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Ágrip  

Verkefnið er lokaverkefni til BA-gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði frá Háskóla 

Íslands. Lagt er upp með að fá svar við því hver sýn íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúa sé á starfið og hvert viðhorf þeirra sé til stefnumótunar í 

æskulýðsmálum á Íslandi. Það er gert til þess að varpa ljósi á starfið og gera grein fyrir 

þeirri stefnumótun sem hefur þróast ásamt mikilvægi hennar fyrir sveitarfélögin. Lítið sem 

ekkert hefur verið fjallað um starf íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi svo 

vitað sé til. Tekin voru eigindleg viðtöl við fjóra einstaklinga úr félagatali FÍÆT (Félag 

íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi). Viðtölin voru tekin upp og 

þemagreind. Starf íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi er mjög misjafnt eftir 

sveitarfélögum og sum staðar nær starfsprósenta ekki utan um allt sem þarf að gera. Árið 

2014 var kynnt stefnumótun í æskulýðsmálum sem viðmælendum finnst ekki hafa verið 

fylgt nógu vel eftir og þar þarf FÍÆT að gegna stærra hlutverki. Eftir kreppu hallar á mörg 

sveitarfélög og þeir sem vinna í æskulýðsmálum hafa þurft að standa í varnarbaráttu.  Það 

er von höfundar að  þessi rannsókn verði hvatning til þess að taka stefnumótunina fastari 

tökum og nýta FÍÆT til þess að halda hagsmunum og málefnum íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúum á lofti. 
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Í upphafi náms sat ég útskriftarráðstefnu þar sem nemandi kynnti verkefni sitt sem snéri 

að tómstundum í fámennum sveitarfélögum og ákvað í kjölfarið að efni mitt myndi 

tengjast því sama. Hugmyndin þróaðist áfram og ég sá að íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstunda fulltrúar unnu mikilvægt starf víðs vegar um landið. Sjálf hafði ég alist upp í 

fámennu sveitarfélagi þar sem var enginn starfandi fulltrúi á þessu sviði og mig langaði að 

skoða starfið betur.  

Ég vil þakka Eygló Rúnarsdóttur leiðbeinanda mínum sem hjálpaði mér að móta 

hugmyndina mín betur og fyrir góðan stuðning allt ferlið. Auk þess þakka ég 

viðmælendum mínum kærlega fyrir og óska þeim alls hins besta. 
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verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

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

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Málaflokkur tómstunda- og æskulýðsmála er ungur og hefur verið í þróun undanfarin ár. 

Með tilkomu náms í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands hefur fagfólki á 

vettvangi fjölgað. Árið 2001 hófu fyrstu nemendur í tómstunda-  og félagsmálafræði nám, 

námið var aðeins í boði fyrir fjarnema og var starfstengt innan íþróttafræðideildar. Árið 

2003 var það orðið að sjálfstæðri braut innan Kennaraháskóla Íslands. Mikil þróun hefur 

átt sér stað í náminu til dagsins í dag þar sem unnið er mikið með reynslunám og að 

nemendur fái að kynnast vettvangi tómstunda- og félagsmála (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2014:101-102).  Rannsóknir og þróun námsins er mikilvæg fyrir tómstunda- 

og félagsmálafræðina og huga þarf að framtíðinni á sama tíma. Orðanefnd hefur verið sett 

á laggirnar sem vinnur að því að útbúa íðorðasafn í tómstundafræði sem er liður í eflingu 

fagsins (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2014:103-104). Það má því segja að fagið sem slíkt 

sé enn í mikilli mótun og þróun. 

Á Íslandi eru sveitarfélög 74 talsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015) og innan 

FÍÆT (Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi) eru um 50 fulltrúar. Í 

einhverjum tilfellum starfa tveir innan sama sveitarfélagsins og einnig sitja þar fulltrúar frá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á 

Íslandi, e.d.). Það er því þó nokkuð af sveitarfélögum sem hafa ekki starfandi fulltrúa á 

sviði íþrótta-, æskulýðs- eða tómstunda. Höfundur telur því ástæðu til þess að skoða 

starfið og stefnumótun fagsins betur, ekki síst af þeirri ástæðu að lítið sem ekkert hefur 

verið skrifað um þetta viðfangsefni áður. 

Gengið er útfrá því að nota yfirheitið  íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúi á því 

starfi sem fjallað verður um. Það er gert vegna félagsins FÍÆT, en fulltrúarnir hafa mörg 

mismunandi starfsheiti. Starfsstéttin hefur ekki lögverndað starfsheiti og hefur átt erfitt í 

kjölfar bankahrunsins. Það hefur verið túlkunaratriði hvers og eins hvernig eigi að útfæra 

starfið og hvort það eigi yfir höfuð að halda úti starfi íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúa hjá sveitarfélögum. Markmið FÍÆT er að auka fræðslu félagsmanna og 

auka upplýsingaflæði á milli manna (Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa a 

Íslandi, 2005:3-4). 
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Starfið er mjög breitt og misjafnt eftir sveitarfélögum og því oft ólíkt hvað íþrótta-, 

æskulýðs- og tómstundafulltrúar fást við á hverjum stað fyrir sig. Á meðal starfa eru 

félagsmál barna upp til aldraðra auk menningar- og íþróttamála. Í ritgerðinni verður 

fjallað um starfið út frá starfi með börnum og unglingum, þá aðallega út frá tómstundum 

og æskulýðsmálum, en örlítið komið inn á íþróttamál. 

Æskulýðsráð setti fram stefnu undir nafninu Stefnumótun í æskulýðsmálum árið 2014 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014:4) sem er góður grunnur 

stefnumótunar. Fulltrúar í æskulýðs- og tómstundamálum hjá sveitarfélögum geta nýtt 

sér þá vinnu og notað við stefnumótun í sinni vinnu. Þar er lögð áhersla á samræmi og 

samstarf, menntun og þjálfun starfsfólks og að auka þátttöku barna og ungmenna í 

æskulýðs- og félagsmálum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014). 

Tilgangurinn með verkefninu er að varpa ljósi á starfið og gera grein fyrir þeirri þróun 

sem hefur átt sér stað í stefnumótun og mikilvægi hennar fyrir sveitarfélögin. Því verður í 

upphafi fjallað um mikilvægi tómstunda sem birtast einnig í mynd íþrótta- og 

æskulýðsmála. Rannsóknir hafa sýnt að tómstundir hafa gott forvarnargildi og auka 

líkamlega, andlega og félagslega heilsu (Leitner, M. L. Og Leitner, S. F., 2012:29).  

Þar á eftir verður farið yfir nýjustu stefnumótanir í æskulýðs- og íþróttamálum á 

Íslandi í dag og farið yfir starfsumhverfi íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa með 

tilliti til hlutverks þeirra ásamt lögum og reglum sem fylgja starfinu og starfsvettvanginum. 

Þau lög sem verður vitnað í eru Æskulýðslög, Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 

barnalög, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Íþróttalög. Auk þess verður farið 

lítilsháttar yfir sögu FÍÆT.  

Hér á eftir verður leitast við því að fá innsýn í hver sýn íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúa er á starfið og viðhorf þeirra til stefnumótunar í æskulýðsmálum á 

Íslandi. 
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2 Mikilvægi tómstundastarfs 

Stór partur af lífi fólks er frítími og mikilvægt er að nýta þann tíma á uppbyggilegan og 

jákvæðan hátt. Tómstundir geta haft mikil áhrif á líf einstaklinga, hvort sem það er 

líkamleg eða andleg vellíðan. Tómstundastarf getur því verið forvörn. Hér verður fjallað 

um mikilvægi tómstundastarfs og hugtakið skoðað og skilgreint.  

Frítíminn er sá tími þar sem einstaklingur hefur svigrúm til þess að gera það sem 

honum hentar (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Vanda 

Sigurgeirsdóttir (2010:8) gerir skýran greinamun á frítíma og tómstund. Tómstundir eiga 

sér stað í frítíma einstaklinga, þeir þurfa að hafa frjálst val til að stunda sína tómstund og 

líta sjálfir á athöfnina eða hegðunina sem tómstund. Ef þeir eru þvingaðir í athöfnina er 

það ekki tómstund. Tómstundaiðjan þarf að leiða af sér ánægju og hafa jákvæð áhrif. 

Leitner og Leitner (2012:165) skýra tómstundir á svipaðan hátt þar sem frítími er sá tími 

þar sem einstaklingur hefur engar skyldur. Ef það er frjáls vilji til að iðka tómstundina þá 

er það tómstund en ólíkt útskýringu Vöndu þarf ekki að hljótast ánægja af iðkun.  Tony 

Blackshaw (2010:3) útskýrir tómstundir sem iðju sem á sér stað í frítíma og er reynsla sem 

snýr að einstaklingunum sjálfum og er ánægjuleg fyrir sálina og gefur tækifæri fyrir 

persónulegan vöxt og þjónustu við aðra.  

Meðalmanneskjan ver 27 árum af ævi sinni í frítíma en á móti fara 4,33 ár í formlega 

menntun, 7,33 ár fara í vinnu og 24 ár í svefn. Þar af leiðandi ver manneskjan mestum 

tíma ævi sinnar í frítíma. Það er því ljóst að tómstundir spila stórt hlutverk og mikilvægt að 

frítíminn sé skipulagður og að fagaðilar sjái um það (Leitner, M. L. Og Leitner, S. F., 

2012:20-21). 

Reglulega eru gerðar rannsóknir á högum og líðan ungs fólks á Íslandi. Einnig eru 

skoðuð íþrótta- og tómstundaiðja, nám og skóli, samband við fjölskyldu og vini og fleira. 

Séu tölur frá árinu 2011 – 2015 bornar saman kemur í ljós að hlutfall ungmenna í 5. -7. 

bekk sem æfa íþróttir fjórum sinnum í viku hefur aukist og þá er hlutfall drengja hærra en 

stúlkna. Ef horft er á breytingar frá árinu 2007 kemur í ljós gríðarleg aukning á 

íþróttaiðkun ungmennanna. Þegar félagsstarf er skoðað hjá sama aldursflokki eru um 22-

24% stelpna sem segjast stunda félags- eða tómstundastarf einu sinni í viku eða oftar og 

strákar á bilinu 14-17%. Hlutfall ungmenna í íþróttum og öðrum tómstundum í 5. – 7. 
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bekk eykst því milli ára (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson og Erla María Jónsdóttir Tölgyes, 

2015:17-29). 

Niðurstöður úr rannsókninni Ungt fólk 2014 þar sem sjónum er beint að 8. – 10. bekk 

kemur fram að félags- og tómstundastarf hefur lítið breyst á síðustu árum og 46% 

ungmenna í efstu bekkjum grunnskóla taka þátt í skipulögðu félagsstarfi og tómstundum. 

Íþróttaiðkun eykst frá árinu 2009 og hefur aukist enn meira frá árinu 2000. Árið 2014 

sögðust 61% ungmenna á íslandi stunda skipulagðar íþróttir fjórum sinnum í viku eða 

oftar samanborð við 53% árið 2009. Á móti er áhugavert að skoða að hlutfall ungmenna 

sem fara vikulega eða oftar í partý hefur lækkað úr 11% árið 1997 niður í 3% árið 2014 

(Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 2014:8-14, 22-27). 

Viðfangsefni í tómstundum skipta þó ekki máli ef þær eru ekki skipulagðar af ábyrgum 

aðila, umgjörð tómstundanna þarf að vera góð til að hafa eitthvað forvarnargildi. Á 

meðan skipulögð hreyfing hjá ungmennum á Íslandi dregur úr líkum á að þau neyti áfengis 

eru meiri líkur á að ungmenni sem hreyfa sig án umgjarðar og skipulags neyti áfengis 

reglulega. Það sama hefur komið fram í rannsóknum í öðrum löndum (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fl., 2015:17).  

Það er ljóst að með aukningu á skipulögðu tómstundasstarfi fyrir ungmenni minnkar 

þátttaka í annars konar skemmtunum eins og að fara í partý þetta hlýtur að teljast jákvæð 

þróun. Tómstundastarf hefur þó áhrif á fleira til dæmis bætist sjálfsmynd ungmenna, 

sjálfstæði þeirra eykst ásamt félagsfærni og rannsóknir hafa sýnt fram á að sé starfið 

þroskandi og uppbyggjandi hefur það áhrif á líf ungmenna í heild. Forvarnargildi 

tómstundastarfs felst í því að einstaklingar eru valdefldir áfram, það myndast festa í lífi 

þeirra og umgjörð skapast fyrir jafningjahópa. Jafningjahópar eru mikilvægasta valdið í 

mótunum á lífsgildum og hegðun (Hrefna Pálsdóttir og fl., 2014:10).  

En tómstundaiðkun er ekki bara góð fyrir börn og ungmenni heldur hafa rannsóknir 

sýnt að tómstundir hjálpa fólki á öllum aldri við að takast á við streitu og halda góðri 

heilsu. Það hefur sýnt sig að hreyfing minnkar líkurnar á mörgum sjúkdómum eins og 

hjartasjúkdómum og sykursýki auk þess að einstaklingar sem sinna tómstundum upplifa 

og lýsa líðan sinni sem góðri, bæðri líkamlegri og andlegri (Iwasaki, Y., Zuzanek, J., & 
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Mannell, R. C., 2001:214).  Það á ekki aðeins við um hreyfingu. Tómstundir koma í veg 

fyrir að fólki leiðist, en þeim sem leiðist sjaldan í frítíma sínum búa við betri líkamlega og 

andlega heilsu. Auk þess hjálpa tómstundir einstaklingum sem lenda í erfiðum aðstæðum 

í lífinu og stoða að jákvæðara hugarfari við atburði eins og ástvinamissi eða skilnað svo 

dæmi séu tekin (Leitner, M. L. Og Leitner, S. F., 2012:27-28).  

Eftir því sem einstaklingar eldast og daglegum skyldum þeirra fækkar verður til meiri 

frítími og hætta á að fólki fari að leiðast ef það hefur ekkert við að vera. Ef leiðinn varir í 

langan tíma getur það leitt til þunglyndis og kvíða. Eftir starfslok verður til enn meiri 

frítími í lífi fólks, þá er gott að eiga áhugamál sem er sinnt reglulega og vera undirbúin fyrir 

næsta tímabil lífsins. Með jákvæðu hugarfari og skipulagningu er hægt að eiga 

ánægjulegar stundir og lifa við góða heilsu (Leitner, M. L. Og Leitner, S. F., 2012:27-28).  

Mikilvægi tómstunda eiga því við alla og koma öllum við, ekki bara börnum og 

unglingum. Þess vegna skiptir máli að börn og unglingar þjálfist snemma í að eiga 

tómstundir og geri þær að hluta af lífi sínu. 
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3 Stefnumótun í æskulýðs- og íþróttamálum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út stefnu undir nafninu Stefnumótun í 

æskulýðsmálum sem unnin var af Æskulýðsráði og gildir frá árinu 2014 til ársins 2018. Þar 

koma fram tillögur um áherslur og stefnumótun þar sem markmiðið var að skilgreina 

mikilvæg verkefni sem þarf að vinna að næstu ár. Lagt er upp með sjö meginmarkmið sem 

þarf að vinna útfrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014:4).  

Markmið stefnunnar er að æskulýðsmál séu samræmd allsstaðar á landinu og stuðli 

þar af leiðandi að samstarfi allra, að tekið sé mið af þörfum einstaklinga og þátttaka 

ungmenna og barna sé aukin. Einnig að tryggja fjármögnun, jafna úthlutun fjármagns, að 

tekið sé tillit til þarfa, væntinga og aðstæðna barna og ungmenna. Jafnframt að stuðlað sé 

að meiri gæðum og fagmenntun starfsmanna í æskulýðsmálum auk þess að 

rannsóknarverkefni séu fjölbreytt og að nýta skuli niðurstöður í þágu æskulýðsstarfs 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014:5). 

Árið 2011 gaf Mennta- og menningamálaráðuneytið út stefnu undir heitinu 

Stefnumótun í íþróttamálum. Hún tekur mið af íþróttalögum og öðrum lögum og 

samningum sem tengjast íþróttamálum. Þá eru markmið stefnunnar að bæta umhverfi og 

skipulag íþróttastarfs í landinu og að efla almenningsíþróttir og íþróttaiðkun barna og 

ungmenna. Allir eiga að hafa sömu tækifæri til þess að taka þátt í íþróttastarfi og að flestir 

geti stundað íþróttir hvernig sem þeim hentar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011:7). 

3.1 Samræmi á landsvísu og skipulag 

Æskulýðsráð skal stuðla að samvinnu milli allra aðila sem koma að æskulýðsmálum, hvort 

sem um er að ræða félög, félagasamtök, skóla eða sveitarfélög. Í skýrslunni kemur fram 

að á Íslandi skorti vettvang til samstarfs og samsráðs auk þess að gera þurfi að breytingar 

á skipulagi í æskulýðsmálum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 

2014:7).  

Til þess að auka samráð og samræmi þarf að stofna samstarfsvettvang, tryggja að 

komið sé í auknum mæli að stefnumótun æskulýðsmála og þar sé sterkur málsvari þeirra 

sem starfa á sviði æskulýðsmála. Endurskoða þarf æskulýðslög og skapa traustan ramma 
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utan um þau lög sem snúa að aðilum sem bjóða upp á opinbera þjónustu fyrir ungmenni 

og börn. Síðan þarf að endurskoða Æskulýðsráð og koma því í kring að ungmenni hafi 

beina aðkomu að störfum Æskulýðsráðs og eigi fulltrúa í ráðinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014:7).  

Þar sem málaflokkurinn er ungur þarf að skilgreina ýmis hugtök til að tryggja 

sameiginlegan skilning allra og að málaflokkurinn fái traustari fjárhag. Auk þess þarf að 

tryggja stuðning frá ríkinu og sveitarfélögunum þegar kemur að nýjum félögum eða 

hópum á sviði æskulýðsmála (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 

2014:7). Ekkert er fjallað um mannvirki sem tengjast æskulýðsmálum í stefnuskránni. 

Stefnan í íþróttamálum snýr líka að því að efla samvinnu milli sveitarfélaga líkt og í 

æskulýðsmálunum. Til þess að halda umhverfi og skipulagi íþrótta sífellt í þróun þarf að 

styrkja starfsgrundvöll íþróttasamtaka og íþróttafélaga og efla samstarf milli aðila sem 

koma að íþróttamálum í landinu.  Einfalda þarf rekstrarumhverfi félaga og fleiri ráðuneyti 

þurfa að koma að málaflokknum til þess að varpa sýn á forvarnar- og heilbrigðismál. 

Íþróttahreyfingar eru hvattar til þess að standa fyrir hvatningarverðlaunum fyrir börn og 

ungmenni sem hafa tileinkað sér heilbrigðan lífstíl og leggja stund á íþróttir.  Þá er það 

von mennta- og menningarmálaráðuneytisins að þátttaka aukist hvort sem það er í 

almenningsíþróttum eða keppnisíþróttum. Einnig er það mat þeirra að til þess að stuðla 

að aukinni íþróttaiðkun á landsvísu þurfi ríkið, sveitarfélög og atvinnulífið að koma að 

koma að máli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:9). 

Sveitarfélögin á Íslandi hafa séð um uppbyggingu flestra íþróttamannvirkja á sínu 

svæði. Ríkið styður uppbyggingu og það er mikilvægt að sú uppbygging haldi áfram þar 

sem þörf krefur og að skapa vettvang fyrir samráð til að auka markvissi uppbyggingar. 

Íþróttamannvirki þurfa að taka mið af nýtingu fyrir skóla, íþróttafélög og almenning. Enn 

fremur þarf að skilgreina íþróttamannvirki út frá kröfum sem eru gerðar á alþjóðlegum 

vettvangi í íþróttagreinum þar sem möguleiki er á að Íslendingar geti náð árangri. Í 

skipulagi sveitarfélaga skal gera ráð fyrir reiðhjóla- og göngustígum ásamt 

útivistarsvæðum fyrir börn og fullorðna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011:21).  
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3.2 Þátttaka barna og ungmenna 

Tryggja þarf að öll börn og ungmenni fái sömu tækifæri til þátttöku án þess að þeim sé 

mismunað á nokkurn hátt, hvort sem það sé vegna kynþáttar, litarháttar, kynhneigðar, 

kynferðis, trúarbragða eða annarra skoðanna.  Til þess að auka þátttöku barna og 

ungmenna í æskulýðsstarfi þarf að vera aðgengi fyrir alla í umhverfi og aðstöðu þeirra. 

Auk þess að hvetja þarf jaðarhópa og aðra minnihlutahópa sérstaklega til æskulýðsstarfs 

ásamt því að styðja við þátttöku beggja kynja. Samstarf við foreldra eða forráðamenn þarf 

að aukast og hægt væri að tryggja betri og greiðari aðgang að stjórnsýslu fyrir ungt fólk 

með því að bæta rafræna þjónustu.  Fötlun, félagsleg staða, þjóðerni eða ætterni ætti ekki 

að koma í veg fyrir tækifæri barna og ungmenna til þess að taka þátt í skipulögðu 

æskulýðsstarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014:8).  

Skýrslan leggur upp úr því að börn og ungmenni taki virkari þátt í stefnumótun, hafi 

bein áhrif á ákvarðanir og mikilvægi þess að starfið sé byggt upp á forsendum þeirra. Þau 

fái raunverulega að axla ábyrgð og þar af leiðandi aukist félagsfærni þeirra og þekking á 

lýðsræðislegum starfsháttum. Því þarf að fylgja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í einu 

og öllu auk þess að veita börnum og ungmennum aukna fræðslu um innihald hans. 

Ungmennaráð, bæði hjá félögum og sveitarfélögum, þurfa að hafa aukin áhrif á 

ákvarðanatöku og búa þarf til formlegan vettvang til þess að sjónarmið unga fólksins eigi 

greiðari aðgang til ríkisvalds. Það væri þá hægt að bjóða upp á kosningar fyrir börn og 

ungmenni um málefnin sem snerta þau en það þyrfti jafnramt að vera gert á vettvangi 

sem unga fólkið hefur auðveldan aðgang að (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – 

Æskulýðsráð, 2014:9).  

Á síðustu árum og áratugum hafa breytingar á tækni og upplýsingamiðlum tekið 

stakkaskiptum. Ungmenni eru framarlega í nýjungum og samskipti á samfélagsmiðlum 

hafa aukist verulega. Það er því ljóst að stjórnvöld og aðrir aðilar æskulýðsstarfsins verða 

að aðlaga sig að breyttum tímum og móta umgjörð starfsins að breytingunum. Það er gert 

með því að nýta tæknina og samskiptamiðla en ef nota á samfélagsmiðla í tómstundir og 

æskulýðsstarf þarf að hvetja börn og ungmenni til þess að hafa samskipti sem eru byggð á 

jákvæðum siðferðislegum gildum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 

2014:11). 
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Það sama er uppi á teningnum í íþróttamálum. En það skal tryggja öllum börnum og 

ungmennum þann kost að stunda íþróttir við hagstæð skilyrði og hvetja skal bæði kyn til 

íþróttaiðkunar. Það hefur sýnt sig að forvarnargildi íþrótta er gífurlegt og því mikilvægt að 

efla starfið. Framboð íþróttagreina verður að vera fjölbreytt og íþróttafélög þurfa að 

bjóða upp á nægt framboð greina, þá með samvinnu sveitarfélaga. Þeir sem ekki hafa 

áhuga á að keppa í íþróttum þurfa að geta valið íþrótt við hæfi og hafa jöfn tækifæri til 

þess. Samstarf við skóla þarf að aukast svo að börn og ungmenni geti stundað íþróttir 

strax að loknum hefðbundnum skóladegi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011:12). 

Aðstaða fyrir almenning þarf að vera góð og framboðið fjölbreytt fyrir alla 

aldurshópa. Margir aðilar þurfa að vinna saman til þess að ýta undir jákvætt viðhorf til 

íþróttaiðkunar og heilbrigðs lífernis. Sveitarfélög skulu auka aðgengi að 

íþróttamannvirkjum og bjóða tilboð á hreyfingu. Almenningsíþróttaverkefni eru haldin 

reglulega og sveitarfélög þurfa að styðja við þau verkefni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:19). 

3.3 Menntun og þjálfun starfsmanna í æskulýðs- og íþróttamálum 

Aukning á fagmennsku, menntun og þjálfun er sameiginlegt hlutverk ríkisins, 

sveitarfélaganna og annarra aðila sem koma að æskulýðsstarfi. Kröfur á starfsmenn eru 

að aukast og það er mikilvæg og góð þróun. Fyrir um áratug var komið á fót námi í 

tómstunda- og félagsmálafræði á háskólastigi og mörg félagasamtök hafa eigið mennta- 

og þjálfunarkerfi fyrir sína leiðtoga. Aukna menntun og þjálfun leiðtoga skal höfð að 

leiðarljósi. Einnig þarf að byggja upp fjölbreytta grunnmenntun fyrir starfsmenn 

æskulýðsmála ásamt því að bjóða upp á símenntun. Auka þarf kröfur um menntun og 

reynslu starfsmanna og byggja upp lagaramma um skyldur og réttindi þeirra. Viðmiðin 

sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur þarf að skilgreina betur fyrir óformlega 

menntun og óformlegt nám sem á sér stað innan æskulýðsstarfs.  Einnig þarf að meta og 

viðurkenna þjálfun og menntun með formlegum hætti sem fram fer innan félaga og 

samtaka og meta reynslu á vettvangi. Einnig er mikilvægt að efla og styðja við nám á sviði 

tómstunda og félagsmála (Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 

2014:12). 
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Tryggja þarf að rannsóknir séu fjölbreyttar, ýta undir nýsköpun í rannsóknum á 

æskulýðsmálum og tryggja að niðurstöður séu nýttar til þess að stuðla að betra og 

auðugra starfi á landsvísu. Móta þarf stefnu sem beinist að því að öllum gögnum sem til 

eru sé safnað saman, að aðrir rannsakendur geti nýtt sér þau og langtímarannsóknir fái 

stuðning auk þess sem rannsóknaraðilarnir sjálfir fái meiri stuðning til rannsókna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið – Æskulýðsráð, 2014:13). 

Í Stefnumótun í íþróttamálum er einnig rætt um mikilvægi háskólasamfélagsins og að 

þar sé unnið í því að auka fagmennsku þeirra sem koma að kennslu og þjálfun. 

Íþróttahreyfingar þurfa að vinna í sameiningu með háskólanum að því að auka og efla 

rannsóknir á sviðinu með því að veita styrki til þess. Þá er enn önnur leiðin að setja á fót 

samstarfsnefnd milli háskólasamfélagsins og íþróttahreyfingarinnar þar sem megin 

viðfangsefni nefndarinnar væri að fjalla um málefni sem tengjast umsjón afreksfólks í 

íþróttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:15).  

3.4 Mismunur stefnanna 

Margt í þessum tveimur stefnum er líkt en í íþróttamálum er mikið lagt upp úr keppnis- og 

afreksíþróttum. Ein setning vekur sérstakan áhuga höfundar en hún kemur að því að 

skilgreina íþróttamannvirki eftir alþjóðlegum kröfum sem eru gerðar til íþróttaiðkunar, 

ekki í sem flestum greinum, heldur aðeins þeim greinum sem möguleiki er á að 

Íslendingar geti náð árangri á alþjóðavettvangi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011:21).  

Þó að báðar stefnur fjalli um eflingu barna og ungmenna tekur keppni mikið pláss í 

stefnunni um íþróttamál. Í kafla sem nefnist keppnis- og afreksíþróttir er fjallað mikið um 

að það þurfi að styðja afreksíþróttastarf og efla fjárstuðning við íþróttasamböndin 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:17) en lítið er komið inn á fjárstuðning í 

æskulýðsstefnunni. Í þeirri stefnu er komið inn á að allir þurfi að fá jafna úthlutun 

fjármagns og auka fjárveitingar til æskulýðssjóðs, en ekki nema til þess að tryggja öryggi 

fjárveitinga, síðan er ekki fjallað meira um fjármál (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

– Æskulýðsráð, 2014:11). Íþróttirnar eiga að veita peningaverðlaun, atvinnulífið verði að 

axla ábyrgð og styðja við afreksíþróttastarf, sérsamböndin verði studd áfram af ríkinu, og 
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Afrekssjóður ÍSÍ sé í samhengi við verðlagsþróun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011:17). 

Í æskulýðsstefnuna vantar einnig að fjallað sé um aðstöðu og húsnæði eins og gert er í 

íþróttastefnunni, hvatningarverðlaun fyrir börn sem standa sig vel í æskulýðsstarfi vantar 

einnig. Það má því sjá ólíkar áherslur þegar kemur að íþróttamálum og æskulýðsmálum. 
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4 Starfsumhverfi íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa 

Til þess að gera grein fyrir starfi íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi þarf að 

fara yfir nokkur atriði. Fyrst verður fjallað um hlutverk þeirra sem hafa verið gefin út af 

FÍÆT. Næst verður farið yfir lagalegar skyldur sveitarfélaga, þá gagnvart æskulýðs- og 

tómstundastarfi. Í lokin verður svo farið yfir sögu FÍÆT í stuttu máli. 

4.1 Lagalegar skyldur sveitarfélaga 

Sveitarfélögum ber skylda að framfylgja lögum sem lúta að tómstundum og mikilvægt, í 

samhengi starfs íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, að rýna í þau lög sem koma að félagsstarfi 

með einhverjum hætti.  

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr 40/1991 hafa það meðal annars að markmiði 

að bæta lífskjör þeirra sem þurfa, tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði og koma í veg 

fyrir félagsleg vandamál. Málefni barna og ungmenna auk þjónustu við unglinga og 

aldraða eru meðal þeirra málaflokka sem falla undir þessi lög. Í málefnum barna og 

ungmenna skal félagsmálanefnd sjá til að börn fái góð uppvaxtarskilyrði eins og leikskóla 

og tómstundaiðju. Þjónusta við unglinga miðast við að skipuleggja forvarnastarf sem 

beinir æskufólki á heillavænlega braut. Félagsmálanefndir geta haft umsjón með 

æskulýðs- og íþróttamálum, það er að segja rekstur félagsmiðstöðva, aðstöðu fyrir 

íþróttastarfsemi og annað tómstundastarf. Í þjónustu við aldraða er komið inn á að 

tryggja skuli öldruðum aðgang að félags- og tómstundastarfi við hæfi, með áherslu á 

fræðslu og námskeið um réttindi þeirra og aðlögun þess við að hætta á vinnumarkaði (Lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga, 1991). 

Æskulýðslög tóku gildi árið 2007 og er tilgangur laganna að styðja börn og ungmenni í 

æskulýðsstarfi. Æskulýðsstarf er skipulögð félags- og tómstundastarfsemi þar sem félags-, 

forvarna-, uppeldis- og menningarlegt gildi er haft í huga sem börn og unglingar meta sjálf 

að verðleikum. Velferð þeirra skal höfð að leiðarljósi og hvati til frumkvæðis. Þessi lög 

miða að starfi fyrir börn, unglinga og ungmenni á aldrinum 6 – 25 ára. Í 3. grein laganna 

kemur fram að ríki og sveitarfélög skuli stuðla að því að ungmenni hafi kost á því að starfa 

að fjölbreyttum æskulýðsmálum. Í 11. grein kemur fram að sveitarfélög setji sjálf reglur 

um hvernig stuðningi sé háttað við frjálst æskulýðsstarf, og að starfandi sé æskulýðsnefnd 
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eða sambærileg nefnd. Sveitarstjórnir sjá sjálfar um að stofna ungmennaráð en eru ekki 

skyldugar til þess og reglur um hlutverk og val í ungmennaráð eru í höndum 

sveitarfélaganna sjálfra (Æskulýðslög, 2007). 

Ef litið er til íþróttalaga nr. 64/1998 eiga sveitarfélög og ríki að stuðla að hagstæðum 

skilyrðum til íþróttaiðkunar fyrir alla landsmenn. Ríki og sveitarfélög í samstarfi við hina 

frjálsu íþróttahreyfingu skulu taka mið að uppeldis- og forvarnarstarfi (Íþróttalög, 1998). 

Í Barnalögum nr. 76/2003 28. grein kemur fram að foreldrar skuli hafa forsjá með 

börnum sínum þar til þau verða sjálfráða og þurfi að gæta hag barna sinna. Auk þess ber 

þeim að sjá til þess að þau fái menntun og starfsþjálfun sem er í samræmi við hæfileika 

barnanna og áhugamál.  

Barnasáttmálinn á við um börn og unglinga undir 18 ára og í 13. grein laganna stendur 

að börn eiga rétt á að tjá skoðanir sínar, hvort sem það er vitneskja eða hugmynd og það 

má vera með hvaða hætti sem er meðan það brjóti ekki gegn lögum (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.a). Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna var fullgiltur á Íslandi 

1992. Það þýðir að Ísland er skuldbundið til þess að uppfylla og virða innihald sáttmálans 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.b). Í 31. grein laganna segir að börn hafi rétt til 

hvíldar og tómstunda, þau hafi rétt á að stunda leiki og skemmtanir við hæfi og hafi rétt á 

frjálsri þátttöku í menningu og listum.  Einnig þarf að stuðla að viðeigandi og jöfnum 

tækifærum til þess að taka þátt í menningarlífi og listum (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.a). Árið 2013 var Barnasáttmálinn lögfestur og hefur síðan verið hluti af 

löggjöf Íslands (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.a). 

Réttur einstaklinga til tómstunda er skýr, en hvernig skal fara að því að tryggja gott og 

aðgengilegt tómstundastarf er ekki eins skýrt. Lög sem fjalla um tómstundastarf eru afar 

opin, sveitarfélög fá mjög frjálsar hendur hvernig tómstundastarfi skuli háttað og setja 

sínar reglur sjálf. Engar reglur eru um umsjón þessa málaflokks. Sveitarfélög geta því 

auðveldlega komist hjá því að vinna mikið í málefnum barna og unglinga. Þeim er þó 

skyldugt að halda uppi félagsstarfi fyrir aldraða. Það sama á ekki við um félags- og 

tómstundastarf fyrir börn og unglinga. 
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4.2 Hlutverk íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa 

Starfið er misjafnt eftir sveitarfélögum en FÍÆT hefur sett saman lista yfir helstu hlutverk 

sem félagsmanna. Listinn lýsir ekki skyldum þeirra heldur þeim fjölmörgu verkefnum sem 

liggja fyrir. Það er, að hafa umsjón með fjárhagsáætlunargerð, framkvæmdum, rekstri og 

starfsemi málaflokksins. Auk yfirumsjónar íþróttamannvirkja, félagsmiðstöðva, 

ungmennahúsa eða félagsheimila. Einnig það hlutverk að hafa umsjón yfir vinnuskólum, 

skólagörðum og öðru sumarstarfi fyrir ungt fólk innan sveitarfélaga. Félagsmenn sjá um 

skipulagningu og verkefnastjórnun í málum sem falla til eins og forvarnamál eða önnur 

átaksverkefni. Jafnframt sjá þeir um hátíðir og samskipti við erlenda aðila auk þess að vera 

í framkvæmdastjórnum íþrótta- og æskulýðsnefndar eða sambærilegum nefndum innan 

síns sveitarfélags. Félagsmenn sjá þá um samskipti við skóla, íþróttafélög eða aðra á 

vettvangi frítímans við gerð og eftirlit samstarfs-, framkvæmda- og rekstrarsamninga. 

(Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa a Íslandi, 2005:4). Sveitarfélögin hafa rými 

til þess að haga hlutverki íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsfulltrúa eins og þeim hentar. 

Í sumum sveitarfélögum sjá íþrótta-, æskulýðs og tómstundafulltrúar um að halda 

utan um ungmennaráð. Ungmennaráð eiga að stuðla að því að ungmenni hafi rödd í sínu 

samfélagi og geti haft áhrif á nærumhverfið. Hugmyndin á rætur að rekja í 

Barnasáttmálans (Samband íslenskra sveitarfélaga og Stofnun stjórnsýslufræða og 

stjórnmála við Háskóla Íslands, 2012:34).  

4.3 Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi 

Félagið var stofnað árið 1985 á Ísafirði undir nafninu Pálmi í þeim tilgangi að efla 

samvinnu milli einstaklinga sem starfa á vettvangi íþrótta- og æskulýðsmála hjá 

sveitarfélögum. Þarna var kominn vettvangur til þess að efla tengslanetið og deila 

upplýsingum og þekkingu á faglegan máta. Þá snéru upplýsingar aðallega að uppbyggingu 

íþrótta- og æskulýðsmannvirkja auk reksturs og umsjónar með þeim. Félagið eins og það 

er í dag var formlega stofnað árið 1997 undir merkjum FÍÆT. Tómstundafulltrúar bættust í 

hópinn og félagið starfaði eftir skráðum reglum, lögum og markmiðum. Nú eru í félaginu 

um 50 félagar úr 34 sveitarfélögum, auk tveggja fulltrúa úr menntamálaráðuneytinu 

(Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa a Íslandi, 2005:3). 
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Fagleg þróun, aukið upplýsingaflæði og fræðsla eru helstu markmið félagsins. 

Einstaklingar sem hafa yfirumsjón með íþrótta- og æskulýðsmálum hjá sveitarfélagi geta 

sótt um aðild í félagið. Það er þó þannig að störfin eru misjöfn eftir sveitarfélögum. Í 

sumum sveitarfélögum getur verið að fulltrúi sjái um skólamál, félagsstarf fyrir aldraða og 

jafnvel menningarmál (Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa a Íslandi, 2005:3-4). 

Félagið heldur tvo fundi á ári, vorfund og haustfund. Vorfundurinn er aðalfundur 

félagsins þar sem einn félagsmaður býður heim í sitt sveitarfélag og kynnir starfið fyrir 

öðrum félagsmönnum. Á haustfundi er fundað í samvinnu við Menntamálaráðuneyti 

(Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa a Íslandi, 2005:4). 
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5 Framkvæmd og aðferð 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar, hvernig gögnum var aflað, hvernig unnið var úr þeim og hvernig 

þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir.  

Upphaf verkefnisins var byggt á fræðilegum heimildum til að gefa yfirsýn yfir það starf 

sem íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar gegna á Íslandi og þeirri stefnumótun sem 

þeir eiga að vinna með og fylgja eftir. Valið var að skoða hlutverk þeirra og stefnumótun 

fagsins. Rannsóknaraðferðin er eigindleg, byggist eingöngu á hálf opnum viðtölum og 

greiningu þeirra. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru mikið notaðar í félagsvísindum og byggja á reynslu 

einstaklinga. Oft er verið að rannsaka upplifanir og reynslu og þá hentar þessi aðferð vel, 

en hún speglar flókið samspil milli hugsana, skynjunar, tilfinninga og hegðunar og er ekki 

hægt að færa yfir í tölulegar upplýsingar (Helga Jónsdóttir, 2013:137). Kostir þess að 

notast við hálf opin viðtöl eru að hægt er að skýra spurningar betur, og spyrill getur bætt 

við spurningum til að fá meiri dýpt í svörin, en á móti getur spyrill haft áhrif á svör 

viðmælenda sem getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Walsh, M., 2001:41). 

Gengið er útfrá því að skilningur þróist í samskiptum rannsakanda og þátttakenda sem 

byggja á siðum, þekkingu, reynslu, menningu og fleiru (Helga Jónsdóttir, 2013:138). 

Skilningur á reynslu þátttakenda eykst og rannsakandi og þátttakandi mætast á 

jafningjagrundvelli þar sem rannsakandi ákveður umræðuefnið.  

Þegar viðmælendur voru valdir í verkefnið var það gert í samráði við leiðbeinanda og 

valið var úr félagatali Félags íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi. Leitast var 

við að velja einstaklinga sem höfðu mikla reynslu í starfi á móti minni reynslu og miðast 

við jafnt kynjahlutfall, það er að segja 2 konur og 2 karlar. Einnig var horft til stærðar 

sveitarfélaga og sveitarfélögin valin til að geta kallað eftir sjónarmiðum þeirra sem starfa í  

litlum, meðalstórum og stórum samfélögum.  Ástæðan fyrir þessari skiptingu á vali 

viðmælanda var að fá víðan hóp fyrir meiri breidd á sýn og sjónarmið. 

Útbúinn var viðtalsrammi til þess að afmarka viðtölin og fá útlistun á því hvað 

rannsakandi hafði áhuga á að skoða. Viðtalsrammann má sjá í heild sinni í Viðauka 1. Fyrst 

var haft samband í gegnum tölvupóst sem var fylgt eftir með símtali. Allir aðilar sem haft 
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var samband við voru tilbúnir að taka þátt. Viðtölin voru tekin á skrifstofum viðmælenda 

þar sem þeir voru í sínu eðlilega umhverfi og þau tekin upp á stafrænt upptökutæki með 

upplýstu samþykki og svo afrituð í texta sem unnið var úr. Útskýrt var fyrir öllum að þeir 

gætu hætt þátttöku hvenær sem var. Frekari upplýsingar um skilyrði þátttökunnar má 

nálgast í Viðauka 2. 

Viðtölin voru þemagreind í fimm flokka og niðurstöður unnar út frá 

þemagreiningunni. Flokkarnir skiptast í starfið, eiginleikar íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúa, samstarf, stefnumótun og sýn viðmælenda á félagið FÍÆT.  

Hafa þarf í huga að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á alla 

einstaklinga sem starfa sem íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar heldur gefa 

niðurstöður einungis innsýn í störf þeirra. 
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6 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr viðtölum til þess að komast að því hvernig íþrótta-, 

æskulýðs- og tómstundafulltrúar vinna og hvernig þau koma að stefnumótun fagsins 

innan síns sveitarfélags. Viðmælendur voru ekki bara beðnir um að fjalla um sín eigin störf 

heldur líka störf kollega sinna. Athygli er beint að starfi með börnum, unglingum og 

ungmennum. Hver kafli er unnin út frá þemum. 

6.1 Starfið 

Félagar í FÍÆT hafa mörg mismunandi starfsheiti og gegna mörgum mismunandi störfum. 

Viðmælendur voru sammála um að störfin séu í grunninn lík en aðstæður 

sveitarfélaganna gera það að verkum að hlutverk þeirra eru mjög misjöfn. Starfsheiti sem 

meðal annars voru nefnd eru íþróttafulltrúar, tómstundafulltrúar, forvarnarfulltrúar, 

æskulýðsfulltrúar, félagsmálafulltrúar, sviðstjórar, forstöðumenn, menningarfulltrúar, 

skrifstofustjórar og áfram mætti telja. Störfin sem þau gegna eru síðan jafn misjöfn og þau 

eru mörg. Þetta fólk hefur umsjón með félagsmiðstöðvum, íþróttamannvirkjum, 

sundlaugum, vinnuskólum, heimasíðum sveitarfélaga, samkomuhúsum. Einnig sinna þau 

vörupöntun, skipuleggja starf, raða niður vöktum, vinna við stefnumótun fagsins í sínu 

sveitarfélagi, sitja pólitíska fundi. Þá sjá þau um ráðgjöf til frjálsra félagasamtaka, leiða 

ungmennaráð, sjá um ráðningar, ganga í vaktir í félagsmiðstöðvum og  sjá um samskipti 

við íþróttafélög, samskipti út á við fyrir íþróttafélög ásamt því að koma að skipulagningu 

hátíða svo eitthvað sé nefnt.  

Það er ekki nóg með að þessi störf séu fjölbreytt heldur lenda gjarnan auka verkefni á 

þeim sem passa hvergi annars staðar inn og sveitarfélögin vita ekki hver á að sjá um. Það 

þarf því að stökkva í ýmis störf og redda hinu og þessu. Auk þess eru vinnudagarnir 

óheyrilega langir og starfið oft umfangsmeira en starfsprósenta segir til um. Oft kemst 

fólk ekki í það að móta stefnu til framtíðar auk annars sem þau vilja vegna anna í þessum 

daglegu verkum sem þarf að sinna og ekki er hægt að gera meira án þess að vinna of 

langa daga. Einn viðmælandi vinnur bæði að félagsmálum og íþróttamálum og telur að 

þetta séu tvö störf: „Forstöðumaður á bara að sinna íþróttamiðstöð og sá sem hefur 

áhuga á unglingum á að vera þar.“ Það eru ólík störf að sjá um íþróttamannvirki og sjá um 
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að skipuleggja félagsstarf annars vegar. Misjafnt var eftir fulltrúum hvort þeir voru 

ánægðir með það að sjá um bæði íþrótta- og félagsmál. Í stærri sveitarfélögunum töldu 

viðmælendur það vera ógerlegt og nauðsynlegt að annar aðili kæmi að íþróttamálum en 

einn var ánægður, þrátt fyrir að hafa ekki tíma til að gera allt sem hann vildi gera í sínu 

starfi. Loks var einn viðmælandi að láta af störfum vegna lítils áhuga á að vinna í 

félagsstarfi með unglingum og vildi að starfið skiptist í tvennt svo hann gæti einbeitt sér 

að íþróttamálunum. 

Misjafnt er eftir sveitarfélögum eftir hverju fulltrúarnir starfa. Sumir eru með 

starfslýsingu en stundum ná starfslýsingar ekki yfir allt það sem þarf að gera. Stjórnendur 

sveitarfélaganna og nefndir koma að mótun starfslýsingarinnar, fólk sem er ekki fagmenn 

í frístundum. Einn viðmælandi sagði: „Þá var búin til starfslýsing, sem sjálfsagt hefur bara 

verið gúggluð og staðfærð“. Í einhverjum sveitarfélögum eru ekki starfslýsingar fyrir 

íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúana en störfin og starfsemin veltur á 

fjárhagsáætlun hverju sinni. Það eru til stefnur með helstu hugmyndum um að öll börn 

eigi að vera hamingjusöm, sveitarfélagið eigi að veita mikla og góða þjónustu til frjálsra 

félagasamtaka og fleira í þá áttina en hægt er að lesa úr ýmsum gögnum hvað þarf að 

gera.  Það virðist skipta máli hjá minni sveitarfélögum hvernig sveitar- og bæjarstjórar 

taka í málaflokkinn að mati viðmælenda og sá aðili getur haft mikil áhrif á hversu mikið er 

gert úr málaflokknum. 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar sjá margir um starf félagsmiðstöðva á 

veturna og vinnuskólann á sumrin. Þá eru um 2 mánuðir á ári sem þessi verkefni skarast. 

Þeir sem ekki eru með báða flokka undir sinni stjórn vilja hafa það, því erfitt er að bjóða 

starfsfólki sem starfar að tómstunda- og æskulýðsstarfi í sveitarfélögunum upp á 

heildstæð störf allt árið án þess að geta boðið störf í félagsmiðstöðvum á veturnar og 

vinnuskólanum á sumrin. Starfsöryggi er því ekki mikið fyrir starfsmenn þeirra.  

 Viðmælendur sem sinna þessum störfu eru öll með misjafnan bakgrunn. Sumir hafa 

verið mjög lengi í starfi á meðan aðrir hafa litla reynslu og í raun engan bakgrunn á sviði 

tómstunda-, æskulýðs- og/eða íþróttamála. Menntun viðmælenda komu úr uppeldis-, 

mennta-, félags- og heilbrigðisvísindum. Það er því ekki lögð mikil áhersla á að menntun í 

tómstunda- og félagsmálafræði sé mikilvæg við ráðningu í þessi störf en fagið og 
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fræðigreinin eru nýleg og það gæti orðið svo að í framtíðinni verða fleiri tómstunda- og 

félagsmálafræðingar í þessum störfum hjá sveitarfélögum.  

Þrír viðmælendur af fjórum vinna samhliða og með skólasamfélaginu og það hefur 

sína kosti og galla að mati eins viðmælanda. Eftir kreppu hefur verið erfitt fjárhagslega hjá 

fjölmörgum sveitarfélögum á Íslandi og málaflokkurinn tómstundir og félagsmál hefur 

svolítið lent undir. Skólarnir eru með lögbundna þjónustu, og það getur verið erfitt að 

sannfæra stjórnmálafólk um mikilvægi tómstunda- og frítímaþjónustu. Hann lýsir 

ástandinu svo:  „Við erum í tilvistarkreppu. Við vitum ekkert almennilega allt, verðum við 

lögð niður? er áhugi á að styrkja okkur?“ Annar segir: „Pínu krísa í faginu með þetta að 

vera ekki löggild þjónusta sveitarfélaga“. Stjórnir sveitarfélaga eru þó aðeins farnar að 

þekkja mikilvægi tómstunda að mati eins viðmælenda og telur hann það stafa af því að 

yngra fólk er komið inn í stjórnmálin sem hefur eigin reynslu af starfinu sem verið er að 

vinna og eigi jafnvel börn sem mæta í félagsmiðstöðina.  

Í mörgum sveitarfélögum starfa ungmennaráð og er misjafnt hversu mikil afskipti 

íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar hafa að þeim. Allt frá því að stýra 

ungmennaráðum til þess að hafa enga aðkomu að verkefninu. Í minni sveitarfélögum 

halda fulltrúarnir alveg utan um ráðin, senda fundarboð og halda utan um vinnuna. Það er 

mjög misjafnt hversu virk þessi ráð eru og hversu mikinn áhuga ungmennin hafa. Það er 

einnig misjafnt hvort ungmennaráðin fundi með stjórn síns sveitarfélags. Einn viðmælandi 

lýsir því afhverju hann kemur ekki að störfum ungmennaráðs svo: „...við lögðum þetta 

öðruvísi upp hérna, hafði þá sýn að ungmennaráð ætti að hafa sýn inn í alla málaflokka, 

ekki bara tómstundamál ungmenna, það ætti líka að hafa þá sýn að geta gagnrýnt 

okkur.“ Það er því misjafnt hvernig horft er til ungmennaráða, „kannski er kerfið ekkert 

rosalega opið fyrir ungmennaráð.“  

Með hverri kynslóð fylgja svo ný vandamál. Í dag eru mikil kvíðavandamál hjá 

ungmennum og þau sogast inn í heima samfélagsmiðla, það þarf að finna og skipuleggja 

leiðir til þess að ná til ungmennanna og valdefla þau. Þau sem rætt var við trúa á að með 

tímanum muni stéttin eflast og einn nefndi: „Það er kannski næsta stóra verkefni að fá 

tómstundafræðing af fullum þunga sem sérfræðinga í samskiptum og búa til betri 

einstaklinga“.  
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Það er því ljóst að það er margt sem þarf að huga að og misjafnt eftir sveitarfélögum 

hvaða hlutverk íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar hafa.  

6.2 Eiginleikar íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa 

Þegar viðmælendur voru spurðir út því það hvaða eiginleika þurfi að hafa í þeirra starfi 

nefndu allir samskipti. Að vera góður í samskiptum er lykillinn að því að geta sinnt starfinu 

vel og að elska fólk jafnfram að geta sest niður og spjallað við aðra einstaklinga um allt og 

ekki neitt.  Nauðsynlegt er að hafa brennandi áhuga á og eldmóð fyrir starfinu. Sá 

viðmælandi sem hafði meiri áhuga á starfinu vegna íþróttamálanna nefndi að áhugi fyrir 

því að vinna með unglingum verði að vera til staðar og að vera góð fyrirmynd með því að 

sýna heilbrigt líferni.  

Eins og hefur komið fram hér að ofan sinna íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar 

oft ótrúlega mörgum málum í einu og því verða þau að hafa snerpu til þess að grípa 

boltann, ganga í verkin og hugsa í lausnum. Þannig lýsir einn viðmælandi þeirri ábyrgð og 

stöðu sem fulltrúarnir hafa: „Ein manneskja getur bjargað heilu samfélagi ef hún er 

þannig innstillt, en ef hún er ekki þannig þá getur málaflokkurinn farið fyrir bý“. Það veltur 

því gríðarlega mikið á einni manneskju sem sinnir íþrótta- og félagsmálum einn í 

sveitarfélagi. 

Fagmennska og fræðilegur bakgrunnur telst líka til einkenna sem viðmælendur töldu 

mikilvæga og væri alltaf að verða mikilvægara með tímanum. Málaflokkurinn er enn 

ungur og mun halda áfram að stækka. Þegar horft er nokkur ár aftur í tímann var stærsta 

einkenni íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa að herma eftir því sem þeir höfðu séð 

annars staðar sem á einnig við í dag en með aukinni þekkingu mun starfsstéttin eflast. 

6.3 Samstarf 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru spurðir út í viðhorf almennings hinsvegar og  

annarsvegar stjórnmálamanna innan sveitarfélagsins. Allir viðmælendur voru sammála 

um að viðhorf í þeirra garð væru almennt ánægjuleg. Þeir sem kynnast starfsemi sem 

fellur undir æskulýðs- og tómstundamál eru almennt verulega ánægðir og í tveimur 

sveitarfélögum höfðu verið gerðar kannanir, meðal annars um viðhorf foreldra, þar sem 

málaflokkurinn skoraði hátt. Eins og einn viðmælandi sagði: „Ég er bara ógeðslega góð.“  Í 
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öllum samskiptum eru bæði almenningur og stjórnarmenn sveitarfélaga mjög vinalegir að 

mati viðmælenda rannsóknarinnar. 

Í minni sveitarfélögunum eru íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar í mun meiri 

tengslum við almenning og þar er nokkuð um það að fólk komi til fulltrúanna og hringi til 

þess að hrósa fyrir vel unnin störf. Einnig kom það skýrt fram hjá minni sveitarfélögum að 

fólk myndi ekki vilja leggja niður þessi stöðugildi.  

Samskipti við sveitarstjórnarmenn voru líka jákvæð. Oft er umræðan í samfélaginu á 

þann veg að í stjórnkerfi sveitarfélaga séu menn að leitast um fjármagn og vilji koma 

sínum skoðunum á framfæri. Viðmælendur upplifa það alls ekki þannig innan síns 

málaflokks, heldur er mikill stuðningur þrátt fyrir að það mætti auka fjármagn. Það virðist 

vilji allra að vinna saman að lausnum innan þessa málaflokks.  

6.4 Stefnumótun 

Íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar sinna vinnu sem er ekki lögbundin og því geta 

sveitarfélög unnið stefnumótun eins og þeim hentar og jafnvel sleppt því alfarið að vinna 

að stefnumótun þessa málaflokks. Í einhverjum sveitarfélögum eru til stefnur sem tipla í 

kringum málefnið á víðækan hátt.   

Stefnumótun málaflokksins stendur býsna vel að vígi þegar nágrannalöndin eru 

skoðuð að mati tveggja viðmælenda. Einn viðmælandi talaði um að fyrir rúmum 20 árum 

höfðu Íslendingar horft öfundaraugum á frístundaheimilin í Danmörku en í dag gangi á 

ýmsu í íslenskum frístundaheimilum. Sem dæmi að vinna með íþróttafélögum við að halda 

æfingar á þeim tíma sem börnin verja á frístundaheimilinu. Í kjölfarið hafa þau tíma til 

þess að vera með fjölskyldunni, þessu hafa nokkur sveitarfélög komið í kring. Í öðrum 

löndum er líka verið að loka stórum félagsmiðstöðvum og ekki boðið upp á ný úrræði í 

staðin.  

Eftir kreppu árar nokkuð illa hjá mörgum sveitarfélögum og fjárhagsáætlanir fyrir árið 

2016 gera mörgum erfitt fyrir að mati viðmælenda. Einn viðmælandi rannsóknarinnar 

hefur áhyggjur yfir því að árið 2017 gæti jafnvel orðið verra fyrir málaflokkinn. Starfsfólk 

innan málaflokksins þurfi að láta í sér heyra og standa vörð um frístundamálin því þau  

keppa við lögbundna þjónustu en mikilvægt er að halda faginu á sama stalli og 
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grunnskólar og leikskólar, segir annar viðmælandi. Stjórnmálamennirnir eru ekki fagmenn 

í frístundamálum og þurfi að skilja hvað gengur á í unglingalífinu jafnt sem öðrum málum 

tómstunda- og æskulýðsmála. 

Starfsmenn í málaflokknum telja að þeir þurfi oft að leiðrétta hugtök og eru í raun enn 

að búa til fag sem slíkt vegna ungdóms tómstunda- og æskulýðsfagsins. Það er gert með 

því að fylgjast með hvernig hlutirnir eru gerðir erlendis og í öðrum sveitarfélögum, út frá 

því er svo unnið undir pólitískum stýrihópum við að móta starfsáætlanir og stefnur. Þetta 

tekur auðvitað tíma og það er í höndum fulltrúa í hverju sveitarfélagi að koma málefninu á 

framfæri. Hjá viðmælendum mínum í tveimur minnstu sveitarfélögunum er í raun alls 

engin stefnumótun í gangi þó íþrótta-, æskulýðs- og tómstunda fulltrúarnir  hafi vilja til 

þess að vinna sjálfir í stefnumótun. Þeir eru oft í mörgum störfum og það gefst ekki tími í 

stefnumótunarvinnu.  

Íþrótta-, æskulýðs og tómstundafulltrúar fagna stefnunni, Stefnumótun í 

æskulýðsmálum, sem unnin var af Æskulýðsráði (2014) sem fjallað var um í fyrri köflum. 

Þrátt fyrir þá stefnu hafa sveitarfélögin ekki fjármagn til þess að leggja í stefnumótanir og 

tilheyrandi vinnu. Að mati eins viðmælanda er mikilvægt að í framhaldi af þesskonar 

stefnumótun fari stefnan til sveitarfélaganna og sé tekin til umfjöllunar í sveitarstjórnum 

eða fagráðum. Til þess einhver framför verði í málaflokknum um allt land verði málefnin 

að fá formlega umfjöllun hjá fagnefnd og í kjölfarið sé sett saman stefna í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. Áfram telur viðmælandinn að það þurfi að koma stjórnendum 

sveitarfélaga í skilning um að þeir peningar sem er fara í tómstunda- og æskulýðsstarf sé 

ekki illa varið. Þá þurfi þeir að skilja að forvarnargildið sé gífurlegt i í tómstunda- og 

æskulýðsmálum og einnig íþróttamálum. “Mikilvægt er að unglingarnir séu ekki í 

einhverju misjöfnu eða hangandi bakvið skóla.” 

Stjórnir sveitarfélaga geta breyst reglulega vegna kosninga í kjölfarið kemur inn nýtt 

fólk sem þarf að fræða og koma í skilning um hversu mikilvæg tómstunda- og 

æskulýðsmálin eru. Einn viðmælandi nefnir: „Kunnáttuleysi bæði hjá skólasamfélaginu og 

hérna pólitíkusum hversu öflugt tæki tómstundafræðin er.“ En þessi málaflokkur tekur 

ekki mikinn tíma í umfjöllun stjórnmálamanna og þeir telja jafnvel að málaflokknum sé 

bara ágætlega háttað og þeir þurfi ekki að skipta sér af því. Ekki eru allir viðmælendur 

sammála um að það sé lögð mikil áhersla á stefnumótun á landsvísu og að í stað þess að 
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móta nýjar stefnur hafi aðeins verið barist fyrir því að halda í það sem æskulýðs- og 

tómstundamálin hafa nú þegar eða eins og viðmælandi sagði: „Menn hafa verið í 

varnarbaráttu og ekki verið að leggja niður stefnumál almennt.“  

Í stærri sveitarfélögum eru íþróttafulltrúi og æskulýðs- og tómstundafulltrúi tvö 

aðskilin embætti. Íþróttafulltrúi sér þá alfarið um rekstur á mannvirkjum og málefnum 

íþróttafélaga á meðan æskulýðs- og tómstundafulltrúi sér jafnan um félagsmiðstöðvar, 

frístundaheimili og forvarnir. Í sumum sveitarfélögum sér skólinn alfarið um 

frístundaheimilin.  

6.5 Sýn viðmælenda gagnvart FÍÆT 

Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi er félag sem tengir saman þessa 

fulltrúa. Fram kom hjá viðmælanda að eftir kreppu hafa margir félagar dottið úr félaginu 

og mikil endurnýjun átt sér stað. Töluvert af fagfólki hafi komið inn í félagið sem geri 

kröfur um að stjórnin haldi ráðstefnu, vinni starfsáætlun fyrir félagið og að stefnumótun 

félagsins.  

Það eru margir félagsmenn sem vinna í litlum sveitarfélögum og eru einu 

starfsmennirnir. Allir félagar eru í hópi á Facebook og viðmælendur telja að með tilkomu 

hópsins sé hægt að eiga góð samskipti og kasta inn spurningum sem svarað er innan 

sólarhrings. Hvort sem það snýr að íþróttamannvirkjum eða félagsmiðstöðvastarfi, hver sé 

góður fyrirlesari til þess að fá í heimsókn eða hvar ódýrustu mörkin fáist keypt. Fólk er 

viljugt að gefa svör og deila reynslu  með öðrum innan félagsins. Það eru reyndar ekki allir 

sem nýta sér þennan hóp til að leita ráða, sem getur verið af ýmsum ástæðum, en það er 

hægt að fylgjast með umræðunum og tileinka sér eitthvað ef það hentar. En eins og einn 

viðmælandi nefndi: „...menn leita gjarnan hver í smiðju annars þegar menn eru að brjóta 

niður ný verkefni.“ 

Þeir viðmælendur sem rætt var við nýta sér allir FÍÆT en þó mis mikið. Allir mæta á 

þessa tvo fundi sem haldnir eru á hverju ári. En annars er meira samráð milli einstaklinga 

sem búa nálægt hver öðrum. Höfuðborgarsvæðið hefur mikið samráð, einnig talaði einn 

viðmælandi um samstarf sveitarfélaga á Suðurnesjum. Annar viðmælandi hafði til dæmis 

frekar samráð vegna íþróttamannvirkja við nágrannasveitarfélag, heldur en að nýta sér 

hópinn á Facebook.  
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Einu sinni á ári hittast félagar í völdu sveitarfélagi og kynnast starfseminni á þeim 

stað. Einn viðmælandi er mjög ánægður með heimsóknirnar og segir að þær séu: 

„...eitthvað sem maður myndi ekki gera annars.“  Utan formlegs fundarhalds eru fundir 

FÍÆT góðir til þess að mynda tengsl við aðra og málefni oft borin saman milli sveitarfélaga.  

Félagið hefur ekki verið það hreyfiafl sem viðmælendur myndu vilja, þeir telja að það 

sé ekki nógu sterkt út á við. Að þeirra mati vanti drifkraft til þess að ýta á stjórnvöld og 

kalla á frekari stefnumótun í faginu. Félagið Samfés kom til tals í viðtali við einn 

viðmælanda í því samhengi og að það væri miklu sterkara félag og að allir þekktu það, en 

enginn þekki FÍÆT „Það gengur ekki að FÍÆT sé einhver klúbbur sem hittist á vorin.“ 

Viðmælendur töldu þó samt sem áður að þetta væri dýrmætur félagskapur og þá sér í lagi 

vegna tengslanna sem myndast og hópsins á Facebook. Einyrkjarnir úti á landi sem hafa 

kannski ekki önnur tengsl til að fá rágjöf geta leitað til hópsins.  

Viðmælendur höfðu því lítið með FÍÆT að gera nema að mæta á tvo fundi á ári og 

fylgjast með því sem er að gerast í hópnum á Facebook. Þeir hafa þó innan hópsins 

myndað góð tengsl við aðra félaga.  
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Umræður og lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða starf og starfsumhverfi íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúa á Íslandi auk þess að varpa ljósi á stöðu stefnumótunar í  

málaflokknum. Eftir að hafa skoðað niðurstöður viðtalanna er ljóst að fulltrúarnir gegna 

mörgum mismunandi hlutverkum, allt frá því að hafa umsjón með íþróttamannvirkjum til 

þess að vinna á gólfinu með ungmennum og börnum. Það er því enginn eiginlegur rammi 

utan um starfið. Mögulega væri samt sem áður hægt að móta ramma utan um þessa 

starfsstétt og gera kröfur á menntun og reynslu. Nám í tómstunda- og félagsmálafræði er 

ungt nám en með árunum verða fleiri með þá menntun á vettvangi sem geta miðlað 

fræðinni áfram og nýtt hana í stefnumótunarvinnu. Það er einnig spurning hvort hægt sé 

að setja þessu starfi ramma þar sem íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar sinna 

mörgum málum sem jafnvel eiga ekki heima undir þeirra starfsheiti. En hvað gera 

sveitarfélög þá við þau málefni ef íþrótta-, æskulýðs- eða tómstundafulltrúinn á staðnum 

tekur ekki við því? 

Það vekur áhuga að vinnudagar fulltrúanna eru gífurlega langir og eru jafnvel mun 

lengri en starfshlutfall segir til um. Það getur valdið því að hluti starfsins er vanræktur og í 

einhverjum tilvikum er það stefnumótunin innan sveitarfélaganna sem verður fyrir 

barðinu. Eftir bankahrun hefur árað illa hjá mörgum sveitarfélögum og vegna þess hefur 

ólögbundin þjónusta orðið fyrst til þess að lenda undir hnífnum auk þess að félagsmál og 

tómstundamál fá minna fjármagn.  Það er margt sem mætti bæta í sambandi við umgjörð 

þessara starfa og stefnumótun í æskulýðsmálum. 

Íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúar eru dugmiklir einstaklingar og samskipti eru 

lykilatriði í þeirra vinnu. Einstaklingur sem stendur einn fyrir málaflokknum í sínu 

sveitarfélagi þarf að hafa brennandi áhuga til þess að sinna vinnunni vel. Ef 

einstaklingurinn hefur ekki áhuga á að sinna stefnumótunarvinnu eða jafnvel engan áhuga 

á að vinna með ungmennum verður lítill árangur við að byggja upp gott félags- og 

tómstundastarf sem sannað þykir að hafi gríðarlegt forvarnargildi. Með valdeflingu 

ungmenna verða til sterkari og sjálfstæðari einstaklingar. 

FÍÆT er góður grundvölllur fyrir samstarf milli sveitarfélaga og mikilvægt er að fá ráð 

frá kollegum til þess að stuðla að þróun og fagmennsku. Einnig þyrfti að bjóða upp á 
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námskeið og ráðstefnur til þess að auka við þekkingu fulltrúanna sem starfa vítt og breitt 

um landið. Það er ekki nóg að það eina sem er í boði fyrir íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúa séu tveir fundir á ári.  

Þrátt fyrir að áðurnefnd skýrsla, Stefnumótun í æskulýðsmálum (2014), eigi að standa til 

ársins 2018 hefur lítið gerst í framkvæmd innihaldsins. Íþrótta-, æskulýðs- og 

tómstundafulltrúar geta nýtt skýrsluna til þess að vekja athygli í sínum sveitarfélögum á 

mikilvægi stefnumótunar en til þess að hægt sé að stuðla að þróun og uppbyggingu þurfa 

aðilar sem starfa í æskulýðsmálum að standa saman og dreifa þekkingunni áfram, ef það 

er ekki gert komast málefnin ekki áfram. 

 Eins og hefur komið fram þá árar illa hjá sveitarfélögum og málaflokkar sem snúa að 

frístundaþjónustu þurfa að vinna með lítið fjármagn. Það er því miður svo að vinna við 

stefnumótun er engin í mörgum sveitarfélögum bæði vegna peninga- og tímaskorts.  

Það virðist vera mikil tilvistarkreppa meðal æskulýðs- og tómstundafulltrúa og þeir 

hafa áhyggjur af því hvernig fer fyrir málaflokknum en á móti telja fulltrúarnir að í sínum 

sveitarfélögum séu almenningur og sveitarstjórnir ánægðar með það starf sem þeir eru að 

vinna og hafa þá tilfinningu að sveitarfélögin vilji ekki leggja starfið niður. Það getur verið 

að með árunum verði auðveldara fyrir málaflokkinn að halda velli þegar yngra fólk tekur 

við stjórn sveitarfélaganna og þekkir þá málaflokkinn af eigin reynslu. Áhugavert væri að 

skoða hvers vegna íþróttamálin virðast ekki vera í jafn mikilli varnarbaráttu. Enn fremur, í 

framhaldi af þessari rannsókn, væri hægt  að ræða við einstaklinga sem sinna aðeins starfi 

íþróttafulltrúa og skoða þeirra viðhorf sérstaklega og aðlaga spurningarammann til þess 

að skoða muninn á stöðu íþróttamála á móti æskulýðs- og tómstundamálum hjá 

sveitarfélögunum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur gefið út stefnur í 

sitthvoru lagi fyrir æskulýðsmál og íþróttamál. Það er líka umhugsunarefni að stefnan í 

íþróttamálum var gefin út mun fyrr heldur en stefnan sem snýr að æskulýðsmálum og 

virðist standa betur vörð um fjármagn og mannvirki. 

Félag íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi er lítið félag en það er 

greinilegt að það þarf að vera sterkara afl til þess að koma málaflokknum á framfæri. 

Þessir einstaklingar hafa ekki annað bakland til þess að koma stefnumótun og öðrum 

baráttuefnum áfram og því gæti FÍÆT risið upp og verið sterkara afl í að móta og ýta á 



33 

stjórnvöld að standa við þá stefnumótun sem búið er að leggja upp með. Það er þó 

umhugsunarefni að fulltrúarnir leita frekar til einstaklinga utan félagsins varðandi ákveðin 

mál. Félagið er þó ákaflega góður grundvöllur samskipta á milli fulltrúa sem eru víðs vegar 

um landið.  

Þetta lokaverkefni til BA-gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði er gert í von um að 

umræða og sýnileiki íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi aukist og opni fyrir 

umræðu um mikilvægi stefnumótunar fyrir fagstéttina sem heild og að félagsmenn á 

landsvísu skoði þau tæki sem þau hafa til þess að koma stefnumótunar málum til 

umræðu. Ekki síst að það verði til þess að styrkja stöðu FÍÆT til þess að koma sínum 

málefnum á framfæri. 
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Viðauki 1: Spurningarammi 

Eftirfarandi spurningar snúa að hlutverki Íþrótta-, og æskulýðs- og tómstundafulltrúa 

jafnt sem upplifun í starfi. 

 

1. Hver er menntun þín? 

2. Hversu lengi hefur þú starfað á vettvangi tómstunda? 

3. Hvert er starfsheiti þitt? 

a. Hefur það breyst eitthvað á síðustu árum? 

b. Hversu lengi hefur þú sinnt því starfi? 

4. Hver eru helstu verkefni og málaflokkar í þínu starfi? 

5. Hverjar eru áherslur í starfinu? 

a. Jafnvægi á málaflokkum/verkefnum – Hefur það breyst? 

6. Eru áherslur í starfi þínu í takt við þína sýn? 

7. Hvernig sérðu þitt hlutverk sem íþrótta-, og æskulýðs- og tómstundafulltrúi innan 

sveitarfélags í samræmi við önnur embætti/málaflokka? 

a. Fær það jafnmikið pláss og aðrir málaflokkar? 

8. Hvað er það sem setur þínu starfi og verkefnum umgjörð? 

a. T.d. er starfslýsing, stefna í málaflokki eða starfsáætlun? 

b. Hverjir koma að því að móta það? 

9. Hvernig finnst þér stefnumótun fagsins/málaflokksins vera: 

a. Í þínu sveitarfélagi 

b. Á landsvísu 

10. Hvert leitar þú með samráð, stuðning og ráðgjöf vegna starfsins? 

a. Hvernig gerir þú það? – T.d. í sveitarfélagi, eða utan sveitarfélagsins 

11. Hvaða eiginleika þurfa einstaklingar sem starfar sem íþrótta-, og æskulýðs- og 

tómstundafulltrúar að hafa að þínu mati? 

12. Starfar ungmennaráð í sveitarfélaginu?  

a. Ef já, hver er aðkoma þín að starfi ungmennaráðs? 

b. Hvernig starfar ungmennaráð í þínu sveitarfélagi? 

13. Hvernig telur þú þitt starf metið innan sveitarfélagsins?  

a. T.d. Hjá almenningi, sveitarstjórnarmönnum, ? 

14. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki 2: Upplýsingar fyrir viðmælendur 

 

Rannsókn á starfi tómstunda- og æskulýðsfulltrúa hjá sveitarfélögum 

 

Ég ,undirrituð, er að vinna að lokaverkefni mínu í tómstunda- og félagsmálafræði við 

Háskóla Íslands til BA-prófs. Viðfangsefni mitt er sýn tómstunda- og æskulýðsfulltrúa á sitt 

starf og hlutverk hjá sveitarfélaginu. Eygló Rúnarsdóttir er leiðbeinandi minn í verkefninu.  

Ég bið um leyfi til að taka við þig viðtal um starfið og taka það upp í leiðinni. Allar 

upplýsingar sem upp koma eru trúnaðarmál og ekkert persónugreinandi verður notað við 

úrvinnslu gagna.  

Þér er heimilt að hætta þátttöku þegar þú vilt, fyrir viðtal,  í viðtalinu og eftir að viðtalið 

hefur verið tekið.  

Í viðtalinu verður spurt um ungmennaráð, og bið ég um leyfi fyrir hönd Eyglóar 

Rúnarsdóttur að það verði notað í verkefni sem hún vinnur að um ungmennaráð, þar sem 

upplýsingar verða ekki persónugreinandi og ekki hægt að rekja.  

Einnig bið ég um leyfi að fá að vera í sambandi ef að spurningar vakna við úrvinnslu 

viðtalsins.  

Öllum viðtölum verður eytt að lokinni úrvinnslu. 

Ef einhverjar spurningar vakna, þá er þér velkomið að hafa samband við mig. 

 

Með bestu kveðjum, 
Ásta Berglind Jónsdóttir 

 

 


