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Formáli	

Hugmyndin	að	þessari	rannsókn	varð	til	á	meðan	ég	starfaði	á	frístundaheimili	þar	sem	

stóð	til	að	taka	á	móti	börnum	hælisleitanda.	Ekkert	varð	af	því,	en	höfundi	brá	hversu	

óformlegt	ferlið	var	og	hversu	litlar	upplýsingar	voru	varðandi	hag	þessara	barna.	

Fjölskyldan	hafði	búið	í	nágrenni	við	skólann	í	rúman	mánuð	en	börnin,	á	yngstu	stigum	

grunnskólaaldurs,	sóttu	ekki	skóla	fyrr	en	íslenskur	vinur	fjölskyldunnar	beitti	þrýstingi	

að	börnin	gætu	sótt	skóla	og	frístundaheimili.	Í	kjölfarið	leitaði	höfundur	sér	frekari	
upplýsinga	um	frítímastarf	með	flóttamönnum	og	hælisleitendum,	og	sá	fljótt	að	lítil	

þekking	væri	til	um	málefnið.	Það	hitti	svo	vel	á	við	leit	að	leiðbeinanda	að	Hanna	

Ragnarsdóttir	og	Susan	Rafik	Hama	unnu	að	verkefni	sem	snerist	um	sambærilegt	
viðfangsefni	og	höfundur	hafði	hugsað	sér	að	rannsaka.	Vill	höfundur	þakka	Hönnu	og	
Susan	sérstaklega	fyrir	mikla	aðstoð	við	hönnun	og	framkvæmd	rannsóknarinnar.	Einnig	

vil	ég	þakka	Kolbrúnu	Þ.	Pálsdóttur,	sérfræðingi	í	rannsókninni,	fyrir	góðar	ábendingar	–	

en	þær	reyndust	sérstaklega	verðmætar.	Að	lokum	vil	ég	þakka	Fanneyju	
Benjamínsdóttur,	kærustunni	minni,	fyrir	mikla	þolinmæði,	allan	rekstur	heimilis	okkar	

á	tímabili	og	yfirlestur	á	ritgerðinni.	

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

Vísindasiðareglur	Háskóla	Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	

fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	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	sjálfur	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	

ég	með	undirskrift	minni.		

	

Reykjavík,	5.	september,	2017	

	

Pétur Hjörvar Þorkelsson 
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Ágrip	

Rannsókn	þessi	fjallar	um	þátttöku	flóttabarna	í	frítímastarfi	á	höfuðborgarsvæðinu	og	

hvaða	hlutverk	það	spilar	í	aðlögunarferli	þeirra	og	fjölskyldna	þeirra	í	

endurbúsetuferlinu.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	og	

fjölskyldna	þeirra	af	frítímastarfi	og	tómstundum.	Rannsóknarspurningin	er	tvíþætt:	(1)	

Hvert	er	mikilvægi	þátttöku	flóttabarna	í	frítímastarfi	og	(2)	hvaða	þættir	styðja	við	og	

hindra	farsæla	þátttöku	þeirra	í	frítímastarfi?	Lítil	þekking	er	til	um	málefni	flóttabarna	í	
frítímastarfi	hérlendis,	en	fyrri	rannsóknir	benda	á	að	þau	standi	höllum	fæti	í	

samanburði	við	íslenska	jafnaldra	sína.	Rannsóknin	er	unnin	með	eigindlegum	

rannsóknaraðferðum	og	var	gagnaöflun	framkvæmd	með	viðtölum	við	þrjár	fjölskyldur	

sem	komu	til	Íslands	sem	flóttamenn,	þrjá	frístundaleiðbeinendur	og	þrjá	stjórnendur	
frístundaheimila.	Niðurstöðurnar	benda	til	þess	að	frítímastarf	sé	jákvætt	afl	í	

endurbúsetuferli	og	bjóði	upp	á	góðan	vettvang	fyrir	börn	til	þess	að	komast	inn	í	

jafningjahóp.	Erfiðleikar	vegna	tungumála	reyndust	hindrun	á	tækifærum	barnanna	til	
þátttöku	og	það	sama	gildir	um	fjárhagslega	byrði	af	þátttöku.	Þær	stelpur	á	

unglingsaldri	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	áttu	erfiðara	með	að	aðlagast	en	karlkyns	
jafnaldrar	þeirra	og	yngri	börn.	Fjárhagsaðstæður	foreldra	reyndust	vera	hindrun.	Tvær	
af	þremur	fjölskyldum	höfðu	ekki	efni	á	að	senda	börn	sín	á	frístundaheimili	eftir	eitt	ár	

á	Íslandi,	en	þá	eru	sveitarfélög	ekki	lengur	skyldug	til	að	veita	þeim	sérstakan	

fjárhagsstuðning	fyrir	kvótaflóttafólk.	Skólar	í	þessari	rannsókn	báru	meginábyrgð	á	
félagslegri	aðlögun	barnanna	en	frístundaheimili	og	félagsmiðstöðvar	voru	mikilvægur	

samstarfsaðili	þar	sem	börnin	fengu	tækifæri	til	þess	að	hlúa	að	félagslegri	hlið	námsins	

og	æfa	íslensku.	Mikilvægt	er	að	stjórnendur	í	frítímastarfi	geri	sér	grein	fyrir	aðstæðum	

flóttafólks	og	myndi	virkt	samstarf	við	fjölskyldur	þar	sem	endurbúsetu	á	Íslandi	fylgja	

margar	áskoranir	fyrir	flóttamenn.	
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Abstract	

Refugee	children	and	leisure	time:	Social	capital	and	the	role	of	organized	leisure	

activities	

This	research	paper	centres	on	refugee	children’s	participation	in	organized	leisure	

activities	and	its	role	in	the	process	of	adapting	to	life	after	resettlement.	The	research	

question	is	twofold:	(1)	What	is	the	importance	of	participation	in	organized	leisure	

activities	for	refugee	children	and	(2)	which	factors	support	and	hinder	a	their	
prosperous	participation	in	organized	leisure	activities?	The	objective	of	the	research	is	

to	shed	light	on	the	children’s	and	their	families’	experiences	of	organized	leisure	

activities.	There	is	little	prior	knowledge	in	the	matter	of	refugee	children’s	

participation	in	organized	leisure	activities,	but	research	suggests	they	lack	the	same	
opportunities	as	their	Icelandic	peers.	The	research	is	qualitative	and	data	was	

gathered	by	interviewing	three	refugee	families,	three	instructors	and	three	directors	

of	three	different	after-school	centres.	The	research	findings	suggest	that	organized	
leisure	activities	are	a	positive	force	in	the	resettlement	process	and	that	they	offer	a	

place	where	children	can	enter	peer	groups.	Language	barriers	proved	to	be	an	
obstacle	for	children’s	participation	and	the	same	goes	for	the	financial	cost	of	
participation.	Girls	in	their	teenage	years	who	participated	in	the	research	had	a	harder	

time	adapting	than	their	male	peers	and	younger	children.	The	families’	financial	

circumstances	proved	an	obstacle.	Two	of	the	three	families	could	not	afford	to	send	
their	children	to	after-school	centres	after	having	resided	a	year	in	Iceland.	At	that	

point	municipalities	are	not	required	to	supply	them	with	specific	financial	aid	for	quota	

refugees.	The	schools	in	this	research	bore	the	main	responsibility	of	helping	the	

children	to	adjust	socially,	but	the	after-school	centres	were	a	valuable	partner	where	

the	children	had	the	opportunity	to	tend	to	the	social	aspect	of	their	education	as	well	

as	practice	Icelandic.	It	is	important	that	directors	of	organized	leisure	activities	realize	

the	circumstances	of	refugees	and	form	a	relationship	with	families	of	refugee	children	

because	resettlement	in	Iceland	is	a	process	with	many	challenges.	
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1 Inngangur	

Hraðar	samfélagsbreytingar	og	ófriðarástand	víðsvegar,	m.a.	í	Sýrlandi,	hefur	leitt	til	

þess	að	aldrei	hafa	verið	fleiri	flóttamenn	í	heiminum.	Stór	hluti	flóttafólks	eru	börn	og	

er	lykilatriði	í	dvöl	í	nýju	landi	að	þau	finni	fyrir	öryggi	og	fái	jöfn	tækifæri	á	við	jafnaldra	

sína.	Börn	sem	gefst	þess	kostur	að	vera	á	frístundaheimili	eða	í	öðru	frítímastarfi	

öðlast	um	leið	ákveðin	tækifæri	til	þess	að	skapa	félagsleg	tengsl	og	efla	félagsauð.	

Höfundur	tekur	þá	afstöðu	að	óformleg	menntun	sé	mikilvæg,	rétt	eins	og	formleg	
menntun	og	hægt	sé	að	nálgast	hana	í	gegnum	frítímastarf.	Lítil	fræðileg	þekking	er	

almennt	til	um	menntun	flóttabarna	og	enn	minni	um	óformlega	menntun	og	mikilvægi	

frítímastarfs	í	endurbúsetu.	Þótt	fáar	séu,	hafa	fyrri	rannsóknir	sýnt	að	börn	sem	koma	

til	Íslands	á	flótta	hefur	gengið	illa	að	fóta	sig	í	frítímastarfi.	Frístundaheimili	eru	
vettvangur	til	þess	að	efla	félagsleg	tengsl	og	því	þörf	á	að	skoða	þann	málaflokk	betur.	

Forsaga	flóttafólks	sem	flutt	hefur	frá	lágtekjulöndum	til	hátekjulanda	er	oft	á	tíðum	

erfið,	það	er	hlaðið	erfiðri	lífsreynslu,	líkamlegri	sem	andlegri,	og	getur	aðlögunarferlið	í	
nýju	landi	reynst	erfitt.	Fyrri	rannsóknir	benda	til	þess	að	börn	innflytjenda	og	

minnihlutahópar	eins	og	flóttabörn	standi	höllum	fæti	félagslega	og	að	frítímastarf	geti	
verið	félagslega	eflandi	(Lichtman,	2013;	Amalía	Björnsdóttir,	Börkur	Hansen,	og	Baldur	
Kristjánsson,	2009;	Guðbjörg	Ottósdóttir	og	Helena	N.	Wolimbwa,	2011).	Þess	vegna	

var	athyglisvert	að	skoða	hvaða	hlutverk	frítímastarf	á	vegum	sveitarfélaga	gegnir	í	lífi	

og	menntun	flóttabarna	á	Íslandi	og	hvernig	því	hefur	verið	háttað.	

Aðferðafræði	rannsóknarinnar	er	eigindleg	og	byggir	gagnasöfnun	á	viðtölum.	

Þátttakendum	í	rannsókninni	má	skipta	í	tvo	hópa.	(1)	Annars	vegar	er	um	að	ræða	

foreldra	barna	sem	komu	til	landsins	í	boði	ríkisstjórnar	Íslands	sem	flóttamenn	2016	og	
(2)	hins	vegar	fagfólk	sem	starfað	hefur	með	börnum	þeirra	á	frístundaheimilum.	

Hugtakið	frítímastarf	er	í	ritgerðinni	notað	til	þess	að	ná	yfir	allt	það	félags-	og	

íþróttastarf	sem	býðst	börnum	og	ungmennum.	Ástæðan	fyrir	því	að	höfundur	notar	
þetta	hugtak,	frekar	en	mörg	önnur	sem	koma	til	greina,	er	sú	að	hann	telur	það	ná	yfir	

allt	þetta	starf.	Á	meðan	gagnasöfnun	meðal	fagfólks	fjallaði	um	frístundaheimili	(og	að	

takmörkuðu	leyti	um	félagsmiðstöð)	þá	vildi	höfundur	safna	gögnum	um	alla	þátttöku	
barnanna	og	reynslu	foreldra	af	því	starfi	sem	þeim	býðst	utan	skóla,	þ.e.	öllu	

frítímastarfi.	
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	Rannsókn	þessi	fellur	einnig	undir	stærri	rannsókn	sem	framkvæmd	er	af	

leiðbeinendum	mínum,	Hönnu	Ragnarsdóttir,	prófessor	við	Menntavísindasvið	Háskóla	

Íslands	og	Susan	Rafik	Hama,	doktorsnema	á	Menntavísindasviði	Háskóla	Íslands.	Þær	
vinna	nú	að	rannsókninni	Flóttabörn	í	skólum	á	Íslandi	sem	hófst	haustið	2016.	

Rannsóknin	fer	fram	bæði	í	leik-	og	grunnskólum	sem	hafa	tekið	á	móti	börnum	

flóttamanna,	en	einnig	verða	gögn	úr	þessari	rannsókn	nýtt.	Áætlað	er	að	rannsóknin	
taki	tvö	ár,	en	markmið	með	henni	er	að	athuga	móttöku	og	skipulag	náms	fyrir	

flóttabörn	sem	og	samstarf	við	foreldra.	Áhersla	er	að	öllu	jöfnu	lögð	á	að	skoða	reynslu	

barna	og	foreldra	af	náminu	og	frítímastarfi.	Sjá	viðauka	1	í	lok	ritgerðar.	

1.1	Markmið	rannsóknar	
Markmið	með	rannsókninni	er	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	og	fjölskyldna	þeirra	af	

frítímastarfi.	Rannsóknarspurningin	er	tvíþætt:	(1)	Hvert	er	mikilvægi	þátttöku	í	
frítímastarfi	fyrir	flóttabörn	og	(2)	hvaða	þættir	styðja	við	og	hindra	farsæla	þátttöku	í	

frítímastarfi?	Höfundur	skoðar	annars	vegar	sjónarhorn	fagfólks	á	frístundaheimilum	

sem	starfar	með	börnunum	og	hins	vegar	sjónarhorn	fjölskyldnanna.	Þekking	varðandi	
aðstæður	flóttabarna	í	frítímastarfi	á	Íslandi	er	af	skornum	skammti	og	er	rannsókninni	

ætlað	að	bregðast	við	því.	Niðurstöður	rannsókna	sem	unnar	hafa	verið	í	þessum	

málaflokki	benda	til	þess	að	flóttabörnum	gangi	illa	að	feta	sig	í	frítímastarfi	(Guðbjörg	
Ottósdóttir	og	Helena	N.	Wolimbwa,	2011).				

Sjónarhorninu	er	beint	að	aðstæðum	og	upplifun	fjölskyldna	og	að	þeim	þáttum	

sem	styðja	við	og	hindra	þátttöku	þeirra	í	frítímastarfi.	Megináhersla	var	lögð	á	börn	á	

frístundaheimilum	og	yngri	börn,	en	við	gagnaöflun	komu	einnig	upp	áhugaverðir	
punktar	um	eldri	börn	á	grunnskólaaldri.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	nýtast	vonandi	á	

tvenna	vegu.	(1)	Niðurstöðurnar	nýtist	rannsakendum	til	þess	að	fá	innsýn	í	mikilvægi	

frítímastarfs	í	lífi	flóttabarna	og	er	hvatning	fyrir	fleiri	til	þess	að	rannsaka	þennan	
málaflokk.	(2)	Annars	vegar	vonar	höfundur	að	rannsóknin	nýtist	fagfólki	í	frítímastarfi	

til	þess	að	skilja	betur	þær	aðstæður	sem	mæta	börnum	sem	hefja	nýtt	líf	hér	á	landi	

eftir	að	hafa	flúið	heimaland	sitt.	Hagnýt	markmið	með	rannsókninni	eru	þar	af	leiðandi	
að	afla	upplýsinga	sem	hjálpa	fagfólki	að	móta	starf	með	flóttabörnum	á	þann	máta	að	

þau	auki	félagsleg	tengsl.	Einnig	vonar	höfundur	að	rannsóknin	geti	nýst	

menntayfirvöldum	sveitarfélaga	til	þess	að	móta	stefnu	í	frítímastarfi	til	þess	að	gefa	
flóttabörnum	tækifæri	til	þess	að	efla	félagsleg	tengsl	svo	þeim	farnist	betur	að	fóta	sig	

í	nýjum	aðstæðum.		
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1.2	Rannsakandi	og	efniviður	rannsóknar	
Höfundur	valdi	efnivið	rannsóknarinnar	að	mestu	leyti	út	frá	starfsreynslu	því	hann	
hefur	starfað	á	vettvangi	frítímans	í	þrjú	ár,	í	raun	allan	sinn	starfsferil	eftir	að	hann	

útskrifaðist	úr	BA-námi	í	mannfræði.	Bæði	sem	almennur	starfsmaður	á	frístundaheimili	

og	í	félagsmiðstöð,	sem	stuðningsfulltrúi	og	stjórnandi	á	frístundaheimili	og	

verkefnastjóri	í	frístundamiðstöð.	Höfundur	hefur	enga	beina	starfsreynslu	með	
flóttabörnum	en	hefur	unnið	mikið	með	fjölmenningu	í	sínu	starfi.	Frístundaheimilin	eru	

kjörin	vettvangur	fyrir	óformlegt	nám	–	sérstaklega	fyrir	börn	sem	búa	við	aðstæður	

sem	valda	því	að	þau	standa	höllum	fæti	félagslega.	

Frístundaheimili	geta	boðið	upp	á	öruggan	og	skemmtilegan	vettvang	þar	sem	

frístundaleiðbeinendur	huga	sérstaklega	að	því	að	börn	tileinki	sér	þá	hæfni	sem	gerir	

þeim	kleift	að	taka	þátt	í	samfélaginu.	Lykilþáttur	í	starfi	frístundaheimila	er	að	styrkja	
börn	í	jákvæðum	félagslegum	samskiptum,	styrkja	sjálfsmynd	þeirra	og	hjálpa	þeim	að	
spreyta	sig	á	nýju	tungumáli	til	að	þeim	líði	vel	í	frítíma	sínum.	Á	meðan	skólinn	er	sú	

stofnun	sem	börn	eyða	hvað	mestum	tíma	í	má	ekki	gleyma	því	að	á	yngri	árum	
grunnskólaaldurs	eyða	mörg	börn	meiri	tíma	yfir	árið	í	frítímastarfi.	Því	er	mikilvægt	að	
huga	vel	að	þeim	þætti	í	menntun	barna	–	ekki	síst	því	frítíminn	hefur	þróast	í	þá	átt	

verða	meira	og	meira	stofnanabundinn.	Í	gegnum	samtöl	við	kollega	og	með	því	að	rýna	
í	fyrri	rannsóknir	komst	höfundur	að	þeirri	niðurstöðu	að	of	lítil	formleg	þekking	sé	til	
staðar	um	málefni	barna	flóttamanna	í	frítímastarfi.	Þar	sem	sífellt	er	stefnt	að	því	að	

gera	frítímastarf	enn	faglegra,	og	það	nú	orðið	stór	hluti	í	skipulögðum	degi	barna	
fannst	höfundi	sá	efniviður	sem	hann	valdi	sér	kjörið	verkefni	fyrir	þessa	rannsókn.	

	Aðstæður	flóttamanna	fá	að	mati	höfundar	ekki	nægilega	fræðilega	umfjöllun.	

Aldrei	hafa	verið	fleiri	á	flótta	í	heiminum	en	þegar	þessi	orð	eru	skrifuð,	og	hækkar	

talan	á	hverjum	degi.	Það	er	ekki	síst	af	þeim	sökum	sem	höfundur	kaus	að	fjalla	um	
frítímaþjónustu	og	aðstæður	flóttamanna.	Frítímastarf	getur	gegnt	jákvæðu	hlutverki	í	

lífi	barna	og	ungmenna	sem	huga	þarf	sérstaklega	að	hvað	varðar	félagslegan	þátt	þess.	

Margar	íslenskar	rannsóknir	á	félagsmiðstöðvum	(Eygló	Rúnarsdóttir,	2011)	og	
frístundaheimilum	styðja	við	þessa	fullyrðingu	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2012).	Reynsla	

höfundar	er	sú	að	börn	innflytjenda	eru	líklegri	til	þess	að	ganga	verr	félagslega.	

Ástæðurnar	eru	ýmsar	en	tvennt	hefur	leitt	höfund	til	að	vera	talsmaður	þess	að	börn	

innflytjenda	hafa	sérstaklega	gott	af	því	að	sækja	frístundaheimili:	Frístundaheimilin	
veita	börnum	tækifæri	til	að	verja	stórum	hluta	dags	en	ella	í	íslensku	málaumhverfi	og	

hátt	hlutfall	barna,	sérstaklega	í	1.	og	2.	bekk,	fer	þangað	beint	eftir	að	skóladegi	lýkur.	
Það	segir	sig	sjálft	að	tækifæri	til	þess	að	mynda	vinatengsl	og	eyða	tíma	með	
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jafnöldrum	minnka	ef	flestir	jafnaldrar	þínir	eru	uppteknir,	á	stað	sem	þú	hefur	ekki	

aðgang	að.	Það	er	nefnilega	svo	með	frístundaheimili	að	þótt	börn	eigi	rétt	á	aðgengi	þá	

getur	verið	kostnaðarsamt	fyrir	foreldra	að	senda	börn	sín	þangað.	Höfundur	hefur	oft	
orðið	vitni	að	því	að	börn	sem	vilja	koma	á	frístundaheimili,	og	hefðu	mjög	gott	af	því,	

eru	ekki	skráð	þar	sökum	fjárhags	foreldra	og	fá	þar	af	leiðandi	ekki	aðgengi.	Þetta	

finnst	höfundi	afar	sorglegt	og	var	að	hluta	til	kveikjan	að	þessari	rannsókn.	

Höfundur	játar	því	ákveðna	hlutdrægni	og	verður	ritgerðin	að	lesast	með	þeim	

forsendum	–	en	enginn	er	í	raun	hlutlaus.	Höfundur	lítur	ekki	á	þessa	reynslu	sem	

ákveðinn	bagga	heldur	styrkleika	og	vonast	til	að	útkoma	þessarar	rannsóknar	nýtist	

þeim	sem	hyggjast	skoða	málefni	flóttabarna	á	Íslandi	og	enn	fremur	er	það	von	hans	
að	hún	nýtist	þeim	sem	starfa	með	þeim	á	vettvangi	frítímans.	Þessi	kafli	er	því	ekki	síst	

skrifaður	til	þess	að	veita	lesendum	innsýn	í	hvaðan	þessi	skrif	koma.	Með	því	að	gera	

grein	fyrir	þeirri	reynslu	sem	höfundur	byggir	verkefnið	á	fær	lesandinn	betri	skilning	á	
skrifunum	í	heild.	Rannsakandi	getur	aldrei	verið	fullkomlega	hlutlaus	og	með	því	að	

ígrunda	frá	hvaða	bakgrunni	hann	kemur	öðlast	lesandinn	meiri	skilning	á	skrifunum.		
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1.3	Skipulag	ritgerðar	
Í	eftirfarandi	ritgerð	er	fjallað	um	hverjar	áskoranir	og	þarfir	flóttabarna	í	nýju	landi	geta	
verið,	út	frá	rannsóknum	og	kenningum	um	félagsauð,	með	tilliti	til	hlutverks	

frítímastarfs.	Ritgerðin	endar	síðan	á	umfjöllun	um	rannsókn	á	þessu	efni	í	íslensku	

samhengi.	Ritgerðinni	er	skipt	upp	í	sjö	kafla.	

Í	þessum	fyrsta	kafla	má	finna	inngang,	markmið	rannsóknarinnar	og	umfjöllun	um	

rannsakanda	og	tengingu	við	rannsóknarefnið.	Í	öðrum	kafla	getur	lesandi	kynnt	sér	

bakgrunn	rannsóknar,	en	hann	þjónar	þeim	tilgangi	að	veita	lesendum	tækifæri	til	þess	

að	kynnast	þeim	lykilhugtökum	sem	ritgerðin	snýst	um	sem	ekki	eru	af	fræðilegum	
toga.	Í	kafla	þrjú	má	finna	umfjöllun	um	fræðilegan	bakgrunn	rannsóknarinnar.	Kaflinn	

byrjar	á	kenningum	um	félagsauð,	síðan	kemur	umfjöllun	um	óformlegt	nám	og	endar	

kaflinn	á	fyrri	rannsóknum	með	innflytjenda-	og	flóttabörnum	þar	sem	félagsleg	hlið	
óformlegs	náms	er	sett	í	forgrunn.	Í	kafla	fjögur	er	farið	yfir	rannsóknina	sjálfa	–	
framkvæmd,	þátttakendur	og	siðferðileg	álitamál.	Í	kafla	fimm	eru	niðurstöður	

rannsóknarinnar	en	þeim	er	skipt	niður	í	fjögur	meginþemu:	Fjárskort,	upplýsingaflæði,	
frístundaheimili	sem	vettvangur	fyrir	aukin	félagstengsl	og	upplýsingamiðlun	til	
starfsmanna.	Þar	á	eftir	má	finna	kaflann	Umræða	og	ályktanir,	en	þar	tengir	höfundur	

saman	fræðilegar	forsendur	rannsóknarinnar	og	niðurstöður.	Ritgerðin	endar	síðan	á	
lokaorðum,	en	heimildaskrá	og	viðaukar	eru	aftast.	
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2 Bakgrunnur	rannsóknar	

Í	eftirfarandi	kafla	er	bakgrunnsumfjöllun	um	efnivið	rannsóknarinnar	og	samhengi	

hennar.	Þar	sem	menntarannsóknir	geta	notið	góðs	af	þekkingu	frá	mörgum	

fræðasviðum	er	mikilvægt	að	upplýsingar	um	bakgrunn	rannsóknar	fylgi	með	svo	

lesandi	skilji	samhengi	hennar.	Þ.e.	hver	skrifaði	rannsóknina,	af	hverju	og	hvaða	nálgun	

er	tekin.	Þær	upplýsingar	sem	má	finna	í	þessum	kafla	hjálpa	víðari	hóp	lesenda	að	

skilja	efni	hennar.	Að	sama	skapi	nýtist	kaflinn	til	þess	að	útlista	nákvæmlega	hvernig	
þau	lykilhugtök	rannsóknarinnar	sem	ekki	eru	af	fræðilegum	toga	eru	skilgreind.	

Fræðilegan	grunn	rannsóknarinnar	má	finna	í	kafla	þrjú.	

Kaflanum	er	skipt	upp	í	fjóra	undirkafla	og	hefst	á	umfjöllun	um	flóttamenn	og	

hvernig	hugtakið	er	skilgreint	í	ritgerðinni.	Næsti	undirkafli	fjallar	um	kvótaflóttamenn.		
Hugtakið	nær	til	þeirra	flóttamanna	sem	boðin	hefur	verið	endurbúseta	í	þriðja	landi,	
það	er	að	segja,	hvorki	því	landi	sem	þeir	eru	nú	búsettir	í	né	heimalandi	sínu.	

Þátttakendum	í	rannsókninni	var	boðin	endurbúseta	á	Íslandi.	Síðan	fylgir	stutt	sögulegt	
yfirlit	um	kvótaflóttamenn	á	Íslandi	og	þá	stöðu	sem	mætir	þeim	við	komu	til	landsins	
og	endar	undirkaflinn	á	upplýsingum	um	stöðu	flóttamanna	í	leit	að	endurbúsetu	um	

allan	heim.	Þátttakendur	í	rannsókninni	eru	sýrlenskir	flóttamenn	sem	eiga	það	
sameiginlegt	að	hafa	upprunalega	flúið	frá	stríðinu	í	Sýrlandi	til	Líbanon	í	leit	að	

öruggari	aðstæðum	fyrir	fjölskyldur	sínar.	Í	þriðja	undirkafla	þessa	kafla	má	finna	

upplýsingar	um	Sýrland	og	Líbanon.	Seinasti	undirkaflinn	fjallar	um	frítímastarf	á	vegum	
sveitarfélaga.	Í	honum	má	finna	yfirlit	um	þann	vettvang	sem	gagnaöflun	fer	fram	á.	Þar	

getur	lesandi	fundið	skilgreiningu	á	hugtakinu	frítímastarf	sem	birtist	víða	í	ritgerðinni	

ásamt	því	að	hlutfall	barna	er	skilgreint	sem	sækir	frístundaheimili	eftir	sveitarfélögum	
á	höfuðborgarsvæðinu.	
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2.1	Flóttamenn	
Flóttamenn	hafa	verið	mikið	í	kastljósinu	síðastliðin	ár.	Allur	gangur	er	á	hvernig	
hugtakið	flóttamaður	er	notað	í	fjölmiðlum	og	daglegu	tali.	Höfundur	styðst	við	sömu	

skilgreiningu	og	ríkisstjórn	Íslands	–	sem	styðst	við	flokkanir	Flóttamannastofnunar	

Sameinuðu	þjóðanna	eins	og	þær	birtast	í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	

réttarstöðu	flóttamanna	frá	1951.	Rannsókn	þessi	snýr	að	hluta	til	að	þjónustu	sem	
veitt	er	til	flóttamanna,	en	viðmælendur	komu	allir	til	Íslands	sem	kvótaflóttamenn.		

Höfundur	telur	nauðsynlegt	að	útlista	og	skilgreina	nákvæmlega	þá	hópa	sem	

rannsóknin	nær	til,	og	að	hvaða	leyti	niðurstöður	rannsóknarinnar	nýtast	öðrum	hópum	
flóttafólks	sem	ekki	falla	undir	flokkinn	kvótaflóttafólk	–	sem	er	skilgreindur	í	næsta	

undirkafla,	kafla	2.2.		

Flóttamaður	er	sá	sem	af	einhverjum	ástæðum	flýr	heimaland	sitt	vegna	ofsókna	

eða	annarra	atvika	sem	ógna	lífi	eða	heilsu	viðkomandi.	Einstaklingur	getur	þannig	ekki	
verið	flóttamaður	í	eigin	landi,	þótt	viðkomandi	búi	við	lífshættulegar	aðstæður	eða	sé	

á	flótta	undan	ofsóknum.	Í	slíkum	tilfellum	nær	hugtakið	vegalaust	fólk	innan	eigin	
lands	(e.	Internally	displaced	persons)	utan	um	aðstæður	þeirra	(Flóttamannastofnun	
Sameinuðu	þjóðanna,	1951).	

Flóttamaður	kemur	eðli	málsins	samkvæmt	alltaf	erlendis	frá	og	styðst	höfundur	þar	
af	leiðandi	að	hluta	til	við	rannsóknir	á	innflytjendum,	enda	aðstæður	að	ákveðnu	leyti	

sambærilegar,	sérstaklega	hvað	varðar	tungumál	og	takmarkað	félagsnet.	Hugtökum	er	
ekki	ætlað	að	ná	fullkomlega	yfir	raunverulegar	aðstæður,	heldur	er	þeim	ætlað	að	lýsa	
þeim	eftir	bestu	getu.	Fólk	er	fyrst	og	fremst	fólk	þótt	ákveðin	hugtök	séu	notuð	til	þess	

að	lýsa	aðstæðum	þeirra.	Þau	geta	átt	illa	við	raunverulegar	aðstæður	þótt	lögum	og	

alþjóðasáttmálum	samkvæmt	eigi	þau	við.	Nánar	tiltekið,	samkvæmt	íslenskum	lögum	

um	útlendinga,	er	flóttamaður:	

útlendingur	sem	er	utan	heimalands	síns	af	ástæðuríkum	ótta	við	að	vera	

ofsóttur	vegna	kynþáttar,	trúarbragða,	þjóðernis,	aðildar	að	tilteknum	

þjóðfélagshópi	eða	vegna	stjórnmálaskoðana	og	getur	ekki,	eða	vill	ekki,	
vegna	slíks	ótta	færa	sér	í	nyt	vernd	þess	lands;	eða	sá	sem	er	ríkisfangslaus	

og	er	utan	þess	lands	þar	sem	hann	áður	hafði	reglulegt	aðsetur	vegna	slíkra	

atburða	og	getur	ekki,	eða	vill	ekki,	vegna	slíks	ótta	hverfa	aftur	þangað	(Lög	

um	útlendinga	nr.	80/2016).	

Samkvæmt	íslenskum	lögum	um	útlendinga	er	sá	sem	hingað	kemur	sjálfur	sem	

flóttamaður,	fyrst	skilgreindur	sem	hælisleitandi,	þangað	til	umsókn	viðkomandi	hefur	
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annaðhvort	verið	synjað	eða	samþykkt.	Ef	umsóknin	er	samþykkt	dvelur	viðkomandi	á	

landinu	með	stöðu	flóttamanns	og	fær	þar	af	leiðandi	hæli	á	Íslandi.	Ef	umsókninni	er	

synjað	er	viðkomandi	fluttur	burt	af	landi,	en	getur	þó	sótt	um	tímabundið	dvalarleyfi,	
skv.	13.	grein	útlendingalaga	ef:		

útlendingur	getur	sýnt	fram	á	ríka	þörf	á	vernd,	t.d.	af	heilbrigðisástæðum,	

eða	vegna	erfiðra	félagslegra	aðstæðna	viðkomandi	eða	erfiðra	almennra	
aðstæðna	í	heimaríki	eða	í	landi	sem	honum	yrði	vísað	til	eða	vegna	annarra	

atvika	sem	ekki	má	með	réttu	gera	honum	að	bera	ábyrgð	á.	Sérstaklega	

skal	taka	tillit	til	þess	ef	um	barn	er	að	ræða	og	skal	það	sem	barni	er	fyrir	

bestu	haft	að	leiðarljósi	við	ákvörðun	(lög	um	útlendinga	nr.	96/2002).	

Þátttakendum	í	þessari	rannsókn	var	boðið	að	koma	til	landsins	af	ríkisstjórn	Íslands	

og	eru	því	skilgreindir	sem	kvótaflóttafólk.	

2.2	Kvótaflóttafólk	
Á	hverju	ári	býður	ríkisstjórn	Íslands	hópi	af	flóttamönnum	endurbúsetu	(e.	

resettlement)	á	Íslandi	og	er	almennt	talað	um	þá	flóttamenn	sem	kvótaflóttamenn.	
Endurbúsetan	felur	í	sér	að	flóttamenn	fái	óafturkræft	dvalarleyfi	og	tækifæri	til	þess	að	

gerast	ríkisborgarar	þessa	lands	(Flóttamannastofnun	Sameinuðu	þjóðanna,	2011).	

Flóttamenn	sem	fá	endurbúsetu	á	Íslandi	geta	gerst	ríkisborgarar	eftir	fjögur	ár	en	þurfa	
til	þess	að	standast	tungumálapróf.	Fyrstu	kvótaflóttamennirnir	komu	árið	1956,	en	í	

lok	árs	2016	höfðu	597	sest	að	á	Íslandi.	Ferlið	er	mjög	strembið	og	töluvert	tengt	
pólitískum	og	samfélagslegum	aðstæðum	hvers	tíma,	þar	sem	ríkisstjórnin	hefur	frjálsar	

hendur	hversu	mörgum	hún	býður	og	hver	það	er	sem	fær	boð.	Því	komu	aðeins	sex	

manns	árið	2009	og	enginn	árið	áður.	Efnahagshrunið	árið	2008	orsakar	þessar	lágu	

tölur,	skv.	skýrslu	ríkisstjórnar	til	Flóttamannanefndar	Sameinuðu	þjóðanna.		

(Ríkisstjórn	Íslands,	2016).	

Alls	komu	36	manns	sem	kvótaflóttamenn	árin	2009-2015	en	2016	komu	töluvert	

fleiri,	eða	56	manns,	allir	frá	Sýrlandi.	Árið	2017	hefur	að	sama	skapi	metfjöldi	

kvótaflóttamanna	komið	til	landsins,	en	þann	4.	apríl	höfðu	alls	40	flóttamenn	fengið	
endurbúsetu	á	Íslandi	(Ríkisstjórn	Íslands,	2016;	Velferðarráðuneytið,	án	dagsetningar).	

Árið	1996	var	flóttamannanefnd	sett	á	laggirnar,	en	hlutverk	hennar	er	m.a.	að	fara	yfir	

lista	af	flóttamönnum	frá	Flóttamannanefnd	Sameinuðu	þjóðanna	og	velja	hver	fær	
boð.	Á	listanum	eru	fleiri	en	sá	fjöldi	sem	ríkisstjórnin	mun	endanlega	bjóða	og	er	lögð	

áhersla	á	að	þeir	sem	fái	boðið	hafi	bæði	þörf	og	áhuga.	Ríkisstjórnin	setur	sér	ákveðna	
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stefnu	hvaða	hópum	hún	vill	bjóða	og	síðan	2005	hefur	áhersla	verið	lögð	á	konur	í	

hættu	(e.	Women	at	risk).	Árið	2016	var	áherslan	lögð	á	flóttamenn	frá	Sýrlandi	

(Ríkisstjórn	Íslands,	2016).	

Ríkisstjórnin	byggir	ákvörðun	sína	á	ráðgjöf	frá	flóttamannaráði,	en	í	því	eru	fulltrúar	

frá	innanríkis-,	velferðar-	og	utanríkisráðuneytinu	og	Íslandsdeild	Rauða	Krossins.	

Velferðarráðuneytið	tekur	endanlega	ákvörðun	um	hverjum	er	boðið	og	ber	að	sama	

skapi	ábyrgð	á	inntöku	og	aðlögun	þeirra.	Flóttamenn	sem	fá	endurbúsetu	á	Íslandi	er	
boðið	tveggja	og	hálfs	dags	kynning	á	íslenskri	menningu	auk	upplýsinga	um	búsetu	í	

nýju	landi,	m.a.	um	réttindi	sín	og	skyldur	sem	íbúar	(Ríkisstjórn	Íslands,	2016).	Við	

komuna	fá	kvótaflóttamenn	ítarlega	aðstoð	út	fyrsta	ár	sitt	í	landinu.	Tilgangur	með	
þeirri	stefnu	er	að	gera	þeim	kleift	að	setjast	að	á	þann	hátt	að	þeir	geti	tekið	þátt	í	

samfélaginu	til	frambúðar.	Kvótaflóttafólk	fær	töluvert	betri	aðstoð	frá	hinu	opinbera	

en	þeir	flóttamenn	sem	koma	hingað	á	eigin	vegum,	en	þegar	þeir	hafa	fengið	stöðu	
flóttamanns	(og	eru	þar	af	leiðandi	ekki	lengur	hælisleitendur)	njóta	þeir	ekki	sérstaks	

fjárstyrks,	þrátt	fyrir	að	oft	á	tíðum	sé	þörfin	mikil	(Alþjóðamálastofnun	Háskóla	Íslands,	

2017).		

Fyrsta	árið	í	endurbúsetu	getur	reynst	mörgum	erfitt,	enda	margt	sem	þarf	að	huga	

að	í	nýju	landi	og	bera	margir	með	sér	erfiða	og	langa	reynslu	(Flóttamannastofnun	

Sameinuðu	þjóðanna,	2011).	Kvótaflóttamenn	fá	ítarlega	þjónustu	fyrsta	árið.	
Velferðarráðuneytið,	bæjarfélög	og	Rauði	Krossinn	mynda	stjórnarhóp.	Hans	hlutverk	
er	meðal	annars	að	tryggja	flóttamönnunum	viðeigandi	stuðning	frá	viðkomandi	

bæjarfélagi.	Ríkisstjórnin	gerir	samning	við	það	bæjarfélag	sem	tekur	á	móti	viðkomandi	

flóttamönnum.	Bæjarfélagið	síðan	skipuleggur	ákveðið	teymi,	með	aðstoð	frá	Rauða	
krossinum,	í	þeim	tilgangi	að	auðvelda	flóttafólki	endurbúsetu	og	tryggja	því	aðgang	að	

menntun,	atvinnu,	húsnæði,	sértækum	stuðningi	fyrir	börn,	fjárhagsaðstoð,	aðgang	að	

heilbrigðisþjónustu	og	aðra	aðstoð	sem	styður	við	velgengni	í	endurbúsetuferlinu	
(Ríkisstjórn	Íslands,	2016).	

Flóttamannastofnun	Sameinuðu	þjóðanna	hvetur	aðildarríki	til	þess	að	taka	við	

flóttamönnum	–	en	þörfin	er	stöðug	og	aðeins	34	ríki	taka	við	kvótaflóttamönnum	til	
endurbúsetu.	Frá	árinu	1995	til	ársins	2015	hefur	fjöldi	umsókna	um	endurbúsetu	á	

heimsvísu	tvöfaldast.	Aukningin	hefur	verið	mest	á	seinustu	árum,	en	helmingi	fleiri	

umsóknir	berast	nú	árlega	en	gerðu	árið	2012.	Bein	tengsl	eru	á	milli	heildarfjölda	

flóttamanna	og	þeirra	sem	þurfa	endurbúsetu,	en	rúmlega	1.1	milljón	flóttamanna	
bíður	endurbúsetu	-	8%	af	heildarfjölda	flóttamanna.	Af	þeim	134.044	umsóknum	sem	

bárust	Flóttamannastofnun	Sameinuðu	þjóðanna	árið	2015	voru	53.305	frá	Sýrlandi.	
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Allir	umsækjendur	hafa	flúið	til	nágrannalanda;	helst	Jórdaníu,	Líbanon	og	Tyrklands	og	

geta	hvorki	verið	þar	áfram	né	snúið	aftur	heim	til	Sýrlands,	en	endurbúseta	býðst	

einungis	þeim	sem	geta	hvorki	dvalið	öruggir	í	því	landi	sem	þeir	hafa	leitað	hælis	í,	né	
snúið	aftur	heim	(Flótamannastofnun	Sameinuðu	þjóðanna,	2015a;	

Flóttamannastofnun	Sameinuðu	þjóðanna,	2015b). 

2.3	Sýrland	og	Líbanon 
Þau	börn,	ungmenni	og	fjölskyldur	sem	fjallað	er	um	í	þessari	rannsókn	eiga	það	öll	

sameiginlegt	að	hafa	komið	sem	flóttamenn	frá	Líbanon.	Öll	áttu	þau	engra	kosta	völ	

nema	að	flýja	heimaland	sitt,	Sýrland,	eftir	að	ófriðarástand	braust	út	árið	2011.	Stríðið	
hófst	Í	kjölfar	arabíska	vorsins	þar	sem	leiðtogum	nokkurra	Mið-Austurlanda,	sem	

höfðu	að	mati	þegna	sinna	dvalið	of	lengi	við	völd,	var	steypt	af	stóli.	Fyrir	stríðið	var	

Sýrland	flokkað	sem	meðaltekjuland	(e.	middle-income	country)	með	vaxandi	miðstétt	
og	góð	lífsgæði	fyrir	stóran	hluta	almennings.	Erfitt	er	að	koma	því	almennilega	til	skila	

hversu	mikilli	eyðileggingustríðið	hefur	valdið.	Almenningur	í	landinu	hefur	þurft	að	

gjalda	hvað	mest	fyrir	ófriðinn,	en	rúmlega	11.5%	íbúa	landsins	hefur	slasast	eða	látið	
lífið	á	tímabilinu	2011	til	2016.	Reglulegar	fréttir	um	stríðsglæpi	og	eyðileggingu	á	

fornminjum	gera	stríðið	sérstaklega	átakanlegt	og	erfitt	fyrir	íbúa	landsins.	Ástandið	er	

hörmulegt,	ekki	síst	fyrir	framtíðarkynslóðir	Sýrlendinga.	Um	2.9	milljónir	sýrlenskra	
barna,	undir	fimm	ára	aldri,	þekkja	ekki	annað	ástand	en	stríð	og	eyðileggingu	í	

heimalandi	sínu	(Akbarzadeh	og	Conduit,	2016;	Strategic	steering	group,	2016).		

Fyrir	stríðið	var	menntakerfi	Sýrlands	mjög	gott,	en	næstum	100%	skólasókn	var	

meðal	sýrlenskra	barna.	Í	dag	er	Sýrland	með	næstverstu	aðsóknartölur	hvað	
skólagöngu	ungra	barna	varðar,	í	samanburði	við	önnur	ríki	heimsins.	Á	mörgum	

svæðum	fylgir	því	mikil	hætta	að	ferðast	til	og	frá	skóla	en	auk	þess	er	einn	af	hverjum	

þremur	skólum		ekki	starfræktur	lengur.	Um	3.500	skólar	víðsvegar	um	Sýrland	hafa	
eyðilagst	eða	verið	notaðir	í	stríðsrekstri	síðan	stríðið	byrjaði.	Ótalmargir	Sýrlendingar	

hafa	neyðst	til	þess	að	flýja	heimaland	sitt	og	sjá	sér	ekki	fært	að	snúa	aftur	

(Akbarzadeh	og	Conduit,	2016;	Strategic	Steering	Group,	2016).	Sú	ákvörðun	er	eflaust	
átakanleg,	enda	erfiðar	aðstæður	og	mikil	óvissa	sem	tekur	á	móti	þeim	sem	fara	á	

flótta.	Þátttakendur	í	þessari	rannsókn	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	flúið	fyrst	til	

Líbanon,	þaðan	sem	þeim	var	seinna	boðin	endurbúseta	á	Íslandi.	

	Í	Líbanon	eru	formlega	skráðir	rétt	yfir	milljón	Sýrlendingar,	en	hugsanlega	eru	

rauntölur	hærri	þar	sem	strax	árið	2013	taldi	ríkisstjórn	Líbanon	að	töluvert	fleiri,	eða		

rúmlega	ein	og	hálf	milljón	Sýrlendinga	væru	þar.	Aðstæður	Sýrlendinga	í	Líbanon	eru	
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oft	á	tíðum	slæmar.	Margir	hafa	slakt	aðgengi	að	heilbrigðisþjónustu	og	algengt	er	að	

börn	hafi	skertan	aðgang	að	skólum.	Líbanon	er	illa	í	stakk	búið	að	taka	á	móti	þeim	

fjölda	sem	þar	hefur	sótt	um	hæli,	en	íbúafjöldi	landsins	hækkaði	um	25%	frá	2011	til	
2013.	Líbanon	þarf	mikinn	fjárstuðning	frá	alþjóðasamfélaginu	til	þess	að	geta	boðið	

sýrlenskum	flóttamönnum	upp	á	grunnþjónustu,	sem	hingað	til	hefur	sárlega	vantað	

(Flóttamannastofnun	Sameinuðu	þjóðanna,	2017;	Refaat	og	Mohanna,	2013).	

2.4	Frítímastarf	á	vegum	sveitarfélaga	
Töluverðar	breytingar	hafa	átt	sér	stað	í	íslensku	grunnskólastarfi	undanfarin	ár.	Má	þar	

helst	nefna	aukna	áherslu	á	skóla	án	aðgreiningar	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	Dóra	S.	
Bjarnason,	Kristín	Erla	Harðardóttir,	Lára	Rún	Sigurvinsdóttir,	Sigrún	Sif	Jóelsdóttir	og	

Steingerður	Ólafsdóttir,		2015)	og	á	frístundaheimili	(Kolbrún	Pálsdóttir,	2012).	

Hugmyndin	um	skóla	án	aðgreiningar	á	margt	skylt	við	efni	þessarar	rannsóknar	en	
hugmyndafræðin	miðar	að	því	að	koma	til	móts	við	náms-	og	félagslegar	þarfir	

nemenda.	Lýðræði	og	félagslegt	réttlæti	eru	hornsteinar	hugmyndafræðinnar	og	er	

mikil	áhersla	lögð	á	að	þarfir	nemenda	séu	mismunandi	og	þar	af	leiðandi	þurfi	
umhverfið	og	starfshættir	að	koma	til	móts	við	einstaklingsbundnar	þarfir	hvers	og	eins	

(Anna	Kristín	Sigurðardóttir	ofl.,	2015).	Rannsókn	þessi	snýr	hins	vegar	að	frítímastarfi	

en	gagnaöflun	í	þessari	rannsókn	á	sér	einkum	stað	á	frístundaheimilum,	sem	rekin	eru	
af	sveitarfélögum.		

Hugtakið	frítímastarf	er	í	ritgerðinni	notað	til	þess	að	ná	yfir	allt	það	félags-	og	

íþróttastarf	sem	stendur	börnum	og	ungmennum	til	boða.	Ástæðan	fyrir	því	að	

höfundur	styðst	við	þetta	hugtak	frekar	en	mörg	önnur	sem	koma	til	greina	
(frístundastarf,	tómstundstarf,	æskulýðsstarf)	er	einmitt	sú	að	hann	telur	það	ná	yfir	allt	

þetta	starf.	Á	meðan	gagnasöfnun	meðal	fagfólks	í	frítímastarfi	fjallaði	um	

frístundaheimili	(og	að	takmörkuðu	leyti	um	félagsmiðstöð,	þar	sem	starfsmenn	unnu	á	
báðum	stöðum)	þá	vildi	höfundur	safna	gögnum	um	alla	þátttöku	barnanna	og	reynslu	

foreldra	í	öllu	því	starfi	sem	þeim	býðst	utan	skóla,	þ.e.	öllu	frítímastarfi.	

Þrjú	stærstu	bæjarfélög	höfuðborgarsvæðisins,	Reykjavík,	Kópavogur	og	

Hafnarfjörður,	bjóða	börnum	í	1.	til	4.	bekk	grunnskóla	að	sækja	frístundaheimil	frá	1.	–	

4.	bekk	og	félagsmiðstöð	frá	5.	–	10.	bekk	(Fræðslu	og	frístundaþjónusta	Hafnarfjarðar,	

2016;	Kópavogsbær,	2015;	Skóla-	og	frístundasvið	Reykjavíkurborgar,	2015).	Starfsskrár	

Reykjavíkurborgar	og	sveitarfélaganna	tveggja	eru	upp	á	margt	mjög	sambærilegar.	
Lykiláhersla	er	lögð	á	að	börn	og	ungmenni	hafi	aðgang	að	uppbyggjandi	vettvangi	til	

þess	að	eyða	frítímanum.	Frístundaheimilin	eru	starfrækt	þar	sem	fagmennska	í	starfi	er	
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höfð	að	leiðarljósi	með	stuðningi	menntayfirvalda	viðkomandi	sveitarfélags.	Í	

Hafnarfirði	og	Kópavogi	heyra	frístundaheimilin	undir	skólastjóra	en	í	Reykjavík	eru	þau	

starfrækt	af	frístundamiðstöðvum,	sem	tilheyra	Skóla-	og	frístundasviði	
Reykjavíkurborgar.	Starfsemin	er	sambærileg	að	öðru	leyti.	Í	Kópavogi	er	rík	áhersla	

lögð	á	samfellu	skóla	og	frítímastarfs,	eins	og	fram	kemur	í	stefnu	í	málefnum	

dægradvala	Kópavogsbæjar:		

Stuðlað	verði	að	aukinni	samvinnu	milli	kennara	og	starfsfólks	dægradvalar,	

til	að	styðja	við	jákvæðan	skólaanda,	velferð	og	vellíðan	barna	og	vinna	

markvisst	saman	að	forvörnum	gegn	einelti.	Kennarar	taka	virkan	þátt	í	

faglegu	frístundastarfi,	t.d.	með	námskeiðshaldi	fyrir	börnin.	Stefnt	verði	að	

aukinni	samþættingu	skóla-	og	frístundastarfs	og	að	skipulag	þess	verði	

samofið	stundaskrá	nemenda	þar	sem	þess	er	kostur (Kópavogsbær,	2015). 

Í	Kópavogi	bjóða	kennarar	upp	á	smiðjur	fyrir	þátttakendur,	í	samstarfi	við	
frístundaleiðbeinendur	og	í	Hafnarfirði	sinna	frístundaleiðbeinendur	sambærilegu	
hlutverki	á	frístundaheimilum.	Þátttaka	er	frjáls	og	þar	af	leiðandi	af	öðru	sniði	en	

hefðbundin	kennsla.	Í	Hafnarfirði	eru	frístundaleiðbeinendur	með	smiðjur	og	ýmsa	
starfsemi	á	meðan	í	Reykjavík	eru	frístundaráðgjafar	og	frístundaleiðbeinendur	sem	
sinna	slíkum	verkefnum.	

Í	starfsskrám	frístundamiðstöðva	Reykjavíkurborgar	og	starfsskrá	
tómstundamiðstöðvar	Hafnarfjarðarbæjar	koma	fram	þrjú	megingildi	í	starfsemi	

frístundaheimila	og	félagsmiðstöðva:	Menntunar-,	forvarnar-	og	afþreyingargildi.	Lögð	
er	áhersla	á	að	menntunargildið	sé	fyrst	og	fremst	óformlegt	nám	(sem	fjallað	er	um	í	

kafla	3.2).	Í	reynd	er	óformleg	menntun	af	ýmsum	toga	en	samkvæmt	starfsskrám	er:		

...	lögð	er	áhersla	á	reynslunám	og	óformlegt	nám.	Með	óformlegu	námi	(e.	

non-formal	education)	er	átt	við	nám	sem	ekki	á	sér	stað	á	vegum	

skilgreindra	menntastofnana	og	endar	með	prófi.	Í	óformlegu	námi	er	þó	
unnið	að	fyrirfram	settum	markmiðum	og	leiðbeinendur	veita	þann	

stuðning	sem	þarf	til	að	þau	náist	innan	ákveðins	tímaramma.	Í	

frístundastarfi	á	sér	einnig	stað	svokallað	tilviljanakennt	nám	(e.	in-formal	
education)	en	það	er	nám	í	gegnum	viðfangsefni	í	daglegu	lífi	í	tengslum	við	

vinnu,	fjölskyldu	eða	frítíma.	Ekki	er	um	að	ræða	skipulagða	fræðslu	hvað	

varðar	markmið,	námstíma	eða	stuðning	og	er	yfirleitt	ómeðvitað	(Skóla-	og	
frístundasvið	Reykjavíkurborgar,	2015).		
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Enn	fremur	leggja	frístundamiðstöðvar	Reykjavíkurborgar	og	tómstundamiðstöðvar	

Hafnarfjarðar	áherslu	á	forvarnargildi	frítímastarfs.	Frístundaheimili	og	

félagsmiðstöðvar	eiga	að	bjóða	upp	á	öruggt	umhverfi	fyrir	börn	og	ungmenni	sem	
skortir	félagsleg	tengsl	eða	eru	í	áhættuhópum	af	einhverjum	ástæðum.	Á	fagfólki	sem	

starfar	í	þessum	stofnunum	hvílir	ýmis	ábyrgð	til	þess	að	ná	fram	þessum	markmiðum.	

Á	félagsmiðstöðvum	í	Hafnarfirði	er	sá	þáttur	starfsins	kallaður	leitarstarf.	Fagfólk	reynir	
að	ná	til	barna	og	ungmenna:		

…sem	teljast	til	áhættuhóps	af	einhverjum	ástæðum	og/eða	þurfa	á	aðstoð	

að	halda.	Í	þeim	hópi	eru	m.a.	unglingar	sem	eru	ekki	í	öðru	félagsstarfi,	búa	

við	erfiðar	félagslegar	aðstæður,	eru	með	sérþarfir	eða	eru	illa	staddir	

félagslega.	T.d.	þeir	sem	lenda	í	einelti,	eru	þunglyndir,	eru	af	erlendu	bergi	

brotnir…	(Fræðslu	og	frístundaþjónusta	Hafnarfjarðar,	2016)	

Í	starfsskrám	allra	þriggja	bæjarfélaganna	kemur	fram	að	afþreyingargildið	sé	
hornsteinn	frítímastarfs.	Með	því	að	leggja	áherslu	á	frelsi	er	börnum	og	ungmennum	
gert	kleift	að	axla	ábyrgð	á	eigin	frítíma.	Hlutverk	fagfólks	í	frítímastarfi	er	að	því	leyti	

afmarkað	af	tvennu:	Byggja	upp	umhverfi	þar	sem	börn	og	ungmenni	geti	eytt	tíma	
sínum	á	uppbyggjandi	hátt	með	jákvæðum	samskiptum	og	sjá	til	þess	að	þau	sem	þurfa	
félagslega	aðstoð	fái	hana	(Fræðslu	og	frístundaþjónusta	Hafnarfjarðar,	2016;	

Kópavogsbær,	2015;	Skóla-	og	frístundasvið	Reykjavíkurborgar,	2015).	

Börn	og	ungmenni	af	erlendum	uppruna	standa	fyrir	ákveðnum	áskorunum	þegar	

þau	hefja	skólaferil	sinn	í	nýju	landi.	Það	fer	eftir	einstaklingnum	hverjar	helstu	
áskoranirnar	eru,	enda	margt	sem	fjölskyldur	þurfa	að	huga	að	þegar	kemur	að	

flutningum	milli	landa.	Sama	má	segja	um	fjölskyldur	sem	flýja	land	sitt	vegna	

ófriðarástands	–	en	þær	skilja	við	land	sitt	á	öðrum	forsendum	og	sjá	það	hugsanlega	

aldrei	aftur.	Við	slíkar	aðstæður	er	mikilvægt	að	endurbúseta	í	nýju	landi	heppnist	vel.	

Frítímastarf	á	vegum	sveitarfélaga	getur,	skv.	gefnu	hlutverki	menntayfirvalda	í	þeim	
sveitarfélögum	sem	hér	hefur	verið	fjallað	um,	gegnt	ákveðnu	hlutverki	í	skólaferli	

þessara	barna.		

Síðastliðinn	áratug	hafa	miklar	breytingar	átt	sér	stað	á	frítímastarfi	á	vegum	
sveitarfélaga.	Umfang	hefur	aukist	gríðarlega,	ekki	síst	á	frístundaheimilum.	Nýlega	

lagði	starfshópur	á	vegum	mennta-	og	menningarráðuneytisins	til	að	breytingar	yrðu	

gerðar	á	grunnskólalögum	þar	sem	starfsemi	frístundaheimila	er	betur	skilgreind.	Í	
skýrslu	sem	unnin	var	af	starfshópnum	kemur	fram	að	til	loka	árs	2014	hafi	ekki	verið	
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sett	sérstök	lög	um	starfsemi	frístundaheimila	og	sveitarfélögum	beri	ekki	skylda	að	

halda	uppi	slíkri	starfsemi.	Í	skýrslu	sinni	segir	starfshópurinn	að:	

...þjónusta	frístundaheimila	sé	mikilvæg	og	brýnt	sé	að	útbúin	verði	viðmið	
um	gæði	um	starfsemi	frístundaheimila	fyrir	nemendur	á	grunnskólastigi	til	

að	stuðla	að	sambærilegum	gæðum	þjónustunnar	um	land	allt	(Starfshópur	

um	málefni	frístundaheimila	fyrir	nemendur	á	grunnskólastigi,	2014).	

Starfshópurinn	bendir	enn	fremur	á	að	þótt	æskilegt	sé	skv.	lögum	að	starfsmenn	í	

æskulýðsstörfum	séu	með	viðeigandi	reynslu	og	menntun	þá	vanti	lagaramma	til	þess	

að	styðja	faglega	þróun	á	starfi	frístundaheimila	–	þar	sem	þau	þjóni	mikilvægu	

hlutverki	í	lífi	barna	á	grunnskólaaldri,	í	núverandi	menntakerfi	(Starfshópur	um	málefni	

frístundaheimila	fyrir	nemendur	á	grunnskólastigi,	2014).	

Um	mitt	ár	2016	voru	síðan	gerðar	breytingar	á	lögum	um	grunnskóla.	Með	

lögunum	er	tekið	skýrt	fram	að	„öllum	börnum	í	yngri	árgöngum	grunnskóla	skal	gefinn	

kostur	á	þjónustu	frístundaheimila“	(lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008)	og	að	„skipulag	

þjónustu	frístundaheimila	skal	tekið	mið	af	þörfum,	þroska	og	áhuga	hvers	og	eins	(lög	

um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Í	kjölfar	lagasetningarinnar	var	stofnaður	starfshópur	sem	
ætlað	er	að	leggja	fram	markmið	og	viðmið	um	gæði	starfs	frístundaheimila.	Þar	kemur	

fram	að	meginhlutverk	frístundaheimila	sé	að	bjóða	öllum	börnum	þátttöku	í	

fjölbreyttu	frístundastarfi	án	aðgreiningar	í	öruggu	umhverfi	með	því	markmiði	að	efla	
sjálfstraust	og	félagsfærni	þeirra	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2017).	

Hlutfall	barna	sem	sækir	frístundaheimili	á	höfuðborgarsvæðinu	hækkar	stöðugt,	en	

árið	2009	sóttu	88%	fyrstu	bekkinga	í	Reykjavík	frístundaheimili,	á	meðan	sú	tala	var	

komin	upp	í	95%	árið	2013	(Kolbrún	Þ,	Pálsdóttir,	2014)	og	99%	árið	2015	
(Reykjavíkurborg,	2015).	Tölurnar	eru	heldur	lægri	því	eldri	sem	börnin	eru,	en	í	

Reykjavík	sækja	90%	barna	í	öðrum	bekk,	70%	barna	í	þriðja	bekk	og	30%	barna	í	fjórða	

bekk	frístundaheimili	(Reykjavíkurborg,	2015).	Í	hinum	sveitarfélögum	
höfuðborgarsvæðisins	er	aðsókn	töluvert	lægri.	Aðsókn	er	þó	sambærileg	eftir	aldri,	en	

því	yngri	sem	börnin	eru	því	hærra	hlutfall	sækir	frístundaheimili.	Í	Kópavogi	sækja	90%	

barna	í	fyrsta	bekk	frístundaheimili,	88%	barna	í	öðrum	bekk,	57%	barna	í	þriðja	bekk	
og	5%	barna	í	fjórða	bekk.	Í	Hafnarfirði	er	aðsóknin	heldur	lægri	og	sækir	81%	barn	í	

fyrsta	bekk,	64%	barna	í	öðrum	bekk,	37%	barna	í	þriðja	bekk	og	aðeins	2%	barna	í	

fjórða	bekk	frístundaheimili	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2014).	
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3 Fræðileg	umfjöllun	

Rannsóknin	sem	hér	er	kynnt	er	þverfagleg	og	byggir	á	ólíkum	fræðigreinum,	s.s.	

uppeldis-,	tómstunda-,	mann-	og	félagsfræði.	Hér	eru	lykilhugtök	og	sú	þekkingarfræði	

sem	rannsókn	byggir	á	útlistuð.	Kenningar	um	félagsauð	og	tækifærin	sem	felast	í	

þátttöku	í	frítímastarfi	sem	og	hindranir	við	aðlögunarferli	mynda	fræðilegan	hornstein	

ritgerðarinnar.	

3.1	Kenningar	um	félagsauð		
Markmið	rannsóknarinnar	var	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	og	fjölskyldna	þeirra	af	
frítímastarfi	og	tómstundum.	Áhersla	er	lögð	á	hvernig	börnunum	vegnar	félagslega;	

þ.e.	hvernig	þeim	gengur	að	eignast	vini	og	tengjast	þeim	hluta	menntakerfisins	sem	
býður	upp	á	óformlega	menntun.	Höfundur	ígrundar	markmiðin	og	byggir	þau	á	
kenningum	um	félagsauð.	

Félagsauður	vísar	til	óformlegra	félagslegra	tenginga	–	félagslegra	neta,	trausts	og	
sameiginlegra	hefða.	Hann	byggir	á	félagsneti	einstaklings,	einstökum	félagstengingum	

og	athöfnum	sem	mynda	samfélög	í	gegnum	sameiginleg	viðmið,	hefðir	og	sálfræðilega	
getu	eins	og	traust.	Einstaklingar	geta	nýtt	sér	þennan	auð	á	ýmsan	hátt	til	þess	að	auka	
velgengni	á	ýmsum	sviðum	lífsins	(Bourdieu,	1986;	Coleman,	1988;	Farr,	2004;	Morrice,	

2011;	Portes,	1998;	Putnam,	1995).	Hugtakið	er	þó	ekki	samræmt	á	milli	fræðimanna	

og	því	lykilatriði	að	skilgreina	það	ítarlega	svo	notkun	þess	missi	ekki	marks.	Höfundur	

nálgast	hugtakið	út	frá	þremur	fræðimönnum,	Pierre	Bourdieu,	Robert	D.	Putnam	og	

James	S.	Coleman.	Nálganir	þeirra	eru	sambærilegar	og	nýtast	vel	saman,	þótt	áherslur	

þeirra	séu	ekki	þær	sömu	(Farr,	2004).	

Sem	hugtak	á	félagsauður	sér	langa	sögu.	Farr	(2004)	bendir	á	að	hugtakið	nái	fyrst	

festu	í	akademískri	orðræðu	í	kringum	1980.	Enn	fremur	bendir	hann	á	að	hugtakið	(e.	

concept)	hafi	verið	til	í	töluvert	lengri	tíma	áður	en	fræðiheitið	(e.	term)	verður	til.	Hann	
bendir	því	til	stuðnings	á	Tocqueville	og	rit	hans	Lýðræði	í	Bandaríkjunum	frá	árinu	1835	
þar	sem	hann	skoðar	félagstengsl	í	nýlegu	lýðræði	Bandaríkja	Norður-Ameríku.	Einnig	

bendir	hann	á	fyrstu	kynslóð	félagsfræðinga	og	forvera	þeirra,	Hume,	Smith	og	Mill	sem	
allir	beindu	athygli	sinni	að	samfélagsbreytingum	í	ljósi	breyttrar	efnahagsskipan.	

Hugtakið	sjálft,	félagsauður,	var	þannig	notað	töluvert	fyrir	1980	en	undir	öðrum	
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formerkjum	og	ekki	grundað	í	félags-	og	hugvísindum,	eins	og	það	er	almennt	gert	í	dag	

(Farr,	2004;	Gunnar	Helgi	Kristinsson	og	Sjöfn	Vilhelmsdóttir,	2010).	Orðið	sjálft	var	

einnig	notað	töluvert	fyrir	1980	án	þess	að	um	sömu	merkingu	hugtaksins	væri	að	
ræða.	Þá	var	það	t.a.m.	notað	af	marxískum	fræðimönnum	sem	beittu	því	þannig	að	um	

félagslegar	hliðar	auðmagns	(e.	capital)	væri	að	ræða.	Umfjöllun	höfundar	byggir	á	

þremur	samtímafræðimönnum	sem	hafa	notað	félagsauð	töluvert	í	rannsóknum	sínum:	
Franska	félags-	og	mannfræðingnum	Pierre	Bourdieu,	félagsfræðingnum	James	S.	

Coleman	og	stjórnmálafræðingnum	Robert	D.	Putnam.	

Pierre	Bourdieu	hefur	fjallað	mikið	um	menntun	út	frá	kerfisbundnu	sjónarhorni.	

Hans	sýn	á	menntun	er	sú	að	hana	þurfi	að	skoða	heildrænt	og	í	samhengi	við	
menningu	og	samfélag.	Hann	er	oft	nefndur	sem	fyrsti	fræðimaðurinn	sem	notar	

hugtakið	félagsauð	kerfisbundið	–	með	slíkum	árangri	að	hans	nálgun	hefur	notið	

mikilla	vinsælda	í	fjölda	fræðagreina	(Farr,	2004;	Fine,	2007;	Gunnar	Helgi	Kristinsson	
og	Sjöfn	Vilhelmsdóttir,	2010).	Bourdieu	skilgreinir	félagsauð	sem	heildarsummu	

raunverulegra	eða	mögulegra	auðlinda	og	tækifæra	einstaklinga,	sem	eru	tengd	aðild	

að	tengslaneti.	Tengslanet	þetta	myndast	fyrst	og	fremst	í	gegnum	líkamlega	nánd	(e.	
proximity	in	physical	space),	viðskipti	og	félagslega	nánd	(e.	proximity	in	social	space).	

Bourdieu	lítur	svo	á	að	tengslanetin	séu	stofnanabundin	sambönd	af	samkvæmum	

kunningsskap	og	viðurkenningu.	Þetta	er	í	raun	leið	hans	til	þess	að	lýsa	aðild	að	hóp.	
Hópinn	lítur	hann	á	sem	heild	af	einstaklingum	sem	styðja	hver	annan	og	viðhalda	á	

þann	hátt	félagsauðnum	–	sem	er	sameign	allra	meðlima	hópsins.	Aðild	að	hópnum	
veitir	síðan	meðlimum	hópsins	viðurkenningu	og	aðgang	(e.	credential)	að	ýmsum	

vettvöngum	lífsins	með	hjálp	annarra	meðlima	hópsins	(Bourdieu,	1986).		

Kenning	Bourdieu	um	habitus	dregur	vel	saman	samspil	atgervis	(e.	agency)	og	

formgerðar	sem	mótandi	vald	á	einstaklingnum.	Táknrænn	auður	á	ágætlega	vel	við	

efni	rannsóknarinnar.	Í	stuttu	máli	er	um	að	ræða	félagskenningu	þar	sem	gert	er	ráð	
fyrir	að	einstaklingar	fæðist	með,	sem	og	vinni	sér	inn	ákveðinn	auð	í	gegnum	samspil	

margra	þátta	sem	tengjast	menningunni	sem	þeir	lifa	í.	Auðurinn	er	staðsettur	á	

þremur	stöðum;	í	efnislegum	gæðum,	hann	er	stofnanabundinn	og	síðan	tengist	hann	
líkamanum	(e.	embodied)	með	tilheyrandi	viðhorfum	til	líkama	og	hugar	einstaklingsins.	

Um	þrenns	konar	táknrænan	auð	er	að	ræða:	Menningarlegan,	efnahagslegan	og	

félagslegan.	Félagsauður	er	sá	auður	sem	kemur	þessari	rannsókn	hvað	mest	við.	Eins	
og	fram	hefur	komið	er	hann	í	einföldu	máli	nytsamleg	tengsl	einstaklingsins	við	þá	

hópa	sem	hann	samsamar	sig	við	–	heild	mögulegra	auðlinda	sem	til	koma	vegna	

félagslegra	tengsla	einstaklingsins	við	aðra	einstaklinga	(Bourdieu,	1986).		
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	Hugtakið	hefur	verið	afar	vinsælt	seinustu	áratugi.	Hugmyndin	á	bak	við	hugtakið	er	

ekki	ný	–	innan	félagsvísinda	hafa	verið	notuð	sams	konar	hugtök	þar	sem	einblínt	er	á	

sömu	þætti.	En	vinsældir	hugtaksins	má	rekja	til	tveggja	þátta	sem	eiga	afar	vel	við	um	
notkun	þess	í	menntarannsóknum.	Í	fyrsta	lagi	er	rík	áhersla	lögð	á	félagslyndi	og	

mannblendni	sem	jákvæða	áhrifavalda.	Í	öðru	lagi	þá	felst	í	hugtakinu	að	áhersla	er	lögð	

á	formgerð	samfélagsins	og	tengir	þannig	þessa	félagslegu	áhrifavalda	við	auð	–	og	
vakin	er	þannig	athygli	á	hversu	mikil	áhrif	önnur	form	af	auði	en	efnahagslegur	auður	

getur	haft	á	líf	einstaklinga	(Portes,	1998).	

Sjöfn	Vilhelmsdóttir	og	Gunnar	Helgi	Kristinsson	(2010)	líta	svo	á	að	Bourdieu	nálgist	

félagsauð	á	þann	hátt	að	hann	sé	að	finna	í	félagslegum	tengslum.	Annað	en	t.a.m.	
Coleman	sem	nálgast	hugtakið	meira	á	þann	hátt	að	líta	beri	á	hann	sem	menningarlegt	

fyrirbæri	„(gildi,	norm,	félagsnet)	sem	skýri	athafnir	fólks	(stuðli	að	samvinnu)	og	hafi	í	

gegnum	það	bætandi	áhrif	á	skilvirkni	samfélags“	(Gunnar	Helgi	Kristinsson	og	Sjöfn	
Vilhelmsdóttir;	2010,	bls.	30).	Field	og	Spence	(2000)	benda	á	að	upprunalega	hafi	

Bourdieu	notað	hugtakið	til	þess	að	greina	félagsleg	tengsl	sem	fylgdu	einstaklingnum	

frá	skóla	út	í	atvinnulífið.	Bourdieu	einblínir	á	efri	stéttir	hópa	og	greinir	forréttindi	og	
velgengni	þeirra	í	gegnum	félagsauð	(Bourdieu,	1986;	Field	og	Spence,	2000).	Nálganir	

Bourdieu,	Putnam	og	Coleman	eru	töluvert	ólíkar.	Á	meðan	Bourdieu	lítur	á	félagsauð	

sem	fyrirbæri	sem	einstaklingurinn	ber	með	sér	í	formi	uppsafnaðra	persónulegra	
tenginga,	þá	nota	Coleman	og	Putnam	hugtakið	fyrst	og	fremst	til	þess	að	greina	

samfélög.	Markmið	Bourdieu	er	að	greina	stéttaskiptingu	frá	menningarlegu	
sjónarhorni.	Coleman	og	Putnam	hins	vegar	beina	athygli	sinni	að	samfélaginu	

(Bourdieu,	1986;	Field	og	Spence,	2000;	Gunnar	Helgi	Kristinsson	og	Sjöfn	

Vilhelmsdóttir,	2010).	Lee,	Dunlap	og	Edwards	(2014)	telja	kenningar	Bourdieu	

áhugaverðar	í	frítímarannsóknum	þar	sem	hann,	á	skjön	við	aðra	félagsvísindamenn,	

telur	frítímann	(e.	leisure	settings)	en	ekki	atvinnulífið	(e.	sites	of	economic	production)	
helsta	vettvang	endursköpunar	og	viðhalds	ójöfnuðar	og	stéttaskiptingar.	

Fleiri	hafa	gert	garðinn	frægan	með	rannsóknum	á	félagsauði	og	þar	er	ekki	hægt	að	

sleppa	umfjöllun	um	stjórnmálafræðinginn	Robert	D.	Putnam.	En	bók	hans	Bowling	
Alone:	The	Collapse	and	Revival	of	American	Community	vakti	mikinn	áhuga	á	

hugtakinu	í	Bandaríkjum	Norður-Ameríku	(Portes,	1998).	Putnam	telur	borgaralega	

þátttöku	lengi	hafa	verið	hornstein	lýðræðis	í	Bandaríkjunum.	Enn	fremur	telur	hann	
það	áhyggjuefni	að	henni	hafi	farið	hrakandi	seinustu	áratugi.	Putnam	tengir	félagsauð	

við	minnkandi	borgaralega	þátttöku	í	Bandaríkjunum	í	lok	níunda	áratugarins.	Hann	er	

varkár	að	byggja	umfjöllun	sína	ekki	upp	sem	einhvers	konar	fortíðardýrkun	og	bendir	á	
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að	margt	hafi	verið	ábótavant	áður	fyrr	og	miklar	skorður	settar	á	ákveðna	

þjóðfélagshópa	sem	njóta	nú	aukinna	lífsgæða.	Þannig	telur	hann	kynþáttahyggju	og	

kúgun	kvenna	hafi	mótað	samfélagsskipan	á	fyrri	tímum.	Menntun	er	lykilatriði	í	
borgaralegri	þátttöku	og	bendir	Putnam	á	að	upp	úr	1960	hafi	félagsleg	umbótastefna	

gegnt	lykilhlutverki	í	viðhorfsbreytingum	og	breytingum	á	kerfisbundnum	aðstæðum	

sem	hygluðu	hvítum	efri-	og	millistéttarmönnum	(Putnam,	2000;	Putnam	1995).		

Félagsauður	er	í	augum	Putnams	(2000)	bæði	góður	fyrir	félagslega	tilvist	(e.	social	

good)	einstaklinga	og	samfélagið	í	heild	(e.	public	good).	Til	þess	að	skilja	hvernig	svo	er,	

er	nauðsunlegt	að	fjalla	fyrst	um	hvernig	einstaklingar	efla	félagsauð,	skv.	kenningu	

Putnams.	Félagsauður	einstaklings	eflist	í	afar	stuttu	máli	með	samveru	–	einn	
einstaklingur	hittir	annan	á	vettvangi	sem	þeir	þar	af	leiðandi	deila.	Þetta	getur	verið	

nágrenni	þeirra,	land,	vinnustaður,	íþróttafélag,	skóli.	Sennilega	eru	fleiri	einstaklingar	

en	þessir	tveir	á	staðnum	og	þar	hefur	myndast	samfélag.	Líkamleg	samvera,	þótt	
mikilvæg	sé,	er	hins	vegar	afar	takmarkaður	hluti	af	því	fyrirbæri	sem	myndar	samfélag	

skv.	Putnam	og	þar	kemur	félagsauður	inn.	Þessir	einstaklingar	efla	félagsleg	tengsl	sín	

með	því	að	aðstoða	hver	annan	að	ná	velgengni	í	því	sem	þeir	sækjast	eftir.	Putnam	
nefnir	sem	dæmi	fagmenn	sem	nýta	sér	tengslanet	til	þess	að	komast	áfram	á	

vinnumarkaðnum.	Einnig	nefnir	hann	hverfi	þar	sem	íbúarnir	líta	hver	eftir	öðrum	–	

passa	hver	upp	á	annan.	Stöðugt	þema	í	skilgreiningu	Putnams	er	gagnvirkni	(e.	
reciprocity)	–	einstaklingar	leggja	sitt	af	mörkum	til	samfélagsins	og	eru	félagslega	

virkir;	í	gegnum	samskipti,	vinnu	og	annað	og	hagnast	félagslega	á	því	seinna.	
Skilgreining	Putnams	virkar	að	ákveðnu	marki	eins	og	þessi	hegðun	sé	byggð	á	

ásetningi,	en	svo	er	ekki.	Þessi	samskipti	eru	hjá	flestum	að	mestu	ómeðvituð.	

Félagsauðurinn	byggir	fyrst	og	fremst	á	sameiginlegum	skilningi,	trausti	og	samveru	

einstaklinganna	(Putnam,1995;	Putnam,	2000).		

Gagnvirkni	einstaklinganna	er	oftast	ekki	byggð	á	fyrirfram	ákveðnum	reglum.	Í	
beinni	andstæðu	við	hefðbundin	markaðstengsl	þá	er	vinna	einstaklingsins	í	átt	að	

félagstengslum	ekki	markviss	–	einstaklingurinn	veit	ekki	hvað	hann	fær	út	úr	þeim	og	

hann	vinnur	því	ekki	að	ákveðnu	markmiði.	Þetta	er	ekki	algilt.	Félagsauður	getur	verið	
virkjaður	á	nákvæmlega	þennan	hátt	–	þar	sem	skipt	er	á	greiðum	–	þú	gerir	þetta	fyrir	

mig	og	ég	geri	þetta	fyrir	þig.	Putnam	telur	þó	almenna	gagnvirkni	(e.	general	

reciprocity)	vera	það	afl	sem	heldur	samfélögum	gangandi	–	ég	geri	þetta	fyrir	þig	
vitandi	að	einhver	gerir	eitthvað	fyrir	mig	seinna	meir.	Fyrir	einstaklinginn	er	þannig	

meira	sem	þarf	að	gerast	en	félagsleg	gagnvirkni	–	einstaklingurinn	þarf	að	skilja	

menningu	og	leggja	traust	sitt	á	þær	félagslegu	stofnanir	sem	hann	á	aðild	að.	
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Félagsfræðingurinn	James	S.	Coleman	beinir	sinni	umfjöllun	sérstaklega	að	þessum	

þætti	félagsauðs	(Putnam,	1995).	Putnam	skilgreinir	hugtakið	á	tvo	vegu	með	því	að	

skoða	félagsauð	út	frá	hlutverki	hans	í	samfélaginu.	Putnam	lítur	annars	vegar	á	
félagsauð	sem	afl	sem	bindur	saman	samfélög	(e.	bonding	social	capital)	og	afl	sem	

brúar	bilið	á	milli	einstaklinga	í	samfélaginu	(e.	bridging	social	capital).	Fyrrnefnt	

fyrirbæri	er	það	sem	bindur	saman	nátengd	samfélög	–	náin	vinatengsl,	fjölskylduna	og	
þau	félagstengsl	sem	birtast	okkur	í	daglegu	lífi.	Félagsauður	sem	brúar	bilið	myndar	

hins	vegar	ytra	tengslanet	og	nær	langt	fyrir	utan	þau	samfélög	sem	einstaklingurinn	

þekkir	í	daglegu	lífi.	Sú	tegund	félagsauðs	er	nauðsynleg	til	þess	að	„komast	áfram	í	

lífinu“	því	hann	tengir	okkur	við	aðra	hópa	en	þá	sem	tilheyra	okkar	samfélagi.	Þessar	

skilgreiningar	eru	raunverulega	ekki	svo	einfaldar	og	þar	af	leiðandi	erfitt	að	tengja	þær	

ákveðnum	hópum	því	flest	tengsl	tilheyra	báðum	hópum	(Putnam,	2000).	

Félagsfræðingurinn	James	S.	Coleman	beinir	sinni	umfjöllun	sérstaklega	að	þessum	
þætti	félagsauðs.	

Coleman	(1988)	skilgreinir	hugtakið	félagsauð	sem	sambland	af	félags-	og	

hagfræðilegri	nálgun	á	tengsl	mannsins	við	samfélagið.	Hann	lítur	svo	á	að	kenningar	
um	félagsvirkni	fylgi	tveimur	þekkingarstraumum.	Annars	vegar	er	það	félagsfræðileg	

nálgun	þar	sem	litið	er	á	einstaklinga	sem	félagsmótaða	og	gjörðir	þeirra	bundnar	

félagslega	ákvörðuðum	venjum,	reglum	og	skyldum.	Helstu	styrkleikar	þessarar	stefnu	
er	sú	að	samband	atbeina	(e.	agency)	og	formgerðar	samfélagsins	verði	til	þess	að	

félagslegt	samhengi	verður	ávallt	í	brennidepli.	Annars	vegar	er	það	hagfræðileg	nálgun	
að	einstaklingar	hafi	af	sjálfstæðum	vilja	ákveðin	markmið.	Gjörðir	þeirra	eru	

sjálfsákvarðaðar	og	sækjast	einstaklingar	eftir	að	verja	eigin	hagsmuni	til	þess	að	

komast	að	fyrrnefndum	markmiðum.	Helstu	styrkleikar	þessara	kenninga	eru	að	þær	

snúast	um	stefnumiðaða	virkni	(e.	principle	of	action),	að	fullnýta	nytsemi	gjörða	(e.	

maximizing	utility;	Coleman,	1988).	

	Coleman	lítur	svo	á	að	með	því	að	sameina	þessa	tvo	strauma	sé	hann	að	nýta	

styrkleika	þeirra	og	bæta	upp	fyrir	veikleika	þeirra.	Þeir	veikleikar	sem	snúa	að	

hagfræðilegri	nálgun	eru	þeir	að	formgerð	samfélagsins	er	vannýtt	í	útskýringum	á	
hegðun	einstaklingsins.	Veikleiki	félagsfræðilegu	nálguninnar	er	hins	vegar	fyrst	og	

fremst	sá	að	einstaklingurinn	er	án	“félagsmótors”	(e.	engine	of	action).	Það	vantar	

fræðilega	undirstöðu	til	þess	að	útskýra	af	hverju	einstaklingurinn	fylgir	þeim	félagslegu	
reglum	og	siðum	sem	hann	í	raun	gerir.	

Kjarni	skilgreiningar	Colemans	á	félagsauð	er	sá	að	skuldbindingar	og	væntingar	

mynda	félagslega	formgerð	samfélaga.	Þegar	einstaklingur	verður	meðlimur	af	ákveðnu	
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samfélagi	skuldbindur	hann	sig	til	þess	að	gegna	ákveðnum	skyldum	–	því	annar	

einstaklingur	og	í	kjölfarið	samfélagið	sem	heild	væntist	þess	af	honum.	Í	öðru	lagi	er	

félagsauður	afl	og	ákveðin	boðleið	upplýsinga.	Coleman	tekur	sem	dæmi	einstakling	
sem	vill	fylgja	tísku	samtímans.	Hann	hefur	hugsanlega	ekki	tíma	til	þess	að	lesa	sér	til	

og	kynna	sér	ítarlega	alla	kima	tískuheimsins	eins	og	hann	leggur	sig.	Hann	reiðir	sig	því	

á	vini	og	tengslanet,	til	þess	að	fræðast	um	nýja	strauma.	Hann	tekur	einnig	sem	dæmi	
félagsvísindamann	sem	vill	fylgja	tískunni,	þ.e.	þekkingarsköpun	í	sinni	grein.	Hann	

hefur	eðlilega	ekki	tíma	til	þess	að	lesa	hverja	einustu	ritrýndu	grein	sem	er	birt	og	

reiðir	sig	þar	af	leiðandi	að	ákveðnu	leyti	á	spjall	við	kollega	sína	sem	miðil	til	

upplýsingaöflunar.	Þarna	breytir	augljóslega	miklu	hverjir	kollegar	hans	eru	því	

óhjákvæmilega	hafa	þeir	skoðun	á	því	efni	sem	þeir	lesa	og	að	sama	skapi	mun	sú	

skoðun	móta	hvað	þeir	lesa	(Coleman,	1988).	

Coleman	telur	því	tengslanetið	mikilvægt	í	upplýsingaflæði	milli	einstaklinga	og	
einstakra	samfélaga.	Í	þriðja	lagi	er	félagsauð	að	finna	í	venjum	og	viðjum	samfélagsins.	

Coleman	nefnir	meðal	annars	þann	félagslega	sið	að	einstaklingar	hugsi	ávallt	um	

heildina	þegar	þeir	ákveða	hegðun	sína.	Þetta	er	ekki	alltaf	meðvitað	og	oftar	en	ekki	
eru	þetta	undirstöðureglur	samfélagsins.	Í	uppeldi	er	þessi	tegund	félagsauðs	afar	

mikilvæg	því	hún	virkar	eins	og	kóði	fyrir	einstaklinginn	til	þess	að	fara	eftir	seinna	meir.	

Þessi	tegund	félagsauðs	hefur	bæði	jákvæð	og	neikvæð	áhrif.	Fyrst	og	fremst	hefur	
þetta	form	félagsauðs	bindandi	áhrif	því	það	endurskapar	samfélagið	í	sömu	mynd	og	

það	hefur	nú	þegar.	Engu	að	síðar	er	þetta	form	félagsauðs	verðmæt	auðlind	fyrir	ungt	
fólk,	ekki	síst	ef	það	stefnir	á	frekari	menntun	og	atvinnuleit (Coleman,	1988).	
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3.1.1	Barnæska	og	félagsauður	
Samband	félagsauðs	og	barnæsku	er	alls	ekki	sjálfgefið.	Þeir	höfundar	sem	ég	skilgreini	
félagsauð	út	frá	í	þessari	ritgerð	hafa	lítið	sem	ekkert	fjallað	um	myndun	félagsauðs	í	

tengslum	við	barnæsku	og	uppeldi	(Leonard,	2005).	Ef	skilgreining	á	félagsauð	er	

skoðuð	hjá	fræðimönnum,	sem	fjallað	var	um	hér	að	ofan,	má	greina	virkni	hans:	Sem	

tæki	til	þess	að	stýra	eða	stjórna	félagslegum	aðstæðum,	sem	formi	af	
fjölskyldustuðningi	og	nytsamlegum	tengslum	sem	einstaklingar	geta	nýtt	sér	

(Bourdieu,	1986;	Farr,	2004;	Putnam,	1995;	Portes,	1998).		

Glover	og	Hemingway	(2005)	telja	tómstundir	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	eflingu	

félagsauðs.		Þeir	byggja	hugmyndir	sínar	á	kenningum	Colemans,	Putnams	og	Bourdieu	

og	líta	svo	á	að	félagsauður	sé	samansafn	félagstengsla	sem	bindur	einstaklinga	saman	í	

gegnum	siði	og	gagnvirkni.	Það	gerir	einstaklingum	kleift	að	öðlast	tækifæri	sem	þeir	
hefðu	annars	ekki	gert,	í	gegnum	samfélagslega	samvinnu.	Umfjöllun	þeirra	er	byggð	á	
sama	grunni	og	hjá	Putnam	(1995	og	2000)	og	Coleman	(1988),	þ.e.	að	félagsauður	

þjóni	mikilvægu	hlutverki	í	tengslum	borgara.	Þeir	tengja	félagsauð	og	samfélagslegt	
hlutverk	síðan	hugmyndum	Bourdieu	um	hlutverk	tómstunda	í	sköpun	félagsneta	og	
félagsauðs,	án	þess	þó	að	skoða	félagsauð	með	tilliti	til	hópa	efristéttar.	Þeirra	kenning	

byggir	á	að	auknum	félagsauð	fylgi	aukin	þátttaka	í	borgaralegu	samfélagi,	sem	síðan	
virkar	eins	og	ákveðin	hringrás:	Með	aukinni		þátttöku	í	borgaralegu	samfélagi	fylgir	
aukinn	félagsauður	(Glover	og	Hemingway,	2005).	

Félagsauður	er	beintengdur	lifnaðarhætti	hvers	og	eins.	Tómstundir	geta	skipt	miklu	
máli,	eins	og	hér	hefur	verið	fjallað	um.	Í	hefðbundnum	greiningum	á	félagsauð	er	

einblínt	hins	vegar	á	fullorðið	fólk	og	er	gert	ráð	fyrir	að	félagsauður	foreldra	flytjist	að	

ákveðnu	leyti	yfir	á	börn	(Coleman,	1988;	Leonard,	2005).	Þetta	er	þáttur	sem	má	ekki	

vanmeta	en	einnig	er	áhugavert	að	velta	fyrir	sér	ávinningi	félagsauðs	út	frá	sjónarhorni	
barna.	Með	því	að	líta	á	börn	sem	virka	gerendur	leitast	Leonard	(2005)	eftir	því	að	sjá	

að	hvaða	leyti	þau	skapa	eigin	félagsauð.	Hún	bendir	á	að	mun	meiri	þekking	er	

almennt	til	um	hversdagslegt	líf	fullorðna	en	barna,	þótt	félagsfræði	bernskunnar,	
tiltölulega	nýr	þekkingarstraumur	í	félags-	og	menntavísindum	reyni	að	jafna	hlutföllin.	

Leonard	bendir	á	að	algengt	sé	að	skoða	félagsauð	sem	fyrirbæri	sem	gagnast	börnum	í	

framtíðinni	og	þannig	sé	horft	til	framtíðar.	Hennar	nálgun	er	á	þá	vegu	að	börn	séu	

virkir	gerendur	í	eigin	lífi	og	lítur	hún	þar	af	leiðandi	á	þau	sem	virka	í	sköpun	eigin	
félagsauðs.	Niðurstöður	rannsóknar	Leonards	eru	þær	að	börn	taki	virkan	þátt	bæði	í	

sköpun	félagsauðs	fyrir	sig	sjálf	og	fyrir	fjölskyldur	sínar	með	mikilli	þátttöku	sinni	á	
staðbundnum	stofnunum,	þ.e.	í	nærsamfélagi	sínu.	Fullorðnir	reiða	sig	mun	minna	á	
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staðbundnar	stofnanir	á	meðan	börn	eyða	mestum	tíma	sínum	þar,	hvort	sem	þær	eru	

félagslegar	eða	áþreifanlegar	(e.	physical)og	hefur	þetta	jákvæð	áhrif	á	ávinning	

félagsauðs	fyrir	fjölskylduna	í	heild.	Hins	vegar	er	það	ákveðið	áhyggjuefni	í	
niðurstöðum	hennar	að	félagsauðurinn	sem	börn	mynda	er	að	mestu	bindandi	en	ekki	

félagsauður	sem	brúar	bilið.	Þetta	hjálpar	börnum	og	fjölskyldum	þeirra	í	daglegu	lífi	en	

hefur	lítil	áhrif	á	tækifæri	þeirra	til	frambúðar	(Leonard,	2005).	

Í	rannsókn	þessari	er	miðað	að	því	að	skoða	hvaða	áhrif	frítímastarf	hefur	á	

aðlögunarferli	flóttabarna-	og	ungmenna.	Hugtakið	frítímastarf	nær	hér	yfir	bæði	

skipulagt	frítímastarf	á	vegum	sveitarfélaga	sem	og	aðrar	tómstundir.	Óformlegt	nám	

(e.	informal	education)	er	beintengt	efni	rannsóknarinnar	þar	sem	frítímastarf	þjónar	
m.a.	því	hlutverki	í	lífi	barna	og	ungmenna.		

Nálganir	fræðimannanna	þriggja	skarast	allar	að	ákveðnu	leyti.	Bourdieu	skilgreinir	

félagsauð	í	stuttu	máli	sem	„Heildarsummu	raunverulegra	og	mögulegra	heimilda	sem	
bindast	stofnanabundnu	tengslaneti	sem	byggir	á	viðurkenningu	og	félagsskap“	
(Bourdieu,	1986;	bls.248,	mín	þýðing).	Putnam	skilgreinir	í	stuttu	máli	félagsauð	sem	

„félagsskipunarþátt	á	borð	við	tengslanet,	hefðir,	félagslegt	traust	sem	gerir	samvinnu	
og	samstarf	fyrir	sameiginlegan	ágóða	mögulegt“	(Putnam,	1995;	bls.	67,	mín	þýðing).	Í	
stuttu	máli	skilgreinir	Coleman	félagsauð	sem	afl	sem	myndast	fyrst	og	fremst	í	gegnum	

tengsl	einstaklinga.	Félagsauð	er	hægt	að	skilgreina	sem:	Skuldbindingar	og	væntingar,	
venjur	og	tengsl	við	samþykki	hópsins,	og	geta	samfélagsins	til	upplýsingaflæðis	
(Coleman,	1988).		

James	S.	Coleman	bendir	á	að	hluti	af	þeim	félagsauð	sem	börn	geta	tileinkað	sér	í	

námsferli	sínum	eigi	sér	beinar	rætur	í	fjölskyldu	þeirra.	Formgerð	fjölskyldunnar	og	

félagsauður	hennar	sjálfrar	skiptir	þar	miklu	máli.	Það	er	athyglisvert	að	skoða	þann	

punkt	út	frá	rannsókn	Morrice	(2011).	Hún	nálgast	félagsauð	að	mestu	út	frá	kenningu	

Bourdieu	en	nýtir	sér	einnig	þann	hluta	kenningar	Putnams	sem	fjallar	um	tvenns	konar	
form	félagsauðs:	Þ.e.	annars	vegar	félagsauð	sem	bindur	hópa	og	hins	vegar	þann	sem	

brúar	bilið	á	milli	þeirra	(Morrice,	2011;	Putnam,	1995).	Flóttamenn	eiga	ekki	í	

vandræðum	með	að	vinna	sér	inn	bindandi	félagsauð	–	þann	félagsauð	sem	myndast	í	
náinni	samveru	við	það	samfélag	sem	einstaklingar	samsama	sig	við	og	eyða	meirihluta	

tíma	sínum	í.	Það	er	hins	vegar	sá	félagsauður	sem	brúar	bilið	sem	er	utan	þeirra	

seilingar.	Hann	bindur	einstaklinga	við	tengslanet	utan	við	þá	sem	hann	umgengst	

dagsdaglega.	Slíkur	félagsauður	er	nauðsynlegur	til	þess	að	nálgast	þekkingu	sem	gerir	
einstaklingum	kleift	að	breyta	aðstæðum	sínum	–	að	komast	áfram	í	félagslegum	
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skilningi	–	að	sækja	nám	í	nýjum	skóla,	sækjast	eftir	vinnu	eða	aðild	í	félagasamtökum	

(Morrice,	2011).	

Félagsauður	skapast	ekki	sjálfkrafa	þegar	einstaklingar	eyða	frítíma	sínum	saman.	

Van	Ingen	og	Van	Eijick	(2009)	benda	á	að	tómstundir	geti	stuðlað	að	auknum	félagsauð	

með	ýmsum	hætti,	en	slíkt	sé	ekki	sjálfgefið.	Í	rannsókn	þeirra	kemur	fram	að	

tómstundir	án	félagsskapar	samsvaraði	neikvæðri	fylgni	í	tengslum	við	félagsauð.	

Sérstaklega	athyglisvert	við	samhengi	þessarar	rannsóknar	er	að	tómstundir	utan	
heimilisins,	með	einstaklingum	úr	þeirra	samfélagi	eykur	félagsauð.	Þetta	á	sérstaklega	

vel	við	um	uppbyggjandi	tómstundir	–	þar	sem	einstaklingarnir	vinna	að	markmiði	eða	

skapa	eitthvað	saman,	til	dæmis.	Það	leiddi	til	meiri	félagsauðs	en	neytendadrifin	
hegðun,	eins	og	sjónvarpsáhorf	eða	tómstundir	þar	sem	samvera	snýst	um	

aðgerðarleysi.	

3.2	Óformlegt	nám	og	tómstundir	
Líkt	og	rætt	hefur	verið	að	ofan	þá	byggist	félagsauður	ekki	síst	á	því	að	einstaklingar	

séu	þátttakendur	í	samfélagi	og	menningu.	Innan	tómstunda	og	frítímastarfs	skapast	
rými	fyrir	óformlegt	nám,	þekkingu	og	hæfni	sem	styður	við	samfélagslega	þátttöku	
einstaklinga.	Í	þessum	kafla	má	finna	umfjöllun	um	óformlegt	nám	og	tómstundir.	

3.2.1	Óformlegt	nám	

Á	frístundaheimilum	og	félagsmiðstöðvum	er	rík	áhersla	lögð	á	að	þátttakendur	geti	

eytt	tíma	sínum	á	uppbyggilegan	hátt.	Þessar	stofnanir	eru	vettvangur	fyrir	ungt	fólk	til	
þess	að	þróa	sig	áfram	sem	einstaklingar	–	til	þess	að	vinna	í	mikilvægum	þáttum	sem	

eru	ekki,	eða	eru	að	takmörkuðu	leyti	kenndir	í	skóla.	Slíkt	nám	er	frábrugðið	því	

formlega	námi	sem	á	sér	stað	í	skólum	á	ýmsan	hátt	innan	menntastofnana.	Þar	eru	
fyrirfram	ákveðin	markmið,	skilgreind,	mæld	og	kennd	af	kennara.	Námið	á	sér	tiltekið	

upphaf	og	endi	–	þegar	nemandinn	hefur	náð	ákveðinni	hæfni	sem	skilgreind	var	í	

upphafi	námsins	og	útskrifast	þá	og	fær	viðurkenningu	fyrir	erfiði	sitt.	Annars	vegar	er	
það	nám	sem	á	sér	stað	á	frístundaheimilum	og	félagsmiðstöðvum:	Óformlegt	nám.	

	Óformlegt	nám	er	nokkuð	sleipt	hugtak	því	þegar	er	litið	á	fyrirbærið	út	frá	

sjónarhorni	einstaklingsins	er	erfitt	að	segja	til	um	hvenær	nám	er	formlegt	og	hvenær	
ekki	–	og	mætti	jafnvel	ganga	enn	lengra.	Rétt	eins	og	Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	(2016)	gerir	

þegar	hún	setur	sjálfsveruna	í	forgrunn,	sem	hún	telur	í	stöðugri	leit	að	þekkingu,	þ.e.	

manneskjur	læra	stöðugt.	Enn	fremur	ber	hún	óformlegt	nám	saman	við	formlegt	nám.	
Óformlegt	nám	er	nám	sem	á	sér	stað	utan	menntastofnanna,	þ.e.	sú	þekking	sem	
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einstaklingurinn	dregur	úr	umhverfi	sínu,	frá	vinum	og	fjölskyldu.	Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	

(2016)	bendir	einnig	á	annað	form	óformlegrar	menntunar	sem	hefur	verið	kallað	

hálfformlegt	nám.	Hugtakið	á	að	lýsa	námsvettvangi,	rétt	eins	og	frístundaheimilum	og	
félagsmiðstöðvum,	sem	ber	einkenni	formlegs	og	óformlegs	náms.	Hún	kýs	hins	vegar	

að	nota	hugtakið	sjálfsprottið	nám	yfir	það	nám	sem	einstaklingurinn	dregur	úr	

umhverfi	sínu	og	um	hið	eiginlega	hálfformlega	nám.	Höfundur	kýs	hennar	skilgreiningu	
á	óformlegu	námi	í	þessari	ritgerð	þar	sem	því	er	„ætlað	að	lýsa	námsvettvangi	sem	ber	

einkenni	bæði	formlegs	og	óformlegs	náms“	(Kolbrún	Pálsdóttir,	2016,	bls.	4).	

Frítímastarf	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	menntagöngu	ungra	barna.	Þar	á	sér	stað	

óformlegt	nám,	en	frá	uppeldisfræðilegu	sjónarhorni	má	greina	að	tómstundir	bjóði	
börnum	upp	á	ýmis	tækifæri	til	þess	að	læra,	mynda	félagsleg	tengsl	og	þroskast	

(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2012;	Morrisey	og	Werner-Wilson,	2005).	Amalía	Björnsdóttir,	

Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen	benda	á	að	þótt	skólum	„sé	ætlað	það	hlutverk	
að	stuðla	að	því	að	sem	flest	börn	og	ungmenni	verði	að	hæfum	fullorðnum	

einstaklingum,	færum	um	að	takast	á	við	þau	verkefni	sem	þátttaka	í	samfélagi	krefst	af	

þeim...	[þá	sé	hann]	langt	í	frá	eini	áhrifavaldurinn	í	daglegu	lífi	nemenda“	(Amalía	
Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009).	

3.2.2.	Tómstundir	

Tómstundir	má	skoða	frá	ýmsum	sjónarhornum,	en	þær	gegna	mismunandi	hlutverki	í	
lífi	barna.	Eitt	bindur	þær	saman:	Tíminn.	Í	samanburði	við	skólasókn	skóla	má	sjá	að	

frítíminn	er	töluvert	meiri.	Sá	þáttur	einn	og	sér	er	næg	ástæða	til	þess	að	skoða	

frítímann	sem	mikilvægann	lið	í	uppeldi	og	menntun.	Allur	gangur	er	á	því	hversu	stór	
hluti	frítíma	barna	fer	í	skipulagt	frítímastarf	og	að	sama	skapi	er	allur	gangur	á	

mikilvægi	starfsins.	Frítíminn	hefur	þann	kost	sem	skólinn	mun	ávallt	eiga	erfitt	með,	að	
hann	getur	aðlagað	sig	að	einstaklingslegum	þörfum	–	en	„ekki	er	sjálfgefið	að	

reynsluheimur	nemenda	utan	skólans	falli	vel	að	hlutverki	hans“”	(Amalía	Björnsdóttir,	

Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2009).	Með	skipulögðum	tómstundum	gefst	
tækifæri	til	þess	að	styðja	við	formlega	menntagöngu	barna.	Þær	styðja	við	hana	með	

því	að	veita	börnum	tækifæri	til	þess	að	rækta	aðra	hæfileika	en	þá	sem	skólinn	leggur	

áherslu	á.	Þar	má	helst	nefna:	aukinn	sjálfsskilning	og	persónulegan	þroska,	hæfileika	til	
þess	að	taka	þátt	í	samfélagi.	Hér	er	ekki	endilega	um	hæfileika	að	ræða	–	heldur	má	

líka	hugsa	um	þennan	hæfileika	sem	félagsauð,	sem	þarf	stöðugt	að	rækta	og	efla	

(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2016;	Morrisey	og	Werner-Wilson,	2005).		
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Vettvangur	tómstundanna	og	óformlegs	náms	sem	hér	er	fjallað	um	eru	þær	

stofnanir	sem	starfræktar	eru	af	sveitarfélögum:	Frístundaheimili	og	félagsmiðstöðvar.	

Það	er	áhugavert	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	þessar	stofnanir,	ef	horft	er	á	þær	út	frá	
sjónarhorni	barna	og	ungmenna,	séu	í	raun	tómstundir.	Það	er	því	nauðsynlegt	að	

skilgreina	tómstundir.	Þær	eru	í	daglegu	tali	sá	tími	sem	er	tileinkaður	áhugamálum	eða	

iðju	sem	er	ekki	tengd	vinnu	heldur	ánægju	og	lífsfyllingu	–	sá	tími	sem	er	afgangs	þegar	
skylduverkum	er	lokið.	Slík	skilgreining	hefur	í	för	með	sér	ýmis	vandamál,	m.a.	að	vera	í	

daglegu	tali	bæði	illskilgreinanleg	og	óvísindaleg	og	því	ekki	nothæf	skilgreining	í	

rannsókn.	Til	allrar	lukku	hafa	fræðimenn	haft	mikinn	áhuga	á	hugtakinu	frítími	og	

margir	þeirra	hafa	velt	fyrir	sér	hvernig	best	sé	að	skilgreina	það	og	náskyld	hugtök	eins	

og	tómstund	og	frístund.		

Til	þess	að	skilgreina	hugtakið	tómstundir	styðst	höfundur	við	grein	Vöndu	

Sigurgeirsdóttur	á	hugtakinu	tómstundir	(2010).	Vanda	beitir	fimm	nálgunum:	
Tómstundir	sem	tími,	athöfn,	gæði,	viðhorf	og	hlutverk.	Nálganirnar	hafa	allar	eigin	

kosti	og	galla.	Til	þess	að	skilja	tómstundahugtakið	telur	hún	samblöndu	nálgananna	

fimm	nauðsynlega.	Höfundur	hyggst	nota	þá	skilgreiningu	til	þess	að	grunda	hugtakið	í	
rannsókninni:	

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

frítímanum	og	flokkast	sem	tómstundir	að	ákveðnum	skilyrðum	uppfylltum.	
Þau	skilyrði	eru	að	einstaklingurinn	líti	sjálfur	á	að	um	tómstundir	sé	að	

ræða.	Að	athöfnin,	hegðunin	eða	starfsemin	sé	frjálst	val	og	hafi	í	för	með	
sér	ánægju	og	jákvæð	áhrif.	Kjarni	tómstunda	má	segja	að	felist	í	vellíðan	og	

aukningu	á	lífsgæðum	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).	

Frítímastarf	er	einnig	hægt	að	skoða	út	frá	öðrum	sjónarhornum.	Til	að	mynda	út	frá	

sjónarhorni	barnsins;	sem	tómstundir,	sjónarhorn	samfélagsins	og	út	frá	uppeldi.	

Skipulagðar	tómstundir	eru	mismunandi	í	eðli	sínu	og	uppeldisfræðilegur	ávinningur	og	
ávinningur	barns	og	samfélags	mismunandi	eftir	eðli	starfsins.	Þessi	sjónarhorn	eru	ekki	

að	öllu	leyti	aðskilin	–	uppeldisfræðilegur	ávinningur	eins	barns	er	alltaf	að	einhverju	

leyti	nytsamlegt	fyrir	samfélagið	og	ávinningur	barns,	hvort	sem	hann	er	félagslegur	eða	
námslegur	þá	gegnir	hann	alltaf	hlutverki	í	uppeldi	barnsins.	Það	sem	höfundur	á	hins	

vegar	við	er	að	uppeldisfræðilegt	sjónarhorn	hefur	í	för	með	sér	gagnsemi	á	sviði	

menntunar,	sjónarhorn	barnsins	er	sá	beini	ávinningur	sem	birtist	því	–	skemmtun	og	

félagsskapur	til	dæmis	-	á	meðan	samfélagslegt	sjónarmið	stendur	fyrir	hvernig	
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skipulagt	frítímastarf	þjónar	samfélaginu	í	heild	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	og	Valgerður	

Freyja	Ágústsdóttir,	2011).	

Íslenskt	skólastarf	hefur	líkt	og	íslenskt	samfélag	í	sögulegu	samhengi	verið	töluvert	

einsleitt,	þar	sem	nemendahópar	hafa	að	mestu	verið	með	íslenskan	bakgrunn.	Í	kjölfar	

hnattvæðingar	seinustu	ára	er	Ísland	ekki	svo	einsleitt	lengur.	Hér	býr	nú	fjölbreyttur	

hópur	fólks	sem	ýmist	sækir	nám	eða	tengist	skólanum	að	öðru	leyti.	Þetta	er	áskorun	

fyrir	íslenskt	skólastarf	og	verður	ekki	annað	séð	en	að	þessi	þróun	kalli	á	breytta	
starfsemi	skólans,	svo	hann	geti	mætti	kröfum	allra	um	jafnrétti	til	menntunar.	Á	sama	

tíma	á	sér	stað	sú	þróun	að	vettvangur	náms	hefur	víkkað	töluvert.	Nú	er	samhliða	

skólastarfi	starfrækt	þjónusta	við	yngri	börn	á	yngsta	stigi	sem	er	hér	kölluð	
frístundaheimili,	en	gengur	undir	ýmsum	nöfnum,	m.a.	lengd	viðvera,	dægradvöl,	

skóladagvist	og	fl.	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2012).	Þetta	er	sá	vettvangur	sem	höfundur	

beinir	kastljósinu	að,	með	það	að	markmiði	að	skoða	mikilvægi	frítímastarfs	í	lífi	
flóttabarna	á	Íslandi.		
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3.3	Þátttaka	flóttabarna	í	frítímastarfi	
Í	þessum	kafla	er	umfjöllun	um	frítímastarf	barna	af	erlendum	uppruna	og	barna	
flóttamanna.	Kaflinn	deilist	niður	í	þrjú	þemu:	(1)	menningar-	og	(2)	kynbundna	þætti	

og	endar	síðan	á	umfjöllun	um	(3)	þátttöku	flóttabarna	í	frítímastarfi.	Áhersla	er	lögð	á	

rannsóknir	tengdar	frístundaheimilum,	en	rétt	eins	og	í	þessari	rannsókn	þá	skoðar	

höfundur	frítímastarf	í	töluvert	víðara	samhengi	þar	sem	sjónum	er	beint	að	bæði	
frítímastarfi	á	vegum	sveitarfélaga	og	öðrum	tómstundum.	

Frístundaheimili	er	hægt	að	skoða	út	frá	þremur	sjónarhornum.	Sem	(1)	dagvist	

þjónar	frístundaheimili	þeim	tilgangi	að	veita	báðum	foreldrum	tækifæri	til	þess	að	
stunda	vinnu	utan	heimilis	–	sem	skiptir	sköpum	í	atvinnuþátttöku	kvenna,	og	hefur	því	

mótandi	áhrif	á	samfélagsgerð.	Út	frá	(2)	sjónarhorni	barnsins	má	greina	að	

frístundaheimili	bjóða	upp	á	fjölbreytilega	iðju	sem	ekki	er	aðgengileg	í	gegnum	heimili	
og	skóla	af	ýmsum	ástæðum.	Aðaláhersla	í	er	hins	vegar	(3)	uppeldisfræðilegt	
sjónarhorn	tómstunda	(og	mikilvægi	frítímastarfs	í	lífi	flóttabarna),	en	frístundaheimili	

þjóna	þar	margvíslegum	tilgangi.	Þau	eru	í	reynd	afar	mismunandi,	en	út	frá	fræðilegu	
sjónarhorni	er	starfsemi	þeirra	mitt	á	milli	þess	að	vera	alveg	skipulögð	og	óskipulögð:	
þ.e.	hálfskipulögð	(Kolbrún	Pálsdóttir,	2012).	Þar	er	áhersla	lögð	á	frjálst	val	barna	undir	

umsjón	leiðbeinenda.	Hlutverk	þeirra	er	margþætt,	en	m.a.	stuðla	þeir	að	því	að	öll	
börn	hafi	tækifæri	til	þátttöku	og	er	oft	sérstök	áhersla	lögð	á	félagslega	virkni	barna	úr	
viðkvæmum	hópum	(Kolbrún	Pálsdóttir,	2012).		

3.3.1	Menning	og	tungumál	

Lítil	þekking	á	þátttöku	barna	af	erlendum	uppruna	í	frítímastarfi	á	Íslandi	leiddi	til	

ítarlegrar	rannsóknar	á	íþrótta-	og	tómstundaþátttöku	barna	af	erlendum	uppruna	í	
Breiðholti	(Sólveig	H.	Georgsdóttir	og	Hallfríður	Þórarinsdóttir,	2008).	Þar	kemur	fram	

að	þótt	erfitt	sé	að	meta	hlutfallslega	þátttöku	barna	ef	erlendum	uppruna	þá	sé	hún	

óneitanlega	ekki	jafn	há	og	hjá	börnum	sem	eiga	íslenska	foreldra.	Félagsvísir	um	
lífskjör	og	lífsgæði	barna	(Hagstofa	Íslands,	2015)	sýnir	fram	á	sömu	niðurstöðu.	Árið	

2009	má	sjá	að	um	12.5	%	barna	á	aldrinum	1-15	ára	sem	eiga	foreldra	fædda	á	Íslandi	

eru	ekki	í	skipulögðu	tómstundastarfi.	Börn	sem	eiga	foreldra	fædda	erlendis	sækja	hins	
vegar	skipulagðar	tómstundir,	árið	2009,	mun	minna	–	en	um	26%	þeirra	eru	ekki	skráð	

í	skipulagt	frítímastarf.	Töluverðar	breytingar	áttu	sér	þó	stað	á	milli	áranna	2009	og	

2014	en	þá	hafa	hlutföllin	breyst	og	athyglisvert	er	að	fleiri	börn	sem	eiga	erlenda	
foreldra	en	íslenska	sækja	skipulagt	frítímastarf.	Höfundur	skýrslunnar	bendir	þó	á	
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mikilvægt	atriði:	samsetning	innflytjendahópa	er	mun	breytilegri	en	þjóðfélagsins	í	

heild	og	því	mikilvægt	að	taka	niðurstöðunum	með	fyrirvara	(Hagstofa	Íslands,	2015).	

	Niðurstöður	rannsóknar	Sólveigar	H.	Georgsdóttur	og	Hallfríðar	Þórarinsdóttur	

(2008)	benda	til	þess	að	fjölmargir	þættir	stuðli	að	minni	þátttöku	barna	af	erlendum	

uppruna.	Samkvæmt	rannsókninni	var	upplýsingaflæði	til	foreldra	ábótavant,	en	

þekking	foreldra	á	íþróttum	og	öðru	frítímastarfi	í	Breiðholti	var	lítil.	Aðeins	þeir	sem	

höfðu	búið	lengi	á	landinu	þekktu	til	íþróttafélaganna	í	hverfinu.	Þarna	spilar	inn	í	að	
kynningar-	og	auglýsingastarfsemi	var	að	mestu	á	íslensku.	Fram	kemur	ákveðinn	

viðhorfsmunur	til	tómstunda,	en	hann	má	greina	út	frá	mismunandi	heimamenningu	

viðmælenda	og	íslenskri	menningu.	Flestir	foreldrarnir	í	rannsókn	Sólveigar	og	Hallfríðar	
töluðu	um	að	í	heimalandi	sínu	væri	ekki	jafnmikil	áhersla	á	þátttöku	í	frítímastarfi	og	

að	frítíma	væri	að	mestu	eytt	innan	heimilisins	eða	með	fjölskyldu.	

Frístundamiðstöðvarnar	náðu	illa	til	innflytjendabarna,	en	kynningar	fóru	fram	í	
gegnum	skólana	og	þar	af	leiðandi	beint	til	barnanna,	en	ekki	foreldranna.	Enn	fremur	

kom	fram	að	upplýsingaflæði	væri	ábótavant,	en	foreldrar	sem	töluðu	ekki	íslensku	áttu	

erfitt	með	að	nálgast	upplýsingar	þar	sem	þær	voru	gjarnan	á	íslensku.	Það	reyndist	
erfitt	fyrir	marga	að	fá	þetta	efni	þýtt,	en	margir	fengu	hjálp	frá	vinum	sem	tala	íslensku	

(Sólveig	H.	Georgsdóttir	og	Hallfríður	Þórarinsdóttir,	2008).	

Kolbrún	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	Halldórsdóttir	og	Ester	Helga	Líneyjardóttir	

(2014)	benda	á	að	á	meðal	foreldra	barna	af	erlendum	uppruna	búi	mikill	mannauður.	
Rannsókn	þeirra	fjallar	um	tilraunaverkefni	um	samþættingu	skóla-	og	frístundastarfs	

sem	átti	sér	stað	í	fellaskóla	veturinn	2012-2013.	Það	reyndist	erfitt	fyrir	þau	að	fá	

þátttakendur	úr	þeim	hóp	í	fyrstu	þegar	boð	um	þátttöku	var	sent	skriflega.	Túlkar	voru	
síðan	fengnir	til	þess	að	hringja	í	foreldrana	og	þáðu	þá	margir	boðið	–	en	þær	benda	á	

að	það	þurfi	að	notast	við	ýmsar	leiðir	til	þess	að	virkja	erlenda	foreldra	til	þátttöku.	

Þær	telja	mikilvægt	að	sérstaklega	sé	hugað	að	félagslegu	umhverfi	fjöltyngdra	barna,	
ekki	síður	en	formlegri	menntun.	Fellaskóli	hefur	þá	sérstöðu	meðal	íslenskra	skóla	að	

meirihluti	nemenda	hefur	annað	móðurmál	en	íslensku,	en	70%	nemenda	búa	við	

annað	móðurmál	heima	við.	Að	læra	nýtt	tungumál	er	mikil	vinna	sem	getur	tekið	eitt	
til	tvö	ár	svo	það	nýtist	í	daglegum	samskiptum	og	töluvert	lengri	tíma	eða	allt	að	sjö	ár	

að	barn	ná	fullum	tökum	á	tungumálinu	(Elín	Þöll	Þórðardóttir,	2007).	Eitt	af	

markmiðum	verkefnisins	í	Fellaskóla	var	að	auka	ílag	(e.	Input)	barna	af	erlendum	
uppruna	með	því	að	gefa	þeim	tækifæri	til	að	eyða	stærstum	hluta	dagsins	í	íslensku	

málumhverfi	með	því	að	taka	þátt	í	starfi	frístundaheimilisins.	Niðurstaða	rannsóknar	

Kolbrúnar,	Brynju	og	Esterar	(2014)	er	sú	að	þróunarverkefnið		
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efli	möguleika	barna	á	að	mynda	sterkari	félagsleg	tengsl	og	vinabönd	sem	

geta	orðið	til	þess	að	börn	af	erlendu	bergi	lendi	síður	í	jaðarstöðu	innan	

skólans	og	í	samfélaginu	(Kolbrún	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	Halldórsdóttir	
og	Ester	Helga	Líneyjardóttir,	2014).	

Enn	fremur	kemur	fram	að	aukin	þátttaka	„í	frístundastarfinu	auðveldaði,	að	mati	

starfsfólks	og	foreldra,	börnunum	sem	áður	fóru	heim	að	mynda	vináttubönd	og	styrkja	
tengsl,	sem	er	í	takt	við	fyrri	rannsóknir“	(Kolbrún	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	

Halldórsdóttir	og	Ester	Helga	Líneyjardóttir,	2014).	

Þekking	á	íslensku	máli	spilar	mikilvægt	hlutverk	í	tækifærum	ungra	barna	til	þess	að	

efla	félagstengsl.		Í	rannsókn	sinni	á		líðan,	félagslegum	tengslum	og	þátttöku	nemenda	í	
5.	–	7.	Bekk	í	grunnskóla	bera	Hrefna	Guðmundsdóttir	og	Hanna	Ragnarsdóttir	(2012)	

saman	svör	barna	eftir	móðurmáli	töluðu	heima.	Megin	niðurstöður	rannsóknarinnar	
eru	þær	að	börn	sem	búa	á	heimili	þar	sem	a.m.k.	annað	foreldri	talar	annað	mál	en	

íslensku	standa	höllum	fæti	félagslega.	Auk	þess	líður	þeim	verr	en	jafnöldrum	sínum,	

er	frekar	strítt,	eyða	minni	tíma	með	jafnöldrum	og	eiga	auk	þess	færri	vini.	Þau	taka	

síður	þátt	í	skipulögðu	frítímastarfi	en	jafnaldrar	sínir	sem	búa	á	heimilum	þar	sem	
íslenska	er	töluð.	Enn	fremur	telja	þær	að	meðal	barna	sem	búa	á	heimilum	þar	sem	

hvorugt	foreldri	talar	íslensku	séu	í	enn	meiri	áhættuhóp	hvað	varðar	vanlíðan	og	

stríðni	(Hrefna	Guðmundsdóttir	og	Hanna	ragnarsdóttir,	2012).		

Félagsauður	myndast	í	gegnum	ýmsar	aðstæður	en	samvera	er	ávallt	forsenda.	

Kolbrún	Reynisdóttir	(2013)	veltir	fyrir	sér	tómstundaþátttöku	barna	af	erlendum	

uppruna	með	tilliti	til	félagslegrar	færni.	Rannsókn	hennar	er	gerð	utan	

höfuðborgarsvæðisins	og	eru	þátttakendur	börn	af	erlendum	uppruna	á	aldrinum	10-12	
ára.	Viðmælendur	hennar	eru	misvirkir	í	iðkun	sinni	í	skipulögðum	tómstundum.	

Niðurstöður	hennar	sýna	að	börn	með	sterkari	vinatengsl	fyrir	og	meira	sjálfstraust	eiga	

auðveldara	með	að	velja	tómstundir	út	frá	áhugamálum.	Börn	með	minna	sjálfstraust	
eiga	hins	vegar	erfiðara	með	að	velja	tómstundir	út	frá	áhugasviði	og	sækja	frekar	í	þær	

sem	eru	vinsælar	meðal	bekkjarfélaga.		

Innflytjendur	í	Kanada	upplifðu	almennt	ekki	jafn	greiðan	aðgang	að	frítímastarfi	og	

innfæddir	(Stodolska,	1998).	Menningarbundnir	þættir	geta	haft	þar	mikil	áhrif.	Mörg	

samfélög	tengja	frítímann	fyrst	og	fremst	við	tækifæri	til	þess	að	eyða	tíma	með	

fjölskyldu.	Vestrænt	samfélag	byggir	hins	vegar	að	stórum	hluta	á	formlegri	eða	hálf-

formlegri	þátttöku	í	félagsstarfi.	Íþróttafélög,	félagasamtök	og	viðburðir	á	vegum	
stofnana	bæjarfélaga	eru	fyrir	ýmsa	menningarhópa	ekki	jafn	algengar	leiðir	til	þess	að	
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eyða		frítíma	sínum	í.	Tungumál,	almenn	þekking	og	skynjun	á	menningarlegu	umhverfi	

getur	líka	heft	innfluthedur.	Fjárhagstengdir	þættir	verka	eins	–	erfitt	getur	verið	að	

taka	þátt	í	viðburðum	utan	heimilisins	sökum	kostnaðar	við	þátttöku	og	vegna	
kostnaðar	og	erfiðleika	við	að	finna	barnapössun.	Erfitt	getur	líka	reynst	fyrir	

innflytjendur	að	finna	frítímastarf	við	hæfi,	þar	sem	tungumálaskortur	getur	hindrað	

upplýsingaöflun	(Rublee	og	Shaw,	2013;	Stodolska,	1998;	Yu	og	Berryman,	1995).	

Þó	fáar	rannsóknir	á	tómstundstarfi	með	innflytjendabörnum	hafa	verið	gerðar	á	

Íslandi	eru	þar	helst	tvö	atriði	sem	koma	þessari	rannsókn	við:	Börn	sem	búa	á	

heimilum	þar	sem	annað	mál	en	íslenska	er	töluð	standa	höllum	fæti	félagslega	(Hrefna	

Guðmundsdóttir	og	Hanna	Ragnarsdóttir,	2012)	og	þátttaka	í	frítímastarfi	eflir	félagsleg	
tengsl	(Kolbrún	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	Halldórsdóttir	og	Ester	Helga	Líneyjardóttir,		

2014)		en	auk	þess	er	athyglisvert	fyrir	efni	rannsóknarinnar	að	upplýsingar	um	

frítímastarf	skila	sér	illa	til	innflytjenda	(Sólveig	H.	Georgsdóttir	og	Hallfríður	
Þórarinsdóttir,	2008)	og	börn	af	erlendum	upprunum	mæta	áskorunum	í	tómstundum	

(Kolbrún	Reynisdóttir,	2013).	
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3.3.2	Kyngervi	sem	áhrifaþáttur	

Kyngervi	er	almennt	notað	til	þess	að	vísa	í	þær	menningartengdu	hugmyndir	sem	

tengdar	eru	við	líffræðilegt	kyn.	Kyngervi	lýsir	þannig	þeirri	hegðun	sem	

einstaklingurinn	ber	með	sér	á	meðan	kyn	á	við	um	líffræðilega	skilgreindan	líkama	
einstaklingsins	(Salih,	2002).	Þannig	telur	Judith	Butler	(2004)	einstaklinga	í	raun	leika	

kyn	sitt.	Leikurinn	er	ekki	frjáls	heldur	er	hann	mótaður	af	væntingum	og	hefðum	

samfélagsins.	Kyngervi	hefur	gífurleg	áhrif	á	allt	líf	einstaklinga	í	heild	sinni	þar	sem	það	
er	stöðugur	leikur	fyrir	einstaklinginn	og	formgerð	samfélagsins	slík	að	öll	reynsla,	

tækifæri	og	væntingar	eru	á	einhvern	hátt	mótaðar	af	því.	

Áhugavert	er	að	skoða	hvort	reynsla	af,	og	tækifæri	í	frítímastarfi	séu	mismunandi	

eftir	kyngervi.	Í	rannsókn	Spaaj	(2015)	á	íþróttaþátttöku	ungra	sómalskra	flóttamanna	í	

Ástralíu	kom	í	ljós	að	erfiðara	reyndist	fyrir	konur	og	stelpur	að	finna	félagslegt	rými	

fyrir	þátttöku,	þær	upplifðu	útilokun	mun	meira	en	strákar	og	karlmenn.	Nálgun	Spaaj	
er	athyglisverð	því	hann	tekur	því	ekki	sem	gefnu	að	þátttaka	í	íþróttum	hafi	jákvæð	
áhrif	á	tækifæri	til	þess	að	aðlagast	nýju	samfélagi.	Hann	bendir	á	að	í	sumum	tilfellum	

geti	reynslan	reynst	öfug	vegna	þess	að	flóttamenn	upplifi	félagslegar	hindranir	eins	og	
fordóma	og	menningarlega	mótspyrnu	(e.	cultural	resistance)(Spaaj,	2015).	

Rannsókn	Kolbrúnar	Reynisdóttur	(2013)	fjallar	um	tómstundaþátttöku	barna	af	

erlendum	uppruna	með	tilliti	til	félagslegrar	færni.	Sérstaklega	athyglisvert	er	að	

stelpurnar	í	rannsókninni	eru	töluvert	minna	félagslega	virkar	en	strákarnir.	Hlutföll	eru	

jöfn	og	voru	þátttakendur	sex	í	heildina.	Með	félagslegri	virkni	á	Kolbrún	við	bæði	
skipulagt	frítímastarf	og	almennan	frítíma,	þ.e.	þann	tíma	sem	ekki	fer	í	skóla	eða	aðrar	

skyldur.	Hún	bendir	á	að:	„Stúlkurnar	eru	síður	að	nýta	sinn	tíma	til	áhugamála,	þær	eru	

meira	að	hjálpa	til	heima,	aðeins	ein	þeirra	eyddi	tíma	með	vinkonu	sinni	í	afþreyingu	
og	tvær	af	stúlkunum	tóku	þátt	í	tómstundastarfi“	(Kolbrún	Reynisdóttir,	2013,	bls.	49).	

Hins	vegar	telur	hún	„ljóst	að	drengirnir	voru	almennt	að	nýta	sinn	tíma	meira	í	

félagslega	virkni	sem	gæti	hjálpað	þeim	að	byggja	upp	samfélagslegt	net	með	
persónulegum	samböndum	og	trausti“	(Kolbrún	Reynisdóttir,	2013,	bls.	49).		

Þátttöku	í	frítímastarfi	er	hægt	að	rannsaka	út	frá	tækifærum	sem	hún	veitir	–	en	

einnig	er	mikilvægt	að	rannsaka	hvort	kerfisbundnir	þættir	hindri	þátttöku.	Arab-
Moghaddam,	Henderson	og	Sheikholeslami	(2007)	benda	á	að	ýmsir	þættir	geta	staðið	í	

vegi	fyrir	þátttöku	kvenna	í	frístundum	(e.	leisure	activities).	Nálgun	þeirra	tekur	sem	

dæmi	grunnmenningu	þátttakenda	og	skoða	þær	sérstaklega	konur	frá	Mið-
Austurlöndunum	í	rannsókn	sinni.	Markmið	með	rannsókninni	var	að	athuga	hvernig	



	

39	

þátttakendur,	570	konur	á	aldrinum	25-40,	sem	bjuggu	í	Shiraz,	Íran,	notuðu	frítíma	

sinn	og	hvaða	þættir	kæmu	í	veg	fyrir	þátttöku	á	ákveðnum	vettvangi.	Algengusta	iðja	

þeirra	tengdust	sjónvarpsáhorfi	og	útvarpi,	fjölskyldutengdum	viðburðum	og	
trúartengdum	viðburðum,	bóka-	og	tímaritslestri	og	hreyfingu	utandyra	(e.	outdoor	

activities).	Skipulögð	íþróttaiðkun	var	almennt	lítil.	Helstu	höft	á	frítímaþátttöku	telja	

þær	spretta	frá	samfélagsformgerð	–	skorti	á	innviðum	til	frístundaiðkunar	fyrir	konur.	
Þær	benda	enn	fremur	á	að	menningarbundnir	þættir	skipta	miklu	máli	hjá	konum	sem	

flytja	milli	landa.		

3.3.3	Börn	flóttamanna	og	frítímastarf		

Rannsóknina	tengir	höfundur	á	fræðilegan	hátt	tveimur	málaflokkum:	Annars	vegar	

aðlögun	flóttabarna	og	fjölskyldna	þeirra	að	nýju	samfélagi	og	hins	vegar	tækifærum	til	

menntunar	og	tómstunda.	Nálgun	höfundar	er	sú	að	skoða	tækifæri	og	afstöðu	til	

tómstundaiðkunar	á	þeim	forsendum	að	tómstundir	séu	mikilvægur	liður	bæði	í	

aðlögunarferlinu	og	menntagöngu	barna.	Menntaganga	og	tómstundaiðkun	flóttafólks	
er	verulega	lítið	rannsakaður	málaflokkur,	en	töluvert	hefur	verið	skrifað	erlendis	um	

aðlögun	og	heilsu	flóttabarna	í	móttökulandinu.	Í	þeim	málaflokki	má	helst	nefna	að	

börnum	þykir	mikilvægt	að	tilheyra	samfélagi	og	geta	tekið	þátt	í	ýmsum	athöfnum	og	

iðjum	sem	því	fylgja	(Archambault,	2012).	Heilbrigðisþjónusta	fyrir	flóttabörn	á	Íslandi?	
er	ábótavant	vegna	takmarkaðrar	þekkingar	heilbrigðisstéttarinnar	á	þörfum	þess	og	

skortur	er	á	stuðningi	fyrir	fagfólk	í	heilbrigðisþjónustu	á	Íslandi	(Elsa	Hrund	Jensdóttir,	

2016).			

Þátttaka	flóttamanna	í	frítímastarfi	á	Íslandi	hefur	lítið	verið	rannsökuð	en	

niðurstöður	þeirra	rannsókna	sem	hafa	verið	gerðar	sýndu	litla	þátttöku	þeirra	

(Alþjóðamálastofnun	Háskóla	Íslands,	2017;	Guðbjörg	Ottósdóttir	og	Helena	N.	
Wolimbwa,	2011;	Kristín	Harðardóttir,	Heiður	Jónsdóttir	og	Friðrik	Jónsson,	2005).	Fáar	

rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	málefnum	flóttabarna	og	engin	eigindleg	rannsókn	

virðist	til	hérlendis	sem	snýr	að	félagslegri	velgengni	flóttabarna,	og	má	segja	það	sama	
um	þátttöku	í	frítímastarfi.		

Aldrei	hafa	verið	fleiri	flóttamenn	í	heiminum	og	bjóða	þjóðir	litlu	hlutfalli	

flóttamanna	tækifæri	til	endurbúsetu	(UNHCR,	2016).	Ísland	sker	sig	ekki	úr	hópnum	og	
fá	fáir	flóttamenn	vernd	á	ári	hverju,	en	undir	600	flóttamenn	hafa	fengið	boð	til	

landsins	frá	1956	(Velferðarráðuneytið,	2016).	Erfitt	er	að	segja	til	um	af	hverju	málefni	

flóttabarna	hafa	ekki	fengið	meiri	athygli.	Archambault	(2012)	bendir	á	siðferðilegt	
flækjustig	og	fjölda	viðkvæmra	spurninga	í	rannsóknum	með	flóttabörnum.	Hann	telur	
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að	sýnileiki	barna	í	rannsóknum	meðal	flóttamanna	sé	of	lítill,	en	tekur	sem	dæmi	að	

börn	myndi	fjórðung	allra	flóttamanna	í	Noregi.	Nauðsynlegt	sé	fyrir	fræðilega	

umfjöllun	að	sjónarhorn	barna	gleymist	ekki,	enda	eru	þau	veglegur	hluti	af	
flóttamönnum,	auk	þess	að	vera	virkir	þátttakendur	í	fjölskyldum	sínum,	og	eiga	þar	af	

leiðandi	skilið	að	hlustað	sé	á	raddir	þeirra	(Archambault,	2012).	

Fazel,	Reed,	Panter-Brick	og	Stein	(2012)	benda	á	að	forsaga	flóttafólks	sem	flutt	

hefur	frá	lágtekjulöndum	til	hátekjulanda	er	oft	á	tíðum	mjög	erfið	og	hlaðin	erfiðri	
lífsreynslu,	líkamlegri	sem	andlegri,	og	að	aðlögunarferlið	í	nýju	landi	reynist	oft	

verulega	erfitt.	Rannsókn	þeirra	bendir	til	þess	að	almennt	upplifi	flóttabörn	í	

hátekjulöndum	ekki	efnislegan	skort	en	ýmsir	þættir	geti	þó	haft	áhrif	á	aðlögun	þeirra,	
sem	og	líkamlega	og	andlega	velferð	þeirra.	Þau	leggja	áherslu	á	að	aðstæður	barna	séu	

afar	mismunandi	og	erfitt	sé	að	alhæfa	um	áhrifaþætti	í	aðlögunarferlinu.	Eldri	börn	

eiga	þó	erfiðara	með	aðlögun	í	nýju	landi	og	benda	þau	á	að	börn	yfir	tólf	ára	aldri	séu	
líklegri	til	þess	að	upplifa	andlega	kvilla.	Eldri	börn	hafa	oft	fleiri	skyldum	að	gegna	

innan	heimilisins,	og	eru	á	sama	tíma	að	upplifa	meiri	sjálfsvitund	en	þau	yngri.	Einnig	

getur	menningarleg	streita	verið	töluverð	hjá	börnum	sem	búa	við	eina	menningu	á	
heimilinu	og	aðra	fyrir	utan	(Yeh,	2003).	

Mismunun	og	fordómar	hafa	neikvæð	áhrif	á	andlega	líðan	barna	og	skilvirkt,	

formlegt	aðlögunarferli	sem	leiðir	til	aðgangs	að	menntun,	heilbrigðisþjónustu	og	
atvinnumöguleika	innan	fjölskyldunnar	hefur	jákvæð	áhrif.	Flóttabörn	sem	upplifa	sig	
sem	hluta	af	skólasamfélagi	og		samfélagi	í	nágrenni	sínu	eru	í	minni	áhættu	á	þunglyndi	

og	andlegri	vanlíðan	á	meðan	tengingarleysi	í	skóla	(e.	poor	school	connectedness)	

getur	leitt	til	andlegra	kvilla	(Fazel,	Reed,	Panter-Brick	og	Stein	2012).	Rousseau	og	
Guzder	(2008)	benda	á	að	menntastofnanir	þurfi	að	vera	meðvitaðar	um	að	flóttabörn	

búi	yfir	erfiðri	reynslu	sem	hugsanlega	hefur	leitt	til	andlegra	kvilla.	Þau	benda	hins	

vegar	líka	á	að	mikilvægt	sé	að	„fórnarlambsvæða“	(e.	victimize)	ekki	börn	óþarflega	
eða	óhóflega.	Þau	benda	enn	fremur	á	að	menntastofnanir	gegni	mjög	mikilvægu	

hlutverki	í	félagslegri	aðlögun	flóttabarna	að	nýju	landi.	Þó	er	margt	sem	huga	þarf	að,	

því	þær	geta	einnig	ýtt	undir	menningarlegt	óöryggi	og	endurskapað	spennu	milli	
minnihluta-	og	meirihlutahópa	(Rousseau	og	Jaswant,	2008).		

Hlutverk	menntastofnanna	gagnvart	flóttabörnum	er	margþætt.	Mikilvægt	er	að	

taka	mið	af	einstökum	þörfum	barna	og	mæta	þeim	á	þeirra	forsendum	(McBrien,	

2005).	Rousseu	og	Guzder	(2008)	telja	að	menntastofnanir	geti	farið	ýmsar	leiðir	til	þess	
að	hjálpa	flóttabörnum	að	aðlagast	nýju	landi.	Þeirra	fókus	er	á	börn	sem	upplifað	hafa	

áfall	og	nefna	þær	þrjár	áætlanir	í	þessu	sambandi	sem	menntastofnanir	geta	unnið	
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með:	listsköpun,	almennar	nálganir	á	félagslegri	aðlögun,	nálganir	sem	miða	að	

vitundarvakningu	nemenda	á	minnihlutahópum	(e.	the	other)	og	nálgunum	sem	byggja	

á	menningu,	hefðum	og	trú	barnanna.	Aðlögunarferlið	getur	einnig	tekið	á	fyrir	alla	
fjölskylduna	og	getur	mikil	streita	fylgt	endurbúsetu,	ekki	síst	fyrir	foreldra	sem	þurfa	að	

læra	á	nýjar	skyldur	í	menntagöngu	barna	sinna.	Börn	eru	oftast	fljótari	að	læra	nýtt	

tungumál	og	aðlagast	nýrri	menningu.	Þessu	getur	fylgt	streita	innan	fjölskyldunnar	
(McBrien,	2005).		

McBrien	skiptir	þörfum	flóttabarna	í	nýju	landi	upp	í	tvo	meginþætti:	andlega	

vellíðan	og	tungumálatöku.	Ýmsar	hindranir	geta	staðið	í	vegi	fyrir	því	að	þessir	þættir	

séu	vel	heppnaðir	í	endurbúsetuferlinu.	Flóttabörn	upplifa	sig	oft	útundan	í	skólum,	
ýmist	vegna	skorts	á	sjálfstrausti	á	námsgetu	og	vegna	tungumála-	og	menningarlegra	

þátta.	Þátttaka	og	stuðningur	foreldra	er	mikilvægur.	Mismunandi,	menningarbundnar	

væntingar	um	þátttöku	í	skólakerfinu	geta	valdið	erfiðleikum	í	sambandi	skóla	og	
fjölskyldna.	Fordómar	meðal	skólayfirvalda	og	samnemenda	hafa	neikvæð	áhrif	á	

árangur	flóttabarna	í	skóla	og	geta	valdið	því	að	þau	upplifi	sig	útskúfuð.	Þetta	er	ekki	

síst	algeng	reynsla	hjá	múslimum.	Skilningsleysi	á	nöfnum	og	fordómar	til	
menningarbundinna	þátta	eins	og	Hijabs	og	Ramadan	getur	valdið	óöryggi	og	erfitt	

getur	reynst	fyrir	ungt	fólk	og	börn	–	ofan	á	allt	annað	–	að	þurfa	að	útskýra	eigin	

menningu	(McBrien,	2005).	

Rannsókn	Guðbjargar	Ottósdóttur	og	Helenu	N.	Wolimbwa	(2011),	Flóttabörn	á	

Íslandi:	Rannsókn	á	viðhorfum	og	reynslu	flóttabarna,	fjallar	að	hluta	til	um	félagslega	

þátttöku.	Þar	kemur	fram	að	sumir	viðmælendur	þeirra	telja	litla	möguleika	til	félagslífs	

fyrir	unglinga	miðað	við	það	sem	þeir	þekktu	í	heimalandi	sínu.	Nær	allir	
viðmælendurnir	þurftu	reglulega	að	túlka	fyrir	foreldra	sína	og	var	allur	gangur	á	

afstöðu	til	þess.	Þetta	getur	valdið	streitu	innan	fjölskyldunnar	–	þar	sem	börnin	sjá	um	

hlutverk	foreldra	og	öfugt	(McBrien,	2005).	Enginn	vafi	leikur	þó	á	því	að	þó	að	flestir	
sætti	sig	við	hlutverk	túlksins	þá	bitnar	það	á	tækifærum	þeirra	til	félagslegrar	þátttöku	

að	einhverju	leyti.	Þátttaka	í	frítímastarfi	var	lítil	meðal	þátttakenda.	Flestir	höfðu	þó	á	

fyrsta	ári	í	landinu	tekið	þátt	í	skipulögðu	frítímastarfi	en	síðar	hætt.	Afar	fáir	sóttu	
ennþá	skipulagt	frítímastarf	og	var	í	öllum	tilvikum	að	ræða	íþróttir.	Lítið	er	um	

útskýringar	á	þessu	í	rannsókninni	en	fram	kemur	þó	að	helsta	ástæðan	var	að	

börnunum	þótti	erfitt	að	finna	frítímastarf	við	hæfi.	Fáir	töldu	fjárhagslegar	ástæður	
liggja	að	baki	dræmrar	þátttöku.	Flestir	töldu	sig	þó	standa	vel	félagslega	og	eyða	

nægum	tíma	með	vinum	og	fjölskyldu.	Fæst	barnanna	skilgreindu	sig	sem	Íslendinga	og	

voru	flest	stolt	af	upprunalandi	sínu.	Athyglisvert	er	þó	að	nokkrir	töldu	sig	ekki	eiga	
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möguleika	á	því	að	verða	hluti	af	íslensku	samfélagi	og	aðrir	upplifðu	fordóma	í	eigin	

garð	og	töldu	eldri	börnin	flest	að	aðrir	litu	ekki	á	þau	sem	Íslendinga	heldur	útlendinga	

(Guðbjörg	Ottósdóttir	og	Helena	N.	Wolimbwa,	2011).	

	Mikilvægt	er	að	gleyma	ekki	að	innflytjendur	og	minnihlutahópar	eins	og	

flóttamenn	eru	margbreytilegur	hópur	og	tækifæri	og	hindranir	því	bæði	sveigjanlegar	

eftir	stað	og	stund.	Hanna	Ragnarsdóttir	og	Hrefna	Guðmundsdóttir	(2012)	benda	á	

eftirfarandi	atriði	sem	reynst	hafa	hindranir	í	starfi	með	innflytjendabörnum:	Í	
menntakerfi	og	menntastefnu	er	ekki	gert	ráð	fyrir	fjölbreyttum	nemendahópum.	

Skortur	er	á	þekkingu	á	málefnum	minnihlutahópa	og	innflytjendabarna	í	skólum	og	auk	

þess	skorti	börnin	kunnáttu	í	meirihlutamáli	samfélagsins.	Menningarauður	og	gildi	
heimila	og	skóla	eru	einnig	ólík	og	að	viðhorf	til	menntunar,	skólagöngu	og	félagsstarfs	

séu	það	að	sama	skapi.	
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4 Rannsókn	

Í	eftirfarandi	kafla	er	fjallað	um	framkvæmd	rannsóknarinnar	sem	þessi	ritgerð	byggir	á.	

Rannsóknin	er	eigindleg	viðtalsrannsókn	sem	var	framkvæmd	haustið	2017,	en	

undirbúningur	hófst	vorið	2016.	Rannsóknin	fellur	undir	stærri	rannsókn	sem	ber	heitið	

Flóttabörn	í	skólum	á	Íslandi.	Sjá	viðauka	1	í	lok	ritgerðar.	Kaflanum	er	skipt	upp	í	fjóra	

undirkafla:		(1)	Aðferðafræði	og	rannsóknarsnið,	(2)	þátttakendur,	(3)	gagnasöfnun,	(4)	

siðferðileg	álitamál	og	(5)	gagnagreiningu.		

4.1	Aðferðafræði	og	rannsóknarsnið	
Markmið	með	rannsókninni	er	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	og	fjölskyldna	þeirra	af	

frítímastarfi.	Frítímastarf	á	vegum	bæjarfélaga	er	starfrækt	undir	þeim	forsendum	að	
áhugavert	var	að	skoða	hvort	starfið	stuðlaði	að	auknum	félagsauði.	Þær	rannsóknir	
sem	gerðar	hafa	verið	á	því	starfi	benda	til	þess	að	það	hafi	jákvæð	áhrif	og	efli	

félagstengsl	(Eygló	Rúnarsdóttir,	2011;	Kolbrún	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	
Halldórsdóttir	og	Ester	Helga	Líneyjardóttir,	2014).	Rannsóknin	er	byggð	upp	sem	
viðtalsrannsókn	með	djúp	viðtölum	sem	síðan	er	greind	með	þemagreiningu.	

Aðferðafræði	rannsóknarinnar	er	eigindleg.	En	þá	aðferðafræði	hefur	höfundur	lært	
frá	grunnámi	og	notað	gegnum	allt	framhaldsnám	sitt.	Rannsóknin	í	heild	var	því	sniðin	

að	þeirri	aðferðafræði.	Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	snúast	fyrst	og	fremst	um	

manneskjur,	reynslu	þeirra	og	upplifun	á	viðfangsefni	sem	hefur	vakið	áhuga	

fræðimanna.	Merking	er	ekki	hlutlaus	–	mestu	máli	skiptir	að	skilja	merkingu	eins	og	

hún	birtist	mennskum	viðfangsefnum	okkar.	Jafnvel	er	hægt	að	segja	að	viðfangsefni	

rannsakandans	séu	alls	ekki	viðfangsefni.	O‘Reilly,	(2005)	lítur	t.d.	á	viðfangsefnið	frekar	

sem	meðrannsakanda,	sem	aðstoðar	hann	með	því	að	deila	ítarlegri	þekkingu	sinni	sem	

hann	hefur	sótt	í	gegnum	reynslu	sem	hann	vill	skoða	kerfisbundið.	Hlutverk	

rannsakandans	er	því	ekki	að	skila	frá	sér	hlutlausri	greiningu	á	fyrirbæri	sem	hann	

hefur	skoðað	kerfisbundið.	Mikilvægt	er	í	þessu	sambandi	að	vera	sjálfsrýninn	og	

ígrunda	hugmyndir	sínar	með	því	að	taka	ákveðna	afstöðu.	Póstmódernískir	og	

feminískir	rannsakendur	taka	t.a.m.	ákveðna	afstöðu	og	seta	sig	jafnvel	í	stöðu	aktívista.	

Þessi	tvö	viðmið,	femínismi	og	póstmódernismi,	setja	einstaklinginn	að	ákveðnu	leyti	á	

móti	leiðandi	straumum	samfélagsins,	að	enginn	sé	í	raun	hlutlaus	–	þótt	hægt	sé	að	
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skrifa	texta	eins	og	hann	komi	frá	hlutlausu	sjónarhorni.	Samkvæmt	Lichtman	(2013)	

býr	höfundurinn	og	rannsakandinn	yfir	reynslu	og	skoðunum	sem	hann	tekur	með	sér,	

meðvitað	eða	ómeðvitað,	inn	í	rannsóknarferlið.	Því	er	nauðsynlegt	fyrir	rannsakanda	
að	gera	grein	fyrir	þeim,	svo	lesandi	skilji	hver	það	er	sem	skrifar	textann	sem	hann	les,	

og	til	hvaða	markhóps	hann	er	skrifaður	fyrir	og	hver	markmið	skrifanna	eru.	Höfundur	

hefur	sjálfur	starfað	á	frístundaheimili	og	út	frá	þeirri	reynslu	kom	kveikjan	að	þessari	
rannsókn.	

Viðtöl	byggð	á	eigindlegri	aðferðafræði	má	samkvæmt	DiCicco-Bloom	og	Crabtree	

(2006)	skipta	í	tvær	tegundir:	Óstöðluð	og	hálfstöðluð.	Staðlaðir	spurningarammar	eru	

almennt	ekki	notaðir	í	eigindlegum	aðferðum	því	þeir	hafa	lítið	rými	fyrir	
rannsakandann	að	bregðast	við	gögnum	eins	og	þau	koma	fyrir	í	viðtölum	–	en	eru	afar	

hentug	ef	viðtal	við	viðmælanda	er	talið	gefa	marktækari	niðurstöður	en	könnun	og	

nauðsynlegt	er	að	fá	staðlaðar	niðurstöður.	Stöðluð	viðtöl	eru	hins	vegar	sú	aðferð	sem	
algengust	er	í	megindlegum	viðtalsrannsóknum	(Lichtmann,	2013).		Samkvæmt	DiCicco-

Bloom	og	Crabtree	(2006)	veita	óstöðluð	viðtöl	rannsakandanum	mikið	frelsi	til	þess	að	

fylgja	eftir	því	efni	sem	viðmælandi	vill	ræða.	Hann	fer	hugsanlega	af	stað	með	ákveðin	
markmið	eða	einhverja	hugmynd	en	leyfir	viðmælandanum	að	leiða	viðtalið	áfram	að	

mestu	leyti.	Rannsakandinn	fær	mjög	persónulegar	niðurstöður	en	hins	vegar	getur	

reynst	erfitt	að	fá	samheldni	í	gögnum,	nema	að	mjög	mörg	viðtöl	séu	tekin.	Enda	ekki	
markvisst	verið	að	leita	að	svörum	við	ákveðnum	spurningum.	

Hálfstöðluð	viðtöl	eru	blanda	af	tveimur	fyrrnefndum	aðferðum.	Rannsakandinn	

hefur	þá	mælt	sér	mót	fyrirfram	við	viðmælanda	og	kemur	inn	í	viðtalið	með	

viðtalsramma	sem	inniheldur	opnar	spurningar	sem	viðmælendur	túlka	að	ákveðnu	
leyti	sjálfir.	Rannsakandi	þarf	að	vera	tilbúinn	að	fara	töluvert	út	fyrir	viðtalsrammann	

ef	viðmælendur	fjalla	um	efni	sem	er	ekki	innan	hans	en	gæti	nýst	í	rannsókninni.	Fyrstu	

viðtölin	geta	hjálpað	rannsakanda	að	breyta	eða	fjarlægja	spurningar	sem	eiga	ekki	við	
og	að	sama	skapi	getur	hann	bætt	við	spurningum	um	áhugavert	efni	sem	komið	hefur	

fram	í	þeim	viðtölum	(DiCicco-Bloom	og	Crabtree	2006;	O‘Reilly,	2005).	

Höfundur	notaði	hálfstöðluð	viðtöl	og	hannaði	spurningaramma	fyrirfram	til	þess	að	

fylgja	eftir	í	viðtölum.	Sjá	viðauka	2,	3	og	4	aftast	í	ritgerðinni.	Hann	leyfði	sér	að	fara	út	

fyrir	efnið	þegar	viðmælendur	hófu	frásögnina	sem	hann	taldi	að	nýttist	rannsókninni.	

Ramminn	nýttist	hins	vegar	vel	til	þess	að	staðla	viðtöl	að	ákveðnu	leyti	og	fá	þannig	

fram	skoðanir	á	sama	efninu	frá	öllum	þátttakendum.	Ramminn	var	byggður	á	þemum	
úr	fyrri	rannsóknum	með	innflytjenda-	og	flóttabörnum	í	skóla-	og	frítímastarfi	

hérlendis,	auk	eigin	reynslu	höfundar	af	starfi	á	frístundaheimilum.	Þemun	voru:	
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Upplýsingamiðlun	–	þekking	foreldra	á	frístundaframboði,	menning	og	tungumál	–	áhrif	

menningar	og	tungumáls	á	þátttöku,	tækifæri	–	þættir	sem	styðja	við	og	hindra	

þátttöku.	

Hann	rannsakaði	annars	vegar	reynslu	fjölskyldna	flóttabarna	af	frítímastarfi	á	

Íslandi	og	hins	vegar	reynslu	fagfólks	á	frístundaheimilum	af	vinnu	með	börnunum.	Það	

var	því	lykilatriði	að	skoða	þá	merkingu	sem	viðmælendur	mínir	lögðu	í	aðstæður	sínar.	

Eigindlegar	aðferðir	henta	mun	betur	en	megindlegar	í	slíkt	verkefni,	þar	sem	markmið	
þeirra	er	ekki	að	geta	alhæft,	heldur	athuga	ítarlega	einstakar	aðstæður.	Markmiðið	var	

að	fá	djúpa	innsýn	í	hvernig	aðstæður	flóttabarna	í	frítímastarfi	væru.	

Rannsóknin	er	viðtalsrannsókn	þar	sem	valdir	voru	þátttakendur	sem	bjuggu	yfir	

reynslu	og	bakgrunni	sem	skiptir	máli	fyrir	viðfangsefni	rannsóknarinnar.	Rannsóknin	er	

almenn	að	sniði	en	byggir	helst	á	etnógrafískri	rannsóknarhefð	(Lichtman,	2013;	

O'Reilly,	2005).	Höfundur	hefur	kosið	að	nota	almenna	nálgun	(e.		generic	approach)	
þar	sem	marmiðið	er	tiltölulega	einfalt	–	að	skoða	flóttabörn	og	frítímastarf	út	frá	
tveimur	sjónarhornum:	Fagfólks	og	fjölskyldna.	Almenna	nálgunin	hefur	einnig	verið	

kölluð	pragmatísk	nálgun,	en	tilgangur	með	henni	er	að	nota	þær	eigindlegu	aðferðir	
sem	henta	í	gagnasöfnun	og	gagnagreiningu	(Lichtman,	2013).		Reynt	hefur	verið	að	
láta	tilgang	rannsóknarinnar	stýra	vali	á	rannsóknaraðferðum	að	mestu	leyti.	

Viðtalsramminn	og	gagnagreiningin	dregur	innblástur	af	etnógrafískum	aðferðum	
(O’Reilly,	2005).	

Þær	aðferðir	hafa	í	sögulegu	samhengi	verið	notaðar	af	mannfræðingum,	með	þeim	

tilgangi	að	skoða,	lýsa	og	greina	menningu	hópa	út	frá	þeirra	sjónarhorni	(O’Reilly,	

2005).		Í	seinni	tíð	hafa	rannsakendur	úr	mörgum	öðrum	fræðigreinum	nýtt	sér	þær.	Í	

menntarannsóknum	eru	þær	t.a.m.	notaðar	til	þess	að	skoða	nemendur	út	frá	

sjónarhorni	skólamenningar.	Hefðbundnar	etnógrafíur	lýsa	oft	samspili	ákveðinna	

menningarhópa	–	eins	og	nemenda	við	menningu	og	samfélagsins	í	heild	–	og	skoða	
tengslin	þarna	á	milli.	Menning	spilar	aðalhlutverkið	í	flestum	etnógrafíum	og	er	oftast	

leitast	eftir	því	að	greina	valdatengsl	og	tengja	staðbundin	fyrirbæri	við	fyrirbæri	á	

hnattrænum	skala.	Reynsla	þátttakenda	er	alltaf	höfð	í	forgrunni.	Rannsakandinn	leitast	
eftir	því	að	tengja	hversdagslegar	frásagnir	og	reynslu	þátttakenda	við	kenningar	og	

fyrri	rannsóknir.	Frásagnirnar	eru	merkingarbærar	einar	og	sér,	en	verða	vísindalegar	

þegar	þær	eru	kerfisbundið	tengdar	við	fyrri	þekkingu.	Innan	mannfræðinnar	er	algengt	

að	markmið	etnógrafískrar	rannsóknar	sé	að	gefa	tilteknum	þjóðfélagshópum	sem	eru	
raddlausir	rödd,	og	fá	að	mati	rannsakandans	of	litla	athygli	-	hvort	sem	það	er	

fræðilega	eða	í	almennri	umræðu	(Lichtman,	2013;	O'Reilly,	2005).		
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4.2	Þátttakendur	
Þátttakendur	voru	valdir	með	hentugleikaúrtaki,	þar	sem	hópurinn	sem	um	ræðir	er	
mjög	fámennur.	Rannsóknin	er	liður	í	stærri	rannsókn	og	var	val	á	þátttakendum	því	að	

hluta	til	þegar	ákveðið.	Þessi	rannsókn	er	að	vissu	leyti	sniðin	að	þeirri	rannsókn	og	

þátttakendum	hennar.	Þrjár	fjölskyldur	búsettar	í	tveimur	bæjarfélögum	mynda	

kjarnann	í	þessari	rannsókn.	Ætlunin	var	ekki	að	bera	saman	reynslu	þeirra	út	frá	búsetu	
þar	sem	sú	ákvörðun	vat	tekin	að	tengja	gögn	ekki	við	ákveðin	sveitarfélög	til	þess	að	

koma	í	veg	fyrir	að	gögnin	væru	rekjanleg.	Viðtöl	voru	einnig	tekin	við	stjórnendur	og	

starfsmenn	frístundaheimila	sem	starfa	með	börnunum.	Einn	starfsmaður	og	einn	
stjórnandi	störfuðu	líka	í	félagsmiðstöð.	Að	því	leyti	var	gögnum	safnað	um	starf	

félagsmiðstöðva.	Þátttakendur	voru	því	foreldrar	barna	sem	komu	til	landsins	sem	

flóttamenn	og	stjórnendur	og	starfsmenn	frístundaheimila.	Fjölskyldurnar	koma	allar	á	
sama	tímabili	til	Íslands	og	reynsla	þeirra	því	ekki	mismunandi	út	frá	þeirri	breytu.		

Samkvæmt	Lichtman	(2013)	er	það	matsatriði	hversu	marga	þátttakendur	þarf	til	að	

gögn	í	eigindlegum	ransóknum	séu	talin	áreiðanleg	og	fer	það	eftir	efni	rannsóknar.	Í	
samráði	við	leiðbeinendur	var	því	ákveðið	að	taka	viðtal	við	þrjár	fjölskyldur,	þrjá	
stjórnendur	frístundaheimila	og	þrjá	starfsmenn	sem	reyndist	að	mati	höfundar	nóg,	en	

endanlega	er	það	gæði	gagna,	en	ekki	magn,	sem	þarf	að	hafa	í	huga	þegar	ákveðið	er	
hversu	marga	viðmælendur	þarf	í	rannsókn	(Lichtman,	2013).			

Þátttakendur	í	rannsókninni	njóta	allir	nafnleyndar.	Til	þess	að	gera	lesanda	

auðveldara	fyrir	að	halda	þræðinum	við	lestur	ritgerðarinnar	hafa	verið	útbúin	
gervinöfn	fyrir	þá	þátttakendur	í	rannsókninni	sem	tilheyra	flóttafjölskyldunum.	

Skólarnir	og	frístundaheimilin	fá	ekki	gervinöfn.	Þeir	eru	kallaðir	grunnskóli	A,B	og	C	og	

bera	frístundaheimilin	sömu	nöfn	–	þ.e.	frístundaheimili	A	er	staðsett	við	grunnskóla	A,	

og	svo	framvegis.		Eitt	viðtal	var	tekið	við	stjórnanda	félagsmiðstöðvar	og	nýtir	
höfundur	sömu	reglu	við	nöfn	og	með	frístundaheimilin.	

Fjölskyldurnar	eru	þrjár.	Þar	sem	samfélag	flóttamanna	frá	Sýrlandi	á	Íslandi	er	afar	

lítið	fylgja	lágmarksbakgrunnsupplýsingar	um	fjölskyldurnar	með.	Aðeins	þeir	
þátttakendur	sem	talið	var	nauðsyn	að	komi	fram	í	ritgerðinni	fá	gervinöfn.	Þetta	er	

gert	til	þess	að	tryggja	nafnleynd.	Hugsanlega	er	þetta	á	kostnað	þess	að	erfiðara	

verður	að	lesa	ritgerðina	og	að	sama	skapi	hefði	verið	hægt	að	greina	hvort	
fjölskyldumynstur	hefði	áhrif.	Það	er	auðvitað	lítill	kostnaður	þar	sem	lykilatriði	við	

framkvæmd	rannsóknarinnar	og	skrif	ritgerðarinnar	er	að	tryggja	algert	skaðleysi	

(Háskóli	Íslands,	2003).	hvað	varðar	aðstæður	fjölskyldnanna.	Fjölskyldurnar	sem	tóku	
þátt	í	rannsókninni	eru	eftirfarandi:	Í	grunnskóla	og	frístundaheimili	A	eru	fjölskylda	



	

47	

Hakims,	fjölskylduföðurins.	Við	grunnskóla	B	eru	Fahima	og	Ali,	fjölskyldumóðir	og	–

faðir.	Við	grunnskóla	C	er	Aya	og	Adnan.	Öll	eiga	þau	börn	á	grunnskólaaldri.	Allar	

fjölskyldurnar	eru	tiltölulega	stórar.	Fjölskyldumynstur	er	ekki	tekið	fram,	þ.e.	hversu	
mörgu	börn	og	á	hvaða	aldri,	til	þess	að	tryggja	nafnleynd.	

4.3	Gagnasöfnun		
Gagnasöfnun	átti	sér	stað	haustið	2017.	Alls	voru	tekin	átta	viðtöl,	eitt	viðtal	við	
foreldra	sem	komu	til	landsins	sem	flóttafólk,	viðtöl	voru	tekin	við	þrjá	stjórnendur	

frístundaheimila	–	tvisvar	við	einn	þeirra,	auk	þriggja	viðtala	við	starfsmenn	

frístundaheimila.	Viðtölin	voru	mislöng,	allt	frá	12	mínútum	upp	í	38	mínútur.	Viðtalið	
við	foreldrana	var	tekið	á	þeirra	heimili	og	voru	móðir	og	faðir	viðstödd.	Hanna	

Ragnarsdóttir	tók	fyrst	viðtal	við	foreldrana	fyrir	stóru	rannsóknina	(sjá	viðauka	1	aftast	

í	ritgerð)	og	tók	höfundur	síðan	við.	Viðtalið	var	tekið	á	ensku.	Viðtöl	við	starfsfólk	og	
stjórnendur	frístundaheimila	var	tekið	á	þeim	frístundaheimilum	sem	viðkomandi	

starfaði	á.	Þeim	var	boðið	að	velja	stað	og	stund.	Stjórnendur	hittu	allir	rannsakanda	

fyrir	opnun	frístundaheimilanna	á	skrifstofum	þeirra.	Stjórnendur	voru	beðnir	að	
athuga	hvort	starfsmenn	sem	höfðu	unnið	með	börnunum	hefðu	áhuga	á	að	koma	í	

viðtal.	Rannsakandi	bað	þá	um	afnot	af	rými	á	þeirra	starfsstað	og	var	tekið	vel	í	það	–	

en	einnig	buðu	þeir	að	viðtöl	yrðu	tekin	á	starfstíma	starfsmannanna.	Tveir	þeirra	hófu	
starfsdag	sinn	á	viðtali,	á	meðan	einn	tók	hlé	rúmlega	tvo	tíma	inn	í	starfsdag	sinn	til	

þess	að	mæta	í	viðtal.	

Rannsakandi	nýtti	sér	einnig	afrit	af	viðtölum	sem	leiðbeinendur	rannsóknarinnar	

tóku	við	flóttafjölskyldur	og	fagfólk	í	skólum	og	á	leikskólum.	Þar	af	voru	nýtt	gögn	úr	
tveimur	viðtölum	sem	tekin	voru	við	fjölskyldur	í	rannsókninni	á	arabísku	þar	sem	

viðtalsramminn	höfundar	fylgdi	með,	þýddur	var	yfir	á	arabísku	(sjá	viðauka	2).	Þau	tvö	

viðtöl	nýtti	höfundur	beint	í	gagnagreiningu.	Viðtöl	sem	leiðbeinendur	tóku	í	skólum	og	
á	leikskólum	þjónuðu	því	hlutverki	að	veita	betri	innsýn	í	námsumhverfi	barnanna.	Þau	

gögnuðust	við	að	móta	niðurstöðurnar	óbeint	þar	sem	höfundur	greindi	ekki	viðtölin,	

en	fór	þó	mjög	ítarlega	yfir	þau	þar	sem	hann	var	í	launuðu	starfi	við	að	afrita	þau.	

Í	gagnasöfnun	voru	notuð	hálfstöðluð	viðtöl	til	þess	að	geta	borið	gögnin	saman	frá	

starfsstöðvunum	og	fjölskyldunum	þremur.	Viðtalsrammann	má	finna	aftast	í	

ritgerðinni.	Sjá	viðauka	2,	3	og	4.	Það	reyndist	ágætt,	en	viðmælendur	höfðu	flestir	

mikið	að	segja	og	reyndist	nauðsynlegt	að	hafa	rammann	til	að	fylgja	eftir,	þar	sem	
erfitt	var	að	greina	hversu	mikið	rannsakandinn	átti	að	stýra	viðtalinu	og	eða	

viðmælandinn	-	til	að	fá	þau	gögn	sem	tengjast	rannsókninni.	Tvö	viðtöl	reyndust	
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undantekning	á	því.	Starfsmenn	á	tveimur	frístundaheimilum	svöruðu	spurningunum	en	

höfðu	lítið	við	að	bæta.	Annars	vegar	var	það	starfsmaður	á	frístundaheimili	A	sem	

hafði	ekki	unnið	lengi	með	viðkomandi	barni.	Hinsvegar	var	það	starfsmaður	á	
frístundaheimili	B,	en	hann	hafði	að	sama	skapi	unnið	mjög	takmarkað	með	viðkomandi	

börnum,	þar	sem	þau	höfðu	hætt	á	frístundaheimilinu	um	fimm	mánuðum	fyrir	

viðtalið.	Hann	var	eini	starfsmaður	frístundaheimilisins	sem	ennþá	starfaði	þar	frá	því	
þeir	sóttu	frístundaheimilið.		

Það	reyndist	vel	að	hafa	spurningarammann	fyrir	framan	sig	í	viðtalinu,	þá	var	hægt	

að	krossa	yfir	það	efni	sem	var	búið	að	spyrja	um	eða	hafði	að	sjálfu	sér	komið	fram.	

Eftir	fyrsta	viðtalið	passaði	rannsakandi	þó	að	spyrja	um	efni	tengt	
spurningarammanum	þótt	hann	taldi	það	hafa	komið	fram.	Það	reyndist	erfitt	að	sjá	

nákvæmlega	hvort	það	efni	sem	hann	vildi	fá	vitneskju	um	væri	fullrætt	hjá	

viðmælendum	og	fannst	rannsakanda	því	betra	að	spyrja	–	þannig	fékk	hann	í	versta	
falli	stutt	svör	en	oft	hafði	viðmælandi	meira	um	málið	að	segja.	Gagnasöfnun	og	

gagnagreining	áttu	sér	stað	samhliða	en	einnig	var	unnið	markvisst	að	greiningu	þegar	

öll	gögn	lágu	fyrir.	Fyrstu	viðtölin	voru	kóðuð	og	kom	þá	strax	í	ljós	þau	þemu	sem	
endað	var	með.	Þau	þemu	fylgdu	síðan	inn	í	seinni	viðtölin.	Nánar	um	gagnagreiningu	

má	finna	í	undirkafla	4.5.	

4.4	Gagnagreining		
Gagnagreining	hófst	strax	við	afritun	fyrsta	viðtals	og	hélt	áfram	þangað	til	lokaeintak	af	

ritgerðinni	var	skilað.	Notuð	var	þemagreining	(Lichtman,	2013)	til	þess	að	greina	

gögnin	úr	viðtölunum	og	sem	tengd	voru	við	kenningar	og	fyrri	rannsóknir	og	mótaði	
þar	af	leiðandi	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Að	gagnagreiningu	var	hugað	strax	frá	

upphafi,	en	samkvæmt	Lichtman	(2013)	er	mikilvægt	að	velja	gagnagreiningu	sem	nýtist	

vel	bæði	út	frá	fræðilegu	sjónarhorni	ritgerðarinnar	og	þeim	aðferðum	sem	beitt	eru	í	
gagnaöflun.	

	Gagnagreiningu	má	líta	á	sem	leið	rannsakandans	til	þess	að	koma	hráum	gögnum	í	

merkingarbær	hugtök	og	komast	á	endanum	að	niðurstöðu.	Sú	gagnagreining	sem	
stuðst	er	við	er	þemagreining.	Hún	er	ein	algengasta	aðferðin	til	þess	að	greina	

eigindleg	gögn.	Farin	var	sú	leið	að	kóða	fyrst	viðtölin	með	því	að	skrifa	stikkorð	inn	í	

vaiðtalsafritin.	Þau	voru	síðan	flokkuð	eftir	þemum	og	seinna	þrengd	enn	meira	með	því	

að	finna	hugtök	sem	gera	niðurstöður	rannsóknarinnar	merkingarbærar.	Þessa	aðferð	
kallar	Lichtman	(2013),	c-in	þrjú	(e.	coding,	categorizing,	concepts).		
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Lichtman	(2013)	og	O’Reilly	(2005)	mæla	báðar	með	því	að	líta	ekki	á	ferlið	sem	

línulegt.	Gagnagreining	og	gagnaöflun	eru	hringlaga	ferli	þar	sem	hvort	fyrir	sig	styður	

hitt.		Í	ritgerð	þessari	var	farið	í	það	að	kóða	strax	og	notuð	tvö	viðtöl	til	þess	að	vinna	
með.	Kóðunin	er	leið	til	þess	að	byrja	á	því	að	gera	grein	fyrir	þeim	gögnum	sem	

viðkomandi	hefur	í	höndunum.	Á	þann	hátt	er	gögnunum	lýst	eins	og	þau	koma	fyrir.	

Þeir	kóðar	sem	notaðir	voru,	voru	bæði	orð	og	setningar,	allt	eftir	því	hvað	rannsakanda	
fannst	lýsa	best	því	sem	verið	var	að	greina.	Þegar	búið	var	að	kóða	tvö	viðtöl	komu		

fjögur	meginþemu	í	ljós,	sem	voru:	Fjárskortur,	upplýsingaflæði,	frístundaheimili	sem	

vettvangur	fyrir	aukin	félagstengsl	og	upplýsingamiðlun	til	starfsmanna.	Þau	birtust	

seinna	í	hinum	viðtölunum	að	einhverju	leyti	–	þ.e.a.s.	gögn	sem	studdu	við	þessi	

meginþemu.	Reglulega	var	farið	aftur	yfir	gögnin,	og	skoðað	hvort	einhverjir	kóðar	eða	

þemu	birtust	eftir	að	farið	var	yfir	fleiri	viðtöl	og	var	endað	með	þessi	fjögur	

meginþemu	auk	undirþema	(Lictman,	2013).	

Rannsakandi	hafði	aðgang	að	gögnum	frá	leiðbeinendum	sínum,	en	hann	afritaði	

þeirra	viðtöl	og	las	þau	þar	af	leiðandi	mjög	ítarlega.	Þau	viðtöl	hafa	eflaust	mótað	

gagnagreininguna	að	einhverju	leyti,	en	þau	voru	ekki	greind	á	sama	hátt	og	hans	eigin	
gögn.	Þau	voru	lesin	yfir	bæði	fyrir	og	meðan	á	gagnagreiningu	stóð,	og	nýtti	höfundur	

þau	gögn	sem	áttu	við	í	þessari	rannsókn.	Það	voru	gögn	sem	tengdust	þeim	þemum	

sem	rannsakandi	hafði	þegar	fundið	í	sínum	gögnum.	Þau	gögn	voru	viðtöl	við	kennara	í	
grunnskóla	A	og	C		 	
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4.5	Siðferðileg	álitamál	
Rannsóknin	var	tilkynnt	til	Persónuverndar	og	mikil	áhersla	lögð	á	að	gögn	yrðu	vel	
varðveitt.	Mikilvægt	er	að	rannsakendur	tileinki	sér	slík	vinnubrögð	að	þátttakendur	í	

rannsóknum	geti	talað	opinskátt	og	treysti	því	að	hann	setji	hag	þeirra	í	fyrsta	sæti	og	

víki	ekki	frá	því,	sama	hvað	á	vegi	hans	verður.	Höfundur	nýtti	sér	sem	stoð	siðareglur	

Háskóla	Íslands,	siðareglur	félagsvísindadeildar	við	Háskóla	Íslands,	siðareglur	
Persónuverndar,	siðareglur	Vísindasiðanefndar	og	fræðigreinar	um	rannsóknir	á	

viðkvæmum	hópum	(Félagsvísindadeild	Háskóla	íslands,	á.á.;	Háskóli	Íslands,	2003	

Vísindasiðanefnd,	á.á.).		Samkvæmt	Lichtman	(2013)	er	mikilvægt	að	rannsakandi	setji	
hag	þátttakenda	í	forgang	og	ekki	er	aðeins	mikilvægt	að	hann	vilji	vel,	heldur	þarf	hann	

að	kynna	sér	leiðir	til	þess	að	ná	því	markmiði.	Þau	gögn	sem	rannsakandinn	safnar	eru	

oft	viðkvæm	–	ekki	síst	þegar	þau	eru	birt	opinberlega	og	þá	óhjákvæmilega	að	
einhverju	leyti	tekin	úr	sínu	upprunalega	samhengi.	Með	því	að	gæta	trúnaðar	og	fara	

vel	með	gögn	er	rannsakandinn	ekki	einungis	að	vernda	viðmælendur	sína,	því	að	

ákveðnu	leyti	er	hann	alltaf	talsmaður	síns	fræðasviðs	og	háskólasamfélagsins	og	
vísinda	almennt	(Háskóli	Íslands,	2003).		

Rannsakandi	lagði	ríka	áherslu	á	að	fá	upplýst	samþykki	frá	þátttakendum,	en	ferlið	

var	tvíþætt,	eitt	fyrir	fjölskyldurnar	og	annað	fyrir	fagfólk.	Verkferlarnir	voru	tveir	að	
mestu	vegna	þess	að	um	tvo	aðskilda	hópa	er	að	ræða	–	þar	sem	einn	hópurinn	er	
töluvert	viðkvæmari	en	hinn	vegna	stöðu	sinnar	sem	bæði	viðmælendur	og	að	ákveðnu	

leyti	viðfangsefni	rannsóknarinnar.	Flóttafjölskyldurnar	voru	einnig	hluti	af	stærri	
rannsókn	á	meðan	starfsmenn	og	stjórnendur	frístundaheimila	voru	einungis	hluti	af	
þessari	M.Ed.-rannsókn.	

Susan	Rafik	Hama,	doktorsnemi	á	Menntavísindasviði	Háskóla	Íslands	og	

meðleiðbeinandi	í	þessu	verkefni	hafði	samband	við	fjölskyldurnar	og	bauð	þeim	að	
taka	þátt.	Hún	hafði	áður	unnið	hjá	Rauða	krossinum	og	þekkti	þar	af	leiðandi	til.	Hún	

var	milliliður	á	milli	mín	og	fjölskyldnanna,	en	auk	þess	þýddi	hún	viðtalsspurningarnar	

og	kynningarblað	fyrir	rannsóknina	yfir	á	arabísku.	Viðmælendur	fengu	stutta	kynningu	
á	rannsókninni	og	tækifæri	til	þess	að	spyrja.	Síðan	fengu	þeir	kynningarblað	með	

upplýsingum	um	tilgang,	markmið	gagnaöflunar,	ávinning	fyrir	þátttakendur,	

upplýsingar	um	Persónuvernd	og	fl.	Viðmælendur	lásu	yfir	kynningarblaðið	og	voru	

hvattir	til	þess	að	spyrja	út	í	þátttöku	sína	og	rannsóknina	almennt.	Þátttakendur	gátu	
valið	að	fá	kynningarblaðið	á	móðurmáli	sínu,	arabísku,	eða	ensku	annars	vegar	sem	

þeir	síðan	kvittuðu	undir.	Þetta	var	gert	til	þess	að	tryggja	upplýst	samþykki	(Háskóli	
Íslands,	2003).	Skýrt	var	tekið	fram	að	þátttakendur	gætu	dregið	þátttöku	til	baka	án	
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útskýringa	hvenær	sem	væri.	Viðmælendur	fengu	síðan	afrit	af	kynningarblaði	með	

eigin	undirskrift.	Sjá	viðauka	1.		

Fagfólk	í	frítímastarfi	er	töluvert	annar	hópur	en	flóttafjölskyldur	sem	fengið	hafa	

endurbúsetu	á	Íslandi.	Þeir	þrír	þátttakendur	voru	valdir	út	frá	sömu	skólum	og	börn	

fjölskyldnanna	sóttu.	Rannsakandi	hafði	samband	við	þá	með	tölvupósti	þar	sem	hann	

kynnti	sig	og	rannsóknina.	Einnig	var	látið	fylgja	með	kynningarblað.	Við	mæltum	okkur	

mót	og	fengu	viðmælendur	að	velja	tíma	og	stað	–	en	allir	völdu	eigin	vinnustað	á	
hefðbundnum	vinnutíma,	fyrir	hádegi.	Þegar	komið	var		á	staðinn	var	rannsóknin	kynnt	

fyrir	þeim	og	útskýrt	var	í	stuttu	máli	tilgang	og	markmið.	Síðan	fengu	þeir	afrit	af	

kynningarblaðinu	og	voru	beðnir	að	lesa	yfir	og	hvattir	til	þess	að	spyrja.	Eftir	viðtalið	
fengu	viðmælendur	sent	afrit	af	kynningarblaðinu	með	eigin	undirskrift.	Það	sama	gilti	

um	fagfólkið	og	fjölskyldurnar	–	þau	fengu	skýr	skilaboð	um	að	þau	mættu	spyrja	að	

vild	um	rannsóknina	og	draga	sig	úr	henni	án	útskýringa.	

Rannsakandi	hafði	aðgang	að	gögnum	sem	aðrir	rannsakendur	í	rannsókninni	

söfnuðu.	Í	siðareglum	Félagsvísindadeildar	stendur	eftirfarandi	um	það:	

Í	sumum	tilvikum	er	rannsakanda	heimilaður	aðgangur	að	fyrirliggjandi	
gögnum	t.d.	frá	opinberum	aðilum	eða	öðrum	rannsakendum.	Ef	ekki	liggur	
fyrir	samþykki	þátttakenda	um	notkun	viðkomandi	gagna	sem	efnivið	í	nýja	

rannsókn,	skal	rannsakandi	huga	að	eðli	upplýsinganna	og	hagsmunum	
þátttakanda	áður	en	hann	notar	gögn	sem	safnað	hefur	verið	af	öðrum.	Ef	
gögn	eru	persónugreinanleg	er	æskilegt	að	rannsakandi	afli	samþykkis	frá	

þátttakendum	fyrir	notkun	gagnanna	í	hinni	nýju	rannsókn	

(Félagsvísindadeild	Háskóla	Íslands,	Án	ártals:	bls.	4).	

Þátttakendur	samþykktu	þátttöku	skriflega	eftir	að	hafa	lesið	kynningarblað	um	

rannsóknina	og	skýr	tilmæli	um	að	þátttöku	mætti	draga	til	baka	hvenær	sem	væri	án	

útskýringa.	Þátttakendur	voru	auk	þess	hvattir	til	þess	að	spyrja	rannsakanda	að	hverju	
sem	væri,	bæði	fyrir,	á	meðan	og	eftir	að	viðtali	lauk.	Á	kynningar-	og	samþykkisblaði	

fyrir	rannsóknina	stendur	skýrt	að	rannsakendur	séu	þrír:	Hanna	Ragnarsdóttir,	Susan	

Rafik	Hama	og	höfundur,	Pétur	Hjörvar	Þorkelsson.	Þar	geta	þátttakendur	einnig	fundið	
tölvupóst	rannsakanda	og	símanúmer	ábyrgðarmanns	rannsóknarinnar	auk	upplýsinga	

um	markmið	rannsóknarinnar.	Þátttakendur	út	stærri	rannsókninni	fengu	sama	

kynningarblað.		Sjá	viðauka	1	aftast	í	ritgerð.	

Mikilvægt	er	að	gæta	þess	sérstaklega	vel	að	trúnaðar	sé	gætt.	Þetta	gerði	höfundur	

helst	á	tvennan	hátt.	Með	því	að	passa	vel	upp	á	gögn,	þ.e.	eyða	þeim	eftir	notkun	og	
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passa	að	geyma	þau	ekki	á	óöruggum	stöðum.	Einnig	var	þess	gætt	eftir	bestu	getu	við	

gerð	þessarar	ritgerðar	að	ekki	væri	hægt	að	persónugreina	þátttakendur	með	því	að	

lýsa	þeim	óþarflega	og	tengja	upplýsingar	um	þá	að	óþörfu	við	ákveðin	frístundaheimili.	

.	 	



	

53	

5 Niðurstöður		

Markmið	með	rannsókninni	er	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	og	fjölskyldna	þeirra	af	

frítímastarfi.	Rannsóknarspurningin	er	tvíþætt:	(1)	Hvert	er	mikilvægi	þátttöku	í	

frítímastarfi	fyrir	flóttabörn	og	(2)	hvaða	þættir	styðja	við	og	hindra	farsæla	þátttöku	í	

frítímastarfi?		

Við	rannsóknina	komu	í	ljós	fjögur	meginþemu:	Fjárskortur	hefur	áhrif	á	möguleika	

til	þátttöku,	upplýsingamiðlun	til	starfsmanna	frístundaheimila	er	ábótavant,	

upplýsingaflæði	milli	frístundaheimila,	skóla	og	fjölskyldna	er	ábótavant	og	

frístundaheimili	og	félagsmiðstöðvar	eru	jákvætt	félagslegt	afl	í	endurbúsetuferli.	
Niðurstöðukaflinn	er	mótaður	út	frá	þessum	fjórum	þemum	og	leitast	er	eftir	að	draga	

fram	reynslu	og	viðhorf	viðmælenda.	

Mikilvægi	þátttöku	í	frítímastarfi	felst,	samkvæmt	foreldrum	og	fagfólki	á	

frístundaheimilum,	í	því	að	börnin	fái	tækifæri	til	þess	að	eignast	vini	og	efla	

félagstengsl,	læra	íslensku	og	skemmta	sér.	Fjárhagslegur	stuðningur	styður	við	farsæla	
þátttöku	barnanna	–	á	meðan	fjárhagslegar	aðstæður	fjölskyldnanna	hindra	farsæla	

þátttöku.	Í	rannsókninni	kom	fram	að	upplýsingaflæði	milli	skóla,	frístundaheimilis	og	
fjölskyldna	væri	misgott.	Skýrt	er	að	það	reyndist	stjórnendum	frístundaheimila	erfitt	
að	koma	skilaboðum	um	hversdagslegt	starf	frístundaheimilanna	áleiðis.	Ein	fjölskyldan	

var	í	reglulegu	sambandi	við	stjórnanda	frístundaheimilisins	á	meðan	tvær	þekktu	ekki	

til	starfsemi	þess	og	höfðu	ekki	verið	í	neinum	samskiptum	við	stjórnendur.	Samskipti	
reyndust	ekki	lykilatriði	í	farsælli	þátttöku	en	reyndust	smávægileg	hindrun	þar	sem	

skráning	á	lengingu	viðveru	og	upplýsingar	um	hlutverk	foreldra	komst	ekki	skýrt	til	

skila.	Stjórnendur	voru	hins	vegar	meðvitaðir	um	að	samskipti	væru	ekki	nægilega	góð	

og	voru	tilbúnir	að	veita	undanþágu,	t.d.	þegar	skráning	hafði	ekki	borist	eða	borist	of	

seint.	Stuðninsgsfjölskyldur	gegna	lykilhlutverki	í	farsælli	þátttöku	þar	sem	foreldrar	

áttu	erfitt	með	að	kynna	sér	framboð	frítímastarfs	sökum	þess	að	upplýsingar	voru	

almennt	á	íslensku.	Að	sama	skapi	reyndust	stuðningsfjölskyldur	mikilvægar	í	að	

aðstoða	foreldra	við	umfang	frítímastarfsins,	en	samskipti	og	hlutverk	foreldra	vafðist	

einnig	fyrir	þeim	sökum	tungumáls.	Fjölskyldurnar	töldu	sveitarfélögin	geta	gert	meira	

fyrir	börn	sín	og	fannst	of	mikið	lagt	á	stuðningsfjölskyldurnar	þar	sem	þær	gætu	ekki	

sinnt	þeim	eins	vel	og	sveitarfélagið	áætlaði	sökum	vinnu.	Aðstoð	og	upplýsingagjöf	frá	
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sveitarfélagi	reyndist	því	hindrun	við	farsæla	þátttöku.	Foreldrar	voru	þó	ánægðir	með	

starf	frístundaheimila	og	frítímastarf	almennt	og	áhrif	þess	á	líf	barna	þeirra	og	reyndu	

að	hvetja	börn	sín	til	þátttöku.		

Strax	í	fyrsta	viðtali	var	augljóst	að	ekki	mætti	hunsa	þann	þátt	sem	fjármagn	spilar	í	

aðgengi	flóttabarna	að	frítímastarfi.	Aðstæður	þeirra	eru	misjafnar	en	almennt	eiga	

börnin	og	fjölskyldur	þeirra	það	sameiginlegt	að	hafa	lagt	töluvert	á	sig	til	þess	að	

komast	til	nýs	lands	og	hefur	aðlögunarferlið	í	nýju	landi	reynst	mikil	vinna	og	
foreldrunum	reynst	erfitt	að	aðlagast	vinnumarkaði.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	

glöggt	að	þótt	ýmislegt	megi	bæta	þá	er	margt	gert	vel	og	þar	af	finnst	höfundi	kjörið	að	

benda	á	og	hrósa	foreldrum	barnanna.	Í	orðum	þeirra	kom	glögglega	fram	hversu	mikla	
áhersla	þeir	lögðu	á	menntagöngu	barna	sinna.	Þeir	höfðu	mikla	trú	á	börnum	sínum	og	

sýndu	mikla	gleði	yfir	velgengni	þeirra	og	lögðu	mikla	vinnu	í	að	kynna	sér	menntakerfi,	

viðhorf	og	venjur	sem	var	þeim	eðlilega	framandi.	Tækifæri	til	menntunar	átti	mikinn	
þátt	í	ákvörðunum	þeirra	að	þiggja	boð	til	Íslands.	Þeir	foreldrar	sem	höfundur	talaði	

við	voru	ötulir	talsmenn	barna	sinna	og	sennilega	er	fátt	mikilvægara	fyrir	starfsfólk	

frístundaheimila	og	annars	fagfólks	á	vettvangi	frítímans	en	að	mynda	gott	samstarf	við	
þá.		

5.1 Fjárskortur	

5.1.1	Sjónarhorn	fjölskyldnanna	

Eitt	markmið	með	rannsókninni	var	að	rannsaka	hindranir	á	farsælli	þátttöku	barnanna	í	
frítímastarfi.	Aðstæður	fjölskyldnanna	voru	mjög	svipaðar.	Við	komuna	til	landsins	

höfðu	þær	fengið	fjárhagslega	aðstoð.		Gjöld	fyrir	frítímastarf	og	aðra	þjónustu	sem	er	

ekki	lögbundin	hafði	þannig	verið	greidd	af	viðkomandi	sveitarfélagi.	Tvær	af	þremur	
fjölskyldum	höfðu	neyðst	til	þess	að	segja	upp	samningi	og	sóttu	þau	ekki	lengur	

þjónustu	frístundaheimilisins	vegna	fjárskorts.		

	Einn	fjölskyldufaðir,	Hakim	lýsir	því	svo	að	þetta	hafi	verið	ákvörðun	sem	þau	gátu	

lítið	gert	í,	vegna	bágs	fjárhags	fjölskyldunnar	„…við	komum	hingað,	ekki	með	neina	

innkomu,	með	skuld	jafnvel.	Við	erum	að	endurgreiða.	Við	komum	með	skuld	sem	við	

erum	að	endurgreiða.“	Dóttir	hans	er	í	öðrum	bekk,	en	hóf	skólagöngu	sína	á	Íslandi	í	
fyrsta	bekk	og	hafði	áður	sótt	skóla	í	Líbanon	eftir	að	hafa	flúið	stríð	í	Sýrlandi.	Hakim	

lýsir	því	að	dóttir	hans	sé	óánægð	með	að	geta	ekki	leikið	við	vini	sína	á	

frístundaheimilinu	eftir	skóla	og	spyrji	reglulega	hvort	hún	geti	farið	aftur.		
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Vinir	hennar	í	skólanum	vilja	að	hún	sé	með	þeim,	og	hana	langar	það…	og	

líka	Fehmi,	hann	var	í	leikskóla	frá	átta	til	fjögur	en	er	núna	bara	til	hálf	tvö…	

og	hann	er	ekki	ánægður	með	það.	Hann	vill	vera	til	fjögur.		

Viðmælendur	tóku	ekki	létt	í	það	að	afskrá	börnin	sín	af	frístundaheimilum	og	var	

augljóst	að	slíkar	ákvarðanir	voru	einungis	teknar	vegna	þess	að	þeir	töldu	ekkert	annað	

hægt	að	gera	í	stöðunni.	Önnur	fjölskylda	sem	tók	þátt	í	rannsókninni	reyndi	að	semja	
við	bæjarfélagið	sem	hún	sótti	þjónustu	til,	eftir	að	hún	sá	fram	á	að	geta	ekki	greitt	

ýmsa	þjónustu	eftir	eins	árs	dvöl	á	Íslandi.	Þá	stóð	sérstök	fjárhagsaðstoð	frá	

bæjarfélaginu	þeim	ekki	lengur	til	boða:	

Já,	frístundaheimili.	Við	drógum	þátttöku	þeirra	til	baka	því	við	þurfum	að	

borga	í	ár,	en	við	getum	það	ekki,	þú	veist,	við	erum	með	tvö	börn	á	

leikskóla	og	við	þurfum	að	borga.	Við	þurfum	einnig	að	borga	fyrir	mat	

hinna	tveggja	í	grunnskólanum,	þannig	við	höfum	ekki	efni	á	
frístundaheimilinu.	Ef	við	borgum	frístundaheimilið	og	leiguna	þá	er	enginn	
peningur	eftir.	Þeir	voru	ekki	ánægðir	með	ákvörðun	okkar,	en	eins	og	ég	

sagði	þér,	þá	höfum	við	ekki	efni	á	því	lengur.	

5.1.2	Sjónarhorn	frístundaheimila	og	skóla	

Á	þeim	tveimur	frístundaheimilum	sem	foreldrar	barnanna	gátu	ekki	nýtt	þjónustuna	
var	ástæðan	í	báðum	tilfellum	fjárskortur.	Stjórnandi	frístundaheimilis	A	taldi	líklegt	að	

það	væri	vegna	fjárskorts	en	vissi	það	ekki	fyrir	víst.	Á	frístundaheimili	B	höfðu	átt	sér	

stað	stjórnendaskipti	og	hafði	stjórnandi	ekki	verið	í	sambandi	við	foreldra,	og	börnin	
höfðu	hætt	að	mæta	stuttu	eftir	að	nýr	stjórnandi	byrjaði.	

Frístundaheimili	A	og	B	eru	með	sömu	reglur	um	skráningu	barna	skv.	stjórnendum.	

Börn	sem	eru	ekki	skráð	á	frístundaheimilið	mega	ekki	koma	þangað	þegar	starfstími	
hefst.	Þessu	er	að	öllu	jöfnu	fylgt	eftir	en	frístundaleiðbeinendur	beggja	

frístundaheimila	benda	þó	á	að	þau	komi	stundum	í	heimsókn.	Stjórnandi	

frístundaheimilis	A	telur	það	afar	leiðinlegt	að	dóttir	Hakims	sækji	ekki	frístundaheimilið	
lengur	þar	sem	stjórnandinn	hafði	séð	miklar	framfarir	hjá	henni	félagslega.	Stjórnandi	

frístundaheimilis	B	bendir	á	að	ekki	sé	hægt	að	taka	á	móti	börnum	sem	eru	óskráð	þar	

sem	mönnun	sé	almennt	ekki	góð.		Hún	telur	sjálfsagt	að	hver	sem	er	megi	leika	sér	á	
skólalóð	skólans	á	starfstíma	frístundaheimilisins,	sem	einnig	nýtist	frístundaheimilinu.	

Stjórnandi	frístundaheimilis	A	bendir	á	að	þótt	börn	megi	ekki	koma	skv.	reglum	á	
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frístundaheimilið,	og	erfitt	sé	að	veita	undanþágu	sökum	manneklu,	þá	fari	starfsfólk	

varlega	í	þessi	mál:	

	

…hann	sækir	hana	og	hún	er	stundum	hérna	svo,	svolítið,	ég	veit	svo	sem	

ekki	hvað	lengi	fram	eftir,	þangað	til	hann	sækir	hana	þá	er	hún	stundum	

svona	á	sveimi	að	tala	við	stelpurnar	frammi	á	gangi,	en	ég	meina	hún	hefur	

nú	alveg	fengið	að	koma	hérna	inn	og	þú	veist,	hann	kemur	þá	bara	hérna	
og	nær	í	hana.	Við	erum	ekki	algerar	grýlur,	sko.	

Kennari	dóttur	Hakims	bendir	á	að	uppsögnin	hafi	haft	veruleg	áhrif	á	líðan	hennar	

innan	skólans:	

…ég	var	mjög	óánægð	með	það	þegar	hún	var	búin	að	vera	hérna	í	ár	að	þá	

var	bara	klippt	á	stuðning,	fjárhagsstuðning,	þannig	að	þá	var	hún	tekin	
strax	úr	frístundaheimilinu	og	eins	úr	mötuneytinu	og	það	eru	reyndar	fleiri	

sem	ekki,	sem	koma	með	mat	að	heiman	sjálf,	en	það	að	fara	ekki	í	

frístundaheimilið,	það	fannst	mér	gera	það	að	verkum	að	hún	dró	sig	

svolítið	til	baka	og	varð	svona	pínulítið,	bara	virkilega	lítil	í	sér	-	svona	eins	
og	henni	fyndist	hún	ekki	alveg	vera	velkomin.	

Upplýsingaflæði	milli	skóla,	frístundaheimilis	og	fjölskyldna	er	ábótavant.	Stjórnandi	

frístundaheimilis	A	talaði	um	í	fyrra	viðtali	okkar	að	hann	grunaði	að	uppsögnin	væri	
vegna	fjárhags	fjölskyldunnar.	Hann	hafði	síðan	fengið	það	staðfest	í	seinna	viðtali	

okkar,	en	þá	hafði	hann	forvitnast	um	það	á	skrifstofu	sveitarfélagsins.	Hann	taldi	ekki	

nægilega	vel	haldið	utan	um	þessi	mál	og	vonaðist	eftir	því	að	sveitarfélagið	byði	upp	á	

fjarhagsaðstoð	næsta	haust.	„já,	eða	auðvitað	vissu	það	held	ég	allir	en	ég	held	að	það	

hafi	enginn	hugsað	dæmið	til	enda,	hvað	myndi	þá	gerast.“	

Stjórnandi	frístundaheimilis	B	var	ekki	meðvitaður	um	ástæðurnar	á	bak	við	

uppsögn	barnanna	–	en	hann	hafði	ekki	verið	í	neinum	samskiptum	við	fjölskylduna	
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5.2	Upplýsingaflæði	og	samskipti	
Fjölskyldurnar	í	rannsókninni	lýstu	mismiklum	samskiptum	við	stjórnendur	í	frítímastarfi	
barna	sinna.	Stjórnendur	frístundaheimila	höfðu	svipaða	sögu	að	segja.	Almennt	töldu	

viðmælendur	samskipti	ekki	vera	vandkvæðum	bundið,	en	það	er	þó	athyglisvert	að	

benda	á	að	í	þeirri	fjölskyldu	sem	faðirinn	talaði	ensku	voru	samskipti	töluvert	meiri	en	

hjá	hinum	fjölskyldunum.	Fjölskyldurnar	upplifðu	þó	samskipti	sín	ekki	jafnmikil	og	
stjórnendur	og	starfsmenn	frístundaheimila.	Samskipti	heimilis	og	frístundaheimilis	var	

með	mismunandi	hætti	á	öllum	þremur	frístundaheimilunum.	Frístundaheimilin	í	

rannsókninni	heyrðu	öll	undir	skóla,	þ.e.a.s.	skólastjóri	ber	á	endanum	ábyrgð	á	öllum	
rekstri	þeirra,	en	stjórnandi	þess	sér	um	daglegan	rekstur.		

5.2.1	Samstarf	skóla	og	frístundaheimilis	

Samstarf	milli	skóla	og	frístundaheimilis	með	tilliti	til	flóttabarnanna	var	lítið	í	tveimur	
af	þremur	skólum.	Á	frístundaheimili	B	höfðu	átt	sér	stað	stjórnandaskipti	og	hafði	sá	
stjórnandi	sem	rannsakandi	talaði	við	fengið	upplýsingar,	með	erfiðismunum,	frá	

menntayfirvöldum	síns	sveitarfélags	um	að	börnin	ættu	að	hætta.	Hann	hafði	þar	af	
leiðandi	aldrei	átt	í	samskiptum	við	foreldra,	hvorki	sjálfur,	né	með	skólann	sem	millilið.	
Stjórnandi	frístundaheimilis	A	hafði	ávallt	sjálfur	samband	við	foreldra	og	var	ekki	

samstarf	með	skólanum	hvorki	um	samskipti	við	fjölskyldu	né	í	sambandi	við	innra	starf.	
Á	frístundaheimili	C	sá	skólinn	hins	vegar	um	öll	formleg	samskipti	milli	

frístundaheimilis	og	fjölskyldu,	og	lýsir	stjórnandinn	því	samstarfi	sem	góðu,	en	þó	þurfi	

að	huga	betur	að	því,	til	þess	að	mikilvægar	upplýsingar	komist	ávallt	til	skila:	

…ekki	s.s.	frístundaheimilið	eða	félagsmiðstöðin.	Við	erum	ekki	í	beinu	

sambandi	án	milliliðs,	hérna,	af	því	okkar	starf	ehhm,	það	má	segja,	okkar	
leiðbeiningar	eða	s.s.	öll	okkar	samvinna	er	í	gegnum	hana	sem	sér	um	

sérkennsluna	hérna,	hana	deildarstjóra	sérkennslunnar.	Að	bæði	skráning	

barnanna	í	frístundaheimilið	og	upplýsingamiðlun	til	okkar	og	svona	
ábendingar	og	umræða	um	hvað	betur	mætti	fara	og	ef	við	þurfum	að	koma	

upplýsingum	heim	til	fjölskyldunnar	-	þetta	fer	allt	í	gegnum	deildarstjóra	

sérkennslunnar,	þannig	við	höfum	ekki	verið	með	foreldra	Sýrlendinganna	á	
netfangalistanum	heldur	því	þegar	ég	sendi	út	foreldrapósta	þá	eru	þeir	

yfirleitt	á	íslensku.	Þegar	þeir	eru	svona	extra	mikilvægir	þá	svona	gróflega	

þýði	ég	þá	yfir	á	ensku	en	ég	hef	ekki	burði	til	að	þú	veist,	þýða	yfir	á	
arabísku	eða	eitthvað	svoleiðis	þannig	skólinn	hefur	verið	í	þessari	miðlun	

og	eins	og	þú	heyrðir	áðan	þá	hefur	það	stundum	klikkað.	
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Í	skóla	og	á	frístundaheimili	C	starfaði	einnig	arabískumælandi	stuðningsfulltrúi.	

Stjórnandi	sem	og	starfsmaður	frístundaheimilisins	töldu	það	mikinn	kost.	

Stuðningsfulltrúinn	hafði	bent	þeim	á	ýmis	menningartengd	atriði	sem	starfsfólk	var	
óöruggt	með.	Stuðningsfulltrúinn	var	fyrstu	tvær	vikur	starfsins	með	börnunum	og	

hjálpaði	þeim	að	aðlagast	fístundaheimilinu.	Seinna	meir	voru	þau	ekki	talin	þurfa	slíka	

aðstoð	og	sinnti	stuðningsfulltrúinn	þá	aðallega	óformlegum	samskiptum	við	fjölskyldu.	

5.2.2	Samstarf	frístundaheimilis	og	fjölskyldu	

Eitt	af	markmiðum	rannsóknarinnar	var	að	skoða	hvort	einhverjar	hindranir	væru	og	

stæðu	í	vegi	fyrir	þátttöku	barnanna.	Samskipti	frístundaheimilis	og	fjölskyldu	voru	ekki	

með	sama	hætti	eftir	frístundaheimilum.	Á	öllum	stöðum	var	það	aðallega	ábyrgð	

stjórnanda	að	vera	í	sambandi	við	fjölskyldur	barnanna.	Einn	stjórnandi	var	í	reglulegum	

samskiptum	við	fjölskylduna	og	sagði	það	skipta	sköpum	að	faðirinn	talaði	ensku:	

…sko	ég	skrifaði	þá	á	ensku.	Ég	náttúrulega	var	ekki	með	neinn	til	þess	að	

þýða	fyrir	mig	og	ég	tók	það	bara	út	sem	ég	virkilega	þurfti	að	koma	til	
þeirra.	Það	setti	ég	bara	yfir	á	minni	barnaskólaensku.	Og	ef	það	var	

eitthvað	sem	ég	ekki	100%	gat	skrifað	þá	bara	hringdi	ég	í	hann…það	var	oft	

kannski	oft	auðveldara	að	koma	því	þannig…og	svo	bara	hitti	maður	á	hann	

hérna	á	göngunum.	

Á	öðru	frístundaheimili	hafði	stjórnandi	verið	í	orlofi	þegar	undirbúningstímabilið	

var	og	mætti	til	starfa	með	enga	þekkingu	um	stöðu	flóttabarnanna	á	

frístundaheimilinu:	

…mér	fannst	þetta	alltaf	rosalega	óþægilegt,	eins	og	þegar	ég	kem	til	baka	

úr	orlofinu	þá	eru	þessir	strákar	hérna	tveir…	og	ég	náttúrulega	býst	við	að	

það	sé	umsókn,	fer	að	leita,	þá	er	ekkert	þannig	ég	heyrði	í	þeim	frá	
sveitarfélaginu…	þá	vissi	hún	heldur	ekki	að	það	væri	ekki	umsókn	

og	ætlaði	að	fara	að	redda	því	en	þá	kom	í	ljós	að	þeir	væru	að	fara	að	hætta	

þannig	það	gerðist	aldrei	neitt	meira.	Mjög	svona...	

Þetta	þótti	viðkomandi	stjórnanda	óþægilegt	þar	sem	skráning	annarra	barna	á	

frístundaheimilinu	var	á	vegum	sveitarfélagsins.	Starfsmenn	frístundaheimilisins	hafa	
því	aðgang	að	nauðsynlegum	upplýsingum	um	tengiliði	og	mikilvægar	upplýsingar	um	

viðkomandi	barn.	Spurð	um	hvað	vantaði	upp	á	svarar	hún:	
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…að	vera	með	eitthvað	í	höndunum,	einhverja	tengiliði	sem	ég	get	náð	í	og	

einhver	regla	á	því	hvenær	börnin	eiga	að	fara	heim.	Ekki	bara	þau	mega	labba	

hérna	út	þegar	þau	vilja.	Mér	finnst	það	ekki	hentugt	fyrir	barnið	heldur.	Ég	

hefði	viljað	fá	einhverjar	upplýsingar.	

				Eitt	af	þremur	frístundaheimilum	hafði	fengið	formlega	umsókn	fyrir	dvöl	barnanna	á	

frístundaheimilinu.	Það	reyndist	hins	vegar	ekki	eins	á	hinu	frístundaheimilinu	hvernig	
þessari	óhefðbundnu	skráningu	var	háttað	en	stjórnandi	þar	er	í	góðu	samstarfi	við	

deildarstjóra	sérkennslu,	sem	er	með	umsjón	yfir	bæði	skráningu	og	formleg	samskipti	

frístundaheimilis	og	fjölskyldu:	

…og	ég	veit	til	þess	að	félagsþjónustan	hefur	líka,	hefur	t.d.	greitt	held	ég	

dvalargjöldin	af	því	þessi	börn	eru	ekki	skráð	með	hefðbundnum	hætti,	þau	

koma	í	rauninni	inn,	það	kemur	beiðni	frá	skólanum	að	við	tökum	þau	og	við	

fáum	ekki	þessar	hefðbundnu	umsóknir	um	pláss.	Þetta	kemur	í	rauninni	allt	í	

gegnum	deildarstjóra	sérkennslu.		

Stjórnandinn	er	almennt	ánægður	með	samstarf	skólans	og	frístundaheimilisins.	Það	

virðist	hins	vegar	gera	skólann	frekar	ábyrgan,	og	setur	samskipti	við	fjölskylduna	í	
annað	form	en	samskipti	við	aðrar	fjölskyldur	–	sem	hafði	endað	með	því	að	fjölskyldan	

fékk	ekki	skilaboð	um	að	starfsdagur	væri	í	skólanum	og	opið	á	frístundaheimilinu:	

…þessi	börn	eru	ekki	hjá	okkur	í	gegnum	hefðbundnar	leiðir	þá	erum	við	ekki	

með	rétt	netföng,	við	erum	kannski	ekki	alltaf	með	réttar	upplýsingar	hvernig	

við	eigum	að	komast	í	samand	við	þau	og	af	því	þau	eru	kannski	ekki,	mæla	

hvorki	ensku	né	íslensku	þá	hefur	þetta	svolítið	verið	pínu	flókið	og	það	hefur	

stundum	gerst,	að	s.s.	eins	og	í	þessu	tilfelli	sem	ég	vísaði	í	áðan	þegar	ég	átti	

samband	við	félagsþjónustuna,	þá	hafði	eitthvað	klikkað	í	upplýsingaflæðinu	frá	

skólanum	til	fjölskyldunnar	að	það	væri	ekki	skóli.	

Frístundaheimili	C	er	staðsett	í	skóla	sem	hafði	stuttu	áður	tekið	á	móti	öðrum	

flóttafjölskyldum	og	hafði	þar	af	leiðandi	byggt	upp	reynslu	og	ráðið	til	starfa	

arabískumælandi	stuðningsfulltrúa,	sem	einnig	starfaði	á	frístundaheimilinu.	Stjórnandi	
þess	og	frístundaleiðbeinandinn	töldu	það	báðir	hafa	verið	mjög	hjálplegt	fyrir	aðlögun	

barnanna.	

…hún	hefur	frætt	okkur	eða	hún	hefur	jafnvel	sjálf	gert	athugasemdir	eins	og	

t.d.	þegar	sýrlensku	börnin	byrjuðu	fyrst	í	frístundaheimilinu,	bara	fyrstu	vikuna	
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eða	fyrstu	tvær	vikurnar	þegar	þau	voru	alveg	ný,	þá	var	hún	með	þeim…	

þannig	að	hún	hefur	stundum	komið	með	svona	ábendingar	og	jafnvel	vitað	

meira	og	verið	að	segja	okkur	eitthvað	sem	við	vorum	ekki	búin	að	heyra	frá	

deildarstjóra	sérkennslu…	eins	og	varðandi	síðdegishressinguna,	þú	veist	hún	

kemur	bara	samkvæmt	matseðli	en	mig	minnir	að	það	hafi	komið	upp	sú	staða	

að	yngri	strákurinn,	hann	var	ekkert	að	spá	hvort	þetta	var	svínakjöt	eða	ekki…	

þegar	hún	fattar	það,	hvað	er	í	gangi	og	ræðir	við	okkur	og	stoppar	þetta.	Eftir	

þetta	erum	við	með	þetta	skráð	á	gögn	starfsfólks…	

Adnan	bendir	á	að	stuðningsfulltrúinn	sé	fínn,	en	honum	og	Ayu	hefði	þótt	betra	ef	
börnin	þeirra	hefðu	aðgang	að	túlk	sem	talaði	bæði	arabísku	og	íslensku.	Þau	telja	

tungumálið	lykilatriði	fyrir	menntun	barna	sinna	og	fagna	því	að	þau	fái	tækifæri	til	þess	

að	eignast	vini,	ekki	síst	til	þess	að	efla	færni	sína	í	íslensku:	

Það	sem	við	þurfum	er	einhver	til	þess	að	aðstoða	okkur	og	styðja	við	
börnin	okkar,	ekki	einhvern	sem	sendir	og	tekur	við	skilaboðum…	Að	fá	

skilaboð	er	ekki	eins	mikilvægt	og	aðstoð	til	barnanna	okkar.	Ég	get	fengið	
skilaboð	á	íslensku	og	þýtt	þau	eða	beðið	einhvern	að	þýða	þau	fyrir	mig.	

5.2.3	Mikilvægi	stuðningsfjölskyldna	
Eitt	af	markmiðum	með	rannsókninni	var	að	skoða	hvort	einhverjar	hindranir	væru	á	

veginum	í	sambandi	við	þátttöku	barna	í	frítímastarfi	og	hvort	ákveðnir	þættir	styðji	við	
þátttöku.	Í	byrjun	reyndist	það	fjölskyldunum	erfitt	að	átta	sig	á	framboði	frítímastarfs	

sem	og	umgjörð	starfsins.	Tungumálið	reyndist	þar	mikil	hindrun	en	upplýsingar	um	

frítímastarf	hjá	viðkomandi	sveitarfélagi	er	aðeins	aðgengilegt	á	íslensku.	
Stuðningsfjölskyldur	gegndu	lykilhlutverki	hjá	fjölskyldu	Hakims.	Honum	fannst	ekki	

réttlátt	að	hann	þyrfti	að	sjá	um	slík	mál	sjálfur	og	taldi	rétt	að	aðili	frá	
félagsþjónustunni	aðstoðaði	þau:	

Seinasta	sumar	voru	þau	í	tveimur	sundnámskeiðum	og	ég	fór	með	þeim	á	

hverjum	degi.	En	það	var	ég	sem	talaði	við	félagsráðgjafann	og	spurði	hvað	

hann	gæti	boðið	börnunum,	og	þá,	þannig	að	ég	var	að	sinna	hennar	starfi!		

Hakim	og	fjölskylda	höfðu	ekki	miklar	upplýsingar	við	komuna	til	landsins	um	

framboð	frítímastarfs	fyrir	börn.	Hakim	lýsir	því	að	stuðningsfjölskylda	hans	hafi	hjálpað	
honum	að	skoða	vefsíðu	síns	sveitarfélags	þar	sem	hann	gat	séð	yfirlit	yfir	tómstundir	í	
boði	fyrir	yngri	börn.		
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Það	reyndist	líka	erfitt	fyrir	Ali	og	Fahimu	að	skipuleggja	frístundir	barna	sinna,	en	

þau	höfðu	að	eigin	mati	ekki	nýtt	stuðning	fjölskyldunnar	vel.	Ali	hafði	skráð	börn	sín	á	

sundnámskeið	sumarið	áður:	

…þeim	finnst	mjög	gaman	að	synda.	Sveitarfélagið	sagði	okkur	að	þau	væru	

skráð	en	þegar	börnin	mæta	í	sundlaugina	er	þeim	ekki	hleypt	inn,	þau	

komu	heim	og	fóru	næsta	dag	og	þeim	var	sagt	að	þau	væru	ekki	skráð.	
Þannig	þau	voru	heima	allt	sumarið	án	þess	að	taka	þátt	í	neinu.	Við	fórum	

fram	og	til	baka,	án	þess	að	gera	neitt	fyrir	okkur.	Nafnið	þeirra	er	kannski	

þarna	en	þau	gátu	ekki	tekið	þátt	og	við	vissum	ekki	hvað	við	áttum	að	

gera…	Við	skildum	ekkert,	og	það	var	enginn	til	að	útskýra	fyrir	okkur	hvað	

fór	úrskeiðis.	Þeir	ættu	að	útskýra	fyrir	okkur	rétt	barnanna.	Við	viljum	ekki	

meira	en	þetta.	

Það	er	því	ekki	einungis	skráning	á	námskeið	sem	reynist	hindrun.	Umgjörð	starfsins	
og	upplýsingaskortur	um	hlutverk	foreldra	reyndist	líka	hindrun.	Að	sama	skapi	reyndist	
það	Ayu	og	Adnan	erfitt	að	átta	sig	á	umgjörð	frítímastarfs,	en	þau	njóta	góðs	af	aðstoð	

stuðningsfjölskyldna	en	benda	þó	á	að	þær	geti	ekki	alltaf	aðstoðað:	

Þau	skráðu	börnin	okkar	en	þau	fóru	bara	tvisvar,	við	höfum	engar	
upplýsingar.	Þau	fara	með	stuðningsfjölskyldunum	ef	þær	eru	lausar.	Þú	

veist,	stuðningsfjölskyldurnar	eru	ekki	alltaf	lausar,	þær	vinna	líka.	Þú	veist,	
ef	þær	fara	ekki	mér	á	rétt	heimilisfang	þá	finn	ég	staðinn	ekki.	Það	er	
tilgangslaust	að	gefa	okkur	bara	nafn	staðanna	–	þær	verða	að	sýna	okkur	

leiðina…	Félagsráðgjafinn	skrifaði	niður	á	blað	og	bað	mig	um	að	athuga	

staðina	á	Internetinu,	en	ég	get	það	alls	ekki.	Ég	get	ekki	lesið.	

Sveitarfélagið	bendir	Ayu	og	Adnan	að	leita	aðstoðar	til	stuðningsfjölskyldnanna:	

Hún	[félagsráðgjafi	frá	sveitarfélagi	þeirra]	gefur	okkur	blað	með	

einhverjum	nöfnum	og	segir	okkur	að	tala	við	stuðningsfjölskyldurnar	en	
þær	vinna	til	sex.	Þær	hafa	ekki	tíma	fyrir	okkur.	Þær	geta	ekki	hætt	í	

vinnunni	og	hjálpað	okkur.	Þetta	er	vinna	sveitarfélagsins.	Það	ætti	að	finna	

lausn	á	þessum	vandamálum	okkar.	Að	minnsta	kosti	ættu	þau	að	ráða	túlk	
til	þess	að	skrifa	niður	upplýsingar	fyrir	okkur	á	arabísku.	Eins	og	nöfn	á	

íþróttafélögum,	sundlaugum	o.	s.	frv.	
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5.3	Frístundaheimili	sem	vettvangur	fyrir	aukin	félagstengsl	
Ýmsir	fræðimenn	hafa	bent	á	að	börn	af	erlendum	uppruna	standi	höllum	fæti	
félagslega	og	nauðsynlegt	sé	að	námsumhverfi	stuðli	virkt	að	samþættingu	fjölbreyttra	

barnahópa.	Annars	eigi	börn	af	öðrum	menningarheimum	en	þeim	sem	er	ráðandi	í	

námsumhverfi	þeirra,	og	börn	sem	af	öðrum	ástæðum	takast	á	við	áskoranir	sem	

meginþorri	barna	gerir	ekki,	á	hættu	að	njóta	ekki	góðs	af	þjónusta	skólans.	Í	
rannsókninni	skoðaði	höfundur	gildi	frístundaheimila,	og	tómstunda	almennt	í	lífi	

fjölskyldnanna.	Við	gagnasöfnun	birtist	fljótt	sameiginlegt	þema	um	frístundaheimili	

sem	jákvætt	afl	í	lífi	barnanna	og	fjölskyldnanna.	Yngri	börnunum	gekk	vel	að	eignast	
vini	og	stóðu	þau	almennt	vel	félagslega	–	þó	að	það	hefði	ekki	verið	algilt.	Tvær	

fjölskyldur	lýstu	því	að	þótt	þær	vissu	í	raun	afar	lítið	um	starfsemina	sem	færi	fram	í	

frístundaheimilinu	þá	væru	þær	vissar	um	að	dvöl	barnanna	þar	væri	jákvæð	þar	sem	
þau	lýstu	yfir	mikilli	óánægju	þegar	foreldrar	þeirra	neyddust	til	að	segja	upp	dvöl	á	

frístundaheimilunum.	Eldri	börnin	áttu	erfiðara	með	að	finna	sér	félagsstarf	og	eyddu	

meiri	tíma	með	arabísku-	og	enskumælandi	vinum	úr	skóla.	

5.3.1	Sjónarhorn	fjölskyldnanna		

Ali	og	Fahima	eiga	tvo	drengi	á	grunnskólaaldri.	Þeir	sóttu	báðir	frístundaheimili	við	

heimaskólann	sinn	en	hættu	eftir	að	fjölskylda	þeirra	fékk	ekki	lengur	fjárhagsaðstoð,	
þegar	eitt	ár	af	dvöl	þeirra	á	Íslandi	var	liðið.	Þeir	eiga	íslenska	vini	en	móðir	þeirra	lýsir	

þó	yfir	áhyggjum	yfir	því	að	þeir	tengist	ekki	bekkjarfélögum	sínum	nógu	vel:		

Þeir	eiga	vini	en	þú	veist,	íslensku	krakkarnir	eru	ekki	mjög	tengdir	okkar	
krökkum.	Þeir	spyrja	mig	oft	hvers	vegna	svo	sé,	og	ég	segi	þeim,	það	er	út	

af	tungumálinu,	þið	eruð	ekki	með	fullkomið	tungumál,	þið	talið	íslensku	en	
það	er	ekki	nóg.		

Þeim	finnst	mikilvægt	að	börnin	fái	tækifæri	til	þess	að	eiga	í	samskiptum	við	önnur	

börn	til	þess	að	auka	íslenskukunnáttu	sína:	

Allt	félagsstarf	(e.	activity)	hjálpar	til	þess	að	aðlagast	meira	og	læra	

tungumálið	betur.	Ég	vil	að	þau	taki	þátt.	Meira	að	segja	núna,	eru	þau	góð	í	

tungumálinu.	Þau	lærðu	að	sjálfsögðu	íslensku	í	gegnum	samskipti	þeirra	við	
aðra.	

Hakim	telur	mikilvægt	að	börn	hans	geti	eytt	frítíma	sínum	með	jafnöldrum	til	þess	

að	læra	tungumálið	og	til	þess	að	skemmta	sér.	
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Ég	veit	það	ekki.	Ég	veit	ekki	hverju	ég	á	að	stinga	upp	á	en	það	

mikilvægasta	er	að	þau	blandist	í	hópinn	og	leiki	sér	með	hinum	

nemendunum,	æfi	tungumálið	og	skemmti	sér.	

Aya	og	Adnan	eru	á	sömu	skoðun	og	telja	mikilvægt	að	börn	sín	fái	að	njóta	sín	í	

frítíma	sínum	og	fái	tækifæri	til	þess	að	eignast	vini.	Aðspurð	hvort	þau	hafi	áhyggjur	af	

þeim	þegar	þau	taki	þátt	í	frítímastarfi	svarar	Adnan:	

	Þvert	á	móti,	þau	læra	íslensku	betur	og	eignast	vini…Þau	læra	heilmikið,	

við	viljum	að	þau	taki	þátt.	Við	hvetjum	þau	alltaf	til	þess	að	eignast	góða	

vini…	Þú	veist,	þeir	geta	þá	einnig	hjálpað	þeim	með	tungumálið	og	þau	

læra	af	þeim.	

5.3.2	Sjónarhorn	frístundaheimila	

Stjórnendur	og	frístundaleiðbeinendur	virkuðu	mjög	stuðningsríkir	og	fylgdust	grannt	

með	þróun	barnanna	innan	starfsins.	Frístundaleiðbeinandi	við	frístundaheimili	A,	sem	

var	einnig	hópstjóri	yfir	hóp	barna	sem	dóttir	Hakims	var	í,	lýsti	því	yfir	að	
starfshópurinn	hefði	talað	reglulega	um	og	fylgst	með	hvernig	henni	gengi,	bæði	

félagslega	og	við	að	læra	íslensku:	

…jájá	maður	fylgist	alltaf	með	þeim	sem	maður	er	óöruggur	með.	Við	vorum	

bara	svona	að	fylgjast	með	því	hvort	svona	allt	gengi	vel	og	við	ræddum	það	
alveg	stundum	hvernig	staðan	hennar	væri,	ekkert	sérstaklega	formlega,	en	

við	bara	eins	og	við	gerum,	við	förum	oft	og	spjöllum	við	ákveðna	krakka	og	

það	bara,	kannski	á	hópstjórinn	svolítið	ábyrgð,	að	vera	að	fylgjast	með	bara	
öllum	náttúrulega…	með	hana	persónulega	þá	er	í	rauninni	mest	okkar	

umræða	um	hana,	er	bara	hvað	henni	er	búið	að	ganga	ótrúlega	vel.	Við	

töluðum	mikið	um	hana	og	ræddum	hvernig	gengur.	

Aðspurð	um	hvort	hún	hafi	fengið	sérstaka	fræðslu	sem	tengdist	komu	flóttabarna	á	

frístundaheimilið	segir	frístundaleiðbeinandinn	ekki	endilega	hafa	verið	þörf	á	því	og	

lýsir	því	að	hennar	nálgun	hafi	einungis	verið	byggð	á	barninu	sem	einstaklingi.	

…	þú	veist	ég	var	ekkert	allt	of	mikið	að	hugsa	um	það	að	hún	væri	endilega	

flóttamaður	frá	Sýrlandi,	þetta	var	meira	bara	svona,	að	hugsa	um	hana,	þú	

veist,	hún	átti	pínu	erfitt	fyrst	og	ég	var	bara	að	hugsa	um	þetta	þannig,	
ekkert	endilega	af	því	að	hún	er	þetta	-	bara	af	því	hennar	persóna	á	erfitt	

skilurðu.	



64	

Starf	frístundaleiðbeinendanna	þriggja	var	ekki	unnið	með	fyrirfram	ákveðnum	

markmiðum	hvað	börn	flóttamanna	varðar.	Þeirra	sýn	á	starf	sitt	var	sú	að	þeir	bæru	

ábyrgð	á	öllum	barnahópnum	og	að	allir	ættu	tækifæri	til	þess	að	leika	sér	við	aðra.		

…hún	var	í	rauninni	bara	svona	ein	af	hópnum,	og	eins	og	ég	segi	bara	rétt	fyrst	

sem	að	hún	var	svolítið	svona	feimin	og	svolítið	þannig	og	þá	var	maður	bara	

svona	að	reyna	að	hjálpa	henni	að	komast	inn.	Það	var	bara	eitthvað	sem	ég	

var	að	gera,	ekkert	sem	var	ákveðið	eða	neitt	þannig.	

Frístundaleiðbeinandinn	telur	hana	þó	hafa	veitt	barninu	aðeins	meiri	stuðning	en	

öðrum	börnum	í	byrjun	annar,	þótt	hún	hafi	ekki	verið	sérstaklega	beðin	um	það.	„já	
svona	til	að	byrja	með	þá	tók	ég	hana	aðeins	undir	minn	verndarvæng	í	smástund	til	að	

hjálpa	henni.“	Aðspurð	hvort	stjórnandi	frístundaheimilis	A	hafi	tekið	eftir	framförum	í	

íslenskukunnáttu	hennar	segist	hann	ekki	viss:	

Það	voru	alveg	örugglega	framfarir	en	maður	veit	ekki	hvað	hún	í	raun	kunni	
þegar	hún	kom	en	svo	þegar	feimnin	fór	að	fara	af	henni	þá	hérna.	Þá	gat	

hún	alveg	tjáð	sig.	Hún	varð	alltaf	sterkari	og	sterkari	og	eflaust	hefur	bæst	
alveg	heilmikið	við	orðaforðann	án	þess	að	við	höfum	fattað	það	en	bæði	
orðaforðinn	og	öryggið	jókst	alltaf.	En	við	vissum	auðvitað	ekki	alveg	hvað	

hún	kunni	í	byrjun	því	hún	hélt	sér	til	baka.	En	hún	gaf	íslensku	krökkunum	
ekkert	eftir.	

Eftir	hálft	ár	á	frístundaheimilinu	þurfti	hún	að	hætta	vegna	þess	að	sveitarfélagið	

styrkti	fjölskylduna	ekki	lengur	fjárhagslega.	Hin	tvö	frístundaheimilin	höfðu	svipaða	
sögu	að	segja.	Starfið	með	börnum	flóttamanna	var	ekki	unnið	markvisst	en	miðað	var	

að	því	að	hjálpa	þeim	ef	eitthvað	kæmi	upp.	Stjórnandi	frístundaheimilis	C	hefur	þetta	

að	segja:	

Í	frístundinni	myndi	ég	ekki	segja	að	það	sé	endilega	markvissara	starf	með	

flóttabörn	en	önnur,	við	tókum	í	rauninni	þann	pól	í	hæðina	að	það	ætti	

fyrst	og	fremst	að	aðstoða	þau	að	komast	inn	í	það	sem	er	hefðbundið	

starf…	okkar	markmið	var	fyrst	og	fremst	að	þau	myndu	finna	sig	félagslega	og	

fúnkera	á	sama	hátt	og	aðrir…við	vinnum	fyrst	og	fremst	að	því	að	hvetja	þau	til	

að	geta	fúnkerað	á	sama	hátt	og	aðrir	og	helst	bara	í	gegnum	félagsleg	

samskipti	við	íslensku	krakkana.	Aðlagast	bara	öllu	þannig.	Það	hefur	að	mínu	

viti	gengið	ágætlega	með	þessa	yngri	krakka.	
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Athyglisvert	er	að	skoða	hvert	hlutverk	frístundaheimila	er	í	lífi	barnanna	sem	um	ræðir.	

Aðalhlutverk	þeirra	er	að	bjóða	þeim	upp	á	tækifæri	til	þess	að	leika	sér	og	eyða	frítíma	

með	jafnöldrum.	Á	tveimur	frístundaheimilum	virðist	þó	starfsemi	skólans	blandast	
starfsemi	frístundaheimilisins	meira	þar	sem	kennarar	skólans	sjá	að	hluta	til	um	

frístundastarfið.	Stjórnandi	frístundaheimilis	B	telur	að	sú	þjónusta	geri	því	kleift	að	

bjóða	upp	á	fjölbreyttara	starf:	

…þannig	þetta	er	allt	svona,	fá	að	gera	eitthvað	annað	en	að	vera	bara	í	

dægradvöl.	Við	vorum	með	líka	heimilisfræði.	Það	var	líka	rosa	vinsælt…þá	

tók	heimilisfræðikennarinn	þau.	Þau	reyna	að	byggja	þetta	aðeins	öðruvísi	

upp	en	þetta	er	í	skólanum.	Fá	að	gera	eitthvað	aðeins	öðruvísi…eins	og	

smíði	fer	hver	hópur	fjórum	sinnum,	í	listasmiðju	fer	hver	hópur	tvisvar	

sinnum,	í	annað	fer	hver	hópur	bara	einu	sinni	og	svo	róterast	þetta	bara	

milli	daga.	

5.3.4	Unglingsstelpum	gengur	verr		

Af	þeim	börnum	sem	eru	hluti	af	þessari	rannsókn	höfðu	stjórnendur	og	kennarar	

áberandi	mestar	áhyggjur	af	félagslegri	stöðu	tveggja	sýrlenskra	unglingsstelpna.	Þeim	

hafði	gengið	illa	að	fóta	sig	í	jafnaldrahópnum	og	hafði	sérkennarinn	þeirra,	sem	kenndi	

þeim	íslensku,	miklar	áhyggjur	af	því	að	þær	væru	að	einangrast.	Hún	telur	meiri	vinnu	
þurfa	að	leggja	í	að	aðstoða	unglingsstelpur	félagslega	en	karlkyns	jafnaldra	þeirra.	

…sko,	við	sjáum	rosalegan	mun.	Strákarnir	sem	komu	hitt	í	fyrra.	Sem	að	

voru		í	unglingadeildinni.	Þeir	fengu	strætókort	og	þeir	fóru	út	um	allan	bæ.	
Þeir	týndu	sjálfum	sér	og	eitthvað	en	komust	heim.	Þær	fara	ekki.	Þær	fara	

ekki	einu	sinni	niður	í	bæ.	Hérna	niður	í	okkar	sveitarfélagi.	

Sérkennarinn	sem	kennir	þeim	íslensku	og	deildarstjórinn	sem	sér	um	málefni	
flóttabarna	í	skólanum	telja	mun	meiri	vinnu	þurfa	að	leggja	í	félagslega	þáttinn	þegar	

börn	koma	á	unglingsaldri,	hingað	til	hafi	ekki	gengið	vel	að	bjóða	þeim	í	

félagsmiðstöðina.	Enn	fremur	telja	þær	slíka	vinnu	að	ákveðnu	leyti	fyrir	utan	sitt	
starfssvið,	þótt	þær	sinni	félagslegum	þætti	námsins	líka.	

…og	það	er	kannski	fyrst	og	fremst	unglingastigið	sem	við	erum	að	tala	um	

sem	er	vandræði	með	varðandi	félagslega	tengingu	og	við	erum	búin	að	
reyna	að	gera	mikið	meira	en	kannski	okkar	hlutverk	ef	við	horfum	bara	á	

skólann	sem	stofnun.	
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Stjórnandi	félagsmiðstöðvarinnar	við	grunnskóla	C	hefur	verið	í	samstarfi	við	skólann	

um	að	skipuleggja	starfsemi	með	það	að	markmiði	að	höfða	til	þeirra,	en	það	hafi	ekki	

gengið	vel,	og	þær	aðeins	sótt	starfið	tvisvar	og	verið	mikið	út	af	fyrir	sig:	

…sú	sem	er	í	miðdeildinni,	hún	er	væntanlega	í	6.	bekk,	hún	er	farin	að	

koma	inn,	hún	virðist	vera	orðin	svona	félagslega,	farin	að	skjóta	

félagslegum	rótum,	farin	að	fylgja	krökkum	hingað	einu	sinni	í	viku	en	
unglingstelpurnar,	sem	eiga	möguleika	á	að	koma	þrisvar	í	viku	þær	hafa	

sýnt	þessu	lítinn	áhuga,	að	taka	þátt	í	félagsstarfi	og	þegar	okkur	hefur	

tekist	einhvern	veginn	að	draga	þær,	þá	hafa	þær	verið	voða	mikið	út	af	

fyrir	sig	og	farið	mjög	fljótt.	

Einnig	reyndi	skólinn	í	samstarfi	við	frístundaheimilið	í	skólanum	að	bjóða	þeim	að	

koma	inn	í	starfsemi	frístundaheimilisins,	í	þeim	tilgangi	að	fá	tækifæri	til	þess	að	æfa	

sig	í	að	tala	íslensku.	Þær	prófuðu	það	en	líkaði	ekki	vel.	

Aya	og	Adnan	telja	dætur	sínar	þurfa	meiri	aðstoð	til	þess	að	efla	félagstengsl.	Þær	

fara	lítið	út	af	heimili	sínu	og	eignast	ekki	vini	í	skólanum	sökum	þess	að	þær	kunna	ekki	

íslensku.	Adnan	vill	aðstoð	við	að	hjálpa	þeim	að	aðlagast	nýjum	aðstæðum:	

Við	vijum	einhvern	sem	getur	komið	heim	til	okkar	til	þess	að	kenna	

börnunum	okkar	íslensku	einu	sinni	í	viku,	taka	dætur	okkar	út	og	til	dæmis	

kenna	þeim	að	nota	strætó.	

Dætur	þeirra	hafa	ekki	sýnt	því	frítímastarfi	sem	þeim	hefur	verið	boðið	upp	á	áhuga	

og	veltir	Aya	því	fyrir	sér	hvort	ekki	sé	hægt	að	bjóða	þeim	íslenskukennslu	í	staðin:	

Þegar	ég	minntist	á	þessa	starfsemi	við	eldri	dætur	mínar,	þá	sögðu	þær	

mér	að	þær	vilja	ekki	taka	þátt.	Ég	vil	vita	hvort	það	sé	hægt	að	fá	einhvern	

til	þess	að	kenna	þeim	íslensku	og	aðra	hluti	í	stað	þess	að	taka	þátt	í	

starfsemi	eins	og	söng	og	slíku.	Þær	vilja	læra	en	ég	held	að	sveitarfélagið	sé	

ekki	meðvitað	um	þessa	hluti.	

Aðspurð	hvort	Aya	hafi	áhyggjur	af	börnunum	sínum	í	frítímastarfi	svarar	hún:	

„Þvert	á	móti,	þau	læra	íslensku	og	eignast	vini“.	Hún	og	Adnan	telja	íslensku	vera	

lykil	að	því	að	eignast	vini	og	að	sama	skapi	stressvald	í	lífi	dætra	sinna.	
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Vandamálið	er	að	börnin	okkar	kunna	íslensku	ekki	mjög	vel,	þegar	þrjár	

eða	fjórar	stelpur	tala	saman	og	hlæja,	þá	misskilja	þau.	Þau	halda	að	þær	

hlægi	af	þeim.	Þetta	gerist	einungis	af	því	þau	tala	ekki	íslensku.	

5.4		Upplýsingamiðlun	til	starfsmanna	frístundaheimila	
Upplýsingamiðlun	til	starfsmanna	frístundaheimila	var	lítil	í	samanburði	við	grunnskóla	

og	leikskóla	í	rannsókninni.	Stjórnendum	var	boðið	að	sækja	fræðslufundi	á	
undirbúningstímabili	en	starfsfólk	fékk	ekki	tækifæri	til	þess	að	sækja	fræðsluviðburði.		

5.4.1	Sjónarhorn	stjórnenda	

Tveir	af	þremur	stjórnendum	litu	svo	á	að	þeirra	hlutverk	væri	að	miðla	upplýsingum	frá	
skólanum	til	starfsmanna	sinna.	Stjórnandi	frístundaheimilis	C	lýsir	því	að	hann	hafi	gert	

það	eftir	bestu	getu.	Þótt	ágætt	hefði	verið	að	starfsmenn	frístundaheimilisins	hefðu	

getað	sótt	fræðsluerindi	þá	hefði	allt	gengið	vel	fyrir	sig.	Starfsmönnum	
frístundaheimilisins	gafst	ekki	tækifæri	til	þess	vegna	þess	að	fræðslufundurinn	var	á	
starfstíma:	

…ég	veit	að	starfsmenn	skólans	fóru	allir	á	einhvern	kynningarfund,	
einhvern	tímann	þegar	að	sýrlenska	fjölskyldan	var	að	koma	minnir	mig,	en	
hann	var	á	þeim	tíma	að	frístundaheimilið	var	opið	þannig	starfsmenn	

frístundaheimilisins	gátu	ekki	sótt	fundinn	en	við	höfum	í	rauninni	fengið	
upplýsingar	beint	frá	deildarstjóra	sérkennslu,	hún	hefur	miðlað	til	okkar	því	

sem	við	þurfum	að	vita.	

Stjórnandi	frístundaheimilis	A	telur	ekki	að	það	hefði	skilað	miklu	í	starfi	
frístundaheimilisins	að	bjóða	starfshópnum	upp	á	undirbúningsfræðslu,	sem	átti	sér	

stað	töluvert	áður	en	flóttabörnin	komu	á	frístundaheimilið:		

…	það	kom	enginn	annar	starfsmaður	af	því	að,	á	þeim	tímapunkti,	það	er	svo	

rosaleg	starfsmannavelta	að	það	hefði	verið	kannski	tilgangslaust	að	boða	alla	

starfsmenn	frístundaheimilisins	og	þeir	hætta	svo	eftir	tvo	mánuði	og	börnin	

voru	að	koma	eftir	hálft	ár.	

Hún	bendir	enn	fremur	á	að	eflaust	myndi	það	skila	sér	til	barnanna	ef	meira	

samráð	væri	haft	milli	skóla	og	frístundaheimila	sveitarfélagsins	um	málefni	barnanna	

þar	sem	„þessi	börn	eiga	ábyggilega	eftir	að	fara	í	fleiri	skóla	í	bænum.	Það	er	
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ábyggilega	ekki	bundið	við	þessa	sem	að	voru	í	byrjun“.	Sameiginlegir	fundir	og	fræðsla	

til	starfsmanna	gætu	nýst	í	slíkt.	

Stjórnandi	frístundaheimilis	C	hafði	orðið	var	við	að	starfsmenn	væru	óvissir	um	

ýmis	mál	varðandi	menningu	barnanna.	Hann	taldi	allt	hafa	gengið	vel	á	endanum	og	

segir	að	þeir	hafi	lært	margt	af	þessu,	þar	sem	starfið	með	flóttabörnum	sé	nýr	liður	í	

starfsemi	frístundaheimilisins	og	í	stöðugri	þróun.	

…ég	hugsa	að	allir	starfsmenn	hefðu	alveg	kunnað	að	meta	að	hafa	fengið	

formlegan	fræðslufund,	ég	efa	ekki	að	þeim	hafi	þótt	þægilegt,	ég	held	að	allir	

hafi	verið	svona	pínu	svona	á	tánum,	að	vara	sig	og	átta	sig	á	því	hvað	þau	vita	

lítið	um	þeirra	menningu	og	bakgrunn	og	kannski	jafnvel	verið	að	velta	fyrir	sér	

er	eitthvað	sem	við	erum	vön	að	segja	eða	gera	sem	er	óviðeigandi.	

5.4.2	Sjónarhorn	starfsmanna	

Tveir	af	þremur	frístundaleiðbeinendum	sem	höfundur	ræddi	við	hefðu	viljað	vita	meira	

um	bakgrunn	barnanna	og	aðstæður	þeirra.	Einn	frístundaleiðbeinandi	lýsir	því	að	
starfshópurinn	hafi	fengið	þau	skilaboð	að	flóttabörn	frá	Sýrlandi	væru	á	leiðinni	á	
frístundaheimilið:	

...	það	var	bara	tilkynnt	okkur	að	það	væru	að	koma	hérna	tveir	krakkar	sem	

eru	flóttamenn	frá	Sýrlandi	og	í	rauninni,	já	það	var	það	bara:	

Honum	fannst	vanta	frekari	upplýsingar	um	hvernig	best	væri	að	vinna	með	
börnunum	og	sagði	að	hann	hefði	gjarnan	viljað	vita	meira	um	aðstæður	þeirra	því	

hann	vissi	ekki	við	hverju	hann	ætti	að	búast:	

…þannig	ég	vissi	ekki	hverju	ég	átti	að	eiga	von	á.	Það	var	svolítið	óþægilegt,	

maður	vill	náttúrulega	gera	sitt	besta	þegar	kemur	að	þessu... já	maður	veit	

ekki,	þú	veist	maður	hugsar	flóttamenn	þá	hugsar	maður	allt	frá	einhverjum	

sem	er	búinn	að	skríða	á	árabát	yfir	eitthvað	og	lenda	í	einhverjum	hræðilegum	

lífsreynslum...	

Aðspurður	hvaða	fræðsluerindi	honum	fannst	hafa	vantað,	svarar	hann	að	helst	

vanti	fræðsluefni	varðandi	rétt	viðbrögð	ef	eithvað	kæmi	upp.	Einnig	bendir	hann	á	að	

mögulega	geti	hann,	án	þess	að	gera	sér	grein	fyrir	því,	sett	börnin	í	óþægilegar	
aðstæður.	
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...	mér	finnst	það	sem	hefur	vantað,	maður	hefur	ekki	fengið	neina	kynningu	

eða	námskeið	um	hvernig	maður	ætti	að,	þú	veist	þau	geta	náttúrulega	verið	

mjög	frábrugðin	og	maður	veit	náttúrulega	aldrei...	Hvort	þau	koma	úr,	þú	veist	

hvernig	umhverfi	þau	eru	að	koma	úr,	hvort	þau	hafi	verið	einhvers	staðar	á	

götunum	eða	hvernig	það	er,	hvort	þau	hafi	farið	í	gegnum	eitthvað	eða	

hvernig	maður	eigi	þá	að	díla	við	það	ef	eitthvað	kemur	upp.	Það	var	ekkert	

svoleiðis.	
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6 Umræða	og	ályktanir		

Í	þessum	kafla	má	finna	umfjöllun	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	í	tengslum	við	fyrri	
þekkingu	og	bakgrunn	hennar.		

Fyrsti	undirkaflinn	fjallar	um	áhrif	kostnaðar	á	þátttöku	flóttabarna	í	frítímastarfi,	en	

tvær	af	þremur	fjölskyldum	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	höfðu	ekki	efni	á	að	senda	
börn	sín	á	frístundaheimili.	Annar	undirkaflinn	fjallar	um	félagsleg	tengsl,	en	samkvæmt	

foreldrum,	starfsfólki	og	stjórnendum	á	frístundaheimilum,	og	kennurum	nutu	börnin	

góðs	af	því	að	sækja	frístundaheimili.	Þriðji	undirkaflinn	fjallar	um	upplýsingaflæði	milli	

fjölskyldna,	frístundaheimilis	og	skóla,	en	það	reyndist	ábótavant	og	áberandi	mikil	
áhersla	var	lögð	á	að	stuðningsfjölskyldur	aðstoði	við	skráningu	og	umfang	frítímastarfs.	

6.1	Fjárskortur		
Ólíkt	fyrri	rannsóknum	þá	benda	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	til	þess	að	börn	

flóttamanna	líði	fyrir	fjárhagsstöðu	fjölskyldunnar.	Fazel,	Reed,	Panter-Brick	og	Stein	
(2012)	telja	efnislegan	skort	ekki	algengan	hjá	fjölskyldum	sem	hafa	flúið	til	

Vesturlanda.	Tvær	af	þremur	fjölskyldum	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	töluðu	um	að	

kostnaður	við	þátttöku	hefði	áhrif	á	að	börn	þeirra	tækju	þátt	í	frítímastarfi.	Áhrifin	

voru	mismikil,	en	höfundur	lítur	svo	á	að	það	sé	mjög	alvarlegt	ef	kerfisbundnar	

aðstæður	hindri	flóttabörn	í	þátttöku	þar	sem	frítími	og	líf	barna	er	í	auknum	mæli	

orðið	stofnanabundið	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2012).	Rannsóknir	á	frítímastarfi	hafa	sýnt	

að	börn	af	erlendum	uppruna	njóta	góðs	af	þátttöku	í	skipulögðu	tómstundastarfi.	

Niðurstöður	í	tilraunaverkefni	í	Fellaskóla	sýndu	t.d.	að	með	þátttöku	allra	barna	í	
frístundastarfi	eftir	að	hefðbundnum	skóladegi	lýkur	hafði	áhrif	á	að	tengslanet	

barnanna	jókst	og	samfélag	barnanna	varð	félagslega	sterkara.	Enn	fremur	sýndu	

niðurstöður	að	aukin	áhersla	á	frítímastarf	studdi	aðlögun	barna	og	samþættingu	sem	
hjálpaði	skólanum	að	ná	markmiðum	sínum	hvað	varðar	fjölmenningarstefnu	(Kolbrún	

Þ.	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	Halldórsdóttir	og	Ester	Helga	Líneyjardóttir,	2014).	

Af	þessum	sökum	þarf	að	líta	alvarlegum	augum	ef	fjárskortur	hamlar	börnum	
þátttöku	-	sérstaklega	börnum	af	erlendum	uppruna	sem	eru	ný	í	landinu	og	eru	ennþá	

að	aðlagast	tungumála-	og	námsumhverfi	sínu.	Athyglisvert	er	líka	að	velta	því		fyrir	sér	

hvað	kerfisbundin	útilokun	þessara	barna	þýði	út	frá	hlutverki	frístundaheimilisins	í	
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samhengi	við	réttindi	barna	eins	og	þau	birtast	í	íslenskum	lögum.	Ísland	hefur	lögfest	

Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	og	þýðir	það	að	brot	á	honum	eru	í	eðli	sínu	brot	á	

lögum.	Í	barnasáttmálanum	kemur	fram	að	aðildarríki	skuli	gera	allt	í	valdi	sínu	til	þess	
að	réttindi	barna	séu	virt,	en	þau	réttindi	eru	útlistuð	í	sáttmálanum.	Hvað	efnivið	

þessarar	rannsóknar	varðar	er	athyglisvert	að	skoða	28.,	29.,	og	31.	grein	sáttmálans,	

en	þar	er	fjallað	um	rétt	barna	til	menntunar	og	tómstunda:		

(28.	gr.)1.	Aðildarríki	viðurkenna	rétt	barns	til	menntunar	og	skulu	þau,	til	

þess	að	réttur	þessi	nái	fram	að	ganga	stig	af	stigi	og	þannig	að	allir	njóti	

sömu	tækifæra…	(31.	grein)	1.	Aðildarríki	viðurkenna	rétt	barns	til	hvíldar	og	

tómstunda,	til	að	stunda	leiki	og	skemmtanir	sem	hæfa	aldri	þess,	og	til	

frjálsrar	þátttöku	í	menningarlífi	og	list.	2.	Aðildarríki	skulu	virða	og	efla	rétt	

barns	til	að	taka	fullan	þátt	í	menningar-	og	listalífi,	og	skulu	stuðla	að	því	að	

viðeigandi	og	jöfn	tækifæri	séu	veitt	til	að	stunda	menningarlíf,	listir	og	
tómstundaiðju	(Sameinuðu	Þjóðirnar,	1989).	

Kolbrún	Pálsdóttir	(2012)	bendir	á	að	líf	barna	í	vestrænum	ríkjum	sé	sífellt	að	verða	

stofnanavæddara.	Á	Íslandi	var	áður	fyrr	lögð	meiri	áhersla	á	þátttöku	barna	og	
ungmenna	í	samfélaginu	og	almennt	var	svo	litið	á	að	tíminn	eftir	skóla	væri	til	þess	
hugsaður	að	rækta	sjálfstæði.	Í	dag	er	litið	meira	á	börn	sem	ákveðna	byrði	sem	þurfi	að	

huga	vel	að	og	tryggja	öryggi	með	virkri	umsjón.	Líf	barna	er	þannig	í	auknum	mæli	
skipulagt	innan	skólans,	í	frítímastarfi	og	innan	heimilisins	(Kolbrún	Pálsdóttir,	2012).	

Út	frá	þessu	sjónarhorni	er	áhugavert	að	velta	fyrir	sér	niðurstöðum	þessarar	

rannsóknar.	Frítímastarf	var	talið	jákvætt	afl	í	lífi	barnanna	af	kennurum,	foreldrum	og	

ekki	síst	þeim	sjálfum.	Útilokun	á	grundvelli	fjárhags	foreldra	ber	að	horfa	á	alvarlegum	

augum,	ekki	síst	með	tilliti	til	þess	að	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	er	lögfestur	á	

Íslandi.	Það	má	greina	niðurstöður	rannsóknarinnar	sem	svo	að	útilokun	frá	þjónustu	

frístundaheimila,	eins	og	hún	birtist	hér,	skerði	möguleika	ungra	barna	til	þess	að	sækja	
frítímastarf.	Hún	geri	þeim	erfiðara	fyrir	að	auka	við	félagsauð	sinn,	þar	sem	hátt	

hlutfall	barna	er	þar	að	loknum	skóladegi.	Einnig	væri	áhugavert	að	athuga	hvort	

útilokun	frá	þátttöku	komi	niður	á	eiginlegu	námi	barna,	en	í	rannsókninni	kom	fram	að	
á	tveimur	af	þremur	frístundaheimilum	taka	kennarar	þátt	í	starfi	frístundaheimilisins	

með	því	að	bjóða	upp	á	smiðjur	í	sinni	faggrein	–	t.d.	eru	smíðakennarar	með	smiðjur	

þar	sem	börnin	smíða,	handmenntakennarar	með	prjón	og	annað	handverk.	Höfundur	

safnaði	ekki	gögnum	til	að	greina	slíka	niðurstöðu.	Skýrt	kemur	þó	fram	hjá	kennara	
eins	barnsins	að	útilokun	frá	frístundaheimili	hafi	haft	áhrif	á	líðan	innan	skólans	og	að	
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barnið	hafi	sjálft	upplifað	sig	utanvelta	frá	almennu	námsumhverfi	skólans,	í	kjölfar	

uppsagnar	á	frístundaheimilinu.		

6.2	Félagsleg	tengsl	
Líkt	og	fyrri	rannsóknir	staðfestir	þessi	rannsókn	að	frítímastarf	eflir	félagsleg	tengsl.	

Ýmsir	fræðimenn	hafa	bent	á	að	börn	af	erlendum	uppruna	standi	höllum	fæti	

félagslega	og	að	námsumhverfi	þurfi	að	stuðla	virkt	að	samþættingu	fjölbreyttra	
barnahópa	(Hrefna	Guðmundsdóttir	og	Hanna	Ragnarsdóttir,	2012;	Þóroddur	

Bjarnason,	2006).	Yngri	börnin	í	þessari	rannsókn,	í	1.	til	4.	bekk,	höfðu	blandast	vel	

með	jafningjahóp	sínum	að	mati	foreldra	og	frístundaleiðbeinenda,	en	ein	fjölskylda	
hafði	þó	áhyggjur.	Stjórnandi	frístundaheimilisins	sem	þau	sóttu	taldi	að	þau	hefðu	haft	

gott	af	meiri	stuðningi	innan	frístundaheimilisins,	en	þau	sóttu	ekki	lengur	

frístundaheimilið	sökum	fjárhagsaðstæðna	fjölskyldunnar.	Einnig	hafði	fjölskyldan	átt	
erfitt	með	að	skrá	þau	í	frítímastarf	yfir	sumarið	og	bendir	því	allt	til	þess	að	með	

aukinni	þátttöku	í	frítímastarfi	hefði	þau	fengið	fleiri	tækifæri	til	þess	að	blandast	

jafningjahóp	í	þeirra	hverfi	og	náð	á	þann	hátt	að	mynda	félagsauð.	En	skv.	Morrice	
(2011)	er	félagsauður	sem	brúar	bil	(e.	bridging	social	capital)	flóttamönnum	oft	utan	

seilingar.	Sá	félagsauður	bindur	einstaklinga	við	tengslanet	utan	við	þann	hóp	sem	þeir	

umgangast	dagsdaglega.	Slíkur	félagsauður	er	nauðsynlegur	til	þess	að	nálgast	þekkingu	
sem	gerir	einstaklingum	kleift	að	breyta	aðstæðum	sínum	–	til	að	komast	áfram	í	

félagslegum	skilningi	–	að	sækja	nám	í	nýjum	skóla,	sækjast	eftir	vinnu	eða	aðild	í	
félagasamtökum.		

Að	læra	nýtt	tungumál	tekur	tíma	og	þótt	börn	eigi	mun	auðveldara	með	slíkt	og	séu	

almennt	fljótari	en	foreldrar	sínir	í	nýju	landi	þá	er	margt	sem	þarf	að	huga	að	til	þess	

að	gera	þeim	þetta	ferli	mögulegt.	Foreldrar	í	rannsókninni	lögðu	allir	mikla	áherslu	á	að	

börn	sín	lærðu	íslensku	hratt	og	töldu	þeir	frítímastarf	gefa	börnum	þeirra	aukinn	
möguleika	á	að	læra	og	æfa	sig	í	íslensku.	Kolbrún	Pálsdóttir,	Brynja	Elísabeth	

Halldórsdóttir	og	Ester	Helga	Líneyjardóttir	(2014)	benda	á	að	huga	þurfi	að	félagslega	

þættinum,	þar	sem	tækifæri	til	virkrar	þátttöku	og	samskipta	sé	mikilvægt	þegar	börn	
læra	nýtt	tungmumál.	Að	læra	nýtt	tungumál	getur	tekið	eitt	til	tvö	ár,	svo	það	nýtist	í	

daglegum	samskiptum	og	töluvert	lengri	tíma,	allt	að	sjö	ár,	til	þess	að	börn	nái	fullum	

tökum	á	tungumálinu.	Þá	er	sérstaklega	mikilvægt	að	starfsfólk	sem	kemur	að	
námsumhverfi	barna	sem	eru	að	læra	nýtt	tungumál	sýni	stuðning	og	þolinmæði	(Elín	

Þöll	Þórðardóttir,	2007).		
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Börnunum	í	þessari	rannsókn	gekk	almennt	vel,	að	undanskildum	tveimur	

unglingsstelpum	sem	áttu	erfitt	með	að	fóta	sig	félagslega.	Rannsókn	Guðbjargar	

Ottósdóttur	og	Helenu	N.	Wolimbwa	(2011),	Flóttabörn	á	Íslandi:	Rannsókn	á	
viðhorfum	og	reynslu	flóttabarna	bendir	til	þess	að	flóttabörn	á	unglingsárum	geti	átt	

erfitt	með	að	fóta	sig.	Enn	fremur	benda	þær	á	að	þau	börn	sem	hafi	tekið	þátt	í	

tómstundum	hafi	flest	hætt	á	unglingsaldri	og	töldu	sig	eiga	erfitt	með	að	finna	sér	
tómstundir	við	hæfi.	Í	Fjölskyldu	Hakims	eru	tveir	strákar	á	efri	unglingsárum.	Þeir	tóku	

ekki	þátt	í	skipulögðu	frítímastarfi	og	lýsti	Hakim	því	að	þeir	eyddu	tíma	sínum	aðallega	

með	arabísku-	og	enskumælandi	jafnöldrum	sínum.	Hann	hafði	áhyggjur	af	því	að	þeir	

fengju	þar	af	leiðandi	of	fá	tækifæri	til	þess	að	læra	og	æfa	sig	í	íslensku.		

6.3	Upplýsingaflæði	
Hrefna	Guðmundsdóttir	og	Hanna	Ragnarsdóttir	(2012)	telja	nauðsynlegt	að	
skipuleggjendur	frítímastarfs	kynni	starfsemi	sína	betur	fyrir	innflytjendahópum	og	

benda	á	að	hægt	sé	að	koma	upplýsingum	í	gegnum	skóla,	foreldrafélög,	félög	

innflytjenda	og	með	öðrum	leiðum.	Einnig	benda	þær	á	að	þau	sveitarfélög	sem	
niðurgreiði	frítímastarf	kynni	slíkt	vel	og	bjóði	þær	upplýsingar	á	nokkrum	tungumálum.	

Í	rannsókn	Sólveigar	H.	Georgsdóttur	og	Hallfríðar	Þórarinsdóttur	(2008)	kemur	skýrt	

fram	að	almennar	upplýsingar	um	tómstundastarfsemi	og	um	niðurgreiðslu	vefjist	fyrir	
innflytjendum	og	komist	illa	til	skila	sem	skilaði	sér	í	dræmri	þátttöku	barna	af	

erlendum	uppruna.	

Í	rannsókn	Hönnu	Ragnarsdóttur	og	Hrefnu	Guðmundsdóttur	(2012)	mæla	höfundar	

með	að	sveitarfélög	nýti	þær	leiðir	sem	til	greina	koma,	svo	sem	í	gegnum	skóla,	
foreldrafélög,	félög	innytjenda	og	aðra.	Einnig	er	mikilvægt	að	Reykjavíkurborg	og	

önnur	sveitarfélög	sem	niðurgreiða	þátttöku	barna	í	frístundastarfi		kynni	vandlega	fyrir	

foreldrum	hvernig	nýta	má	niðurgreiðsluna.	Þannig	þurfa	upplýsingar	að	vera	
aðgengilegar	á	nokkrum	tungumálum	um	það	hvernig	nýta	má	slíkt	og	benda	má	á	aðila	

sem	geta	hjálpað	við	skráningu	(Hrefna	Guðmundsdóttir	og	Hanna	Ragnarsdóttir,	

2012).	

Í	rannsókn	þessari	sýna	niðurstöður	að	upplýsingagjöf	og	samskipti	milli	

frístundaheimila	og	fjölskyldna	var	almennt	lítil.	Fyrir	utan	eina	fjölskyldu	þar	sem	

arabískumælandi	frístundaleiðbeinandi	og	stuðningsfulltrúi	var	við	störf	bæði	á	

frístundar-	og	skólatíma.	Ein	fjölskyldan	hafði	engin	samskipti	við	starfsfólk	
frístundaheimilisins	á	meðan	önnur	lýsti	því	yfir	að	samskipti	þeirra	væru	mjög	góð.	Á	

fyrrnefndu	frístundaheimili	sendi	stjórnandi	tölvupóst	til	fjölskyldunnar	á	ensku,	og	
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hringdi	síðan	í	föðurinn	eða	hitti	hann	í	eigin	persónu	ef	vafi	lék	á	að	upplýsingarnar	

kæmust	ekki	til	skila.	Síðarnefnda	fjölskyldan	fékk	hins	vegar	engan	póst	frá	

frístundaheimilinu	þar	sem	skráning	barnanna	var	með	óformlegum	hætti,	og	hafði	
stjórnandi	ekki	tengiliðaupplýsingar.	Í	þeirri	fjölskyldu	var	ekki	enskumælandi	aðili	og	

bendir	það	til	að	stjórnendur	þurfi	að	leggja	harðar	af	sér	til	þess	að	eiga	í	samskiptum,	

en	á	þriðja	frístundaheimilinu	var	ráðinn	inn	arabískumælandi	stuðningsfulltrúi	sem	
meðal	annars	sinnti	hversdagslegum	samskiptum	við	fjölskylduna.		

	

6.4	Upplýsingamiðlun	til	starfsfólks	

Niðurstöður	ritgerðar	sýna	að	undirbúningur	og	fræðsluerindi	voru	einungis	í	boði	fyrir	
stjórnendur	frístundaheimilanna.	Það	er	hugsanlega	varasamt	þar	sem	

frístundaleiðbeinendur	eyða	meiri	tíma	í	raunverulegu	starfi	með	börnunum.	Það	er	

jákvætt	að	stjórnendur	hafi	haft	sama	aðgang	og	aðrir	starfsmenn	skólans	og	töluðu	
þeir	um	að	þeir	hefðu	getað	miðlað	upplýsingum	til	starfsmanna	sinna.	Í	rannsókn	
Kolbrúnar	Þ.	Pálsdóttur	(2012)	kemur	fram	að	starfsumhverfi	frístundaleiðbeinanda	á	

frístundaheimilum	sé	slíkt	að	þá	vanti	faglega	sjálfsemd	(e.	identity)	og	skuldbindi	sig	
stutt	til	starfsins.	Stjórnendur	lýstu	allir	yfir	að	undirmönnun	væri	reglulega	vandamál	
og	sama	gilti	um	starfsmannaveltu.		Frístundaleiðbeinendur	töldu	sig	ekki	nægilega	

undirbúnir	í	vinnu	með	flóttabörnum	en	sögðu	það	ekki	hafa	sakað	þar	sem	allt	hefði	
gengið	vel,	og	taldi	einn	frístundaleiðbeinandi	svo	að	það	hefði	ekki	skipt	máli,	þar	sem	

hún	hefði	litið	á	sinn	skjólstæðing	eins	og	hvert	annað	barn.		

Stjórnendur	frístundaheimilanna	voru	sammála	því	að	gott	hefði	verið	ef	starfsfólk	

þeirra	hefði	haft	tækifæri	til	þess	að	fræðast	á	einhvern	hátt	um	málefni	barnanna.	
Skoðanir	þeirra	voru	mismunandi.	Einn	stjórnandi	taldi	að	það	hefði	hjálpað	starfsfólki	

sínu,	sem	var	í	byrjun	óöruggt	þar	sem	þau	höfðu	litla	þekkingu	á	menningu	barnanna	

og	bakgrunn.	Annar	stjórnandi	taldi	að	börnin	sjálf	hefðu	gott	af	því	þar	sem	líkur	væru	
á	því	að	þau	myndu	sækja	fleiri	skóla	innan	sveitafélagsins.	Aukin	samskipti	starfsfólks	á	

sameiginlegym	fræðsluerindum	myndu	þannig	efla	gæði	starfsins	þar	sem	starfsfólk	

gæti	deilt	reynslu	sinni.	Þriðji	stjórnandinn	var	óviss	um	nákvæmlega	hvernig	hefði	verið	

staðið	að	fræðslumálum	þar	sem	hann	var	að	snúa	aftur	til	vinnu	eftir	orlof.	
Frístundaleiðbeinandi	á	sama	frístundaheimili	saknaði	þess	að	ekkert	fræðsluerindi	stóð	

starfsfólki	til	boða.	Hinsvegar	taldi	fyrrnefndur	stjórnandi	upplýsingaflæði	slappt	þar	

sem	engar	upplýsingar	um	börnin	voru	til	staðar	–	hvorki	tengiliðaupplýsingar	né	

skráning	þeirra	í	miðlægt	kerfi	sveitafélagsins.	Í	rannsókn	Kolbrúnar	Pálsdóttur,	Brynju	

Elísabeth	Halldórsdóttur	og	Esterar	Helgu	Líneyjardóttur	(2014)	birtast	
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frístundaleiðbeinendum	svipaðar	aðstæður.	Breytt	starfsemi	frístundaheimilisins	kallaði	

að	mati	starfsfólksins	á	sérstakt	fræðsluerindi,	en	auk	þess	taldi	það	upplýsingaflæði	

milli	skóla	og	frístundaheimilis	ábótavant.	
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6.5	Lærdómur	af	niðurstöðum	rannsóknar	
Markmið	með	rannsókninni	er	að	varpa	ljósi	á	reynslu	barnanna	og	fjölskyldna	þeirra	af	
frítímastarfii	með	því	að	skoða	annars	vegar	reynslu	starfsfólks	frístundaheimila	sem	

starfar	með	þeim	og	hinsvegar	sjónarhorn	fjölskyldnanna.	Rannsóknarspurning	

rannsóknarinnar	er	tvíþætt	(1)	Hvert	er	mikilvægi	þátttöku	í	frítímastarfi	fyrir	flóttabörn	

og	(2)	hvaða	þættir	styðja	við	og	hindra	farsæla	þátttöku	í	frítímastarfi?	Í	þessum	kafla	
má	finna	ályktanir	rannsakanda	um	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Kaflanum	er	skipt	

niður	í	þau	fjögur	meginþemu	sem	niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	til:	Fjárskortur,	

aukin	félagstengsl,	upplýsingaflæði	og	upplýsingagjöf	til	starfsfólks.		

Áhersla	er	lögð	á	hagnýta	þekkingu,	þ.e.	hvernig	niðurstöður	rannsóknarinnar	geta	

nýst	þeim	sem	eiga	hlutdeild	í	frítímastarfi	sem	fjölskyldur	flóttamanna	sækja.	Þessi	

kafli	ætti	þannig	að	nýtast	starfsfólki	í	frítímastarfi,	en	fjallað	er	bæði	um	hagnýt	atriði	
fyrir	þá	sem	starfa	á	gólfi	og	þá	sem	koma	að	stefnumótun.	Þekkingin	nýtist	einnig	
félagsráðgjöfum	og	öðru	strfsfólki	sveitafélaga	sem	þjónusta	fjölskyldur	á	flótta.		

	

Fjárskortur	

Fjárhagur	foreldra	á	ekki	að	bitna	á	börnum	

• Mikilvægt	er	að	aðillar	sem	sjá	um	utanumhald	fjölskyldna	sem	boðin	er	

endurbúseta	í	þeirra	sveitarfélögum	séu	meðvitaðir	um	að	fjárhegsleg	byrði	hefur	

áhrif	á	möguleika	til	þátttöku	á	frístundaheimilum.	

• 	Kvótaflóttafólk	fær	fjárhagsaðstoð	fyrstu	12	mánuðina	á	Íslandi.	Fyrir	fjölskyldurnar	

í	rannsókninni	reyndist	það	ekki	nægilegur	tími	til	þess	að	verða	fjárhagslega	

sjálfstæðar	á	þann	hátt	að	þær	gætu	greitt	fyrir	kostnað	við	þátttöku	á	

frístundaheimilum.	Menntayfirvöld	sveitarfélaga	þurfa	að	gera	sér	grein	fyrir	þeim	

tímamótum	sem	mæta	fjölskyldunum	eftir	12	mánaða	dvöl.	

Faglegt	hlutverk	stjórnanda	er	að	sjá	til	þess	að	börn	missi	ekki	af	rétt	sínum	til	

þátttöku.	

• Stjórnandi	getur	þannig	stillt	sér	upp	með	fjölskyldu	barnsins	og	ýtt	á	sveitarfélagið	

að	aðstoða	hana	fjárhagslega	ef	talin	er	þörf	á	því.	

• 	Hátt	hlutfall	barna	í	1.	til	4.	bekk	sækir	frístundaheimili:	99%	í	fyrsta	bekk,	90%	í	

öðrum	bekk,	70%	þriðja	bekk	og	30%	barna	í	fjórða	bekk	í	Reykjavík	
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(Reykjavíkurborg,	2015).	Börnin	eiga	þennan	rétt	samkvæmt	Barnasáttmála	

Sameinuðu	þjóðanna	(1989)	og	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008).	

Aukin	félagstengsl	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	frítímstarf	sé	vettvangur	til	þess	að	efla	

félagstengsl	en	einnig	að	huga	þurfi	betur	að	tækifærum	til	þátttöku.	

• Frístundaleiðbeinendur	töldu	sig	ekki	vinna	markvisst	starf	með	flóttabörnum	

sérstaklega,	en	lýstu	því	þó	yfir	að	markmið	þeirra	væri	að	hjálpa	börnunum	að	

verða	hluti	af	jafningjahóp.	

• Vísbendingar	komu	fram	um	að	í	fjórða	bekk	væru	töluvert	færri	og	var	á	einu	

frístundaheimili	brugðist	á	það	ráð	að	færa	barn	í	fjórða	bekk	yfir	á	svæði	með	yngri	

börnum	til	þess	að	efla	möguleika	á	samskiptum.	

Frístundaleiðbeinendur	aðstoða	börn	að	verða	hluti	af	jafningjahóp	

• Á	tveimur	frístundaheimilum	var	skýrt	tekið	fram	að	helstu	markmið	þeirra	í	starfi	

væri	að	fylgjast	með	börnunum	í	leik,	og	hjálpa	þeim	að	aðlagast	jafningjahóp.	Þar	

fá	börnin	að	vera	virkir	þátttakendur	í	þeirra	samfélagi	á	eigin	forsendum.	Þátttaka	í	

slíku	frítímastarfi	veitir	tækifæri	til	þess	að	efla	félagsauð.		

Samstarf	skóla	og	frítímastarfs	

• Einn	skólinn	í	rannsókninni	var	í	samstarfi	við	félagsmiðsstöð	til	þess	að	hjálpa	

tveimur	stelpum	að	komast	inn	í	jafningjahóp	þar	sem	áhyggjur	voru	til	staðar	að	

þær	væru	að	einangrast	félagslega.	

• 	Stjórnandi	félagsmiðstöðvarinnar	tók	því	fagnandi	þegar	skólinn	bað	um	að	

félagsmiðstöðin	og	frístundaheimilið	við	skólann	myndu	skapa	tækifæri	fyrir	þær	til	

þess	að	auka	félagstengsl	og	æfa	sig	í	íslensku.		

• Í	þessari	rannsókn	bar	skólinn	megin	ábyrgð	á	félagslegri	hlið	menntunnar	barnanna	

–	það	stendur	hinsvegar	ekkert	í	vegi	fyrir	stjórnendum	frístundaheimila	og	

félagsmiðstöðva	að	hefja	samtalið.	

• Þátttaka	í	frítímastarfi	þjónar	því	hlutverki	að	veita	börnum	flóttamanna	tækifæri	til	

að	efla	félagstengsl,	auka	hæfni	í	íslensku	og	fá	reynslu	af	þátttöku	í	þeirra	

nærsamfélagi.		
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Upplýsingaflæði	

Stjórnendur	frístundaheimila	þurfa	að	gæta	þess	sérstaklega	að	samskipti	við	

fjölskyldur	flóttamanna	séu	góð.	

• 	Þá	er	mikilvægt	að	upplýsingar	komist	til	skila,	en	við	gagnasöfnun	kom	í	ljós	að	

hjá	tveimur	af	þremur	frístundaheimilum	voru	börnin	skráð	með	óhefðbundum	

hætti	og	frístundaheimilin	þar	af	leiðandi	ekki	með	aðgang	að	

tengiliðiupplýsingum.	

• 	Mikilvægt	er	að	ef	skráningar	barna	séu	með	öðrum	hætti	en	hjá	öðrum	

börnum	að	það	sé	barninu	einungis	til	góðs.		

o Annars	er	mjög	skýrt	kveðið	á	um	ef	um	mismunun	vegna	bakgrunns	er	

að	ræða.	

Mikilvægt	er	fyrir	stjórnendur	frístundaheimila	og	annara	sem	koma	að	frítímastarfi	

að	koma	til	móts	við	þarfir	fjölskyldunnar.	

• 	Fyrir	marga	getur	verið	erfitt	að	þýða	frá	íslensku	eða	ensku	yfir	á	móðurmál	

sitt.	Mikilvægt	er	að	stjórnendur	séu	meðvitaðir	um	það	og	leggi	sig	fram	til	þess	

að	finna	farsælan	samskiptamáta.		

• Túlkar	geta	gegnt	mikilvægu	hlutverki.		

Stuðningsfjölskyldur	gegna	lykilhlutverki.	

• Þær	eru	ákveðin	tenging	fjölskyldnanna	við	íslenska	menningu.		

• Hinir	ýmsu	aðilar	innan	frítíma-	og	skólavettvangsins	vísa	á	

stuðningsfjölskyldurnar	til	þess	að	aðstoða	við	það	sem	flækist	fyrir	vegna	

tungumála-	og	menningarskilnings	 	
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Upplýsingamiðlun	til	starfsfólks	

Fræðsluerindi	efla	starf	frístundaheimila	

• Faglegt	starf	byggir	á	þekkingu	og	hæfni	starfsfólks	til	þess	að	starfa	í	samræmi	

við	þau	gildi	sem	leiða	starfsemi	frístundaheimila:	Afþreyingar-,	forvarnar-	og	

menntunargildi.	

• Fræðsluerindi	og	skýr	upplýsingamiðlun	veita	starfsfólki	meira	öryggi	í	starfi.	
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7 Lokaorð	

Skipulagt	frítímastarf	og	tómstundir	almennt	geta	gegnt	mikilvægu	hlutverki	í	lífi	barna	

flóttamanna.	Oft	er	talað	um	að	tungumálið	sé	lykillinn	að	samfélaginu	en	umfjöllun	

höfundar	fer	aðeins	víðar.	Börn	sem	fæðast	á	Íslandi	og	að	ákveðnu	leyti	börn	

innflytjenda	njóta	góðs	af	tengslaneti	fjölskyldna	sinna.	Félagsauður	flóttabarna	við	

komu	til	landsins	er	eðlilega	mjög	lítill	þar	sem	þau	og	fjölskyldur	þeirra	eru	með	mjög	

litla	félagslega	tengingu	við	íslenskt	samfélag.	Með	því	að	efla	félagsauð	geta	börn	
öðlast	aðild	að	samfélögum	í	sínu	nærumhverfi	og	í	kjölfarið	slíka	aðild	að	íslensku	

samfélagi	almennt	til	að	öðlast	gott	líf	til	frambúðar.	

	Hver	sú	sem	skilgreiningin	á	góðu	lífi	er	þá	verðurþví	ekki	lifað	í	einangrun	–	ef	

eitthvað	er	hægt	að	alhæfa	um	manninn	þá	er	það	að	hann	er	félagsvera	og	velgengni	
og	vellíðan	eru	hjá	allflestum	skilgreint	út	frá	félags-	og	menningarlegum	þáttum.	Það	er	
ekki	sjálfgefið	að	vinna	sér	inn	þennan	félagsauð.	Í	þessari	ritgerð	heldur	höfundur	því	

fram	að	frítímastarf	séu	mögulegur	vettvangur	fyrir	flóttabörn-	og	ungmenni	til	þess	að	
eflast	félagslega.	Frístundaheimili	eru	vettvangur	óformlegs	náms	fyrir	yngri	börn,	þar	
sem	þau	þroskast	félagslega	og	læra	tungumálið	á	meðan	þau	skemmta	sér	með	

börnum	úr	nærsamfélagi	sínu.	Höfundur	heldur	því	enn	fremur	fram	að	félagslegi	
þátturinn	sé	afar	mikilvægur	í	því	mikla	aðlögunarferli	sem	endurbúseta	

kvótaflóttamanna	er.		

Í	rannsókninni	birtist	athyglisverð	innsýn	í	líf	flóttabarna	og	fjölskyldna	þeirra	ásamt	
því	kerfi	sem	mætir	þeim	í	skipulögðu	frítímastarfi.	Það	er	miður	að	fjárhagsástæður	

skuli	hindra	ung	börn	í	þátttöku	á	frístundaheimilum	þegar	vitað	er	að	viðvera	er	kjörið	

tækifæri	til	þess	að	fóta	sig	í	nýju	landi.	Viðveran	veitir	þeim	einnig	tækifæri	til	þess	að	

skapa	félagsleg	tengsl	og	er	kannski	ekki	síst	mikilvægt	tækifæri	til	þess	að	að	skemmta	

sér	–	að	líða	vel	í	öruggu	umhverfi.	Þeir	starfsmenn	frístundaheimila	sem	höfundur	

talaði	við	í	þessari	rannsókn	litu	svo	á	að	þeirra	faglega	hlutverk	væri	fyrst	og	fremst	að	

styðja	við	bakið	á	börnunum	til	þess	að	eignast	vini	og	verða	hluti	af	jafningjahópnum.	

	Flestum	börnunum	gekk	vel	að	fóta	sig	í	jafningjahópnum	en	tvö	þeirra	hefðu	þurft		

meira	aðhald	á	frístundaheimilinu.	Þau	hættu	vegna	fjárskorts	fjölskyldunnar.	Þar	sem	
stór	hluti	barna	er	við	leik	á	frístundaheimilum	á	þeim	tíma	sem	er	sennilega	sá	tími	

dagsins	sem	ung	börn	eyða	hvað	mest	frítíma	sínum	í	leik	–	beint	eftir	skóla,	og	fyrir	
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kvöldmatartíma	-		getur	hugsanlega	reynst	erfitt	fyrir	börn	að	eignast	vini	ef	þau	sækja	

ekki	skipulagt	frítímastarf.	Enn	fremur	býður	umhverfi	frístundaheimilisins	upp	á	

verndað	umhverfi	þar	sem	börn	njóta	góðs	af	starfsfólki	sem	lítur	eftir	þeim	og	styður	
þau	í	að	aðlagast	nýju	samfélagi.	Eitt	frístundaheimilið	var	með	arabískumælandi	

frístundaleiðbeinanda	sem	studdi	börnin	fyrstu	tvær	vikurnar	sérstaklega.	Hann	

hjálpaði	börnunum	að	gera	sig	sýnileg,	en	einnig	er	jákvætt	að	börn	geti	speglað	sína	
eigin	menningu,	í	þessu	tilfelli	út	frá	tungumáli,	í	námsumhverfi	sínu.	

Rannsóknarspurningin	er	tvíþætt	(1)	Hvert	er	mikilvægi	þátttöku	flóttabarna	í	

frítímastarfi	og	(2)	hvaða	þættir	styðja	við	og	hindra	farsæla	þátttöku	í	frítímastarfi?	

Mikilvægi	þátttöku	felst	samkvæmt	foreldrum	barnanna	í	því	að	þau	fái	tækifæri	til	þess	
að	eyða	tíma	með	jafnöldrum,	skemmta	sér	og	eignast	vini.	Í	skipulögði	frítímastarfi	

gefst	börnum	tækifæri	til	þess	að	byggja	upp	félagsauð	með	því	að	mynda	tengsl	við	

jafnaldra,	æfa	sig	í	íslensku	og	skilja	betur	íslenska	siði	og	venjur.	Þeir	þættir	sem	hindra	
þátttöku	eru	fyrst	og	fremst	fjárskortur	fjölskyldna	en	einnig	benda	niðurstöður	

rannsóknar	til	þess	að	þær	áttu	erfitt	með	að	afla	sér	upplýsinga	um	

tómstundaframboð	og	styrki	fyrir	þátttöku	barna.	Mun	meiri	þjónusta	er	í	boði	fyrir	
yngri	börn,	en	þeim	stendur	til	boða	að	sækja	frístundaheimili	eftir	að	hefðbundnum	

skólatíma	lýkur.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	þó	að	hindrannir	standi	í	vegi	fyrir	

farsælli	þátttöku	þeirra.	Börn	á	unglingsaldri	geta	sótt	þjónustu	félagsmiðstöðva,	en	
erfiðara	er	fyrir	þau	að	aðlagast	félagslega.	
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Viðaukar	

Viðauki	1	-	Kynningarbréf	fyrir	þátttakendur	

	
Flóttabörn	í	skólum	á	Íslandi	

	

Febrúar	2017	

	

Á	haustmisseri	2016	hófst	gagnasöfnun	í	verkefninu	Flóttabörn	í	skólum	á	Íslandi.	
Rannsóknin	mun	fara	fram	í	leik-	og	grunnskólum	og	á	frístundaheimilum	á	Íslandi	sem	

tekið	hafa	á	móti	börnum	flóttafólks	og	hælisleitenda	og	áætlað	er	að	hún	taki	tvö	ár.	
Áhersla	verður	lögð	á	að	athuga	móttöku	og	skipulag	náms	fyrir	flóttabörn	í	skólunum,	

samstarf	við	foreldra	og	reynslu	barna	og	foreldra	af	náminu	og	frístundastarfi.	

Markmið	rannsóknarinnar	eru	að:		

Athuga	reynslu	flóttabarna	og	foreldra	þeirra	af	námi,	skóla-	og	frístundastarfi	á	

Íslandi;		

Athuga	reynslu	stjórnenda	og	kennara	í	skólum	og	frístundaheimila	af	móttöku	
flóttabarna,	skipulagi	náms	og	samstarfi	við	foreldra.	

Ábyrgðarmaður	rannsóknarinnar	er	Hanna	Ragnarsdóttir,	prófessor	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands	(s.	525-5377,	netfang:	hannar@hi.is	)	

	

Aðrir	rannsakendur:			

Susan	Rafik	Hama	srh2@hi.is	doktorsnemi	á	Menntavísindasviði	HÍ.		

Pétur	Hjörvar	Þorkelsson	pth10@hi.is	meistaranemi	á	Menntavísindasviði	HÍ.			

	

Gagnaöflun	í	rannsókninni	felur	í	sér:	
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Viðtöl	við	stjórnendur	

Viðtöl	við	kennara	

Viðtöl	við	foreldra		

Viðtöl	við	nemendur	

Vettvangsathuganir	í	skólunum		

	

Ávinningur	fyrir	þátttakendur:	

	

Skýrsla	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	

Kynningar	á	niðurstöðum	rannsóknarinnar	

Aðgengi	að	niðurstöðum	rannsóknarinnar	í	íslenskum	og	erlendum	tímaritum	

Aðgangur	að	sérfræðiþekkingu	og	stuðningi		

	

Persónuvernd	hefur	verið	tilkynnt	um	rannsóknina.	Aflað	hefur	verið	leyfa	til	

gagnaöflunar	frá	skólastjórum	og	skólaskrifstofum.	Óskað	er	eftir	upplýstu	samþykki	frá	

öllum	þátttakendum	auk	þess	sem	persónuverndarsjónarmiða	verður	gætt	að	fullu	við	
meðferð,	vinnslu	og	eyðingu	frumgagna	í	samræmi	við	gildandi	lög	(nr.77/2000).	

Þátttakendur	geta	fyrirvaralaust	og	án	útskýringa	hafnað	eða	hætt	þátttöku.	

	

	

Með	undirskrift	minni	staðfesti	ég	þátttöku	í	ofangreindri	rannsókn.	

	

	

Nafn:	 	 	 	 	 	 Dagsetning:	 	 	

	

____________________________________________________________________	
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Viðauki	2	-	Viðtalsrammi	fyrir	fjölskyldur		
Aðlögun	að	frístundastarfi		

-	Hvaða	tómstundum	hafa	börnin	tekið	þátt	í?	Af	hverju	þessum	tómstundum?		

-	Hvernig	hefur	sú	reynsla	verið?			

-	Hafið	þið	eignast	vini	innan	tómstundanna?		

--		

-	Er	eitthvað	sem	þið	skiljið	illa	–	finnst	ykkur	þið	vita	hvers	konar	starfsemi	fer	fram	

í	þeim	tómstundum	sem	barnið	stundar?		

-	Hvernig	hafa	samskipti	við	umsjónaraðila	tómstundanna	verið?		

-	Er	ykkur	boðið	upp	á	túlk?	Ef	nei,	hefðuð	þið	áhuga	á	því?		

--		

-	Hvað	finnst	ykkur	foreldrunum	mikilvægt	að	börnin	geri	í	tómstundum?		

-	Finnst	ykkur	börnin	hafa	næg	tækifæri	til	þess	að	stunda	tómstundir	á	

uppbyggjandi	hátt?		

-	Finnst	ykkur	eithvað	hafa	mátt	betur	fara?		

--		

-	Hefur	kostnaður	áhrif	á	þátttöku?		

-	Fáið	þið	styrki	–	vitið	þið	hvort	slíkt	sé	í	boði?		

-	Finnst	ykkur	tómstundir	hafa	hjálpað	ykkur	að	aðlagast	íslensku	samfélagi?		

-	Finnst	ykkur	tómstundirnar	koma	til	móts	við	ykkar	gildi?		

-	Finnst	ykkur	eitthvað	hafa	mátt	betur	fara?		

Að	byrja	í	nýju	tómstundastarfi	og	þróun	innan	starfsins		

-	Hafið	þið	áhyggjur	af	börnunum	ykkar	á	þeim	tíma	sem	þau	eru	í	tómstundum?		

-	Önnur	atriði?		

-	Hvernig	hefur	gengið	að	eignast	vini?			

-	Líður	ykkur	vel	í	tómstundunum?		

Þátttaka	í	menningarlega	sambærilegu	samfélagi		

-	Hafið	þið	tækifæri		að	eyða	frítímanum	með	samlöndum	eða	fólki	sem	þið	eigið	

samleið	með,	t.d.	út	frá	trú?		

-	Skiptir	það	ykkur	máli?		

-	Er	skipulagt	starf?		
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-	Ef	svo,	á	vegum	hvers?		

Viðauki	3	-	Viðtalsrammi	fyrir	fagfólk	í	frítímastarfi	–	stjórnendur	
Samstarf	við	aðrar	stofnanir	

-	Er	þín	stofnun	í	samstarfi	við	aðrar	stofnanir	í	nærsamfélaginu?		

-	Reynsla	og	þekking	starfsfólks.		

-	Fáið	þið	aðstoð	utan	frá?	T.d.	frá	Rauða	krossinum?		

-	Þurfið	þið	aðstoð	utan	frá?		

Þekking/fræðsla	á	menningarbakgrunni			

-	Þekking	á	aðstæðum	og	þörfum	flóttabarna		

Rammi	starfsins		

-	Er	markvisst	starf	unnið	með	börnunum.	T.d.	aðstoð	í	samskiptum	eða	klúbbar	

sem	byggja	á	fjölmenningarstefnu?			

-	Fá	börnin	sértækan	stuðning?		

-	Teljið	þið	börnin	þurfa	sértækan	stuðning?		

Upplýsingagjöf		

-	Hvernig	fara	samskipti	milli	frístundar	og	heimilis	almennt	fram?		

-	Fékk	barnið	sértækan	stuðning?	Tölduð	þið	þörf	á	því?		

-	Buðuð	þið	upp	á	túlkaþjónustu?		

-	Eru	tölvupóstar	og	önnur	stöðluð	samskipti	þýdd	yfir	á	móðurmál	

flóttafjölskyldunnar?		

-	Eru	tölvupóstar	og	önnuð	stöðluð	samskipti	þýdd	yfir	á	ensku?		

-	Var	starfsemin	sérstaklega	kynnt	fyrir	fjölskyldunum?		

-	Ef	svo	er,	hvernig	fór	sú	kynning	fram?	
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Viðauki	4	-	Viðtalsrammi	fyrir	fagfólk	í	frítímastarfi	–	starfsfólk		
Almennt		

-	Hvað	hefur	þú	unnið	lengi	(á	viðkomandi	starfsstað)?		

-	Að	hvaða	leyti	vannst	þú	með	viðkomandi	barni/börnum?		

Samstarf	við	aðrar	stofnanir		

-	Er	þín	stofnun	í	samstarfi	við	aðrar	stofnanir	í	nærsamfélaginu?		

-	Reynsla	og	þekking	starfsfólks	->	Hefur	þú	reynslu	eða	nám	sem	hefur	nýst	í	starfi	

með	börnunum?		

-	Fáið	þið	aðstoð	utan	frá?	T.d.	frá	Rauða	krossinum?		

-	Þurfið	þið	aðstoð	utan	frá?		

Þekking/fræðsla	á	menningarbakgrunni			

-	Þekking	á	aðstæðum	og	þörfum	flóttabarna		

-	Þekking	á	menningu	barnanna		

Rammi	starfsins		

-	Er	markvisst	starf	unnið	með	börnunum.	T.d.	aðstoð	í	samskiptum	eða	klúbbar	
sem	byggja	á	fjölmenningarstefnu?			

-	Fá	börnin	sértækan	stuðning?		

-	Teljið	þið	börnin	þurfa	sértækan	stuðning?		

Upplýsingagjöf		

-	Hvernig	fara	samskipti	milli	frístundar	og	heimilis	almennt	fram?		

-	Fékk	barnið	sértækan	stuðning?		

Buðuð	þið	upp	á	túlkaþjónustu?	/	Taldir	þú	einhvern	tíma	þörf	á	túlkaþjónustu?		

-	Var	starfsemin	sérstaklega	kynnt	fyrir	fjölskyldunum?		

-	Ef	svo	er,	hvernig	fór	sú	kynning	fram?		

Annað?	

	

		

	


