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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á  hversu mikilvægt  opið félagsmiðstöðvastarf fyrir 

10-12 ára börn. Markmiðið er að skoða hvað boðið er upp á fyrir börn á þessum aldri og 

nauðsyn þess að auka faglegt starf fyrir þennan aldurshóp. Stuðst var við fræðilegar 

heimildir og farið á heimasíður sveitarfélaga til að finna út hvað er í boði hverju sinni. 

Börn á þessum aldri eru að uppgötva sitt sjálf, eigin styrkleika og veikleika. Helstu 

niðurstöður benda til þess að 10-12 ára börnum standi ekki mikið til boða innan 

félagsmiðstöðva. Meira en 50% barna á þessu aldri á Íslandi segjast aldrei stunda 

skipulagt félags- eða tómstundastarf. Þessi börn verja því oft frítíma sínum undir litlu 

eftirliti fullorðinna og vitum við því lítið hvað þau gera eftir að skóla lýkur. Mikilvægt er að 

10-12 ára börnum standi til boða opið skipulagt tómstundastarf á vegum félagsmiðstöðva 

að lágmarki tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Sérstaklega þarf að vinna í því að ná til barna 

sem standa höllum fæti og eru líklegri en önnur til að einangrast félagslega. 

Lykilhugtök: Kvíði, þunglyndi, félagsleg einangrun, tómstundir, tómstundastarf og gildi 

tómstunda 
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Formáli 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði þegar ég hugsaði til baka og velti fyrir mér hvernig 

ég hafði það á 10-12 ára aldri. Þarna fann ég til dæmis fyrst fyrir því að ég átti við 

námserfiðleika að stríða og fann fyrir því að vera tekinn inn í sérkennslu á hverjum degi. 

Ég man einnig hve gaman mér þótti að mæta í félagsmiðstöð og þarna kviknaði áhugi 

minn á henni. Ég mætti alltaf en opið hús var einungis í boði einu sinni til tvisvar í mánuði 

þegar ég var á þessum aldri. Tilhlökkunin hjá mér að byrja í 8. bekk til þess að mega mæta 

oftar í félagsmiðstöðina var því mikil. Félagsmiðstöðin var mér mjög kær og 

tómstundastarf eftir skóla er eitt af því skemmtilegasta sem ég gerði þegar ég var yngri. 

Ég vil þakka föður mínum fyrir einstaka vinnu sem hann hefur lagt á sig við yfirlestur á 

öllum verkefnum mínum í háskóla. Ömmu minni vill ég einnig þakka fyrir ómældan 

stuðning og að hafa trú á mér í gegnum allt mitt nám. Að lokum vill ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir þá hjálp sem þau hafa veitt mér í gegnum námið í heild sinni. 

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 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 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tómstundastarf barna í 5. – 7. bekkja grunnskóla og 

varpað ljósi á hvaða opna félagsmiðstöðvastarf er í boði fyrir þennan aldurshóp. Skoðað 

verður félagsmiðstöðvarstarf í Reykjavík, með hvaða hætti það er og hvers vegna það er 

nauðsynlegt að halda úti góðu félagsmiðstöðvastarfi. Greint er frá rannsóknum á þátttöku 

10-12 ára barna í skipulögðu tómstundastarf og í opnu félagsmiðstöðvastarfi. Mikilvægi 

tómstunda er ótvírætt og hafa börn löngum verið bæði í íþróttum og tónlistarstarfi. Hins 

vegar er oft minna talað um hvað börn sem eru hvorki íþróttasinnuð né tónlistarsinnuð 

séu að gera eftir að skóla lýkur. Þannig er ritgerðinni ætlað að varpa ljósi á mikilvægt atriði 

sem lítur að frítíma 10-12 ára barna sem sjaldan er fjallað um. 

Á Íslandi er algengt að börn í 1. – 4. bekkjum grunnskóla eru á frístundaheimilum. Þangað 

fara þau þegar skóla lýkur og starfsfólk tekur á móti þeim, gefur þeim hressingu og passar 

að þau mæta á réttum tíma í íþróttir og annað tómstundastarf. Þegar þú kemur í 8. – 10. 

bekk grunnskóla þá er oftast viljinn að passa vel upp á unglinga á kvöldin. Í flestum 

sveitarfélögum er mjög virkt félagsmiðstöðvarstarf tvisvar til þrisvar sinnum í viku ásamt 

ýmsum ferðum og skemmtunum. Að auki er stundum opið í hádegi og seinni parts dags. 

Það er sláandi gap í þjónustunni þegar kemur að börnum í  5. – 7. bekk því í flestum 

sveitarfélögum stendur þeim ekki til boða að taka þátt í reglulega félagsmiðstöðvastarfi. 

Oftast er það einu sinni í viku og þá í tvær klukkustundir í senn. Einnig er aldurshópnum 

gjarnan skipt upp og eru þá 10 og 11 ára börn saman og 12 ára börn sér.  Atvinnuþátttaka 

íslenskra foreldra er mjög há eða yfir 80 % (Hagstofa Íslands, 2017). Því má gera ráð fyrir 

að flest 10-12 ára börn þurfi að hugsa um sig sjálf þar til foreldrar koma heim úr vinnu.  

Börn þurfa á því að halda að hafa eitthvað fyrir stafni eftir að skóla lýkur og geta 

stundað sínar tómstundir ef þau vilja það. Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna eiga börn rétt á því að stunda þær tómstundir sem þau kjósa og að ríkið eigi að 

bjóða upp á sem fjölbreyttast starf fyrir þau (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, nr. 19/2013). Við skuldum börnum okkar það að reyna okkar besta til 

þess að útvega þeim sem faglegast tómstundastarf og að þau fái að njóta þess að þroskast 

og dafna sem börn eins lengi og kostur er. 

Félagsleg einangrun, þunglyndi og kvíði er algengur fylgifiskur þess þegar börn ná ekki 

að eignast vini eða hafa lítið sem ekkert fyrir stafni. Að glíma við sjúkdóma eins og þessa 

getur verið mjög erfitt fyrir óharðnað barn og valdið langvarandi afleiðingum í framtíðinni. 

Kvíði og þunglyndi geta haft alvarlega afleiðingar fyrir framtíð barna ef ekki er gripið 

snemma í taumana. Tómstundir geta hjálpað til að halda þessum sjúkdómum í skefjum og 

að börnum fari að líða betur ef þau hafa eitthvað fyrir stafni sem þeim þykir skemmtilegt.  
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Hér á landi erum við ekki að bjóða nægilega markvisst upp á skipulagt 

félagsmiðstöðvarstarf fyrir börn á aldrinum 10-12 ára. Þrátt fyrir það er utanumhald utan 

um börn orðið mun meira í dag og flest okkar viljum að börnum líði vel. Hins vegar vill það 

stundum verða að við gleymum ákveðum aldursbilum og ákveðum því að hugsa minna um 

þau en aðra aldurshópa. Þetta á meðal annars við aldurinn 10-12 ára börn og aldurinn 16-

18 ára þegar börn hafa  lokið grunnskóla. Þetta tímabili á aldrinum 10-12 ára er tímabil 

átaka og mikilla þroskabreytinga. Á þessum aldri eru þau oftast að koma til vits og komin á 

byrjunarstig kynþroska aldursins. Þarna byrjar sjálfsmynd að mótast og unglingurinn 

verður að þeirri persónu sem hann vill svo tileinka sér í framtíðinni, þó það geti vissulega 

breyst. Áhugasvið barna byrjar einnig að mótast þarna og fá þau áhuga á ýmsum hlutum. 

Það er því miður að sveitafélögin séu ekki duglegri að bjóða þeim upp á skipulagt 

tómstundastarf því þörfin fyrir það er mikil. 

Tómstundir geta verið mikilvægar fyrir börn á ýmsa vegu og hafa til að mynda 

félagslegt, uppeldislegt og forvarnalegt gildi. Þetta eru dæmi um áhrif sem tómstundir 

geta haft fyrir börn. Tómstundir þurfa að vera uppbyggjandi og jákvæðar til þess að vera 

forvarnagefndi. Rannsóknir sýna að skipulagt tómstundastarf getur komið í veg fyrir að 

börn leiðist í áhættuhegðun eða óreglu þegar á efri ár þroska er komið. Hins vegar sýna 

rannsóknir einnig fram á að ef þú nýtir frítíma þinn á neikvæðan hátt eru meiri líkur á því 

að þú leiðist út í glæpi í framtíðinni. (Caldwell, 2005; Leitner og Leitner, 2012).  

Leitast er við að svara eftirfarandi spurningu hvort nægilega mikið starfsemi er í boði 

fyrir börn á aldrinum 10 - 12 ára, ásamt því að sjá hvernig starfsemi félagsmiðstöðvar 

bjóða uppá fyrir börn 10 – 12 ára. Ritgerðin er þannig skipulögð að fyrst er fjallað almennt 

um tómstundir og hversu miklu máli þær skipta. Fjallað verður ítarlega um tómstundir og 

mikilvægi þeirra fyrir börn á aldrinum 10-12 ára. Farið verður í það hvað börn gera eftir að 

skóla lýkur og skoðað rannsóknir tengdum þessum aldri. Þá verður skoðað dagskrá í einni 

félagsmiðstöð í Reykjavík og séð hvað hún býður upp á fyrir þennan aldur. Þess að auki 

verða lögin skoðuð og séð hvað þau segja um börnin.  
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2 Tómstundir 

Til eru ólíkar skilgreiningar á því hvað hugtakið tómstundir merkir. Algengasta 

skilgreiningin er sú að tómstundir eru skilgreindar sem frír tími eða það sem engar kvaðir 

eru fyrir vinnu eða önnur skyldustörf. Þessi skilgreining er aðeins notuð í hagnýtum 

tilgangi, tími sem einstaklingar kjósa að nota á jákvæðan og gagnlegan hátt eða 

neikvæðan og skaðsamlegan hátt (Leitner og Leitner, 2012). Leitner og Leitner tala einnig 

um frjálsan tíma, sem fólk nýtir til að sinna tómstundum, þ.e. þeim þáttum sem ekki eru 

tengdir lífsnauðsynlegum athöfnum. Tómstundir eru mikilvægar fyrir persónumótun 

ungmenna og þar eignast þau oft sína flestu vini. Börn á aldrinum 10-12 ára velja sér 

oftast tómstundir eftir þeirra áhugasviði og því mikilvægt að nægt úrval sé í boði (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir 2004). 

Þau Amelía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen segja í grein sinni frá 

árinu 2009 „að frítími sé frjáls tími utan skólatíma sem er þó innan ákveðinna marka, t.d. 

tímamarka. Skilgreining þeirra á tómstundum er að þeim er stýrt af fullorðnum og eru 

kröfur gerðar um afköst og árangur”(Amelía Björnsdóttir o.fl.,2009). 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) hefur skilgreint tómstundir á Íslandi. Hún ákvað að fara 

þá leið að skipta tómstundum upp í fimm mismundi flokka; a) athöfn, b) tími, c) hlutverk, 

d) gæði og e) viðhorf. 

Flokkarnir eru nátengdir en nauðsynlegt er að skilgreina þá alla svo hægt sé að skilja 

hvað tómstund er. Tómstundir eru allur tími utan vinnu og sá tími sem við njótum með 

okkur sjálfum eða öðrum. Athöfnin segir sig að nokkru leiti sjálf en hún tekur til alls starf 

sem við sinnum á meðan tómstundir fara fram. Gæði og hlutverk eru svo náskyld hugtök 

en það tengist því að við gerum ákveðnar kröfur til gæða okkar og þess hvað við gerum, 

við viljum líka fá ákveðna hluti út úr þeim tómstundum sem við stundum. Þetta segir 

okkur það að við viljum gera ákveðna hluti í okkar tómstundum en við viljum líka það að 

þetta sé skemmtileg. Það væri mjög leiðinlegt að neyða okkur að fara í leiðinlegar 

tómstundir því þá fengum við ekkert út úr þeim. Viðhorf er svo okkar eigið val á því hvað 

sé tómstund. Ef einstaklingurinn ákveður að hann sé að stunda tómstund er erfitt að 

draga hann í efa með það (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

2.1 Mikilvægi tómstunda 

Tómstundir er eitthvað sem við eigum flest nóg af, en nýtum mismunandi vel. Frítíminn 

okkar í gegnum ævina er um það bil 27 ár ef miðað er við 70 ára ævi. Aðeins 7,33 ár fara í 

vinnu og 24 ár í svefn (Weiskopf, 1982). Ástæða þess að frítími okkar er svo mikill má 

meðal  annars rekja til tæknibyltingarinnar, en í dag eru til dæmis uppþvottavélar sem 
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vaska upp fyrir okkur, vélar sjá um að þvo þvott og skyndibita- og matsölustaðir um allan 

heim blómstra sem aldrei fyrr. Þetta er allt gert til tímasparnaðar, fólk nennir ekki að eyða 

tíma sínum í að elda, vaska upp eða vinna eitthvað sem hægt er að sleppa við. Það skiptir 

hins vegar máli hvernig þú ert að verja frítímanum þínum. Samkvæmt Leitner og Leitner 

(2012) er tilgangsmikil tómstund (e. serious leisure) nauðsynleg. Þau vilja meina að það 

sem þú kjósir að gera við þinn frítíma sé það sem skiptir öllu máli upp á gæði 

tómstundarinnar og hvað þú fáir út úr henni. Til dæmis ef þú ferð út og spreyjar á hús sem 

er ólöglegt þá ertu að stunda mjög tilgangslitla tómstund (e. casual leisure). Ef þú hins 

vegar myndir ákveða að hanna listaverk á veggi og yrðir í kjölfarið graffari, myndir sækja 

um leyfi til að stunda þessa iðju þína þá væriru kominn með  tilgangsmikla tómstund sem 

myndi auka sjálfsmynd þína og vellíðan.  

Sjálfsmynd samanstendur af líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan. Þetta er sú 

tilfinning sem felur í sér getuna að þekkja sjálfan sig, með það að mörkum að þú skiljir í 

hverju þínir veikleikar og styrkleikar felast sem leiðir til getu þinnar til þess að ná árangri 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Vellíðan tilheyrir einstaklingum sem hafa náð að koma áru sinni vel fyrir borð og eru 

orðnir hluti af samfélaginu. Þeim líður vel og taka þátt í daglegum athöfnum af 

jafnaðargeði. (Huppert, F. 2007, Dattilo, 2008). Því eru tómstundir mikilvægar fyrir alla 

enda eiga þær það til að hjálpa okkur með að halda heilsunni gangandi. Þau veita okkur 

þá vellíðan sem við þurfum, en þegar við gerum eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt þá 

líður okkur vel. Tómstundir veita okkur einnig góða forvörn. Líkurnar á því að 

einstaklingurinn leiðist út í óreglu minnka við það að vera virkur í tómstundastarfi. Þar 

ertu oftast innan um vini og með öðru fólki og eru líkurnar að fara fikta við eitthvað 

neikvætt minni. (Waters og Moore, 2002).Tómstundir gegna einnig mikilvægu hlutverki í í 

þroska einstaklinga og má því segja að tómstundir eigi mikilvægu hlutverki að gegna í 

menntun, þekkingu, heilsu, þroska og vellíðan einstaklings (Dattilo, 2008, Leitner og 

Leitner, 2012) 

Mihaly Csikszentmihalyi er ekki tómstundamenntaður sem slíkur, en hugmyndir sem 

hann setti fram eru mjög mikilvægar fyrir tómstundafræðina. Hann kom með hugmyndina 

um flæði (e. flow) sem er gott verkfæri til nota til að hjálpa sér að öðlast hamingju. Til að 

upplifa flæði þá þarf einstaklingur að:  

• Velja athöfnina sjálfur  

• Þarf að vera meðvitaður 

• Upplifunin er jákvæð  

• Markmiðin eru skýr  
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• Hann hefur stjórn á aðstæðum  

• Hann tekur virkan þátt og hefur mikla einbeitingu að athöfninni 

• Fullkomið jafnvægi verður að vera á milli áskorunna frá umhverfinu og eigin getu  

(Csikszentmihalyi og Csikszentmihalyi, 1988). 

Flæði er jákvætt form þar sem einstaklingur nánast yfirgefur sinn líkama og flæðir um 

í orðsins fyllstu merkingu í ofurmeðvitund. Þeir sem fara djúpt inn í flæði upplifa það oft á 

tíðum spennandi og skemmtilegt. Hins vegar tekur Csikszentmihalyi fram að fólki líður 

ekki alltaf vel í djúpu flæði ef það er til dæmis að reyna á sig og taka mikið á andlega og 

líkamlega eins og í keppnisíþrótt þar sem þeim gengur ekki alltaf of vel (Csikszentmihalyi, 

1990). 

Eins og sjá má á þessari upptalningu þá skipta tómstundir máli. Þar fer fram afþreying 

sem hefur það markmið að skemmta þeim sem taka þátt. Með tilgangsmiklum 

tómstundum ertu líklegri til að ná fram vellíðan sem eykur svo ánægju þína með sjálfan 

þig. Tómstundir hjálpa þér einnig að öðlast sátt við sjálfan þig og hamingju og eru því 

mjög mikilvæg fyrir okkur. Börn sem stunda tómstundir eru ólíklegri en aðrir að lenda útaf 

sporinu og leiðast í óreglu. 

Gildi frístundastarfs hefur samkvæmt skóla og frístundasviði Reykjavíkur þríþætt gildi. 

forvarnargildi afþreyingargildi og menntunargildi. 

Forvarnargildið er ótvírætt, það passar upp á ungmennin leiðist síður út í neyslu áfengis 

eða reykingar. Það er einnig mikilvægt að starfsfólkið sem valið sé til starfa séu góðar 

fyrirmyndir og ungmenni kjósi frekar heilbrigðan lífstíl. Menntunargildi er mest megnis 

óformlegt en þar er hægt að vinna að fyrir fram settum markmiðum og jafnvel hugsun á 

bak við það að kynnast landinu betur með mikilli útivist. Í frístundastarfi á sér einnig stað 

tilviljunarkennt nám í gegnum viðfangsefni daglegs lífs þar sem börn og ungmenni fái 

fræðslu um það sem brennur þeim á hjarta þótt ekki sé fyrirfram skipulagt hvað sé í gangi 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, e.d.) 

Afþreyingagildi er í tengslum við miklvægi Barnasáttmálans sem minnst verður  á hér að 

neðan. Að börn og ungmenni fái tækifæri að taka þátt í skipulögðu starfi þar sem þau fá 

tækifæri fyrir þroska sinn og verja góðum tíma í hópi með ungmennum á sínum aldri (Lög 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 19/2013). 
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3 Stefnumótun og lög 

Stefnumótun fyrir börn og unglinga hefur verið lengi til staðar. Þótt ekki sé til mikið af 

lögum um þennan aldur sem ætti að auka á tómstundir þeirra er þjóðfélagið alltaf að 

verða meira og meira meðvitað um þetta. Í dag eru komin lög um tómstundir í 

grunnskólalög auk þess sem æskulýðslög eru til staðar. Barnasáttmálinn hefur einnig verið 

lögfestur á Íslandi. 

 Æskulýðslög voru sett af menntamálaráðherra árið 2007. Tilgangur þeirra var að 

stuðla að meiri þátttöku barna og ungmenna í æskulýðsstarfi.  

Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar 

sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, 

markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu 

æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt 

gildi þess sem miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund 

þátttakenda (Lög um æskulýðsmál 70/2007). 

Enn fremur er hvatt til þess að hafa ávallt velferð barna og ungmenna í huga og hvetja 

þau til virkrar þátttöku og frumkvæðis. Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir börn og 

ungmenni á aldrinum 6-25 ára. Lögin eru sett fram til þess að vernda börn og ungmenni 

en einnig sett til þess að vera með nánari regluverk utan um starfsemi æskulýðsstarfa. 

Lögin ná til allra þeirra sem sinna æskulýðsmálum hvort sem það sé með stuðningi ríkisins 

eða öðrum hætti. Í lögunum kemur einnig fram skýr krafa um fagmennsku starfsfólks og 

að það hafi ekki hlotið dóm fyrir ofbeldisglæpi eða afbrot af völdum áfengis eða annarra 

vímuefna. Þá er einnig kveðið á um að starfsfólki sé óheimilt að neyta áfengis í ferðum 

með börnum (Lög um æskulýðsmál nr. 70/2007). 

Æskulýðslögin innleiddu skýrar reglur um störf með börnum hvað sé óeðlilegt og hvað 

sé hægt að gera með þeim. Allt þetta er nauðsynlegt að hafa á hreinu áður en byrjað er 

með með ný námskeið ætluðum börnum eða ungmennum (Lög um æskulýðsmál nr. 

70/2007). 

Reykjavíkurborg býður upp á ungmennaráð fyrir unglinga á aldrinum 13-18 ára. Það er 

skipað nemendum úr unglingadeildum grunnskóla og úr framhaldskólum í hverfinu. Tveir 

fulltrúar hafa svo rétt til setu í Reykjavíkurráði ungmenna. Tilgangur ráðsins og markmið 

þess er að tryggja að rödd ungmenna heyrist og þau geta komið málum áfram sem eiga 

erindi við viðeigandi aðila. Ungmenninn fá einnig fræðslu í lýðræðislegum vinnubrögðum 

(Skóla-og frístundasvið Reykjavíkur, e.d.)  
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Það er samt sem áður sannað að ungmenni vilja meiri völd og frjálsræði í skóla. Skóli 

þurfi ekki alltaf að vera frá 8 til klukkan 14 og einungis lært í bókum. Árið 2008 var 

samþykkt breyting á Grunnskólalög sem skyldaði grunnskóla landsins til veita nemendum 

þann rétt að þeir fengju sæti í skólaráði. Með því áttu nemendur að eiga aðild að 

ákvörðum í grunnskólum landsins. Oftast sátu nemendur sem kosnir höfðu verið í 

nemendafélagið í skólaráði en einstaka sinnum var valið af kennurum (Þorbjörg 

Guðjónsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). 

Niðurstöður rannsóknar Þorbjargar og Kolbrúnar (2016) sýndu hins vegar fram á að 

nemendur fundu oft fyrir ójafnvægi á þessum fundum ásamt því að skólastjórnendur 

veltu oft fyrir sér hversu óþægilegt þetta væri fyrir nemendur. Sem voru í hóp með 

einungis fullorðnu fólki og ættu stundum erfitt með að skilja hvað fari fram. Því er talið 

mikilvægt að nemendur séu alltaf tveir á fundum til að styðja hvorn annan.  

Nemendum finnst spennandi að fá að taka þátt í skipulagi skólans og koma að 

ákvörðum en einnig finnst þeim þetta vera hluti af lýðræði. Lærdómur af rannsókn sem 

þessari var sá að vanda þarf betur valið í ráðið meðal nemenda. Reyna ætti að hafa ekki 

sömu nemendur sem eru í nemendaráði og í skólaráði. Einnig kom í ljós að nemendur 

þurfa hvatningu til að tjá sig og að þeir finni það að hlustað sé á þá (Þorbjörg 

Guðjónsdóttir og Kolbrún Þ.Pálsdóttir, 2016). Eina sem hægt er að setja út á þetta er að 

þarna eru einungis unglingar í elstu þremur bekkjum grunnskóla sem hafa völd, hins vegar 

hafa yngri krakkar sem oft eru fullfærir til að segja sína skoðun ekki spurðir og hafa því 

ekki atkvæðisrétt á ákvörðum sem teknar eru á þessum vettvangi. Börn eru því skilin 

útundan og fá lítið um þetta að segja. Börnum er skipt upp eftir aldri og 12 ára börn eru 

ekki tekin með í unglingadeild heldur sett í miðstig. Börn við 12 ára aldurinn hafa þroska 

og eru byrjuð að spá í hlutum eins og framtíðinni (Berger, 2011). 

3.1 Grunnskólalög 

Þegar grunnskólalögin tóku gildi var markmið þeirra; „að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ (Lög um 

grunnskóla 91/2008). Þar er einnig rætt um að það sé skólaskylda á Íslandi og börnum er 

skylt að sækja skólastarf og einnig kveðið á um að börnum með fötlun sé leyfilegt að 

sækja hvað skóla sem þau vilja án þess að verða fyrir aðgreiningu (Lög um grunnskóla 

91/2008).  

Breytingar urðu á grunnskólalögum árið 2016 þegar orðið um tómstundir og 

félagsstarf var bætt inn í lögin. Þar var nemendum tryggt tómstunda- og félagsstarf af 

hálfu skólans. Í undirgrein kemur svo fram að öllum börnum í yngri árgöngum skuli gefin 

kostur á þjónustu frístundaheimilis. Þar sem lögin útskýra ekki og vantar skilgreiningu á er 
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hvað séu yngri árgangar. Í þessari ritgerð verður talað um að það séu allir bekkir 

grunnskóla frá 1. - 7. bekk. Með tillit til þess kemur í ljós að sveitarfélög eru ekki að standa 

við sínar skyldur. Þar sem frístundaheimili eru einungis fyrir börn á aldrinum 6-9 ára sem 

segir okkur að sveitarfélög eru að vanrækja stóran aldurshóp með því að vera ekki með 

skipulagt starf í boði sem er skylda þeirra samkvæmt lögum um grunnskóla. 

Sveitarfélögin geta svo sem sagt að þau séu með félagsmiðstöðvar í boði þar sem skýrt er 

kveðið á um það hjá Reykjavíkuborg að félagsmiðstövar séu með 5. - 7. bekkjar starf. 

Þessi breyting tók eins og áður sagði gildi árið 2016 og kom þegar til framkvæmda en 

spurning er hvort það sé sanngjarnt gagnvart frístundaheimilum og tómstundafræði að 

þau séu lögbundin í lögum um grunnskóla í stað þess að fá sinn eigin málaflokk. Að 

sérstök lög haldi utan um þetta mikilvæga þátt grunnskólans. Í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) kemur einnig fram að Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer með viðmið og 

gæði á frístundastarfi ásamt því að ákveða hvernig menntun starfsfólks er háttað. 

3.2 Barnasáttmálinn og félagsmiðstöðvar 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var fullgiltur á Íslandi árið 1992 sem felur í sér að við 

virðum samningin og uppfyllum ákvæði hans. Árið 2013 ákvað Alþingi að samþykkja 

samningin og er hann núna hluti af íslenskri löggjöf. (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 19/2013). Barnasáttmálinn tryggir öllum börnum vernd og 

umhyggju og að þau séu virt sem einstaklingar þrátt fyrir að vera börn að aldri. Hann 

tryggir einnig að börn hafi tjáningarfrelsi og eigi rétt á friðhelgi einkalífsins. Öll ríki sem 

samþykkja samningin skuldbunda sig til að tryggja velferð barna til menntunar, heilbrigðis 

og félagsmála.  Í 31. grein sáttmálans segir  

Aðildaríki viðurkenni rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 

skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsa þátttöku í menningarlífi og 

listum (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 19/2013).  

Þarna kemur fram skýr krafa um að börn fái tækifæri á að leika sér og vera í tómstundum 

og skemmtunum. Ríki og sveitarfélög eiga að keppast við að veita börnum tækifæri til að 

taka þátt í þessum athöfnum með það að markmið að þeim líði vel og finni eitthvað við 

sitt hæfi. 

Félagsmiðstöðvar hafa verið til í einhverri mynd á Íslandi frá árinu 1957 þegar 

tómstundaheimilið á Lindargötu var stofnað. Hröð þróun var á félagsmiðstöðvum. Í dag er 

félagsmiðstöðvastarfi skipt í klúbba- og hópastarf, opið starf, afþreyingstarf og 

samkomuhald. Mikilvægast er klúbbastarf en þar fer fram vinna sem er í gangi allan 
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veturinn eins og stelpuklúbbur, strákaklúbbur og fleira í þeim dúr. Opið starf er einnig í 

boði en það er opið hús og talað um að öllum sé heimil þátttaka í starfinu. 

Afþreyingarstarfið er svo mikilvægast en þar eru böll og ferðir út á land oftast mjög vinsæl 

(Árni Guðmundsson, 2007).  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá árinu 1957 þegar fyrsta félagsmiðstöð var 

stofnuð. Í dag rekur Reykjavíkuborg 24 félagsmiðstöðvar fyrir unglinga og ungmenni í 

landinu. Gerð er krafa um menntun yfirmanna og fagmennsku undirmanna og brennandi 

áhuga þeirra að vinna með ungmennum (Reykjavíkuborg, e.d.-b). 
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4 Íslenskar rannsóknir og tómstundastarf 10 – 12 ára barna 

Rannsókn og greining hefur rannsakað tómstundir barna á aldrinum 10-12 ára í nokkur ár. 

Börnin eru spurð af því hvað þau gera eftir skóla og hvað þau vilja helst vera gera þegar 

skóla lýkur. Boðið er upp á marga mismunandi möguleika en í þessum kafla verður 

einkum fjallað um þátttöku barna í starfi félagsmiðstöðva og hvað börn gera ef þau eru 

ekki í tómstundum. Þar sem einblínt er á tómstundir er ætlun mín í þessari ritgerð að 

greina þær tölur frekar úr þessum rannsóknum. 

Taflan sýnir hversu hátt hlutfall nemenda í 5. – 7. bekk verji tómstundum sínum í 

félagsmiðstöð eftir skóla 

 

 2011 2013 2015 

5. bekkur 10% 30% 10% 

6. bekkur 12% 36% 10% 

7. bekkur 19% 43% 11% 

 

Eins og sjá má hér í töflunni eru miklar sveiflur eftir aldri og árum og þetta þarf að 

greina nánar. Árið 2011 sögðust tæplega 10% barna í 5. bekk stunda tómstundir í 

félagsmiðstöð eftir skóla.  Örlítill munur var á stelpum og strákum en aðeins fleiri strákar 

stunduðu félagsmiðstöðina. Þegar rýnt er í tölurnar má sjá að börn sækja örlítið meira 

eftir því sem þau verða eldri. Í 6. bekk stunda um það bil 12% barnanna félagsmiðstöð og í 

þessum bekkjum eru strákar duglegir að mæta í félagsmiðstöð en stelpur. Í 7. bekk sem er 

elsti bekkur miðstigs var talan komin í 19%. Sú breyting átti sér stað að stelpur voru 

orðnar mun virkari en strákar að mæta í félagsmiðstöð (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigurðsson og Álfgeir Kristjánsson, 2011). 

Árið 2013 höfðu tölurnar gjörbreyst. Þá voru tæplega 30% ungmenna í 5. bekk sem 

tóku þátt í tómstundum skipulögðum af  félagsmiðstöð. 6. bekkur var í tæpum 36% og í 7. 

bekk var talan komin upp í 43%. Eftir kynjum voru strákar fleiri í 5. bekk en stelpur í 7. 

bekk, á meðan það var jafnt kynjahlutfall í 6. bekk (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigurðsson og Álfgeir Kristjánsson, 2013). Erfitt er að segja hvers vegna 

breytingin er svona mikil á milli ára, en hægt er að leiða líkur að því að börnin sem hafa 

stundað þetta frá 10 ára aldri hafi líkað mjög vel og fundist gaman í félagsmiðstöð. Hægt 

er að draga þá ályktun af því að þau séu líklegri til að halda áfram að mæta því þeim finnst 

þetta gaman. 
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Tölurnar breytast aftur á milli kannana. Árið 2015 höfðu tölurnar hríðfallið og aðeins 

tæp 10% ungmenna í 5. bekk og 6. bekk sögðust stunda félagsmiðstöð en rétt um 11% í 7. 

bekk. Mikilvægi þess að setja lög um félagsmiðstöðvar kemur bersýnilega í ljós þegar 

skoðaðar eru tölur frá árunum 2013 annars vegar og 2015 hinsvegar. Þar hríðfellur sá 

fjöldi barna sem stundar félagsmiðstöð. Ef eitthvað væri skýrt í lögum um hvað skyldi vera 

gert í félagsmiðstöð á þessum tíma og því myndi fylgja fjárveiting væri mun líklegra að við 

gætum sinnt þessum málaflokki betur og haldið börnum lengur inni í félagsmiðstöðvum 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2015). 

Hafa ber í huga að mikið af annarri afþreyingum er tilgreind í þessum töflum, svo sem 

dans, K.F.U.M eða K.F.U.K, bíóferðir, sundferðir utan skólatíma og að mæta á 

íþróttaviðburði (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). 

Taflan sýnir meðaltal stelpna og stráka sem eyða frítíma sínum þar sem enginn fullorðinn 

er á staðnum: 

 2011 2013 2015 

5. bekkur 32,5% 38,4% 27,3% 

6. bekkur 41,6% 48,9% 31,3% 

7. bekkur 53,9% 62,2% 40,8% 

 Út frá töflunni má sjá að mikill munur er á aldri barnanna og einnig mikill munur á 

milli ára. Skoðum þetta aðeins nánar. Í öllum þremur rannsóknum eru nemendur spurðir 

hvort þeir vilji vera með vinum sínum án þess að neinn fullorðinn sé á staðnum. Helstu 

niðurstöður úr þessu má sjá að talan var mjög há árið 2011. Hún fer lækkandi á milli 

kannnana hjá flestum aldurshópum.  

Helstu ástæður þessara breytinga eru að árið 2011 var spurningin „einu sinnu í viku 

eða oftar“ en árið 2013 var spurning orðuð „einu sinni í mánuði eða oftar“. Það er mjög 

undarlegt að árið 2015 er aftur búið að breyta spurningunni og þá spurt um einu sinni í 

viku eða oftar. Það er samt merkilegt við árið 2015 er að tölurnar eru mun lægri það ár 

heldur en árin á undan. Hvað börnin eru að gera þegar foreldrar sjá ekki til er ekki vitað og 

eitthvað sem við getum aðeins getið í eyðurnar og verður ekki gert hér (Hrefna Pálsdóttir, 

o.fl.. 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl. 2013; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2015). 

Mikið af tómstundum eru í boði fyrir börnin og sækja þau margar mismunandi 

tómstundir eins og þau eru mörg en það er samt sem áður áhyggjuefni að sjá hvers vegna 

svona fá börn sækjast í félagsmiðstöðvar árið 2015.  Er það vegna þess að þeim finnst 

starfið orðið leiðinlegt og einhæft, eða er samkeppni við aðrar tómstundir orðin svona 

mikil.  Rökrétt niðurstaða er sú að börn séu að stunda aðrar tómstundir og meira sé í boði 

fyrir þau árið 2015 sem tekur tíma frá þeim. Hlutir eins og spjaldtölvur og snjallsímar hafa 
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komið til sögunnar og eyða börnin frítíma sínum í leikjum þar frekar en að mæta í 

félagsmiðstöð.  Samkvæmt SAFT, samfélag, fjölskylda og tækni eiga meirihluti barna á 

aldrinum 4. – 10. bekk snjallsíma, flest börn eignast farsíma á aldrinum 8-9 ára (SAFT , 

2013) 

Í rannsókn umboðsmanns barna frá árinu 2010 voru börn á aldrinum 10-12 ára spurð 

hvað þau vilja gera eftir skóla. 86% barna á þessum aldri vilja taka þátt í tómstundum og 

vilja geta gert eitthvað eftir skóla. Þetta þýðir að stórum hluta barna á landinu finnst 

gaman að geta tekið þátt í félagslífi tengdu skólanum (Umboðsmaður barna, 2010). Sem 

segir okkur að ef við bjóðum upp á eitthvað þá muni þátttakan aldrei verða vandamál.  

Í sömu könnun frá 2010 kom einnig í ljós að ungmenni slást talsvert á skólalóðinni og 

35% stráka í 5. bekk í höfuðborginni hafi verið beittir ofbeldi af einhverju tagi á skólatíma. 

Það er hátt hlutfall sem lækkar í efri bekkjum og þekkist nánast ekki hjá stelpum 

(Umboðsmaður barna, 2010). Áhugavert væri að fá svar við hvers vegna þetta er. Með því 

að koma með fleiri skipulögð verkefni fyrir börn má koma í veg fyrir ofbeldi og stríðni á 

skólalóð. Það væri hægt að hafa vinaliðaverkefni í gangi á skólalóðum sem ætti að geta 

komið í veg fyrir þessa hluti. Verkefnið er að norskri fyrirmynd og hefur þegar náð inn í 

fjölmarga skóla landsins. Með þessu verkefni má áætla að hægt væri að fækka 

ofbeldisverkum og jafnvel ná í grunnþörf ungmenna í félagsskap hvort við annað (Um 

vinaliðaverkefnið, e.d.) Með vinaliðaverkefninu væri einnig hægt að þóknast þeim 86% 

sem vilja meira tómstundastarf eftir skóla með því að hafa það í skólanum sjálfum. Með 

vinaliðaverkefninu væri hægt að koma inn skipulögðum leikjum á skólalóðinni og væru 

líkur á að börn myndu frekar sækja í leiki og vera saman í frímínútum. 

Nemendur í 6. bekk og foreldrar þeirra tóku könnun árið 2007-2008 og þar kom í ljós 

að mikill meirihluti foreldra eða næstum 80% töldu mjög mikilvægt að barnið þeirra tæki 

þátt í tómstundastarfi. Þegar nemendur sjálfir voru svo spurðir hvort þeir væru í 

tómstundastarfi kom í ljós að 15 % þeirra sögðust ekki stunda neinar tómstundir (Amelía 

Björnsdóttir, o.fl., 2009). Þetta þarf svo sem ekki að koma á óvart og er í takt við kannanir 

sem framkvæmdar voru seinna og fjallað hefur verið um hér að framan. Það sem vekur 

helst athygli er þrátt fyrir vitneskju okkar á mikilvægi tómstunda fyrir börn eru samt sem 

áður 15% barna ekki í neinum tómstundum samkvæmt þessari könnun. Það segir okkur að 

við þurfum að gera mun betur að ná til allra, efla fjölbreytileikann sem hefst með því að 

virkja félagsmiðstöðvar enn meira. Foreldrum finnst mikilvægt að börnin sín séu í 

tómstundum og það eiga að vera tómstundir fyrir alla. Nemendur innan sem utan skóla 

þurfa að huga af því hvað þau eyða tíma sínum í, það hefur áhrif á þroska þeirra á svo 

mörgum sviðum. Tómstundir og frístundir ásamt skóla og heimili eru helstu áhrifaþættir í 
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að móta sjálfsmynd barna, viðhorf þeirra, vonir og væntingar til framtíðinnar (Amelía 

Björnsdóttir o.fl, 2009).  

4.1 Tómstundastarf barna 

Tómstundastarf ungmenna er mjög fjölbreytt og stunda þau allt á milli himins og jarðar. 

Áhugasvið okkar er mjög fjölbreytt og mismunandi eftir því hverju við höfum gaman af. 

Það er hins vegar spurning hvort við séum að passa nægilega vel upp á börnin okkar. 

Félagsmiðstöðvarstarf er ekki bundið í lagaramma Alþingis á Íslandi. Þrátt fyrir að nokkrar 

tillögur þess efnis hefur það aldrei náð að verða að lögum. Það gefur sveitarfélögum það 

vald að þau geta með einu pennastriki lagt niður félagsmiðstöðvar og eru ekki 

skuldbundin að eyða einhverri ákveðinni upphæð í félagsmiðstöðvar. Þrátt fyrir ítrekaðir 

tilraunir hefur ekki tekist að festa félagsmiðstöðvar starf í lög (Þingskjal nr. 470/2015-

2016. Tilllaga til þingsályktunar). 

Sem betur fer er margt annað sem er í miklum blóma fyrir tómstundir ungmenna. Til 

dæmis tók Reykjavíkurborg upp frístundastyrk síðla árs 2007. Hann er hugsaður sem 

styrkur til foreldra sem eiga börn á aldrinum 6-18 ára. Með frístundastyrk er reynt að 

stækka þann hóp barna sem getur stundað íþróttir eða tómstundastarf þannig að 

efnahagur foreldra verði þar ekki sá hemill eins og lengst hefur verið. Hugsunin er mjög í 

anda Barnasáttmálans sem rætt var um hér að ofan. Segja má borginni það til hróss að 

hún þurfti ekki lög og reglur til að framkvæma jöfnuðinn, heldur var á undan sinni samtíð.   

Árið 2007 var styrkurinn aðeins 12 þúsund en í dag er hann kominn í 50 þúsund 

krónur á barn (Reykavík e.d.-c).  Foreldri óskar eftir að styrkurinn gangi til þeirrar 

starfsemi sem börn þeirra hyggjast nýta sér.  Til að greiðsla fari fram þarf að uppfylla 

ákveðin skilyrði. Þau eru;  

Að fagaðilar Reykjavíkurborgar viðurkenni að starfsemin sé á forsendum 

uppeldislegra gilda og forvarna í víðum skilningi og að starfsemin fari fram 

undir leiðsögn starfsmanna og leiðbeinanda sem eru hæfir til að starfa með 

börnum og unglingum. Styrkhæf starfsemi þarf að vera við líði í 10 vikur 

samfellt hið minnsta (Reykjavík, e.d.-c) 

Þeir aðilar sem uppfylla ofangreint eru viðurkenndir sem þátttakendur að Frístundastyrk 

Reykjavíkurborgar. 

Í könnunum Rannsóknar og greiningar kemur fram að börn á aldrinumBörn á 

aldrinum 10-12 ára fara mikið í sundlaugar og er gjald í sundlaugar. Reykjavíkurborg og 

önnur sveitarfélög hafa ávalt haldið gjaldinu í lágmarki fyrir börnin (Reykjavík, e.d.-a; 
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Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Stelpur eru líklegri en strákar að fara í sund án 

þess að munur á þeim sé mikill. Í sundi fá þau ákveðið frjálsræði sem hægt er að sækjast í 

og geta leikið sér í rennibrautum og fleiri leiktækjum. Þá er einnig hægt að sitja og slaka á 

í heitum pottum ef maður kýs það (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). 

Börn á þessum aldri eru einnig spennt fyrir að sækja ýmiss konar íþróttakappleiki. Þar 

ná þau að uppfylla þörf sína fyrir frjálsræði, sitja saman og hvetja í kór (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Oft 

bjóða íþróttafélög börnum 12 ára og yngri frítt á völlinn í fylgd með fullorðnum og nýta 

mörg börn sér það.  Hitta þar gjarnan vinina, vinkonurnar og spjalla saman í öðruvísi 

umhverfi en þau eru vön. 

Eins og sagt var að ofan þá vilja 10-12 ára börn gjarna fara á viðburði og vera með 

vinum sínum þar sem þau eru ekki undir eftirliti fullorðinna. Það er auðvitað mjög góð 

tómstund að vera með vinum sínum og oft er skemmtilegt að uppgötva sjálfan sig án þess 

að vera stanslaust undir augum foreldra sinna. Erikson talaði einmitt um að á þessum aldri 

væru ungmenni að uppgötva sjálfsmynd sína og færu að treysta frekar á vini sína. Pigaet 

talaði einnig um að þarna myndu ungmennin kynnast vinum sem þeir myndu læra að 

treysta og vera treyst. Á þessum aldri ertu að átta þig á mikilvægi vinskaps og hvernig þú 

eigir að vera vinur (Berger, 2011). 

4.2 Hvaða tómstundastarf er í boði fyrir 10-12 ára börn í Reykjavík? 

Börn á aldrinum 10-12 ára vilja oft gleymast í umræðunni um frístundastarf. Það er ekki 

mikil áhersla lögð á þeirra starf eins og sést þegar skoðað er hvað er í boði fyrir þau. Að 

sjálfsögðu geta þau æft íþróttir og tónlist eins og fólk á öllum aldri en hvað er í boði fyrir 

hina sem ekki eru íþróttasinnaðir eða tónlistasinnaðir Samkvæmt heimasíðu 

Reykjavíkurborgar (e.d.) bjóða félagsmiðstöðvar borgarinnar upp á starf fyrir ungmenni á 

miðstigi einu sinni í viku. Oft eru 5. og 6. bekkur saman og 7. bekkur sér. Þetta eru tvær 

klukkustundir á viku og því ekki mikið í boði fyrir þennan aldur sem er verr og miður. 

Félagsmiðstöðvar í Reykjavík eru 24 og ættu öll börn að finna félagsmiðstöð í næsta 

nágrenni við sig.  

Engin útfærsla á því hvað eigi að vera í boði í félagsmiðstöðva starfi fyrir 5. – 7. bekk 

eða hversu oft starfið eigi að vera í boði. Í starfsskrá frístundamiðstöðva er talað almennt 

um félagsmiðstöðvastarf fyrir börn á aldrinum 10-16 ára. Engin stefna er sett um 5. – 7. 

bekkja starf í félagsmiðstöðum og eru þær því með mjög frjálsar hendur um hvað þau 

gera (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkuborgar, e.d). Í 5. – 7. bekkja starfi er engin stór 

viðburður sem allar félagsmiðstöðvar á landinu gera saman eins og er þegar börnin verða 

eldri. Eflaust er það að einhverju leiti til að geyma eitthvað fram á unglingsárin, hins vegar 
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væri hægt að hafa eitthvað sem myndi hvetja þennan aldurshóp betur til að mæta í 

félagsmiðstöðina.  

Í Reykjavík er rekið kirkjustarf fyrir börn á aldrinum 10-12 ára og kallast það TTT, sem 

stendur fyrir tíu til tólf ára. Það er oftast einu sinni í viku og er þá gert ýmislegt 

skemmtilegt eins og brennókeppni, bingó, brjóstsykurkeppni og kennsla á ýmsum leikjum 

(TTT: Tíu til tólf ára starf e.d).  Kirkjur víða um land reka einnig fjölbreytt starf fyrir börn á 

þessum aldri og ekki má gleyma starfi KFUM og KFUK sem hafa um árabil rekið 

sumarbúðir fyrir þennan aldurshóp. Þetta starf er vel sótt fyrir börn á þessum aldri 

(Sumarstarf. e.d.). Þá eru einnig reknar sumarbúðir fyrir stelpur og stráka sem eru með 

einhvers konar raskanir eins og ADHD. Þar er gert ráð fyrir að styrkja börnin félagslega 

með það að markmiði að gera þeim auðveldara fyrir að eignast vini. Að sjálfsögðu mega 

þessi börn einnig vera skráð á önnur tímabil en þarna er sérstaklega verið að vinna með 

þessa þætti hjá þeim (Stelpur í stuði. e.d). 

Skátahreyfingin er með virkt starf hjá sér, en það er undir skátafélögum komið hvort 

eitthvað sé í boði fyrir ungmennin. Skátafélögin í Reykjavík eru til að mynda misvirk og því 

ekkert öruggt að eitthvað sé í boði í þínu hverfi þó flest þeirra reyni að vera með virka 

starfsemi (Skátasamband Reykjavíkur, e.d.). Skátarnir eru samt til á fleiri stöðum en í 

Reykjavík því 33 virk skátafélög eru til á landinu öllu. Börn á aldrinum 10-12 ára tilheyra 

Fálkaskátum en skátar skipta iðkendum sínum upp eftir aldurshópum og aðgreina þá með 

hópaskipun. Skátarnir reka einnig sumarbúðir fyrir börn á sumrin sem staðsett er á 

Úlfljótsvatni (Skátarnir, e.d.)  

Mikið er einnig í boði fyrir börn sem aðhyllast dans en alls konar námskeið tengd 

dansi er rekin á veturna. Flestir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi þar sem þau 

bjóða upp á ballett, hipp hopp, skapandi dansa og breikdans (Fristundavefurinn, e.d.). Það 

þarf því ekki að koma á óvart að dans sé jafn vinsæll hjá stelpum á þessum aldri þar sem 

fjölbreytni er mikil og hægt að sækja í margar mismunandi týpur af dansi (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2015). 

Mikið af öðru starfi er rekið og hægt að skoða það á heimasíðunni frístund.is.  Meðal 

annars er minecraft námskeið, dýranámskeið, krakka jóga, myndlistarnámskeið, 

leiklistarnámskeið og jafnvel stuttmyndagerð. Þarna má sjá að ýmislegt er hægt að finna 

við sitt hæfi en allt kostar þetta peninga sem hamlar mörgum börnum þátttöku. Foreldrar 

eiga ekki kost á því að senda börn sín á öll námskeiðin. Frístundakortið sem minnst var á 

hér að ofan dekkar að sjálfsögðu einhvern kostnað, en í fljótu bragði kostar eitt námskeið í 

12 vikur um það bil 25 þúsund krónur. Ef barn tæki eitt á vorönn og eitt á haustönn væri 

það 50 þúsund krónur sem frístundastyrkurinn getur borgað, en þá þyrfti viðkomandi 
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barn að neita sér um allt annað. Efnahagur stjórnar því þessu eins og svo mörgu öðru.  Því 

er nauðsynlegt að bjóða upp á fleiri námskeið sem kosta lítið sem ekki neitt og þar er fyrst 

og fremst horft til sveitarfélaganna (Fristundavefurinn, e.d; Reykjavík, e.d-c) 

Reykjavíkurborg sameinaði skóla- og frístundastarf undir nafninu Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar árið 2011. Það var gert til að einfalda hlutina og stjórnun 

á bak við starfið. Ásamt því var kláraður starfsbæklingur um frístundastarf barna frá 

aldrinum 6-16 og hvaða gildi ættu að vera þar að leiðarljósi (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkuborgar, e.d). Ef við skoðum dagskrá hjá félagsmiðstöð í Reykjavík er hægt að sjá 

að starfið fyrir aldurshópinn er fjölbreytt en skortur er á því að það sé oftar í boði fyrir 

þau. Félagsmiðstöðin Buskinn er með aldurshópnum skipt upp í 5. bekkur annan hvern 

mánudag og 6 – 7 bekkur alla miðvikudaga.  Meðal þess sem þau bjóða upp á er 

vídeókosý kvöld, Pógómót, sundferð og eltingarleik. Aðal áherslur Buskans er samt 8. – 

10. bekkur því eins og stendur orðrétt á heimsíðu þeirra; 

„Áhersla er lögð á fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir unglinga í 8. – 10. bekk. 

Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja gesti 

félagsmiðstöðvarinnar í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd“(Um 

Buskann, e.d). 

Á heimasíðunni er einnig talað um aðgerðaáætlun sem þau ætla sér að gera og markmið 

þeirra. Þar kemur fram um 5. – 7. bekk að þau vilji þróa starf sem eflir félagsþroskan hjá 

börnum í samvinnu við þjónustu miðstöð. Félagsmiðstöðin skilgreinir sig samt fyrir 10 – 16 

ára börn. Það er markmið Buskans að geta verið með heilsárs opnum fyrir alla aldrushópa 

en til að það takist þar aukið fjármagn að fylgja. Á þessu upplýsingum má sjá að 

félagsmiðstöðvar eru fyrst og fremst að hugsa um að hafa 8. – 10. bekkjar starfið sem best 

en stefnan er til staðar fyrir yngri hópinn og með auknu fjármagni ætti 

félagsmiðstöðvastarf að lagast hjá þeim aldurshópi. (Um Buskann, e.d.) 

Má í þessu samhengi benda á breytingu sem varð á lögum um grunnskóla árið 2016 

þar sem stendur að bjóða skuli upp á frístundaheimili fyrir alla yngri bekki grunnskóla. 

Ekkert er skilgreint í lögunum hvað skuli teljast til yngri bekkja og hvað skuli teljast til eldri 

bekkja. Grunnskólalögin hafa verið við líði frá 1995 og hefur staðið félagsstarf eða lengd 

viðvera í lögunum. Breyting var því kærkomin með það fyrir augum að þarna voru orðin 

tómstundir og félagstarf sett í lögin.  Því er ómögulegt að lesa annað í þetta en að 

sveitarfélögum sé skylt að bjóða upp á faglegt starf fyrir börn á aldrinum 10-12 ára. Það 

sem félagsmiðstöðvar bjóða upp á í dag er ekki nægilega gott sem það er alltof sjaldan og 

lítið má útaf bregða svo starfinu sé ekki sleppt þá vikuna. Ekki er þó hægt að sakast við 
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forstöðumennina þar sem þeir þurfa sníða sinn stakk eftir vexti og hafa ekki úr 

ótakmörkuðu fjármagni að velja. Þess vegna er nauðsynlegt að fá inn meira 

fjármagn.(Reykjavík-b; Lög um grunnskóla 91/2008). 
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5 Börn sem standa höllum fæti 

Markmið með þessum kafla er að skoða þroska barna frá sjónarhorni ólíkra fræðimanna . 

Hvers vegna við gerum ákveðna hluti og athafnir á ákveðnum aldri. Fræðimenn hafa 

rannsakað þroska barna og vilja skilja hvernig þroskaferill þeirra virkar. Börn á aldri 10-12 

ára eru ekki endilega öll á sama þroskastigi, enda er mikill munur á börnum á aldrinum 10 

ára og 12 ára. Það er því ekki úr vegi að líta aðeins á það sem fræðin segja okkur um 

þennan aldur. 

Erik Erikson skipti þroskastiginu upp í átta stig. Hann taldi að börn á aldrinum 6-11 ára 

væru á svokölluðu iðn/óvirkni stigi. Þá fer barnið að taka kennarann, vini og félaga inn í líf 

sitt og er byrjað að hafa fyrir hlutunum. Barnið fer á þessum aldri að gera greinarmun á 

starfi og leik. Að auki bæta við félagslegar samskiptareglur um hlutverkaskipan og hvers er 

ætlast af þeim. Þá læra þau oftast muninn á réttu og röngu á þessum aldri og læra að 

treysta á sína eigin getu. Ekkert má út af bera á þessum árum til þess að þau haldi áfram 

að þroskast sem skyldi. Mikilvægi skólanna er því mikið (Berger, 2011). 

Eftir 11 ára aldurinn fer líf okkar að breytast mikið. Erikson kallaði unglingastigið, 

sjálfsmynd/hlutverkaruglingur. Meginhlutverk unglings á þessum árum er að gera sér 

grein fyrir því hver hann er og hvert hann stefnir. Hann vill öðlast sterka sjálfsmynd og 

sjálfskennd. Unglingur þarf að finna sjálfan sig til að skilja lífið og læra inn á það. Mikilvægt 

er að hjálpa honum inn á það stig og passa upp á að hann villist ekki af leið. Hins vegar má 

ekki taka fram fyrir hendurnar á honum og segja honum hvaða leið hann á að velja. Ef 

hann villist af leið er mögulegt að hann lendi í staðnaðri tilveru og komist ekki áfram í 

lífinu. Erikson tekur þarna kenningar Freud og útfærir þær betur. Hann var ekki sammála 

Freud að við hefðum lokið þroska okkar þegar komið væri á kynþroskastigið. Freud vildi 

einnig meina að persónuleiki okkar hefði mótast að mestu leyti um 5-6 ára aldurinn en því 

hafnaði Erikson algjörlega. Hann vildi meina að þetta tæki allt meiri tíma og væri hluti af 

stærri heild (Berger, 2011) 

Piaget var svissneskur fræðimaður og hann hélt því fram að börn sem væru eldri vissu 

alltaf aðeins meira en börn sem væru yngri. Hljómar rökrétt að segja þetta en hann færði 

þau rök fyrir þessu að eðlishugsun barna væri mismunandi. Hann hélt því fram að 

vitsmunaþroskinn héldist í hendur við líffræðilegan þroska (Berger, 2011). 

Á þessu má sjá mjög mismunandi nálgun fræðimanna á hugsun barna og hvernig þau 

eiga að hugsa. Hins vegar eru þeir allir sammála um það að ekki sé hægt að sleppa stigum 

í þroska og þú þurfir að klára þitt þroskastig. Erikson og Pigaet eru einnig sammála um það 

að börnin geti farið að mynda skoðanir óháð öðrum og að þeirri stærsti þroski eigi sér 

stað á aldrinum 10-12 ára. Börnin byrja á þessum aldri að eignast sína vini sem þeir eiga 
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jafnvel alla ævi. Þeir kynnast þeim oft í skólanum eða tómstundastarfi og því er nauðsyn 

fyrir börnin að vera komin áfram í þroska svo þau hafi skilning á því hvernig eigi að haga 

sér í kringum vini sína (Berger, 2011).   

Af því má sjá að mikilvægt er að hlúa að 10-12 ára börnum. Það þarf því að vera 

eitthvað í boði fyrir þau til að þau geti þroskast og aflað sér þekkingar sem gerir þau af 

þeim einstaklingi sem þau svo verða í framtíðinni. Það mætti segja að það væri skylda 

stjórnvalda að bjóða upp á sem fjölbreyttast starf fyrir börnin. Því er hægt að segja að 

börnin okkar eiga það besta skilið og er það skylda okkar sem samfélags að leggja okkar 

að mörkum að veita þeim bestu meðhöndlun sem völ er á.  

Til er hugtak í þroskasálfræði sem heitir seigla. Seigla er ferli sem lýsir hæfni barna, 

unglinga eða fullorðinna til aðlagast á farsælan hátt í samspili við styðjandi þætti í 

umhverfinu, þrátt fyrir að viðkomandi hafi átt erfiðar aðstæður eða orðið fyrir mótlæti. 

Það sem þroskavísindin hafa kennt okkur um börn er að þau sýna seiglu á mismunandi 

hátt. Því miður ná ekki allir að sýna þann styrk að vinna sig upp úr erfiðleikum og komast 

áfram í lífinu, sumir leiðast út í neyslu og óreglu. Til að sýna seiglu þarf barnið að lenda í 

lífsreynslu eins og áfalli eða búa við vondan aðbúnað, svo sem neyslu foreldra eða þess 

háttar. Þessu barni þarf svo að ganga almennt vel, það aðlagist aðstæðum og komist 

áfram þrátt fyrir mótlætið, þá sýnir það seiglu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Á þessu 

má sjá að tómstundir eru mikilvægar fyrir börn á þessum aldri. Ef þau búa við erfiðar 

aðstæður heima fyrir er mikilvægt fyrir þau að geta leitað á einhvern stað þar sem þeim 

getur liðið vel og fundið fyrir öryggi. Það er einnig nauðsynlegt að það kosti ekkert að 

koma á þannig stað fyrir börnin. Allt er þetta gert til þess að hjálpa þeim að sýna seiglu og 

komast áfram í lífinu og ná þar með fram farsælum þroska. 

5.1 Félagsleg einangrun 

Langvinn félagsleg einangrun getur haft alvarlegar afleiðingar. Við höfum viljað tilheyra 

hópi frá örófi alda og leitumst við það að vera í samvistum við annað fólk. Að eðlisfari 

erum við félagsverur og viljum vera í kringum hvort annað en margar ástæður geta verið 

fyrir því hagur okkar breytist. Ef einstaklingur verður fyrir þeirri höfnun að verða 

útskúfaður félagslega frá öðrum, getur hann lent í erfiðleikum í samfélaginu (Baumeister, 

Brewer, Tice og Twenge, 2007).  

Börn byrja snemma að mynda hópa og para sig saman eftir áhugamálum, loka síðan á 

aðra sem þeim finnast óæskilegir. Unglingar mynda hópa til að þeim finnist þeir tilheyra 

öðrum og til að veita hvort öðru stuðning þegar vandamál steðja að. Unglingar reyna líka 

oft að leitast í einhvern besta vin sem þeir geta treyst fyrir leyndarmálum (Hall-Lande, 

Eisenberg, Christenson og Neumark-Sztainer, 2007). 
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Tveir þættir gegna stærra hlutverk en aðrir hjá börnum þegar kemur að félagslegri 

einangrun, annars vegar persónuleikaþættir og hins vegar aðstæðubundnir þættir. 

Persónuleikaþættir geta verið feimni, lélegt sjálfsmat, kvíði eða hlédrægni. 

Aðstæðubundnir eru til dæmis ástvinamissir, flutningur milli hverfa eða landshluta og 

skilnaður foreldra (Krause-Parello, 2008). 

Langvarandi afleiðing félagslegrar einangrunar hefur áhrif á sjálfstraust viðkomandi. 

Einstaklingur finnur fyrir blendnum viðbrögðum þegar hann er að kynnast öðrum enda 

veit hann það að höfnun gæti komið aftur. Hamingjan er oft ekki til staðar og heilsu 

viðkomandi hrakar (Baumeister o.fl., 2007).  

Börn og ungmenni sem glíma við félagslega einangrun eru oft mikið frá skóla, þeim 

líður illa og eru hlédræg og kvíðin. Þau eru einnig líkleg til að kvarta undan alls konar 

verkjum og sýna stundum hegðunarerfiðleika. Til þess að vinna bug á félagslegri 

einangrun þarf ungmennið sérstaklega að vilja það sjálft. Einstaklingurinn þarf að finna út 

hverjir eru hans hæfileikar og áhugamál. Þegar það hefur verið gert getur hann einbeitt 

sér að þessum hlutum og reynt að vinna bug á þessu sjálfur (Krause-Parello, 2008). 

5.2  Þunglyndi 

Alþjóðaheilbrigðismálstofunin metur þunglyndi í 4. sæti yfir heilsusjúkdóma sem herja á 

mannkynið og telur að þunglyndi muni aðeins aukast á næstu árum (I.Jenný Ingudóttir, 

Hafdís D. Guðmundsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009). 

Áður fyrr var talið að börn gætu ekki verið með þunglyndi, en eftir því sem vitneskja 

okkar varð meiri kom í ljós að börn gætu verið þunglynd, alveg eins og fullorðið fólk. 

Þunglyndi er náskylt félagslegri einangrun en það sem getur valdið þunglyndi er til dæmis 

lágt sjálfsmat, erfiður skilnaður foreldra og erfið samskipti á heimili barna ásamt að 

þunglyndi foreldra getur verið áhættuþáttur fyrir börnin (Landlæknir, 2012-a).  

Áætlað er að þunglyndi sé um 0,9% hjá börnum á forskólaaldri. Sú tala hækkar upp í 

1,9% fram að unglingsaldri, en þá verður stökk upp í 4,7%. Þunglyndi er algengara hjá 

stúlkum en piltum á unglingsaldri en áður en þeim aldri er náð er hlutfallið nokkuð jafnt. 

Rannsóknir sýna fram á að þunglyndi er að verða algengara hjá börnum og ungmennum. 

Ástæðan er margþætt, eins og að í dag eru til betri greiningaraðferðir, betra eftirlit með 

líðan barna og breytt fjölskyldumynstur (Landlæknir, 2012-b). 

Helstu einkenni hjá börnum og ungmennum með þunglyndi eru til dæmis 

einbeitingarleysi sem hefur áhrif á námsárangur, mikil reiði, léleg umhirða, hreinlæti 

ábótavant (oft þannig að þú ferð ekki í sturtu) og oft kvarta þau undan því að þeim dreymi 
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illa. Oft loka þau sig af frá vinum og foreldrum og vilja engan hitta auk þess sem leiði og 

áhugaleysi verður mjög áberandi (Landlæknir, 2012-a)  

Þunglyndi barna greinist oftast í skóla, en kennarar taka eftir breytingum á nemanda 

eins og auknum veikindum eða námsárangur hans versnar. Því er oftast fyrsta meðferð 

hjá skólahjúkrunafræðingi eða sálfræðingi sem starfandi er innan skólans. Með vökulum 

augum allra aðila sem tengjast barninu er hægt að koma í veg fyrir þunglyndi á 

upphafsstigum þess og þannig koma í veg fyrir frekari vandamál (Landlæknir, 2012-a) 

5.3 Kvíði 

Áhyggjur eru eitthvað sem allir þekkja og kannast við og allir finna fyrir þeim einhvern 

tímann á lífsleiðinni. Áhyggjur geta verið til dæmis að ganga ekki vel í prófi eða byrja í 

nýrri vinnu svo eitthvað sé nefnt. Áhyggjur eru hins vegar ekki æskilegar öllum stundum 

og þegar þær fara gera vart við sig í tíma og ótíma, jafnvel á hverjum degi, er þetta orðið 

vandamál. Áhyggjurnar eru þá farnar að þróast út í ótta sem leiðir af sér kvíða (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). 

Kvíði er þegar einstaklingur finnur fyrir miklum ótta að eitthvað slæmt muni gerast 

sem hann ræður ekki við. Allir finna einhvern tímann á lífsleiðinni fyrir kvíða sem er ekkert 

óeðlilegt. Það er svokallaður lausakvíði sem sérskilgreint fyrirbæri. Hann stendur aðeins 

yfir í stutta stund og svo ertu laus við hann (Örn Bjarnason, 1999).  

Algengasta gerð af kvíðaröskun er almenns eðlis. Hún lýsir sér í mörgum hlutum. Til 

dæmis fer einstaklingurinn að hafa áhyggjur af öllu, eins og framtíð sinni og dauða. Hann 

veltir sér upp úr óraunhæfum hlutum og hefur áhyggjur af öllu. Einstaklingurinn fer að spá 

í það að hann muni deyja á næstu dögum og hvað gerist eftir dauðann eða þá að hann eigi 

sér enga framtíð og allt sé bókstaflega ómögulegt. Helstu einkennin eru hraður 

hjartsláttur, mikill sviti, sérstaklega að nóttu til og hnútur í maga. Einstaklingar með 

almenna kvíðaröskun hafa miklar áhyggjur og eru hræddir um líf sitt og allra í kringum sig. 

Sjúkdómurinn veldur bæði andlegu og líkamlegu máttleysi og jafnvel þunglyndi sem getur 

leitt til þess að einstaklingur vilji ekki fara á fætur á morgnanna né að hann vilji fara í 

skóla/vinnu (Örn Bjarnason, 1999). 

Ekki er óalgengt að glíma við kvíða í stuttan tíma, til dæmis í kringum alvarleg áföll. 

Barn með kvíða getur fundið aftur fyrir honum aftur á unglingsaldri ef hann lendir í 

einhverjum áföllum, eins og höfnun, sambandsslitum, vinamissi eða öðru eins (Anxiety 

Disorders Association of America, 2009) 

Öll börn upplifa það á þroskastigum sínum að verða kvíðin. Það er eðlilegur hluti í 

þeirra þroskaferli. Kvíði hjá börnum er mismunandi eftir því hvaða aldursskeiði þau eru á. 
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Þau yngri eru oftar utan í foreldrum sínum, en þau eldri verða feimin og hlédrægari í 

kringum ókunnuga. Kvíði sem börn á aldrinum 10-12 ára glíma við er aðallega um það að 

vera samþykktur af þeim sem eru í kringum þig, getu þinni til náms og áliti annarra 

(Barlow, 2002). Kvíði sem torveldar börnum í þeirra daglega amstri kemur niður á 

félagslegum- og tilfinningalegum þroska þeirra. Mikilvægt er að kvíði hjá börnum sé 

meðhöndlaður rétt. Vegna þess að börn sem glíma við kvíða eru líklegri en önnur til að 

ánetjast fíkniefna- og áfengisneyslu og að auki getur félagsfærni valdið verri námsárangri 

(Fisher, MasiaWarner og Klein, 2004). 

Þær meðferðir sem virka best til að halda kvíðaröskun niðri eða lækna kvíða alveg eru 

hugræn atferlismeðferð (HAM) og núvitund (e.mindfulness). Núvitund gengur út á að 

börn nái tökum á hugsunum sínum og læri að koma í veg fyrir að hugsa neikvætt. Með því 

að notast við HAM þá ertu meira að læra á sjálfan þig og af hverju þú ert að hugsa þær 

hugsanir sem þú ert að hugsa. Börn ættu auðveldlega að geta tileinkað sér þetta, eins og 

það að koma sér út úr aðstæðum þegar þau fá kvíða, fara í gönguferðir eða jafnvel teikna 

myndir á blað til að dreifa huganum. Allt einfalt í framkvæmd og lykilatriði að finna 

eitthvað sem hentar þér sjálfum (Tyrer og Baldwin, 2006).  

Sjálfsmynd barna með kvíða er oft léleg. Góð sjálfsmynd helst í hendur við tilfinninga- 

og félagsþroska. Ef einstaklingur er í ójafnvægi andlega eða á í erfileikum félagslega getur 

það haft áhrif á sjálfsmynd hans. Sjálfsmynd er sú ímynd sem einstaklingur hefur um 

sjálfan sig. Sjálfsmynd mótast alla ævina hjá okkur en hraðast á fyrstu 14 árunum. Að hafa 

góða sjálfsmynd er forsenda þess að lifa góðu lífi. Að hafa góða sjálfsmynd gefur þér mikið 

eins og til dæmis trú á sjálfan þig, viðkomandi er raunsær og bjartsýnn á framtíðina og 

öruggur með allt sem hann gerir. Með kvíða þá á sjálfsmyndin það til að brotna niður, 

viðkomandi fer sjálfur að brjóta sig niður og eyðileggur meira fyrir sjálfum sér. Allt er 

ómögulegt og viðkomandi líður ömurlega, álit annarra skipta hann mjög miklu máli, mun 

meira en eðlilegt er (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Það hefur sýnt 

sig í gegnum tíðina að börn sem greinast með kvíða og kvíðaraskanir eiga oft erfitt með að 

vinna út úr því. Mikill kvíði getur haft áhrif á marga þætti í lífi barns eins og að eiga erfitt 

með samskipti við fjölskyldu þar sem þau vilja frekar loka sig af. Einnig eiga þau oft erfitt í 

skóla og það gengur illa að einbeita sér að lærdómnum. Börn sem þjást af kvíðaröskunum 

geta átt erfitt tilfinningalega (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2013).  

5.4 Sjálfsstjórn 

Geta fólks til að stjórna eigin hugsun, tilfinningum og hegðun, sem allt fellur undir 

stjálfstjórn hefur verið skoðuð út frá sjónarhorni fjölmargra fræðigreina en aðallega 

þroskasálfræðinnar. Því eru margar mismunandi skilgreiningar til um þetta hugtak. 
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Margar þeirra lúta að afmarkaðri hegðun svo sem stýrifærni, sem felur í sér stjórnun 

athygli og getu til að halda aftur af viðbragði (Steinunn Gestdóttir, 2016). Innan 

þroskasálfræðinnar er hins vegar algengar að skilgreiningin sé um hegðun og 

samþættingu mismunandi hegðunar svo sem samræmingar áhugahvatar, hugsunar og 

hegðunar til að ná langtímamarkmiðum (Steinunn Gestsdóttir, 2016).  

Sjálfsstjórn er skilgreint sem „hæfni fólks til að stjórna, breyta eða halda aftur af eigin 

hugsun, tilfinningum eða hegðun í samræmi við reglur, viðmið, markmið og áætlanir, 

ýmist meðvitað eða ómeðvitað“ (Steinunn Gestsdóttir, 2016). Með því má sjá að barn 

byrjar snemma að sýna sjálfstjórn. Þegar það þarf að læra í háværum bekk og einbeitir sér 

einungis að verkefninu getur það náð markmiði sínu. Hægt er að heimfæra þetta yfir í það 

að sleppa einhverjum hlut sem þér finnst skemmtilegur vegna þess að þú þarft að læra 

fyrir próf. Sjálfstjórn er því mikilvægur hluti af þroskaferli barns og stendur yfir mest alla 

ævi okkar (Steinunn Gestsdóttir, 2016)  

 

Börn sem standa höllum fæti verður að hafa auknar gætur á í skólakerfinu. Fræðin hafa 

kennt okkur að hegðunarerfiðleikar og námserfiðleikar koma oftast fram snemma. Börn 

sem eru kvíðin og þunglynd sýna oft ákveði mynnstur sem gegnum gangandi á þeirra 

skólaferli. Þessi börn eiga ekki að fara framhjá okkur. Þau þurfa aukna ummönun og þurfa 

meiri stuðning en hin venjulegu börn (Örn Bjarnason, 1999). Tómstundir veita manni 

ánægju og hamingju og eiga það til að létta manni lund (Csikszentmihalyi,1997). Það er 

mikilvægt í tómstundum að stunda jákvæðar tómstundir sem einmitt létta manni lund og 

láta manni líða vel. Til þess er mikilvægt að beina barninu í rétt átt þar sem það getur 

verið með vinum sínum og jafnvel kynnst nýjum vinum. Ef barnið leiðist út í neikvæðar 

tómstundir getur það valdið þeim afleiðingum að hann muni eiga við frítímatengd 

vandamál á borð við vímuefni og áfengisvandamál í framtíðinni (Leitner og Leitner, 2012). 

Enginn vill að það gerist og þess vegna er nauðsynlegt að barnið getið alltaf fundið stað 

þar sem hann er öruggur og leitað að til að stunda sínar tómstundir. Það er akkúrat það 

hlutverk sem við viljum að félagsmiðstöðvar veita. 
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6 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var gert grein fyrir því hvers vegna félagsmiðstöðvarstarf er nauðsynlegt 

fyrir aldurinn 10 – 12 ára börn. Félagsmiðstöðvar bjóða flestar upp á umfangsmikið opið 

starf fyrir unglinga en 10-12 ára aldurinn verður gjarnan útundan. Börn þurfa vissulega á 

því að halda geta fengið útrás og verið í skipulögðu starfi sem stendur þeim frítt til boða. 

Það er mikilvægt fyrir þroska barna að þau geti komist á stað með vinum sínum þar sem 

vinskapur getur myndast eða þróast enn frekar. Börn vilja tómstundir og að það sé 

eitthvað í boði fyrir þau eftir að skóla lýkur og er það skylda okkar að veita þeim það. Við 

viljum vita hvað börnin eru að gera og þau séu ekki eftirlitslaus og í því skyni væri gott að 

geta eflt félagsmiðstöðvar. 

Í ritgerðinni var einnig farið yfir það að ýmislegt er í boði fyrir börn á þessum aldri en 

en flest skipulagt tómstundastarf kostar peninga. Nánast öruggt er að hægt sé að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Hvort sem það tengist tölvuleikjum, útivist, íþróttum, tónlist, dansi 

eða skák þá er einhver sem er að bjóða upp á námskeið því tengdu. Á netinu er hægt að 

finna eitthvað fyrir alla aldurshópa og hafa orðið stórstíga framfarir í að koma öllum 

upplýsingum í rafrænt form (Frístundavefurinn, e.d.). Að auki er frístundastyrkur núna til 

staðar í flestum sveitarfélögum landsins og hann getur niðurgreitt fyrir börnin hvers kyns 

námskeið sem þau vilja fara á. Með tilkomu aukins tómstundastarfs eru meiri líkur á því 

að barn geti fundið eitthvað við sitt hæfi sem ætti í kjölfarið að skila því ánægðari út í lífið. 

Barnið mun síður lenda í félagslegri einangrun og ætti að vera betur í stakk búið að takast 

á við lífið í framtíðinni. Það má því ekki taka svo djúpt í árina og segja að það sé ekkert í 

boði, en hægt að færa rök fyrir því að skortur sé á afþreyingu fyrir börn sem ekki aðhyllast 

mikla hreyfingu. Þótt minecraft námskeið séu að verða vinsælli í þessum aldurshópi þá 

þarf einnig að koma fleiri verkefnum á laggirnar sem kosta lítið eða ekki neitt. 

Ein af meginniðurstöðum þessarar ritgerðar er að 10-12 ára börn í dag eru ekki mikið 

að stunda félagsmiðstöðvar á þessum aldri, en einungis 10 % barna í 5. – 7. bekkjar 

sögðust stunda félagsmiðstöð. Það er áhyggjuefni og áhugavert að velta því fyrir sér hver 

ástæða þess er. Hægt er að skrifa þetta að einhverju leiti á samkeppni við aðrar 

tómstundir en ekki að öllu leiti því að það kemur fram í rannsóknum að stór hluti barna 

vill vera einhver staðar þar sem fullorðnir sjá ekki til. Þegar ég sjálfur var í grunnskóla leit 

ég ekki á starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar minnar sem fullorðna heldur frekar sem 

jafningja. Því ætti alveg að vera möguleiki að ná þessum börnum sem segjast vera stunda 

sína afþreyingu þar sem foreldra sjá ekki til, inn í félagsmiðstöðvarstarf. Það er samt 

alvarlegt hversu óvinsælt starfið er hjá þessum aldurshópi og ekki annað hægt en að 

hugsa málið og reyna komast af því hvað valdi þessu. Gæti það verið að einhæfing sé of 
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mikil og eins og rætt er um í ritgerðinni að engin stór ferð skuli vera farin með þennan 

aldurshóp? Þau börn sem sitja í nemendafélögum skólanna eru oftast í 8. – 10. bekk og 

geta börn sem eru á miðstigi átt erfiðar með að koma einhverju á framfæri við 

félagsmiðstöðvar. Í félagsmiðstöðvum er oft unglingalýðræði en ekkert er minnst á 

lýðræði hjá börnum á miðstigi (Um buskann, e.d.) Það er ekki mikið mál að laga 

starfsemina og stórbæta hana fyrir börn á aldrinum 5. – 7. bekkjar, til að það gerðist þurfa 

sveitafélög landsins hins vegar að auka fjárframlög til félagsmiðstöðva mikið. Þá væri 

hægt að ráða inn fleira starfsfólk og sinna þessu starfi mun betur. Flestir eru að gera sitt 

besta þrátt fyrir lítið fjármagn og liggur vandinn hjá sveitastjórnum landsins. Það er alveg 

á hreinu að sveitarfélög eru orðin skuldbundin til þess að hugsa meira um tómstundastarf 

eftir að lagagrein númer 33 í Grunnskólalögum var breytt á þann hátt að orðin tómstundir 

og félagsstarf var bætt við. Tækifærin eru núna til að láta að sér kveða og vonandi að 

félagsmiðstöðvarstarf þessa aldurshóps muni verði bætt til muna á næstu árum. 

Á þessum aldri á það til að vera mikið brottfall úr íþróttastarfi. Hvers vegna er engin 

ein skýring á en hægt er að færa rök fyrir því að á þessum aldri verða börn oft fyrir miklum 

áhrifum vina sinna og ef þeir hætta þá fylgja þau oft með. Einnig er þroski þeirra mismikill 

ásamt því kannski er ekki lengur jafn svalt að æfa íþróttina. Allt þetta spilar inn í hjá 

barninu sem verður þess valdandi að brottfall er mikið og mun meira hjá stelpum en 

strákum á þessum aldri (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Sem segir okkur að 

þær tómstundir sem börnin ætla að stunda verða að vera áhugaverðar og jafnvel smá 

krefjandi. Börnin fá mikið út úr því að þurfa glíma við krefjandi verkefni þar sem þau þurfa 

að sýna færni og getu til að leysa. Börnin þurfa að finna fyrir því að tómstundin sé 

skemmtilegri en að hanga og skoða myndbönd á netinu með vinum sínum eða annað í 

þeim dúr. Könnun umboðsmanns barna sýndi fram á að börn vilja láta mata sig með 

tómstundastarfi. Foreldra vilja einnig að börnin fái gott og gefandi starf og er það því í 

höndum þeirra sem vinna með börnin að það sé upplifun þeirra. Sveitafélög eiga núna í 

krafti grunnskólalaga að krefjast meira fés til félagsmiðstöðvarstarfs fyrir þennan 

aldurshóp. Í kjölfarið gæti hið góða starf félagsmiðstöðvanna komið mun meiri krafti inn í 

tómstundastarf barna á þessum aldri (Umboðsmaður barna, 2010; Amelía Björnsdóttir 

o.fl., 2009) 

Þá benda niðurstöður þessarar ritgerðar til þess að opið félagsmiðstöðvastarf geti 

gegnt lykilhlutverki til að styðja við börn sem eru í áhættu að lenda í félgaslegri einangrun. 

Þetta geta verið börn sem eiga við þunglynd og kvíða að stríða eða standa almennt séð 

höllum fæti. Í dag er aukin meðvitun og þekking á því að börn geti átt við samskonar kvilla 

og fullorðnir og lögð sé áhersla á snemmtæka íhlutun.  Hér geta félagsmiðstöðvar komið 
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sterkar inn sem mikilvægur vettvangur þar sem fagfólk veitir börnum tækifæri til þátttöku 

og styður við jákvæða sjálfsmynd þeirra. Mikil vitundarvakning hefur orðið, um 

geðsjúkdóma á Íslandi  og má segja að allir græði á því. Börn eru eins og áður segir ekki 

dæmd óþekk heldur eru yfirleitt ástæður á bakvið hegðun þeirra. Þroski barna er 

mikilvægur og það er mikilvægt fyrir okkur að reyna að hjálpa barninu að ná þeim þroska 

sem það þarf til að takast á við amstur dagsins. Tómstundastarf er allra meina bót og 

mikilvægt að sem flest börn hafi áhuga á að stunda tómstundastarf. Félagsmiðstöðvar eru 

frábær vettvangur fyrir börn til að stíga sín fyrstu skref í heimi unglinga. 
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7 Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að sýna fram á hvað sé í boði fyrir börn í 5. – 7. bekk. Eins og 

fram hefur komið er margt og mikið í boði fyrir þau og geta þau kosið sér fjölbreytta 

afþreyingu ef viljinn er fyrir hendi. Hinsvegar kom í ljós að opið félagsmiðstöðvastarf fyrir 

þennan aldur er mjög takmarkað. Aldurinn 10 – 12 ára er um margt forvitnilegur þar sem 

ýmislegt er að gerast í líkama okkar og þroska á þessum aldri. Börnin eru á grunnstigi 

gelgjunnar og vill það oft leiða til þess að þau séu ringluð og viti ekki hvað þau vilja 

(Berger, 2011). Börnin eru því ekki fullmótuð og vita ekki almennilega hvað þau vilja á 

þessum aldri. Sem leiðir það til lykta að nóg þurfi að vera í boði fyrir þau svo hægt sé að 

finna tómstund við allra hæfi.  

Öll höfum við verið á þessum aldri og oft er hægt að setja sig í spor þeirra sem nú eru 

á þessum aldri og huga að því hvað megi gera betur. Við getum alltaf gert betur og þá 

sérstaklega í málum skipulagðrar starfsemi félagsmiðstöðvar. Félagsmiðstöðvar eru snilld 

og það er gaman að vera þar, ótti fólks eru óþarfar við að unglingum muni finnast 

leiðinlegt í félagsmiðstöðvum ef börn hafa verið þar að miklu leiti frá 5. bekk. Svo 

framarlega sem þú ert með faglegt og fjölbreytt starf og það er skemmtun á bakvið það 

þá er ekkert að óttast. Börn og unglingar sækjast í það sem þeim finnst skemmtilegt og 

býður upp á frjálsræði að einhverju leiti. Þau sækjast í starfsfólk sem er ekki jafn alvarlegt 

og kennara og vilja geta rætt við það um lífið og tilveruna. Það er því von mín að 

félagsmiðstöðvar verði fljótlega í boði fyrir börn á þessum aldri 2-3 sinnum í viku. Með því 

væri hægt að ná til allra barna sem ekkert hafa að gera eftir skóla og passa betur upp á 

framtíð landsins.  

Börnin okkar eiga það besta skilið, alveg sama á hvaða aldri þau eru, og á meðan lögin 

segja að þú sért barn til 18 ára aldurs, þá er ríki og sveitarfélög skyldug til að hafa öflugt 

starf í boði fyrir þau. Það þýðir ekki að bjóða upp á frístundastarf fyrir tvo aldurshópa af 

þremur í grunnskólum landsins. Það er kominn tími á það að sveitafélögin hætti að 

mismuna og fari að sinna öllum aldurshópum jafn vel! 
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