa skipulagðar athafnir í 

frímínútum áhrif á félagslega vellíðan nemenda? Mun þessi ritgerð hafa bein áhrif á vinnu 

mína og mun ég notast við hana þegar ég kynni þetta verkefni fyrir öðrum skólum. 

1.3 Rannsóknir á Vinaliðaverkefninu 

Árið 2011 var gerð rannsókn á fyrstu 153 skólunum sem byrjuðu með verkefnið. Þar 

svöruðu stjórnendur skólans spurningalista tengdum vinaliðaverkefninu. Það sem kom 

fram í rannsókninni var að 97% töldu að virkni nemenda í löngu frímínútum væri meiri 

eða mun meiri en áður. Þá sögðu 69% aðspurðra að átök milli nemenda væru minni. Níu 

af hverjum tíu töldu það að vera tilnefndur sem vinaliði væri virðingarstaða og myndi 

stuðla að leiðtogahæfni og vingjarnleika nemenda. Nítíu prósent aðspurðra fannst 

vinaliðaverkefnið ganga vel eða mjög vel í skólanum (Trivselsleder, e.d. b). 

Í nóvember 2011 var gerð könnun á vegum Olweusar um ánægju nemenda í skólum í 

Björgvin í Noregi. Tuttugu og átta skólar tóku þátt í könnuninni og þar af voru 13 skólar 

með vinaliðaverkefnið í gangi. Nemendur í 4.-7. bekk svöruðu könnuninni. 

Meginniðurstöður hennar voru að þau börn sem stunduðu nám í skólum þar sem 

vinaliðaverkefnið var í gangi, komu mun betur út m.t.t.  hversu gaman þeim fannst að 

taka þátt í þeirri afþreyingu sem var í boði í löngu frímínútum. Þau voru miklu sjálfstæðari 

við að koma sér í afþreyingu og hjálpuðu öðrum að koma sér af stað í einhverja leiki 

(Trivselsleder, e.d. b). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Góð heilsa samanstendur af líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan. Það er hægt að 

vera við góða heilsu þrátt fyrir sjúkdóma eða fötlun (Anna Björg Aradóttir og Anna Lea 

Björnsdóttir, 2002, bls. 4). 

Einn af þremur lykilþáttum að góðri heilsu er félagsleg vellíðan. Hér á eftir ætla ég að 

fjalla aðeins dýpra um félagslega vellíðan og tengja hana við frímínútur og skipulagðar 

athafnir nemenda í frímínútum.  

Ýmsar ástæður geta legið að baki þess að nemendum líði illa í frímínútum. Einn af 

grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá grunnskóla er heilbrigði og velferð. Í almennum 

hluta aðalnámskrár 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012) segir að 

heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 8).  

Þeir nemendur, sem ekki hafa næga félagsfærni, verða stundum fyrir höfnun frá 

jafningjum og verða sumir nemendur fyrir endurteknu ofbeldi, árásum og einelti af hendi 

samnemenda (Anderson-Buther, Newsome og Nay, 2003).  

Það virðist lítið sem ekkert vera til um forsögu og tilgang frímínútna í íslensku 

skólakerfi og ekki er einu sinni minnst á þær í aðalnámskrá grunnskóla eða lögum 

um grunnskóla. Mér finnst það sérkennilegt þar sem mikið er til af rannsókum sem 

sýna mikilvægi frímínútna og að nemendum þurfi að líða vel í frímínútum.  

2.1 Hreyfing og nám 

Samkvæmt stefnu eða yfirlýsingu Lýðheilsustöðvar eiga börn og unglingar að hreyfa sig í 

það minnsta 60 mínútur daglega en ekki er nauðsynlegt að hreyfa sig stanslaust í 60 

mínútur, heldur má dreifa því yfir daginn (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2004).  

Hreyfing eykst þegar líður á barnæskuna en minnkar snarlega þegar komið er að 

unglingsárunum þá sérstaklega meðal stúlkna. Bæði kannanir á meðal norskra ungmenna 

sem og CMO kannanir staðfesta þetta mynstur.  Til dæmis uppfyllir aðeins helmingur 15 

ára norskra ungmenna þessa lágmarkshreyfingu á dag á meðan rúmlega 90% sex ára 

barna uppfylla þessa lágmarkshreyfingu (Helsedirektoratet, e.d.). Vegna þess hversu 

litlum tíma börn og unglingar verja í að hreyfa sig eftir skóla er mikilvægt að skólakerfið 

sinni hreyfiþörf nemenda. Bæði fyrir heilsu nemenda sem og nám þeirra.  
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Hreyfing í skólum og leikskólum hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á hreyfiþroska barna 

og unglinga heldur hefur hún einnig góð áhrif á nám þeirra og félagslega getu. Börn sem 

eru líkamlega virk hafa mun betra sjálfsálit en þau börn sem eru í kyrrsetu. Börn sem eru 

dugleg að hreyfa sig hafa einnig sýnt betra geðheilbrigði en börn sem eru mikið í kyrrsetu 

(Mjaavatn og Fjørtoft, 2008, bls. 6)  

 Rannsóknir í grunnskólum hafa sýnt að þótt tekinn sé tími af bóklegum greinum og 

aukin hreyfing sett í staðinn hefur það ekki áhrif  á námsgetu barnanna og frammistöðu 

þeirra í bóklegum námsgreinum heldur bendir allt til þess að aukin hreyfing hafi áhrif á 

það að nemendur vinni á skilvirkari hátt en áður (Mjaavatn og Fjørtoft, 2008, bls. 26). 

 Breyttir tímar hafa stuðlað að breyttum lífsvenjum og stór hluti barna, unglinga og 

fullorðinna hreyfir sig of lítið. Staðreyndin er sú að kyrrsetulíferni er einn helsti 

áhættuþáttur hvað varðar heilsu og velverð Íslendinga. Til að koma í veg fyrir þessa þróun 

er mikilvægt að skapa aðstæður þar sem fólk getur fullnægt    hreyfiþörf sinni með 

öruggum og ánægjulegum hætti í tengslum við skólastarfið. Auk ýmiss konar ávinnings, 

fyrir heilsuna, stuðlar hreyfing nemenda m.a. að betri einbeitingu þeirra, betri afköstum, 

betri hegðun og minni truflun í kennslu, betri skilum á heimavinnu og betri námsárangri 

(Embætti landlæknis, 2013, bls. 29 - 30). 

 Lífsstíll vestrænna þjóða leiðir til aukinnar hættu á sjúkdómum eins oghjarta - og 

æðasjúkdómum, krabbameini, sykursýki, offitu og geðröskunum. Hreyfing í æsku og á 

unglingsárum getur komið í veg fyrir marga þessara sjúkdóma. Þannig er líklegt að það 

muni leiða af sér heilbrigðari lífsstíl á fullorðinsárum og hefur það sýnt  fram á jákvæð 

áhrif á heilsu allra einstaklinga (Mjaavatn og Fjørtoft, 2008, bls. 46). 

 Með áherslu á daglega hreyfingu og markvissa hreyfiþjálfun er lagður grunnur að 

heilsu og velferð nemenda til lífstíðar. Fræða skal nemendur um hreyfingu, efla 

hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem hvetur alla til hreyfingar. Tekið er mið af þessu í 

íþróttakennslu og öllu öðru skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012)  

 Í stefnu skólans er kveðið á um daglega hreyfingu nemenda og reglulega hreyfingu 

starfsfólks. Til staðar er aðgerðaáætlun sem miðar að því að viðhalda og bæta aðstæður 

nemenda og starfsfólks til hreyfingar. Aðstæður í skólum eiga að stuðla að því að allir 

nemendur hreyfi sig í frímínútum (Embætti landlæknis, 2013, bls. 30) 

Hreyfing þarf að vera hluti af daglegu skólastarfi. Hreyfing er nauðsynleg fyrir 

líkamlegan þroska barna og ungmenna. Vitað er að hreyfing á unga aldri hefur ekki aðeins 

áhrif á heilsu og vellíðan á því æviskeiði, heldur einnig síðar á lífsleiðinni. Embætti 

landlæknis hefur gefið út ráðleggingar um hreyfingu og segir þar að öll börn ættu að 

hreyfa sig í að minnsta kosti eina klukkustund á dag.  Er þá verið að tala um hreyfingu sem 
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verður til þess að barnið mæðist og svitni. Því er nauðsynlegt  fyrir grunnskóla að huga að 

hreyfingu í öllu skólastarfi.  Íþróttir og sund eru dæmi um námsgreinar þar sem hreyfing 

er aðalviðfangsefnið en þær  ná samt ekki að uppfylla hreyfiþörf barna á skólatíma 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 36 - 37).  

2.2 Skipulagðar athafnir í frímínútum 

Frímínútur eru fastur liður í íslenskum grunnskólum. Frímínútur eru skv. Íslenskri orðabók 

„hlé milli kennslustunda“ (2007) Skilgreiningin á frímínútum er „hlé, venjulega utandyra, 

fyrir börn“ (Pellegrini og Smith, 1993). Þessi skilgreining hjá Pellegrini og Smith gefur skýra 

mynd af frímínútum hér á landi. Í íslenskum grunnskólum þurfa nemendur í 1. - 7. bekk 

yfirleitt að fara út í frímínútur og hægt er að sjá það á heimasíðum flestra grunnskóla 

landsins, eins og t.d. á vefsíðu Árbæjarskóla (Árbæjarskóli, e.d.). 

 Í frímínútum hafa nemendur tækifæri til að hreyfa sig og leika sér við aðra 

nemendur skólans. Með því eru þau að efla félagsleg samskipti sín. Nemendur eiga líka að 

nota frímínútur til að losa um og takast á við streitu ásamt því að þróa með sér 

félagsfærni sem er ekki sú sama og þau þróa inni í kennslustofunni (NAECS/SDE, e.d.) 

Félagsfærnin sem nemendur læra í frímínútum getur farið fram m.a. í gegnum leiki t.d. 

hlutverkaleik. Þegar nemendur eyða tíma sínum í frímínútum í markvissum leik efla þeir 

ekki einungis félagsfærni sína heldur læra þeir ýmsa aðra þætti, t.d. samskiptafærni sem 

getur verið afar mikilvæg þegar þau eldast. Samningaviðræður, samvinna, það að deila 

hlutum og að leysa vandamál eru þættir sem nemendur læra í gegnum samskipti sem 

m.a. eiga sér stað í frímínútum (Rogers og Evans, 2008)  

 Víða hafa börn tapað niður getunni til að leika sér, setja upp reglur, fara eftir þeim 

og leysa vandamál sem koma upp. Þess vegna er mikilvægt að leiðbeina nemendum og 

kenna þeim leiki. Þannig er hægt að stuðla að aukinni félagsfærni þeirra. Til þess að 

frímínútur nýtist sem best er hægt að bjóða upp á skipulagða leiki sem veita nemendum 

tækifæri á að leika á öruggan hátt og þjálfun í að leysa hugsanlegan ágreining (Ramstetter, 

Murray og Garner, 2010, bls. 523).   

 Það er margt sem mælir með því að skólar bjóði upp á skipulagða leikjadagskrá í 

frímínútum. Leikir gefa deginum tilbreytingu frá hinum venjulega skóladegi og eru 

þroskandi og skemmtilegur samskiptamáti. Flestir leikir krefjast hreyfingar sem örva 

blóðflæði og gefa nemendum tækifæri til að fá andlega og líkamlega útrás. Þegar leiknum 

er lokið eiga þeir sem tóku þátt í honum auðveldara með að einbeita sér að námi og trufla 

síður kennslu. Með því að taka þátt í leikjum læra nemendur að þekkja rétt sinn og taka 

tillit til réttar annarra og einnig læra nemendur að fylgja reglum. Nemendur læra að taka 

sigrum í leikjum með yfirlætisleysi og ósigri með æðruleysi og eru leikir því góð leið til að 
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efla félagslega færni og draga úr einelti á skólalóðinni (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 86).  

Fjölbreytt leikjadagskrá í frímínútum sem er skipulögð í samráði við nemendur, getur 

aukið líkurnar á að fleiri nemendur finni afþreyingu við sitt hæfi í frímínútum. Ef vel er að 

staðið getur slík dagskrá leitt til þess að fleiri nemendur verði virkir í frímínútum, þar með 

taldir rólegir og félagslega einangraðir nemendur. Slík dagskrá getur þar af leiðandi gegnt 

stóru hlutverki í baráttu skóla við einelti (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 86). 

 Eitt helsta einkenni frímínútna er að skipulag þeirra er ekki njörvað niður. Oftast er 

um frjálsan leik nemenda að ræða (Barros, Silver og Stein, 2009, bls. 431). En þó það sé 

skipulögð leikjadagskrá, þarf það ekki að þýða að frjálsum leik nemenda sé fórnað. Eins og 

í vinaliðaverkefninu skiptir gott skipulag og fjölbreytt framboð leikja miklu máli og getur 

það aukið líkurnar á að fleiri nemendur finni sér afþreyingu sem hæfir þeim í frímínútum 

og þeir njóti sín betur en í frjálsa leiknum. Mikilvægt er að leikjaframboðið sé unnið í góðu 

samráði við nemendur. Með því að skapa öruggar aðstæður sem hvetja og styðja 

nemendur til þess að hreyfa sig og taka þátt getur verið auðveldara að ná til þeirra sem 

eru félagslega einangraðir og þar með geta skipulagðir leikir verið stór hluti af því að 

sporna gegn einelti. Einnig er þetta frábær leið til að ná til nemenda sem eru rólegir og 

þurfa meiri hvatningu en aðrir til að hreyfa sig (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 86). Til þess að 

frímínútur nýtist sem best er hægt að bjóða upp á skipulagða leiki sem veita nemendum 

tækifæri til að leika sér á öruggan hátt og þjálfun í að leysa hugsanlegan ágreining 

(Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 523).  Það er nauðsynlegt að líta á frímínútur 

sem persónulegan tíma nemenda sem þeir stjórna sjálfir. Það getur losað um streitu og 

stuðlað að jákvæðri sjálfsmynd og jákvæðu viðhorfi nemenda gagnvart skóla (Waite-

Stupiansky og Findlay, 2001, bls. 23).  

 Í aðalnámskrá grunnskóla segir að það þurfi að skapa skilyrði fyrir nemendur í 

grunnskólanum svo að þeir fái notið bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og 

félagsfærni, virki sköpunarkraft sinn og rækti skilning á manngildi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 32). Félagsfærni og almenn samskiptafærni eru stór 

hluti af þeirri almennu menntun sem grunnskólinn á að veita nemendum enda kemur 

fram í aðalnámskrá grunnskóla að þroskuð félagsfærni sé grunnur að lífshamingju og 

lífsfyllingu hvers einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 37) 

Rannsóknir hafa sýnt að tækifæri barna til að taka þátt í frjálsum leikjum með jafnöldrum 

sínum fer minnkandi og gefa frímínútur í skólanum börnum oft eina tækifærið til að auka 

félagsfærni sína í gegnum leik (Pellegrini og Bohn, 2005, bls. 17). Þessi skortur á 

félagsfærni veldur því að tilraun barna til að leika sér í frjálsum leik getur leitt til 

upplausnar og árekstra og margir nemendur enda sem aðgerðalausir áhorfendur á 
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hliðarlínunni. Nemendur geta tekið ýmis konar vandamál, óæskilega hegðun og neikvætt 

viðhorf með sér inn úr frímínútum sem getur leitt til agavandamála og viðvarandi 

vanlíðanar í skólanum (Robert Wood Johnson Foundation, 2007, bls. 3). Rannsóknir hafa 

sýnt að skipulögð starfsemi í frímínútum getur haft jákvæð, keðjuverkandi áhrif á allt 

skólastarfið. Slík starfsemi leiðir til betri samskipta milli nemenda, stuðlar að aukinni 

félagslegri þátttöku, aukinni hæfni nemenda til að leysa vandamál og getur aukið almenna 

lífsleikni þeirra (Robert Wood Johnson Foundation, 2007, bls. 9‒10). Til þess að bæta 

gæði frímínútna með því að auka þátttöku óvirkra og aðgerðalausra einstaklinga án þess 

að nemendur fórni þeim ávinningi sem hlýst af frjálsum leik þurfa skipulagðir leikir að vera 

val en ekki skylda í frímínútum (Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 523).  

 Fjölbreytt framboð leiksvæða sem eru opin öllum nemendum, hvetur þá til 

hreyfileikja og leysir mörg vandamál sem upp geta komið þegar nemendur hafa ekkert 

fyrir stafni í frímínútum. Annars geta heilu frímínúturnar liðið dag eftir dag án þess að stór 

hópur nemenda fái hreyfiþrá sinni svalað öðruvísi en með óæskilegri hegðun vegna 

vöntunar á verkefnum (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 86). 

Lykilatriðið er að allir hafi eitthvað fyrir stafni og séu virkir í uppbyggilegu og 

þroskandi starfi (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 87).  Rannsóknir sýna að leikurinn er 

mikilvægur fyrir málþroska, félagsþroska, sköpunargáfu, tilfinningaþroska, 

siðferðisþroska, rökþroska og hreyfiþroska barna (Ingvar Sigurgeirsson, 2010, bls. 119). 

 Til að þetta gangi eftir spilar starfsfólk og gæslumenn stórt hlutverk. Hefur það 

komið upp núna á síðustu árum að kennarar, fræðimenn, stjórnendur og foreldrar hafa í 

mun meiri mæli áhyggjur af gæslu og öryggi barna í frímínútum (Lewis, Colvin og Sugai, 

2000, bls. 109 - 110). Virkt eftirlit er það sem skiptir mestu máli í því að frímínútur sem 

þessar gangi vel fyrir sig. Virkt eftirlit er hegðun sem starfsfólk grunnskóla sýnir til þess að 

hvetja til réttrar og viðeigandi hegðunar nemenda og draga þá úr aðstæðum sem að geta 

komið upp sem valda agabrotum hjá nemendum. Það sem starfsfólk þarf að sýna er t.d. 

að vera hreyfanlegt, fylgjast vel með öllum svæðum á skólalóðinni, eiga gagnkvæm 

samskipti við alla nemendur, hrósa nemendum fyrir góða og rétta hegðun og stuðla að 

félagsfærni nemenda (Lewis, Colvin og Sugai, 2000, bls. 109 - 110).  Algengt vandamál í 

grunnskólum er það að skólastjórnendum reynist erfitt að manna frímínútur. Það veldur 

því að gæsla í frímínútum er oft lítil og virkni og skipulagi starfmanna er ábótavant. 

Starfsfólkið sem sér um gæslu í frímínútum er í raun alltaf ósérhæft og láglaunað 

starfsfólk (Blatchford, 1989, bls. 122). Hér á landi er gæsla í frímínútum oftast í höndum 

þeirra starfsmanna sem ekki sinna kennslu t.d. skólaliða og stuðningsfulltrúa. 
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 Það er mikil þörf á því að leggja mikla áherslu á sálfræðilegan, félagsleganog 

tilfinningalegan ávinning frímínútna. Það er einnig mikilvægt að líta á þær sem mikilvægan 

lið í heilbrigðis- og forvarnastefnu grunnskóla (Ramsetter, Murray og Garner, 2010, bls. 

525). 

2.3 Heilbrigði og velferð 

Einn af sex grunnþáttum menntunar er heilbrigði og velferð. Hægt er að tengja margt sem 

fræðin segja um skipulagðar athafnir í frímínútum við það sem ætlast er til af skólanum, 

hvað varðar þennan grunnþátt og þá sérstaklega þeim hluta sem kemur að hreyfingu, 

samskiptum, sjálfsmynd og því að byggja upp skólaanda. Í almennum hluta aðalnámskrár 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012) segir að skólar þurfi að skapa 

börnum aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Það skuli gera með því að efla færni nemenda í 

samskiptum, byggja upp sjálfsmynd þeirra, færni í að taka ákvarðanir, setja sér markmið 

og hafa stjórn á streitu. Lögð er mikil áhersla á jákvæðan skólabrag og að heilsueflandi 

áherslur grunnskóla nái einng yfir holla og heilsusamlega næringu, hreyfingu, hvíld, 

hreinlæti, öryggi og kynheilbrigði (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013, bls. 6-7).  Skipulagðar athafnir í frímínútum ná ekki yfir öll þessi 

atriði sem flokkast undir heilbrigði og velferð í grunnskólum. En að mati höfundar er 

margt sem bendir til þess að það sé hægt að tengja ávinning skipulagðrar athafnar í 

frímínútum í þennan grunnþátt menntunar. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en þær eru 

einstaklega vel til þess fallnar að skoða dýpri merkingar orða og meta hvaða skilning fólk 

og minni hópar leggja í eigin athafnir, aðstæður og reynslu. Það er eitthvað, sem erfitt er 

að sjá með því einungis að rýna í tölur og myndrit (Esterberg, 2002).  

Í þessari rannsókn var notast við hálfstöðluð viðtöl þar sem notast var við fyrirfram 

ákveðinn spurningalista en viðmælendur voru þó einnig hvattir til að fjalla um 

umræðuefnið á almennan hátt og snerta á málefnum sem snéru að þeim persónulega eða 

komu sérstaklega inn á þeirra áhuga eða þekkingarsvið. Hálfstöðluð viðtöl eru góð leið til 

að fá fram þann skilning og hugmyndir sem viðmælendurnir leggja í tiltekið málefni. Eru 

þau óformleg og líkjast á margan hátt frekar almennu samtali heldur en viðtali þar sem 

viðmælandinn er hvattur til að tjá sig á opinskáan hátt án þess að honum finnist hann 

þvingaður til svara eða fordæmdur fyrir þau svör sem hann gefur (Esterberg, 2002). 

Engin rannsókn er fullkomin til gagnaöflunar þar sem hlutdrægni spilar alltaf eitthvað 

hlutverk. Takmarkanir eigindlegra rannsókna eru að mestu leyti fólgnar í því að 

upplýsingarnar sem rannsakandinn aflar sér eru að einhverju leyti litaðar af lífi og reynslu 

þátttakenda. Einnig er möguleiki á því að viðmælandi getur verið að segja eitthvað sem 

hann heldur að rannsakandinn vilji heyra (Creswell, 2012, bls. 218).  

3.2 Rýnihópar 

Ekki er mikið til um þetta efni hér á landi og því fannst mér heppilegast að taka rýniviðtöl.  

Rýniviðtöl eru oft notuð í þeim tilgangi að kanna efni sem lítil vitneskja er til um og 

kosturinn við þau er að í hópumræðum geta komið fram upplýsingar sem ekki koma fram 

í einstaklingsviðtölum (Sóley Bender, 2003, bls. 88, 95-96).  Ég notaði opnar spurningar í 

hópviðtölum og eru þær notaðar til þess að öðlast skilning á mismunandi viðhorfum og 

reynslu þeirra sem taka þátt. Aðferðin byggir á því að hlusta á fólk ræða saman og læra af 

því eða nota samskiptin í hópnum til að búa til gögn sem varpa ljósi á viðfangsefnið  (Sóley 

Bender, 2003, bls. 85, 96- 97). 

3.3 Þátttakendur 

Ég fór í tvo grunnskóla hér á landi sem höfðu innleitt vinaliðaverkefnið. Einu skilyrðin voru 

að skólinn hafi notað verkefnið í meira en eitt ár. Ég tók sitt hvort rýniviðtalið. Viðstödd 
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viðtalið voru skólaliði, stuðningsfulltrúi, verkefnastjóri vinaliðaverkefnisins og kennari á 

miðstigi. Þetta var opið spjall þar sem ég var að leitast eftir að bera saman þær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar í heiminum hvað varðar frímínútur og skipulagðar athafnir við þá 

reynslu sem þessir skólar hafa fengið út úr sinni vinnu við verkefnið. Mikilvægt var að 

skólarnir hefðu fengið reynslu af verkefninu og þess vegna taldi ég við hæfi að skólarnir 

hefðu notast við vinaliðaverkefnið í eitt ár a. m. k. Hér framvegis ætla ég að tala um skóla 

1 og skóla 2.  Í skóla 1 eru skólaliðar ekki úti í gæslu í frímínútum. Því taldi ég heppilegast 

að vera með tvo stuðningsfulltrúa í stað þess að hafa skólaliða og í skóla 2 var enginn 

stuðningsfulltrúi viðstaddur.  Í eigindlegum rannsóknum eru þátttakendurnir og 

staðsetning valin með tilgang í huga en ekki af handahófi. Þeir þátttakendur sem valdir 

eru henta rannsakanda best og geta veitt besta innsýn í rannsóknarefnið og svarað 

spurningum hans sem best (Creswell, 2012, bls. 205). 

3.4 Viðtölin 

Viðtölin við rýnihópana voru tekin annars vegar í skóla 1 fimmtudaginn 19. nóvember 

2015 og í skóla 2 miðvikudaginn 25. nóvember. Spjallið tók tæpan klukkutíma á hvorum 

staðnum fyrir sig og voru þau mjög opin og skemmtileg. Mynduðust góðar umræður og 

margir athyglisverðir punktar komu fram. Mikilvægt er að taka fram að mér var mjög vel 

tekið í báðum skólunum. 



18 

4 Niðurstöður 

4.1 Skóli 1 

Skóli 1 er stór skóli á Höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur verið með vinaliðaverkefnið í gangi 

síðan í nóvember 2014 og að sögn viðmælenda hefur þetta allt saman gengið vel. Þeir 

sem sjá um gæslu í þessum skóla eru skólaliðar, stuðningsfulltrúar sem og kennari.  

Kennarinn byrjar strax á því að hrósa verkefninu og því góða starfi sem hefur verið unnið 

með því.  Nemendurnir eru virkilega spenntir í hvert sinn sem nýtt leikjaskipulag er hengt 

upp til þess að sjá hvaða leikir eru í boði. Mikið var talað um frímínúturnar áður en 

verkefnið fór í gang og hefur einn stuðningsfulltrúinn orð á því að nánast í hverjum 

frímínútum, áður en vinaliðaverkefnið fór í gang, fór hann með einhvern einstakling inn 

vegna slæmrar hegðunar á skólalóðinni. En í dag er það bara tilviljun ef svo er og í raun 

undantekning.  Hjá nemendum í skólanum er mjög mikil virðing sem felst í því að vera 

tilnefndur sem vinaliði í sínum bekk og margir nemendur stefna á það, því það er mjög svo 

eftirsóknavert hlutverk. Að vera vinaliði er ekki einfalt mál. Sá sem vill verða vinaliði þarf 

að fylgja settum reglum og vera fyrirmynd annarra nemenda.  Þannig virkar þetta bæði 

hvetjandi fyrir nemendur og bætir um leið hegðun þeirra, bæði í frímínútum og 

kennslustofu.  

Kennarinn hafði orð á því að þeir nemendur sem eiga undir högg að sækja félagslega 

koma miklu glaðari og ánægðari úr frímínútum á þeim dögum sem skipulagðir leikir eru en 

úr þeim frímínútum þar sem ekki eru skipulagðir leikir enda mjög mikilvægt fyrir þannig 

einstaklinga að ýtt sé undir þá að vera þátttakendur í leik með samnemendum sínum.  

Mikill munur er á virkni nemenda í frímínútum þar sem leikir eru skipulagðir og í þeim 

frímínútum þar sem ekki eru skipulagðir leikir þó svo að það sé að færast í aukana að 

nemendur taki af skarið og fari í leiki án þess að það sé vinaliðaverkefni í gangi í þeim 

frímínútum. Fyrir vinaliðaverkefnið var það þannig í þessum skóla að stór hluti nemenda 

safnaðist saman á fótboltavellinum þótt þeir hefðu takmarkaðan áhuga á því að spila 

fótbolta. Það fór yfirleitt þannig að þeir stóðu bara þar og biðu þangað til frímínútunum 

lyki sem vakti litla lukku hjá þeim sem að vildu spila fótbolta. Núna dreifast nemendur 

meira um skólalóðina í leiki sem henta þeirra áhuga og eftir verða á fótboltavellinum þeir 

nemendur sem virkilega vilja vera í fótbolta en ekki þeir sem eru þar bara af því að ekkert 

annað er í boði. 
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Samskipti nemenda hafa batnað mikið og samvinna þeirra í kennslustofunni einnig. 

Tók kennarinn það þó fram að margar ástæður gætu legið þar að baki, t.d. að 

nemendahópur hennar hafi þroskast en samt var hún alveg viss um að vinaliðaverkefnið 

ætti sinn þátt í þessu. Einnig var talað um að stór hluti hvatningarinnar til þess að hegða 

sér vel var sá að það er mikill heiður að verða tilnefndur vinaliði og vilja nemendur ólmir 

verða vinaliðar. Það eru strangar reglur um það hvernig vinaliði á að hegða sér og 

mikilvægt er að hann sé fyrirmynd fyrir aðra nemendur á öllum sviðum í skólanum. Gæti 

það líka útskýrt það hvers vegna hegðun nemenda hafi batnað til muna.  

Stuðningsfulltrúarnir minntust einnig á að það sem þeir væru ánægðastir með væru þeir 

dagar þegar strákarnir sem væru með mikla einhverfugreiningu tækju fullan þátt í leik. 

Það væru þeir nemendur, sem væru oftast bara einir í frímínútum og lýstu því þannig, að 

með því væru þessir skipulögðu leikir að borga sig. 

Þegar spjallið fór út í hvað viðmælendunum þótti neikvætt við verkefnið voru allir 

sammála um það að það að það væri hversu mikið verkefnið væri háð því að allir 

starfsmenn yrðu að róa í sömu átt hvað það varðar. Skipulagningingin og það að hvetja 

nemendur áfram í leikjum er samvinnuverkefni og ef einn kennarinn er ekki á sömu braut 

og aðrir þá getur það haft slæm keðjuverkandi áhrif. Erfiðlega hefur gengið að fá hluta 

starfsfólksins með í þetta á þessu skólaári þó það sé alltaf að verða betra.  Ef starfsfólk er 

áhugalaust þá smitast það til nemenda. Þannig að ef þetta á að ganga upp, þarf skólinn í 

heild sinni að hjálpast að við það að vinna verkefninu brautargengi og vinna í sameiningu 

að því að efla það innan skólans.  

4.2 Skóli 2 

Skóli 2 er tæplega 100 nemenda skóli úti á landi. Þar tóku á móti mér verkefnastjóri 

vinaliðaverkefnisins sem er einnig umsjónarkennari, skólaliði, kennari og nemandi sem er 

vinaliði. Nemandinn var viðstaddur fyrstu 10 mínúturnar af viðtalinu og fékk ég þar nýja 

sýn á verkefnið. Hann kom með punkta um verkefnið sem að hinir starfsmenn skólans 

höfðu ekki tekið eftir. 

 Skólinn hefur verið með verkefnið í gangi í þrjú ár og gengur mjög vel.  Í þessum skóla 

eru hádegisfrímínútur notaðar undir vinaliðaleiki fjórum sinnum í viku. Vinaliðar eru valdir 

úr 4. – 7.  bekk en þar sem allur skólinn er úti á sama tíma fá allir að taka þátt í leikjunum. 

Það fer allt eftir veðri og vindum hvort unglingarnir koma út og taka þátt. Ef veðrið er vont 

eða leikirnir leiðinlegir að þeirra mati hangsa þeir bara við það að borða og rétt svo stinga 

nefinu út án þess að taka þátt í leik. En það kemur fyrir að þeir taka þátt af fullum krafti í 

ákveðnum leikjum. Kennarinn og skólaliðinn hrósuðu verkefninu og sögðu það hafa 

jákvæð áhrif á skólaandann. Nemendur taka þessu aukna framboði leikja með opnum 
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huga og þeir töldu það vera sérstaklega mikilvægt í ljósi þess hversu takmarkaðar 

frístundir eru í þessu litla samfélagi fyrir krakka.  Kennarinn og skólaliðinn hófu störf við 

skólann sama ár og vinaliðaverkefnið var innleitt þannig að þeir hafa engan samanburð 

við það hvernig þetta var áður. Þó hafa þeir samanburðinn við þær frímínútur sem eru án 

verkefnisins. Skólaliðinn sagði að hans starf sé mun erfiðara á þeim dögum sem ekki eru 

skipulagðar athafnir fyrir nemendur.  Í þeim frímínútum eru árekstrar á milli nemenda 

mun tíðari sem og aðgerðaleysi hjá vissum hópum. Mikill munur er á virkni nemenda á 

milli frímínútna og er hreyfingin mun meiri þegar leikir eru skipulagðir.  Skólaliðinn 

minntist reyndar á það að það sé að færast í aukana núna á þriðja ári að nemendur taki 

sjálfir af skarið og fari í leiki sem þeir kunna. Það er von verkefnastjórans að eftir 5 - 6 ár 

muni nemendur að mestu sjá bara sjálfir um verkefnið og hans starf verði óþarft.  

Nemandinn sagði að hann væri virkilega stoltur af því að vera vinaliði og það væri 

honum mikill heiður. Þegar við fórum að tala um það hvort allir tækju þátt sagðist hann 

ekki verða var við neinn sem væri einn og ekki í leik en ef það gerðist myndi hann glaður 

bjóða honum að vera með, enda væri það hans hlutverk. Verkefnastjórinn stakk þá inn í 

umræðuna að viðstaddur nemandi væri mjög orkumikill og væri alltaf á fullu í leikjum og 

tæki kannski ekki alltaf eftir þeim nemendum sem ekki eru í leikjum.  Fljótlega eftir það 

kvaddi nemandinn okkur þar sem hans skóladegi var lokið og hann þurfti að fara heim. 

Samkvæmt því sem verkefnastjórinn sagði eru alltaf nemendur sem ekki eru í leikjum en 

það eru engir ákveðnir hópar eða nemendur. Það fer allt eftir því hvaða leikir eru í boði 

hverju sinni. Verkefnastjórinn sagði að það væri frábært að sjá nemendur með alls konar 

greiningar og félagsleg vandamál koma saman og vera virkir þátttakendur í fjölbreyttum 

leikjum. Þeir nemendur sem eru vanir að vera einir og eru þ.a.l. auðveld skotmörk fyrir 

stríðni eru komnir inn í hópinn og taka þátt í leik.  Þegar kom að því í spjallinu hvort 

einhverjir ákveðnir hópar hafi meira gagn að verkefninu en aðrir þá kom strax fram að það 

væru þeir nemendur sem standa illa félagslega, þá sérstaklega þeir sem eru mikið einir. 

Það skiptir miklu máli fyrir þá einstaklinga sem eru kannski alltaf að spyrja: „Má ég vera 

með?“ að fá nú í staðinn „viltu vera með?“ Kennarinn sagði að samkvæmt 

nemendakönnun sem gerð er fyrir foreldraviðtöl kom í ljós að langflestum nemendum 

líður mjög vel í skólanum.  Hvort það er alfarið vinaliðaverkefninu að þakka, var hann ekki 

í vafa um að það ætti stóran þátt í því.  Ekki fundu þeir mikið neikvætt varðandi verkefnið 

en þó minntist skólaliðinn á að í þeirra skóla væri einn nemandi sem væri frábær í því að 

búa sér til leiki upp úr engu og vill helst gera það ásamt nokkrum öðrum strákum en á 

dögum með vinaliðaleikjum fara þessir félagar hans í skipulögðu leikina en hann situr uppi 

einn. Skólaliðinn sagði að þar sem þetta væri lítill skóli gæti hann alveg ímyndað sér að 

þetta væri stærra vandamál í stærri skólum. Þá komu þau inn á mikilvægi þess að taka 
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ekki frjálsa leikinn út hjá nemendum þar sem hann er mikilvægur í þeirra þroska og töldu 

þess vegna mikilvægt að finna milliveg þar sem hagsmunum sem flestra nemenda er 

mætt. Það er mikil vinna sem liggur að baki og er það verkefnastjóranum, sem er einnig 

kennari, að þakka. Hann fórnar sínum matartíma fyrir þetta verkefni enda segir hann að 

þetta stórbæti skólaandann og hann segir að það sé ekki möguleiki að gera þetta verkefni 

vel nema að gefa sig allan í það. Honum finnst sín vinna vera lítil miðað við ávinninginn af 

verkefninu.   

4.3 Samantekt  

Þó svo að töluverður munur sé á þessum tveimur skólum hvað varðar fjölda nemenda þá 

er margt sem er eins þegar kemur að upplifun þeirra af verkefninu. Fræðin segja einnig 

svipaða sögu þegar kemur að skipulögðum athöfnum í frímínútum og einnig hvað varðar 

hreyfingu og nám nemenda. Þetta helst allt saman í hendur.  

Í báðum skólum hefur verið sýnileg breyting á félagslegri vellíðan nemenda eftir að 

skólinn tók upp vinaliðaverkefnið. Þeir koma glaðari inn úr frímínútum alla jafna þá daga 

sem leikir eru og virkni þeirra er meiri sem þýðir að námsárangur þeirra eykst. Einnig tala 

báðir skólarnir um það hversu mikilvægt það er að upphefja titilinn „vinaliði“. Það að vera 

vinaliði á að vera merkilegt og eitthvað sem nemendur þurfa að vinna fyrir með góðri 

hegðun. Viðmælendur í báðum skólum töluðu mikið um að nemendur langi alla jafna 

mjög mikið að verða vinaliðar og ganga þ.a.l. mjög langt í því að vera 

fyrirmyndarnemendur. Einnig var nefnt á báðum stöðum að árangurinn af verkefninu sé 

augljós en að baki því liggur mikil vinna. Mikillar vinnu er krafist af starfsfólki skólans til 

þess að þetta gangi upp. Í báðum skólunum hefur verið lögð mikil vinna í verkefnið sem 

varð til þess að útkoman rímar við það sem fræðin segja til um. Aðgerðaleysi er oft rót 

slæmra hluta.  

 Þó svo að hinn skipulagði leikur skipti augljóslega miklu máli, var komið inn á það í 

báðum skólunum hversu mikilvægt sé að halda frjálsa leiknum og ekki hefta þá nemendur 

sem eru góðir í því að koma sér í leik og alls ekki neyða þá í skipulagða leiki sem þau vilja 

ekki taka þátt í. Skipulögðu leikirnir eru eingöngu til þess að hjálpa nemendum sem þurfa 

hjálp við að koma sér í leiki sem því miður sum börn eiga erfiðara með en önnur.  

Niðurstöðurnar úr viðtölunum voru alveg í takt við það sem höfundur bjóst við. Ég 

vinn við þetta verkefni mjög náið á hverjum degi og sé kosti þess og galla. 

Á hverjum degi sé ég nýjan ávinning af verkefninu en einnig rekst ég á ný vandamál á. 

Það sem kom mér mest á óvart hins vegar var það hvað þarf til þess að láta þetta ganga 

almennilega upp. Að allir starfsmenn þurfi að róa í sömu átt hvað varðar áhuga, tala 
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verkefnið upp sem og vera virkir er eitthvað sem ég hef ekki fengið að kynnast í mínum 

skóla. Það að virkja annað starfsfólk skólans er mögulega lykilatriði í áframhaldandi 

velgengni þessa verkefnis. Láta það hjálpa mér í að hvetja krakkana áfram í þessu. Einnig 

sýna rannsóknir það að virkni og gæsla starfsfólks í frímínútum gegnir lykilhlutverki í því 

að frímínútur gangi vel fyrir sig. Höfundur hefur núna unnið í verkefninu í 4 mánuði og 

hefur það starf gengið vonum framar. Nemendur taka virkan þátt í leikjum, þau eru 

spennt fyrir því að fara í vinaliðafrímínútur og þau eru sjálf farin að setja upp leiki sem þau 

kunna í þeim frímínútum sem engar skipulagðar athafnir eru í gangi. Höfundur hefur 

engin göng hvað varðar eineltistölur í skólanum sem hann vinnur fyrir og eftir að 

verkefnið fór í gang en skóli 1 hefur tölur sem sýna það að einelti hefur minnkað eftir að 

verkefnið fór í gang.  

Vinnan er mikil á bakvið verkefni eins og vinaliðaverkefnið.  Þetta er ekki bara 

hamingja og gleði. Það koma upp vandamál þar alveg eins og hinum venjulegu 

frímínútum. En þrátt fyrir það er ávinningurinn mikill. Rannsóknir, sem og báðir þessir 

grunnskólar, hafa sýnt fram á það að þetta verkefni virkar. Gleði nemenda sem og virkni 

þeirra í frímínútum eykst og einelti fer minnkandi vegna þess að núna hafa gerendur 

eitthvað annað að gera við tíma sinn í frímínútum. 
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5 Lokaorð 

Krakkar verða að fá að leika sér en sumir þurfa bara hjálp við það að komast af stað í leik. 

Sumir þjást af félagsfælni, aðrir eru feimnir eða bara hreinlega latir og nenna ekki að 

hreyfa sig. Sýnt hefur verið fram á að skipulagðar athafnir í frímínútum hjálpi þessum 

nemendum af stað í leiki með samnemendum sínum. Mikilvægi þess er margrannsakað og 

þess vegna furða ég mig á því, hversu fáir skólar eru með skipulagða leiki í frímínútum. 

Með aðgerðaleysi geta slæmir hlutir gerst. Miðað við hvernig þróunin er í dag hjá 

krökkum á grunnskólaaldri, verður þetta framtíðin. Þetta verður að vera framtíðin. 

Frímínútur eru fjársjóður. Fjársjóður sem bæði er hægt að nota til góðs og ills. 

Skólastjórnendur þurfa að skipuleggja frímínútur á þann veg að allir nemendur geti notið 

fjársjóðsins til þess að reynsla þeirra úr grunnskóla verði sú allra besta. 

Höfundur hefur reynslu af verkefninu frá fyrstu hendi og getur ekki hrósað því nógu 

mikið. Hefur það reynst mér og þeim skóla, sem ég vinn við, gríðarlega vel. Kostir 

vinaliðaverkefnisins eru margir, m.a það að þar eru nemendur að hvetja aðra nemendur 

til að taka þátt í leikjum. Það má alls ekki vanmeta jafningjafræðsluna hér.  Það myndi lítið 

gerast ef starfsfólk væri stöðugt að nöldra í nemendum um að fara í leiki.  Þegar jafningjar 

þeirra hvetja þá og bjóða þeim með í leiki, geta ótrúlegir hlutir gerst.  
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