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Formáli 

Málefni og velferð barna eru eitt af mínum áhugamálum og er það ein ástæða þess að ég 

skráði mig í þetta nám, Sálfræði í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á 

áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn. 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir þetta verkefni þá leitaði hugurinn um 

víðan völl. Á þeim tíma starfaði ég á frístundaheimili í Kópavogi og ákvað að málefni 

þeirra barna sem eru 8 og 9 ára og sækja frístundaheimili yrðu umfjöllunarefnið mitt. 

Aðdragandinn hefur verið nokkuð langur en gagnasöfnun hófst í lok árs 2016. Ég vil þakka 

innilega fyrir alla þá aðstoð og ábendingar sem leiðbeinandi minn, Kolbrún Þorbjörg 

Pálsdóttir, hefur gefið mér. Hrönn Pálmadóttir var í hlutverki sérfræðings og þakka ég 

henni fyrir yfirferð og ábendingar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, bæði kjarna- og 

stórfjölskyldu fyrir veitt umburðarlyndi og hvatningu til þess að ljúka við þessa rannsókn 

og þennan stóran áfanga sem þetta meistaraverkefni er. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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 sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, ____. __________________ 2017 

 

Regína Jónsdóttir 
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Ágrip 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að þátttaka barna í frístunda- og tómstundastarfi geti 

stutt við velferð þeirra, líðan og sjálfsmynd. Markmiðið með þessari rannsókn var að 

skilja og varpa ljósi á mikilvægi frístundaheimila fyrir börn í 3. og 4. bekk grunnskóla. 

Einnig var markmiðið að varpa ljósi á upplifun og sjónarhorn forstöðumanna slíkra 

frístundaheimila ásamt því að skoða viðhorf barna og forstöðumanna til óformlegs náms 

innan starfsins. Þá var einnig leitast eftir upplifun bæði barnanna og forstöðumannana á 

aukinni skjánotkun barna innan starfsins. 

 Ýmislegt fræðilegt efni var skoðað og haft til hliðsjónar og samanburðar við 

rannsóknina og má nefna sögu frístundaheimila á Íslandi, þroska 8-9 ára barna, kenningar 

um óformlegt nám og hugmyndir um aukna tækninotkun barna. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem gögnum var aflað með viðtölum og voru niðurstöðurnar 

byggðar á upplifun og sýn forstöðumanna tveggja frístundaheimila og 11 barna sem 

sækja frístundaheimili fyrir 8-9 ára börn í Reykjavík. 

 Helstu niðurstöður voru þær að upplifun barnanna var að mestu jákvæð af 

sérstöku frístundastarfi fyrir 3. - 4. bekk og eru flest ánægð með dvöl sína þar. Þátttaka á 

frístundaheimilinu hafði afþreyingarlegt-, forvarnarlegt- , menntunarlegt- og uppeldislegt 

gildi. Forstöðumenn töldu tækifæri til náms á frístundaheimilinu vera margvísileg og er 

það í hlut starfsmannanna að grípa þau á lofti og aðstoða börnin við að nýta þau. 

Birtingarmyndir óformlegs náms voru margvíslegar en áberandi var það hvernig tæknin 

og tölvunotkun hefur viðamikla stöðu í tilveru barna í dag. Forstöðumennirnir vildu líta á 

það sem tækifæri frekar en hindranir. Upplifun barnanna var sú að mestu máli skipti að 

vinirnir væru með þeim til þess að þau myndu njóta starfins. Í starfinu var tekið mið af 

hugmyndum um barnalýðræði og töldu forstöðumennirnir það vera lykilatriði í eflingu 

barnanna til að verða virkir þátttakendur í lífinu. 

 Helstu hindranir faglegs starfs eru mikil starfsmannavelta og mönnun að mati 

forstöðumanna. Helstu áskoranir barnanna voru að of mörg börn væru á 

frístundaheimilinu og að stundum væri erfitt að fá aðstoð starfsfólks. Þessi rannsókn er 

sú fyrsta hér á landi sem varpar ljósi á viðhorf þessa aldurshóps til frístundaheimila. 

Niðurstöður styðja við mikilvægi þess að skipuleggja sérstakt frístundastarf fyrir 8-9 ára 
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börn.  
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Abstract 

„Mostly everything is fun but hardly anything is boringˮ: Qualitative research on 

leaders and children. 

Research has shown that children‘s participation in leisure programs can support their 

wellbeing, emotions and self-image. The main purpose with this project was to 

understand the importance of leisure time centres for children in 3rd and 4th grade and 

also the prespectives and experiences of leaders in leisure centres. Also it was aimed to 

find out the leaders and childrens view  to informal education in the leisure centre and 

the effects extended screen-time among children can have on the program. Previous 

studies and theories were analised to be compared with this research and will be listed 

later but for example studies about the history of leisure centres in Iceland, maturity of 

8-9 years old, theories of unformal education and childrens screen-time. In this study 

qualitative research method were used to gather the data through interviews. The 

children were interviewed in groups, two or three together and the leaders were spoken 

to individually. The data was transcriped word to word and than arranged into themes. 

The main findings of this research are that children's experience at the leisure center are 

mainly positive and most of them are happy about their stay there, but relish them self if 

the stay at the leisure center 2-4 times a week but not the whole school-week.  

 The children had limided understanding of their informal education that they 

obtain at the leisure center but the leaders sight is that the opportunity are very rich. The 

children's participation at the leisure centres had multible values, amusemently, 

preventively and educationly value. The leisure centres operate by ideas of childrens 

democracy and the leaders think that is the mayor key to increase childrens will to be an 

active participants in their own lifes, but knowledge and intrest needs to be increased 

among the children. It's very important for the children to have their best friends with 

them at the leisure center and the peer-group has a great value on their experiences. 

 Increased screen-time among children has a different influence on each child's life 

but every child in the research had a phone and access to computers at home. The 

leaders think that the increasing has an impact on different things but is not a major 

problem, rather an opportunity. The biggest hindrance in the leaders jobs the employee 

turn over and finding qualified eployees. The children think that it's to crowded of 
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children and somtimes its hard to get an employee to help in need. This research is the 

first in Iceland to study this group's point of view. It is ideal to bring the conclusions up so 

the need and importance of leisure programs for children in 3rd and 4th grade will get 

noticed and valued, because the amount of research of this issue is limited. 
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1 Inngangur 

Hér verður fjallað um mikilvægi frístundaheimila fyrir 8 9 ára börn sem byggir á fræði-

legum heimildum og eigindlegri athugun. Áhrifavaldar eru margvíslegir í daglegu lífi barna 

en það má vel sjá að vikulegur tími barna á skólabekk er mun skemmri en sá tími sem 

börn eiga til annarra athafna. Þegar skoðaðar eru upplýsingar um tómstundaiðkun og 

frístundir barna og unglinga sýna rannsóknir fram á mikilvægi ástundunar á skipulögðu 

starfi fyrir þroska sem og velgengni nemenda í námi og síðar starfi í framtíðinni (Feldman 

og Matjasko, 2005).  

 Samkvæmt tölum Reykjavíkurborgar frá árinu 2016 þá er 100% aukning í skrá-

ningu á frístundaheimili barna frá árinu 2008, þar sem fjöldi barna fór úr 2.218 í 4.441 

barn. Þessar tölur eiga við börn í 1. - 4. Bekk, en árið 2016 voru 71% barna í 3. bekk og 

35% barna í 4. bekk skráð á frístundaheimili (Reykjavíkurborg, 2016). Það má sjá á 

þessum tölum að verulega dregur úr þátttöku barna á frístundaheimilum eftir því sem 

þau eldast.  

 Rannsóknir gefa til kynna að sjálfsmynd barna sé að stórum hluta mótuð 

afþátttöku þeirra í frístunda- og tómstundastarfi. Kenningar o                        

                                                                   a                 

                                                                        á velferð 

þeirra hvers konar tómstundir þau verja tíma sínum í. Þátttaka barna í almennu frístunda- 

og tómstundastarfi hefur töluvert verið rannsökuð hér á landi. Niðurstöður sýna að 

skipulagt tómstundastarf sem er í umsjá ábyrgra og reyndra aðila, er líklegt til að hafa 

uppbyggjandi áhrif og koma í veg fyrir félagslega einangrun (Ungt fólk, 2012).  

  Í ljósi þess að skjátími barna hefur aukist gríðarlega á síðustu árum en hann er 

skilgreining á þeim tíma sem fer í það að horfa á skjá hvort sem um er að ræða síma, 

spjaldtölvu, tölvu eða sjónvarp, verður þeirri staðreynd veitt sérstök athygli í þessari 

rannsókn. Í rannsókn Hinkley og félaga (2014) sýnir að því meiri sem skjátíminn er hjá 

börnum þeim mun líklegri eru þau til þess að eiga við andlegan heilsubrest að stríða síðar 

á lífsleiðinni. Á frístundaheimilum er lögð áhersla á að virkja börnin til þátttöku í fjöl-

breyttu tómstundastarfi í jafningahópi. Því er mikilvægt að kanna betur hvert mikilvægi 

frístundaheimila sé frá sjónarhorni forstöðumanna og barnanna sjálfra.  
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1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skilja og varpa ljósi á mikilvægi sérstakra 

frístundaheimila fyrir börn í 3. og 4. bekk grunnskóla og að varpa ljósi á upplifun og 

sjónarhorn forstöðumanna slíkra frístundaheimila. Þá var leitast eftir viðhorfum -

viðmælanda um gildi óformlegs náms innan frístundaheimilanna og þá með sérstaka 

athygli á aukinn skjátíma barna, hvaða áhrif hann hefur á starf frístundaheimila. 

  Niðurstöðurnar eru byggðar á upplifun og sýn forstöðumanna og barna í 3. og 4. 

bekk sem leggja stund á skipulagt frístundastarf á frístundaheimili. Rannsóknar-

spurningarnar sem hafðar voru að leiðarljósi eru þessar:  

  

 Hver eru viðhorf forstöðumanna á gildi frístundastarfs fyrir 8-9 ára börn ? 

 Hver eru gildi þess að taka þátt á frístundaheimili fyrir 8-9 ára börn? 

 Hver eru viðhorf barna og forstöðumanna til óformlegs náms innan starfsins? 

 Hver eru viðhorf barna og forstöðumanna til aukinnar skjánotkunnar barna? 

 

Til að leita svara við þessum spurningum var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

gögnum aflað með viðtalsaðferðum. Höfundur valdi þá leið að taka viðtöl við börnin í 

pörum eða hópum en einstaklingsviðtöl voru tekin við forstöðumennina. Þau gögn sem 

komu fram í viðtölum voru afrituð orð frá orði, greind niður í þemu og síðan dregnar af 

þeim niðurstöður og ályktanir (Creswell, 2013). 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Höfundur hefur lokið grunnnámi í félagsfræði og þar öðlaðist hann aukinn skilning á 

mismunandi hópum og hefðum innan samfélagsins. Það varð kveikjan að framhaldsnámi í 

uppeldis- og menntunarfræðum vegna þess að hagsmunir barna og ungmenna eru 

höfundi hjartans mál. Hugmyndin að rannsókninni kviknaði þegar höfundur hóf störf með 

námi á frístundaheimili í Kópavogi árið 2016, en þar var mjög dræm þátttaka barna úr 4. 

bekk. Þar kom upp sú hugmynd að taka Reykjavíkurborg til fyrirmyndar og setja á 

laggirnar sérstakt starf fyrir börn í 4. og 5. bekk, sem ekki vildu eða gátu skráð sig á 

frístundaheimilið, útbúa dagskrá með þeim og leyfa þeirra hugmyndum að vera í 

fyrirrúmi. Höfundi fannst það strax mjög áhugavert þar sem það er mjög greinileg þróun 

að því eldri sem börnin verða því dræmari er ástundun þeirra í frístundina. Sú reynsla 

sem öðlaðist við þetta tilraunaverkefni einkenndist af mikilli baráttu við tæknina, þar sem 

börnin sóttu mikið í spjald-tölvur og síma í stað þess að sýna skipulagða starfinu áhuga. 
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 Höfund langaði að fá frekari innsýn í hugmyndir barnanna, hvaða þýðingu frítími 

hefði í þeirra augum og hvaða hugmyndir forstöðumenn frístundaheimilanna hefðu 

varðandi uppeldislegt gildi starfsins. Höfundur tók þá ákvörðun að beina athyglinni að 

börnum í 3. og 4. bekk frekar en að skoða 4. og 5. bekk, einfaldlega vegna þess að 

algengara er að frístundaheimili séu ætluð þeim aldurshópi. Sem dæmi eru nokkur 

safnfrístundaheimili í Reykjavík þar sem börn úr nærliggjandi skólum koma saman á einu 

frístundaheimili og leggja stund á skipulagt starf með öðrum börnum á sama aldri. 

 Í ljósi þeirrar tækniþróunar og aukins skjátíma barna er áhugavert að kanna hvað 

styður við þátttöku 8-9 ára barna á frístundaheimilum, en ætla má að aukin áhætta sé á 

of mikilli tölvunotkun. 

 Það er kjörið að koma niðurstöðum þessarar rannsóknar á framfæri til þess að 

varpa ljósi á mikilvægi þess að frístundaheimili komi til móts við þarfir 8 - 9 ára barna, 

ekki síður en yngri aldurshópsins. Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar þar sem 

sjónum er beint sérstaklega að þessum aldurshópi. Niðurstöður gefa til kynna upplýsingar 

og gefa skýrari mynd af skipulagi og gildi starfs sem fer fram á frístundaheimilum fyrir 

börn í 3. og 4. bekk og nýtast til að þróa frekari rannsóknir á þessu málefni. 

1. 3 Skipulag ritgerðar 

Efni ritgerðarinnar skiptist í sjö kafla auk formála, ágrips og heimildaskrár. Fyrsti kaflinn er 

inngangur þar sem gerð er grein fyrir hver kveikjan varð að efni ritgerðar og markmið 

hennar og gildi eru kynnt. Annar kafli er tileinkaður umhverfi og bakgrunni 

rannsóknarinnar og fáein sjónarhorn tengd viðfangsefninu eru tekin fyrir. Í þriðja kafla er 

farið yfir fræðilegt samhengi rannsóknarinnar þar sem meðal annars er farið yfir 

námskenningar og önnur fræði sem varða frístundaheimili, málefni barna og aukinn 

skjátíma barna. Aðferðafræði rannsóknarinnar eru gerð skil í fjórða kafla. Í fimmta kafla 

eru niðurstöður kynntar þar sem gögnin hafa verið greind niður í þemu og eru rökstudd 

með beinum tilvitnunum í viðmælendur. Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

tengdar við þær rannsóknir og kenningar sem fjallað hefur verið um. Í sjöunda kafla eru 

lokaorð og samantekt um gildi verksins og þar er hugmyndum sem vöknuðu við vinnslu 

verksins varpað fram. 

 

   

 



14 

 

 

  



 

 

15 

 

 

2 Bakgrunnur rannsóknarinnar  

Áður en farið verður í fræðilegt samhengi rannsóknarinnar verður hér farið yfir fáeina 

þætti sem lúta að markmiðum og hlutverki frístundaheimila samkvæmt stefnu Reykja-

víkurborgar. Sögu og þróun frístundaheimila verður gerð skil en sú umfjöllun gefur 

skarpari mynd af stöðunni eins og hún er í dag. Einnig verður ljósi varpað ámarkmið og 

gildi starfsins með hliðsjón af stefnu Reykjavíkurborgar hvað varðar frístundaheimili. Í lok 

kaflans er fjallað um borgarráðssamþykkt og innra starf frístundaheimila. 

2.1 Saga frístundaheimila á Íslandi 

Í stefnu flestra Evrópuþjóða er skóladagvistun fyrir ung börn mikilvægur þáttur og er sú 

tegund dagvistunar sem vex hvað hraðast. Fyrsta skóladagheimilið á Íslandi var stofnað 

árið 1971 en það var einungis fyrir þau fáu börn sem áttu einstæða foreldra eða glímdu 

við vandamál á heimilinu. Með því sem tímanum leið jókst eftirspurn eftir dagvistun fyrir 

börn á höfuðborgarsvæðinu umtalsvert og árið 1993 varð sú breyting að skólum var gert 

að bjóða upp á lengda viðveru fyrir börnin. Þá voru það kennarar sem sáu um framgang 

starfsins til að byrja með, en  launin voru lág og samhliða því jukust kröfur á kennarana 

sem varð að því að ómögulegt var að skylda þá til að sinna hvoru tveggja.Úr því tók 

Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur við rekstri frístundaheimila upp úr síðustu 

aldamótum (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2009).  

 Árið 1995 var gefið út ákvæði um að sveitarfélög skyldu bjóða grunnskóla-

nemendum upp á lengda viðveru utan hefðbundins kennslutíma og stóð það fram til 7. 

júní 2016 þegar breytingar voru gerðar á grunnskólalögum sem styrktu stöðu 

frístundaheimila enn frekar. Í núgildandi lögum um grunnskóla (2008) segir í 33. grein um 

frístundaheimili að öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla eigi að standa til boða sá 

kostur að geta nýtt þjónustu frístundaheimila. Það eru sveitarfélög sem fara með faglegt 

forræði frístundaheimila, ákveða skipulag starfsemi þeirra og rekstrarform með 

samþættingu skóla- og frístundastarfs með þarfir barna að leiðarljósi (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2014).  

 Sú takmarkaða umræða sem myndast hefur um frístundaheimili í fjölmiðlum 

hefur að mestu leyti snúist um langa biðlista og erfiðleika við að manna störfin. Erfitt 

hefur reynst að fá starfsfólk til starfa þar sem flestar stöður eru 30–50% hlutastarf. 



16 

 

Launin eru lág en flestir starfsmenn eru námsmenn sem vinna með námi og er því 

starfsmannavelta mikil (Soffía Pálsdóttir, 2008). Vegna starfsmannaveltu er lítið um 

uppbyggingu starfsþekkingar á frístundaheimilunum og eru kröfur um B.A. eða B.Ed.-próf 

aðeins gerðar til 38% forstöðumanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

2.2 Þátttaka barna á frístundaheimilum 

Samkvæmt tölum Reykjavíkurborgar hefur þátttaka barna á frístundaheimilum 

borgarinnar aukist jafnt og þétt undanfarin ár en 100% aukning hefur orðið frá árinu 2008 

þar sem fjöldi skráðra barna fór úr 2.218 í 4.441 barn. Þessar tölur eiga við um börn í 1. - 

4. bekk en sérstaklega hefur þátttaka barna í 3. - 4. bekk aukist. Árið 2008 var hlutfall 

skráðra barna í 3. bekk 28% og aðeins 6% í 4. bekk, en árið 2016 var 71% barna í 3. bekk 

skráð til þátttöku og 35% barna í 4. bekk (Reykjavíkurborg, 2016). Á landsvísu er staðan 

svipuð en börnunum fjölgar sem skráð eru í frístund, en frá árinu 2009 til 2013 jókst 

aðsókn barna í 3. bekk um 8,1% og um 10,1% í 4. bekk (Mennta- og menninga-

málaráðuneyti, 2014). Þessar tölur varpa ljósi á hversu gífurleg aukning hefur orðið í 

skráningu barna í heildina en jafnframt er ljóst að þátttaka barna minnkar mjög mikið 

þegar börn fara í 3. og 4. bekk. 

2.3 Gæði og markmið frístundaheimila 

Samkvæmt nýju lagagreininni um frístundaheimili var kveðið á um að gæðaviðmið um 

frístundaheimili skulu vera sett, til að mynda um hlutverk og markmið, skipulag og 

starfsaðstæður, starfshætti, margbreytileika, stjórnun og menntun starfsfólks (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

 Í dag eru starfandi fimm frístundamiðstöðvar í Reykjavík sem þjónusta hver sín 

hverfi en þær heita Ársel, Tjörnin, Gufunesbær, Kringlumýri og Miðberg. Hlutverk þeirra 

er að halda utan um frítíma allra borgara en þó með áherslu á barna- og unglingastarf. 

Þessar miðstöðvar sjá um starfsemi frístundaheimila fyrir 6 - 9 ára börn auk 

félagsmiðstöðva fyrir 10 - 16 ára börn. Skipulagt sumarstarf fellur líka undir rekstur 

þessara miðstöðva (Reykjavíkurborg, 12. ágúst, 2017).  

 Það er stefna frístundamiðstöðva að börnum og ungmennum bjóðist 

frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og hæfir þroska og aldri hvers og 

eins. Lögð er rík áhersla á reynslunám, lýðræði, virka þátttöku og mannréttindi. Í 

grunninn er frístundastarf á vegum frístundamiðstöðva með ríkt forvarnarlegt gildi þar 

sem unnið er með atferli og viðhorf barna og lagður grunnur að heilbrigðum lífsstíl og 

samfélagslegri virkni (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017).  
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 Árið 2012 var stofnaður starfshópur á vegum Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar til að vinna að þróun og innleiðingu á ytra og innra mati á frístunda-

starfi á vegum Reykjavíkurborgar. Meginmarkmið hópsins var að móta tillögur um 

áhersluþætti á þessum matsþáttum, setja fram fyrirkomulag til þróunar og þróa viðmið til 

stuðnings á frekara mati. Þeir þættir sem lagt er upp með eru meðal annars stjórnun, 

frístundaheimili og mannauður (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2015).  

 Í forystu hvers frístundaheimilis skal vera forstöðumaður sem stjórnar starfinu og 

ber ábyrgð á því. Sá aðili þarf að búa yfir metnaði fyrir starfinu og hafa skýra 

aðgerðaáætlun til þess að tryggja gæði starfsins sem og að hafa stjórn á málefnum 

tengdum börnum, starfsfólki og foreldrum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 

2015).  

Starfshópur á vegum Mennta- og menningamálaráðuneytis setti fram drög að 

gæðaviðmiðum fyrir starf á frístundaheimilum fyrir 6 - 9 ára börn. Samkvæmt þeim er 

meginhlutverk frístundaheimila að bjóða börnum upp á innihaldsríkt frístunda- og 

tómstundastarf samhliða skyldunámi barna og umhverfið skal vera öruggt þar sem 

verklag einkennist af frjálsum leik og vali og lúta árangursmarkmiðin að því (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2017). 
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Mynd 1. Drög að árangursmarkmiðum frístundaheimila 

 

Árangursmarkmiðin snúa að því að gera frístundastarf á Íslandi fyrir börn á yngsta stigi 

grunnskóla sem áhrifaríkast og faglegast. Þessi markmið eiga við frístundaheimili almennt 

og eiga jafn vel við þau sem einungis eru ætluð 8 - 9 ára börnum. Markmiðin sem sýnd 

eru á myndinni (sjá mynd 1) leggja grunn að því að bæði börnum, starfsmönnum og 

foreldrum líði vel með starfið sem unnið er og að gott samstarf ríki á milli allra þeirra 

aðila sem koma að starfinu (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2017). 

2.4 Borgarráðssamþykkt um frístundaheimili 

Þann 4. mars árið 2010 var gerð borgarráðssamþykkt um rekstur og starfsemi 

frístundaheimila Reykjavíkurborgar. Fram kemur að grunnskólum borgarinnar beri skylda 

til að bjóða upp á frístundastarf eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur og starfið skal vera 

í gangi til kl. 17.15 hvern virkan dag, en þó með tilliti til skóladagatals. 

 Ef um frídag í skóla er að ræða, eins og jól, páska eða starfsdaga og 

frístundaheimili er opið ber foreldrum að greiða aukalegt gjald fyrir hvern dag sem barnið 
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fær vistun. En almennt er greitt daggjald fyrir þann fjölda daga sem barn á pláss á 

frístundaheimilinu í hverjum mánuði.  

 Á hverju frístundaheimili á áherslan að vera á þroska og félagsfærni barna þar sem 

þeim er kennd góð samskipti og að bera virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfinu. Einnig 

skal vera gott samstarf og gagnkvæmt upplýsingaflæði á milli skóla og frístundaheimilis í 

formi funda. Hvað varðar staðsetningu frístundaheimila þá er ætlunin að þau séu í 

hverjum grunnskóla borgarinnar en sérrými innan veggja skólanna eru tekin á leigu af 

Íþrótta- og tómstundasviði Reykjavíkur. Þá greiðir Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur-

borgar allan kostnað varðandi rekstur á heimilunum ásamt ÍTR, þegar sérstakir samningar 

eru gerðir um það. Ef skóli býður ekki upp á rými sem uppfyllir kröfur, þá ber 

Framkvæmda- og eignasviði borgarinnar að útvega hentugt rými til afnota fyrir 

frístundastarfið.  

 Gott samstarf á milli þeirra stofnana sem bjóða upp á frístundastarf eða aðrar 

tómstundir fyrir börn, t.d. íþróttafélögin, er mikilvægt. Starfinu skal vera þannig háttað að 

börnin hafi tækifæri til þess að stunda sínar íþróttir á tíma frístundastarfsins og hafi þá 

möguleika á sameiginlegri ferðaþjónustu. Auk þess á barnið að hafa þann möguleika að 

koma aftur til baka á frístundaheimilið ef tímaramminn leyfir. Einnig skiptir máli að öryggi 

barnanna sé tryggt eftir bestu getu og haga þarf starfsmannafjölda í takt við fjölda 

skráðra barna. Hver starfsmaður hefur leyfi fyrir umsjá yfir 12 - 14 börnum í senn, en það 

fer einnig eftir aldri og skulu verkefnisstjóri eða forstöðumaður, aðstoðarumsjónarmaður 

og frístundaráðgjafi hafa fagmenntun á uppeldis- eða frítímasviði. Aðrir starfsmenn eiga 

að hafa menntun eða reynslu sem nýtist í starfinu. Ofan á það er gengið út frá því að ráða 

inn starfsmenn sem geta starfað bæði innan skólans og á frístundaheimilinu. Stefnan er 

sett á samþættan vinnudag í skólum og á frístundaheimilum á þann hátt að skólastarf, 

tómstundastarf og frístundaheimili myndi samfelldan vinnudag hjá börnum í 1. – 4. bekk 

grunnskóla (Reykjavíkurborg, 4.mars 2010). 

2.5 Innra starf frístundaheimila 

Fyrirkomulag dagsskipunar frístundaheimila er almennt þannig háttað að börnin eiga val 

um klúbba sem eru breytilegir eftir dögum eða vikum. Dæmi um klúbba eru teiknimynda-

, tónlistar-, tölvu-, leiklistar- eða íþróttaklúbbur. Markmið með þessum klúbbum er að 

börnin sem þátttakendur eigi samskipti sín á milli um viðfangsefnið sem sameiginlegt 

áhugamál. Daglega velja börnin hvaða klúbb þau sækja, en það er í hlut starfsmanna að 

fylgjast með og vera á varðbergi um að allt fari vel fram og allir nái að njóta sín. Á sumum 
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almennum frístundaheimilum er boðið upp á sérstaka klúbba sem eru einungis fyrir börn 

í 3. - 4. bekk (Starfsmannahandbók frístundaheimila, 2015). 

 Ein birtingarmynd áhrifavalds barnanna er það val sem boðið er upp á í starfinu. 

Þó svo að skipulag hvers frístundaheimilis sé misjafnt, þá er gunnurinn í flestum tilfellum 

skipulögð dagskrá og leikur. Börnin velja sér iðjur eftir dagskrá sem starfsmenn setja upp, 

en eiga að hafa þann valkost að hafa áhrif á það val sem í boði er og að geta valið á milli 

nokkurra athafna á degi hverjum (Foreldrahandbók, 2007). 

 Þar sem safnfrístundaheimili geta verið barnmörg og mikið um að vera á hverjum 

einasta degi er mikilvægt að bæði starfsfólk og börn vinni saman, svo öllum líði vel. Á vef 

Tjarnarinnar, einni af fimm frístundamiðstöðvum í Reykjavík, eru sett fram nokkur gildi 

sem ágætt er að vinna eftir og efla börnin til þess að taka þátt með þau að leiðarljósi. 

Gildin eru ábyrgð, hjálpsemi, samvinna, vinátta og virðing. Með þessum gildum er verið 

að hvetja börn til þess að bera ábyrgð á því að skrá sig í og úr þeim klúbbi sem þau velja 

sér, að þau beri ábyrgð á sínu svæði og gangi frá eftir sig. Einnig bera allir ábyrgð á því 

sem þeir segja og hvernig þeir haga sér á frístundaheimilinu, sem og annars staðar 

(Tjörnin, 2017). 

 Í handbók frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar kemur fram að til þess að starfið 

gangi vel fyrir sig þurfa allir að hjálpast við að ganga frá, því margar hendur vinna létt 

verk, það þarf líka að hafa auga með náunganum og láta vita ef eitthvað bjátar á. Lögð er 

áhersla á að ekki eigi að skilja útundan og til þess að geta eignast góða vini þarf barnið 

sjálft að kunna að vera góður vinur, til þess þarf að leggja sig fram. Það á að bera virðingu 

fyrir umhverfinu, sjálfum sér og ekki síst öðrum vegna þess að koma á fram við aðra eins 

og maður vill að komið sé fram við sig (Tjörnin, 2017). 

2.6 Samantekt 

Hér hefur veriðfarið yfir sögu frístundaheimila á Íslandi og þróun þeirra ásamt því að gera 

grein fyrir tölulegri þátttöku barna á frístundaheimilnum í dag. Gæðaviðmiðum og 

markmiðum hefur verið gerð skil og fjallað um samþykkt borgarráðs um starfssemi 

frístundaheimila. Í lokin var svo litið á innra starf frístundaheimila. 
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3 Fræðilegt samhengi 

Hér verður gerð grein fyrir þeim fræðilega grunni og kenningum sem rannsóknin byggist 

á. Farið verður yfir hugmyndir um félagsfræði bernskunnar og þroska barna á aldrinum 8 

- 9 ára, samkvæmt kenningum Jean Piaget, Lev Vygotsky og Berger. Rætt verður um 

hvaða merkingu tómstundir og óformlegt nám hafa fyrir börn. Kaflinn endar á umfjöllun 

um aukinn skjátíma barna í dag og þeim áhrifum sem aukin tækninotkun getur haft.  

3.1 Félagsfræði bernskunnar 

Á síðustu áratugum hafa rannsóknir og fræðileg skrif sem tilheyra félagsfræði 

bernskunnar aukist verulega og hugmyndir hennar verið notaðar á ýmsum öðrum sviðum 

og fræðum. Það er ekki langt síðan bernskan var órannsakað tímabil og hefðbundið var 

að rannsaka líf barna óbeint í gegnum samfélagslegar stofnanir, eins og fjölskyldu, skóla 

og velferðarþjónustu (James, 2004). Áherslan hefur breyst og nú í stað rannsókna á 

börnum eru rannsóknir gerðar með börnum eða rannsóknir fyrir börn og er það gert til 

þess að fanga viðhorf þeirra, sjónarhorn, raddir, áhugasvið og réttindi enn frekar (James, 

2004). 

 Félagsfræði bernskunnar felur í sér endurmat á kenningum um æsku í félagslegu 

og sögulegu samhengi þar sem mannréttindi barna eru viðurkennd og vitund barnanna 

um þau sjálf aukin. Í kenningum um félagsfræði bernskunnar er litið á barnæsku sem 

einstakt félagslegt fyrirbæri sem á að skoða í því samhengi (Priestley, 2003).  

 Áður en kenningar um félagsfræði bernskunnar komu til, var annaðhvort litið á 

börn eins og þau væru í ófullkomnir fullorðnir og meðlimir samfélags framtíðarinnar eða í 

nútíðinni, óþroskuð og með félagslega hefta getu, eins og vandamál eða fórnarlömb. 

Sökum þessara sjónarhorna hafa börn verið fyrir utan félagsfræðina sem verðugt 

rannsóknarefni (Priestley, 2003). Nú til dags er í auknum mæli leitast eftir áliti barna á 

málefnum sem þau varða. Þá er lögð áhersla á að börn séu hæf og hafi rödd sem taka eigi 

alvarlega og að þau búi yfir þekkingu sem best sé að nálgast hjá þeim sjálfum. Rannsóknir 

hafa sýnt að börn hafi getu til þess að tjá sig og hafa skoðanir á málum sem þau varða. Til 

dæmis má nefna börn með fötlun og börn með ólæknandi sjúkdóma sem geta á 

rökréttan og gagnrýninn hátt lýst reynslu sinni og geta þar með veitt gagnlegar og 
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áreiðanlegar upplýsingar um líf sitt ef notast er við fjölbreyttar aðferðir (Garth og Aroni, 

2003). 

 Í þessari rannsókn er tekið tillit til hugmynda um félagsfræði bernskunnar þar sem 

viðhorfum barnanna er veitt athygli og borin er virðing fyrir börnunum á þeim stað sem 

þau eru á í lífinu. Börnunum í þessari rannsókn er gefin rödd og þeirra skoðanir skipta 

máli vegna þess að málefnið snertir þeirra hag.  

3.1.1 Barnasáttmálinn 

Starfsemi frístundaheimila byggir í grunninn á réttindum barna og á þeirri hugmynd að 

þeirra sjónarhorn séu mikilvæg og skipti máli þegar þróa á þjónustu fyrir þau. Sá tími sem 

börn verja á frístundaheimilinu er verðmætur og það skal ávallt hafa hag og réttindi 

barnanna að leiðarljósi. 

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur hér á Íslandi þann 20. febrúar 

2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf. Hann heldur utan um réttinda- og velferðarmál 

barna, að þeim sé tekið eins og sjálfstæðum einstaklingum sem eigi rétt á viðeigandi 

umönnun og vernd ásamt rétti þeirra til að hafa áhrif á eigið samfélag (Barnasáttmálinn, 

e.d.).  

 Það kemur fram í 12. grein sáttmálans að börn hafi þann rétt að hlustað sé á 

þeirra skoðanir og að þau fái að hafa áhrif á þau mál sem þeim viðkemur með tilliti til 

þroska og aldurs þeirra. Í 14. grein kemur fram að börn eigi rétt á að fá að tjá sig og eigi 

að lifa við tjáningarfrelsi ásamt því að þeirra hugsanir, trú og sannfæring eigi að vera 

virtar af aðildarríkjunum (Barnasáttmálinn, e.d.). Með staðfestingu Barnasáttmálans er 

verið að tryggja réttindi barna og viðurkenna þau sem sjálfstæða einstaklinga sem vert er 

að taka mark á. Í takt við það hefur á undanförnum árum færst í aukanna að leita til 

barna eins og jafningja og leita eftir hugmyndum og sjónarhornum þeirra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). 

  Þegar unnið er náið með börnum eins og gert er á frístundaheimilum þá er 

mikilvægt að hafa réttindi þeirra í huga þegar starfið er skipulagt. Þannig er hagsmunum 

barna sem best gætt. 

3.1.2 Barnalýðræði 

Aukin þekking á hæfni og getu barna hefur komið fram á sjónarsviðið og að þátttaka 

barna í ákvörðunartöku getur verið gagnleg og árangursrík (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Þátttaka barna felur í sér að þeim er skapað tækifæri til að eiga þátt í þeirri ákvörðunar-

töku sem á sér stað hverju sinni, og að þau geti haft áhrif á málefni sem snerta þau og 

þeirra hagsmuni. Með því að veita börnunum kost á ákvörðunartöku á sér stað valdefling, 
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þar sem þau fá vald til þess að taka ákvarðanir og þeim er sýnd virðing af hálfu 

fullorðinna. Þetta leiðir til þess að börnin upplifa að hinir fullorðnu virða þau sem 

einstaklinga og hæfni þeirra til þess að taka ákvarðanir (Edelstein, 2010).  

 Frístundaheimilin hafa möguleika á því að skapa lýðræðislegan vettvang fyrir 

börnin. Mikilvægt er að þau gefi börnunum þann kost að taka þátt í skipulagningu 

starfsins og stuðli að virkri umræðu innan þess. Með því að leyfa börnunum að taka þátt í 

ákvörðunartöku um innra starf frístundaheimilisins þá myndast samstarf milli fullorðinna 

og barna. Það leiðir af sér að börnin upplifa kunnáttu sína og sannfærast um eigin getu til 

að taka ákvarðanir og bera ábyrgð á hugmyndum sínum og gerðum. Þá upplifa börnin 

einnig viðurkenningu með því að taka þátt í sameiginlegum verkefnum og ákvörðunum er 

snúa að innri starfsemi frístundaheimilanna. Börnin þjálfast í samskiptahæfni og einnig 

eykst þroski þeirra með reynslunni sem þau öðlast af samskiptum við aðra (Edelstein, 

2010). 

 Hugmyndafræði barnalýðræðis byggir á nokkrum þáttum en þeir eru virk þátttaka 

barna, lýðræði, reynslunám og mannréttindi (Reykjavíkurborg, 2015). Barnalýðræði 

birtist á mismunandi hátt í starfi hvers frístundaheimilis, en algeng leið er að hafa 

barnaráð innan frístundaheimilisins sem eru þátttakendur á fundum, eru með í ráðum og 

leggja til hugmyndir sínar (Reykjavíkurborg, 2015). Í Starfsmannahandbók frístunda-

miðstöðvanna (2015) er talað um lýðræði sem grunnþátt frístundastarfsins þar sem börn 

fá tækifæri og þjálfun í því að tjá skoðanir sínar, þau hlusta á aðra og setja sig í spor 

annarra. Það leiðir af sér styrkingu í sjálfsmynd barna, eykur víðsýni þeirra sem og 

gagnrýna hugsun. Efling þekkingar á lýðræði hjá börnum kemur til með að þjálfa þau í að 

hafa áhrif á sitt eigið líf og á umhverfið. 

 Það gegnir stóru hlutverki í valdeflingu barna að fá að velja. Börn velja yfirleitt það 

sem þau hafa mestan áhuga á, sem stuðlar að því að skilningur þeirra á því viðfangsefni 

eykst. (Hohmann og Weikart, 2002). Þegar börnum er boðið upp á val er ákjósanlegt að 

það hæfi þeirra aldri og þroska en með auknum þroska þarf að bjóða þeim upp á flóknara 

val og verkefni.  

3.2 Þroski 8 - 9 ára barna 

Í nútímasamfélagi er algengt að börn séu á frístundaheimili frá því að þau hefja nám í 1. 

bekk. Rökrétt þróun er að þau finni þörf fyrir breytingar og að takast á við nýjar áskoranir 

sem henta þeirra aldri og þroska með tímanum. Sérstök frístundaheimili fyrir 3. - 4. bekk 

eru til þess gerð að svara þeirra þörfum og bjóða upp á starf sem er í takt við aukinn 
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þroska barna (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012). Hér verður fjallað um 

þroska 8 - 9 ára barna út frá kenningum Piaget og Vygotsky, ásamt framlagi annarra 

fræðimanna. Hugsmíðahyggja er í grunninn byggð á kenningum Jean Piagets (1896-1980) 

og Lev Vygotsky (1896-1934). Samkvæmt hugsmíðahyggju byggja börn upp þekkingu í 

gegnum reynslu og ígrundun og einnig þegar þau standa frammi fyrir nýjum hugmyndum, 

upplifunum og áskorunum. Þá túlka þau upplýsingar í ljósi þeirrar þekkingar sem þegar er 

til staðar (Liepolt og Wilson, 2004).  

 Hugsmíðahyggja snýst um það að það að læra er ekki einungis að öðlast aukna 

þekkingu heldur er það flókið ferli þar sem einstaklingar leggja grunninn að sinni eigin 

þekkingu. Þegar börn er í hóp með jafningjum sínum að takast á við ýmis verkefni og 

afþreyingu skapast reynsla sem verður síðan að þekkingu.  

3.2.1 Kenning Piaget 

Piaget setti fram hugtakið skema sem er safn hugsana um einhvern hlut eða athöfn. 

Hlutbundnar aðgerðir innihalda aðhæfingu og samlögun en þegar um samlögun er að 

ræða, aðlagar barnið einhverja nýja reynslu við fyrri hugmyndir, svo hún passi við fyrri 

skemu. Hins vegar í aðhæfingu aðlagar barnið fyrri hugmyndir að einhverju nýju og býr til 

nýtt skema (Sigurjón Björnsson, 1992). 

  Piaget rannsakaði vitsmunaþroska barna, en að hans mati byggist hann á 

taugakerfinu og af reynslu. Vitsmunaþroskanum skiptir hann upp í fjögur þroskastig og 

vildi meina að hvert þroskastig ákvarði þau verkefni sem barn getur leyst. Stigin fjögur 

eru skynhreyfistig (0 - 2 ára), foraðgerðastig (2 - 6 ára), stig hlutbundinna aðgerða (7 - 12 

ára) og stig formlegra aðgerða (12 - 19 ára) (Piaget, 1964).  

 Þegar börn eru í 3. - 4. bekk, eða 8 og 9 ára, eru þau á stigi hlutbundinna aðgerða 

en einkenni þess stigs er að þar kemur aðgerðahugsun í ljós og einnig tekur rökhugsun 

þeirra miklum framförum. Á stigi hlutbundinna aðgerða eiga börn að vera farin að geta 

fylgt flóknari leikreglum, átta sig betur á hugtökum í kringum sig, gert sér skýrari grein 

fyrir fyrirbærum  og flokkun þeirra og einnig skilið betur hvernig tengslum flokka er 

háttað (Piaget, 1964).  

 Samkvæmt hugmyndum Piagets þroskast börn í gegnum ferli og mismunandi stig 

og eru þetta eru áhrifamiklir þættir í þroska þeirra og mikilvægt að hafa í huga þegar 

unnið er með þeim. Þegar skemu byrja að myndast geta leiðbeiningar frá umönnunar-

aðilum aðstoðað börn til þess að þróa nýtt skema.Samskipti eru lærð í gegnum reynslu af 

samskiptum við uppalendur og umhverfi. Góð og uppbyggileg félagsleg samskipti virðast 
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því hafa góð áhrif á vitsmunaþroska barna og þannig efla uppalendur vitsmunaþroska 

barns með leiðbeiningum og samskiptum (Snowman og McCown, 2011).  

 Í nútímasamfélagi eru foreldrar ekki einu uppalendurnir heldur hefur hlutverkið 

dreifst á fleiri aðila eða stofnanir og má þar nefna skólann og einnig frístundaheimilin. 

Það má því vel yfirfæra hugmyndir Piagets yfir á starfsemi frístundaheimilanna með því 

sjónarhorni að þar er uppeldislegt hlutverk töluvert. 

3.2.2 Kenning Vygotsky 

Vygotsky lagði mun meiri áherslu en Piaget á mikilvægi hins félagslega þátts og þátt 

umhverfis í námi hvers einstaklings. Vygotsky hélt því fram að hver einstaklingur skapi sitt 

eigið hugtakanet, en að einstaklingar í sama hópi þrói með sér sameiginlegt eða svipað 

hugtakanet. Í kjölfar þess skapast sameiginleg merking og túlkun á reynslu og upplifun 

þeirra sem tilheyra sama hópi (Tudge, 1990). 

 Samskipti barna sem Vygotsky túlkar sem ólærð, óreynd, óþroskuð og fullorðinna 

(reynd, þroskuð, lærð) skipta miklu máli og er í raun forsenda vitsmunaþroskans og þar af 

leiðandi árangurs (Meyvant Þórólfsson, 2003).Vygotsky skipti þroska í tvo flokka, annars 

vegar svæði hins raunverulega þroska og hins vegar hins óráðna þroska eða 

þroskasvæðið. 

 Börn læra með því að tengja saman hugtök,ferli og mynstur og ef barn býr við rétt 

skilyrði og fær viðeigandi örvun er líklegra að hann þroskist örar á þroskasvæðinu.  

 

Mynd 2. Myndlíking vinnupallafyrirkomulags 

 

Vinnupallafyrirkomulag er myndlíking fyrir þessa kenningu þar sem þekkingarmyndun er 

líkt við það þegar bygging er smíðuð. Byggingin verður alltaf traustari eftir því hversu góð 
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og traust verkfærin og vinnupallarnir eru sem notaðir eru við smíðina. Þannig byggist upp 

þekking í gegnum samskipti við aðra einstaklinga og á endanum hlýtur einstaklingurinn 

trausta kunnáttu sem hann notar án stuðnings og getur þá fjarlægt verkfærin og 

vinnupallana (Vygotsky, 1978).  

 Ráðlagt er að setja markið hærra en það sem barnið ræður við til þess að efla 

þroskann, en þó innan þroskasvæðis. Foreldrar styðja við barnið og leiða það áfram með 

því að grípa inn í leik þess með spurningum eða ábendingum, en á þann hátt eru foreldrar 

að aðstoða barnið við þau viðfangsefni sem þarf og eykur um leið þroskasvæðið (Berk og 

Winsler, 1995).  

 Nú hefur verið rætt um helstu fræðimenn sem þátt áttu í hugsmíðahyggjunni og 

settu fram kenningar um þroska 8 - 9 ára barna. Það má segja í mjög stuttu máli að nám 

og þekkingaröflun eigi sér stað í gegnum aðlögun við umhverfið og að í uppeldi og 

fræðslu þurfi ávallt að taka mið af þroska hvers barns. 

3.3.3 Mikilvægi jafningjahópsins 

Samkvæmt fræðimanninum Berger (2014) eru 6-11 ára börn á stigi miðbernskunnar. Þar 

eru börn sérstaklega leitandi, fróðleiksfús, reiðubúin til þess að skilja og átta sig á 

hlutunum, en velta einnig fyrir sér muninum á réttu og röngu. Þau eru tilbúin að meta 

siðferðileg álitaefni og nota siðferðileg rök til þess að skilgreina rétt frá röngu. Álit 

jafningjanna hefur mikla þýðingu fyrir börn í miðbernskunni og eru þau meðvituð um 

skoðanir og afrek jafnaldra sinna. Þau samsvara sig við jafningja og samskiptin einkennast 

af samningaviðræðum, deilum og málamiðlunum. (Berger, 2014).  

 Talað er um félagshópa en það er hópur af börnum sem leika sér saman og koma 

fram við hvert annað sem jafningja. Fræðimenn hafa bent á mikilvægi jafningjahópsins 

fyrir börn í miðbernskunni því þau eru að læra hvert af öðru og geta speglað sig hvert í 

öðru. Börnin læra að hafa samskipti, bera sig saman við jafnaldrana, læra að semja, 

rökræða og verja sig í gegnum jafningja sína (Berger, 2014). Á frístundaheimilum fyrir 

börn í 3. - 4. bekk eru börnin í jafningjahóp og geta þar speglað sig við jafnaldra sína í 

samskiptum og rökræðum.  

3.3 Fyrri rannsóknir 

Hér verða kynntar íslenskar og erlendar rannsóknir sem hafa tengingu við efni þessarar 

rannsóknar og voru þær skoðaðar með tilliti til framangreindrar fræðilegrar umfjöllunar. 

Rannsóknir um frístundaheimili almennt eru af skornum skammti og engar íslenskar 

rannsóknir hafa beinst sérstaklega að frístundastarfi fyrir börn í 3. - 4. bekk. Hér verður 
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fjallað um rannsóknir á mikilvægi tómstunda, óformlegt nám á frístundaheimilum, 

viðhorf barna til frístundaheimila og aukinn skjátíma barna. 

3.3.1 Mikilvægi tómstunda 

Það getur reynst vandasamt að skilgreina frítímann og það má velta því fyrir sér að hve 

miklu leyti þátttaka á frístundaheimili falli undir frítíma eða tómstundir barna. Ein ástæða 

þess að foreldrar skrá börn sín á frístundaheimili er að þar eru þau undir eftirliti 

starfsfólks sem hafa ábyrgðarhlutverki að gegna gagnvart börnunum. Fræðimenn eru 

sammála um að skilgreina þurfi hvað tómstundir eru og hvers vegna þær eru mikilvægar, 

en það hefur reynst flókið. 

  Í Grein Vöndu Sigurgeirsdóttur „Skilgreining á hugtakinu tómstundir“ (2010) segir 

hún að fræðimenn séu almennt sammála um að það sé erfitt að skilgreina hugtakið 

tómstundir en Vanda nálgast hugtakið frá fimm mismunandi sjónarhornum. Þar eru tóm-

stundir skilgreindar út frá tíma, athöfn, gæðum, viðhorfi og hlutverki. Vanda skilgreinir 

tómstundir sem athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast 

sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Einstaklingurinn þarf sjálfur að líta 

svo á að um tómstundir sé að ræða og að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val 

og hafi í för með sér ánægju (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

 Tómstundir eru mikilvægur þáttur í þroskaferli barna og með því að taka þátt í 

skipulögðu tómstundastarfi getur það haft áhrif á líkamlegan, andlegan og félagslegan 

þroska barna. Með þátttöku í slíku starfi hefur það einnig verið talin góð forvörn gegn 

félagslegri einangrun, áhættuhegðun og andlegri vanlíðan (Leitner og Leitner, 2012). 

 Í greininni „Taking a Deeper Dive into Afterschool: Positive Outcome and Pro-

mising Practitices“ (2014) voru sett fram fjögur atriði sem einkenna gott frístundastarf en 

þau eru: sterk bygging starfsins, gæði starfsfólks, afkastamikið samstarf og stöðug þróun. 

Talað var um þann greinilega ávinning sem faglegt frístundastarf getur haft fyrir börn en 

samt sem áður eru 15 milljónir barna í Bandaríkjunum ekki undir eftirliti fullorðinna þegar 

skóladegi lýkur. Rannsóknir sýna að ástundun í frístund getur aukið almenna velferð 

barnanna og ýtt undir forvitni, þróað lærdómshæfileika þeirra, aukið sjálfsálit og 

sjálfstraust þeirra og ýtt undir tengsla- og vinamyndun. Með þeirri vitneskju sem við 

höfum nú ættum við að eyða tímanum í að þróa fyrirkomulag, stuðning, reglugerð og 

fjárhag fyrir gæðafrístundastarf frekar en að halda áfram að velta okkur upp úr því hvort 

það hafi áhrif eða ekki (Afterschool Alliance, 2014). 

 Því er ljóst að þátttaka á frístundaheimili getur haft verulega þýðingu fyrir 8 - 9 ára 
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börn sé vel staðið að verki. Waters og Moore (2002) segja það t.d. draga töluvert úr líkum 

á áhættuhegðun ef lögð er stund á uppbyggjandi tómstundastarf.  

 Það er mjög mikilvægt að einstaklingurinn hafi góðan grunn úr uppbyggilegu 

tómstunda- og frístundastarfi vegna þess að það virkar líkt og forvörn gegn áhættusamri 

og neikvæðri hegðun. Tómstundastarf getur haft jákvæð áhrif á einstaklinginn og eru 

talin fram atriði eins og sterkari sjálfsmynd, aukið sjálfstraust, bætt félagsfærni og 

hópkennd. Þegar börn færast yfir á unglingsárin eru þau í leit að sínu sjálfi og fara í 

einhvers konar tilraunastarfsemi. Sú starfsemi fer oftar en ekki fram í frítíma þeirra og er 

öllum nauðsynleg til þess að þroskast. En ef einstaklingurinn er ekki á réttri leið getur 

þetta þróast út í neikvæðar athafnir eins og uppreisn, neyslu eða ofbeldi. (Caldwell og 

Smith, 2005).  

3.3.2 Óformlegt nám 

Nám er ferli sem veldur því að þekking byggist upp fremur en að henni sé miðlað á einn 

veg en það að læra er ekki bundið við skólastofuna heldur eru fjölmörg tækifæri til náms í 

frítíma barnanna (Duffy og Cunningham, 1996), má þar t.d. nefna frístundaheimilin.  

 Munurinn á formlegu og óformlegu námi er sá að formlegt nám er skipulagt af 

menntuðum kennara og er unnið eftir ákveðnum markmiðum sem lýkur síðan með mati 

til einkunnargjafar. Óformlegt nám byggist á sveigjanleika og frelsi einstaklingsins sem er 

að læra og getur átt sér stað hvar sem er, en það getur verið að miklu leyti ósýnilegt 

þannig að einstaklingurinn áttar sig ekki endilega á því að hann er að læra. Enginn 

sérstakur kennari er inn í myndinni og einstaklingurinn stjórnar ferlinu að mestu leyti 

sjálfur (Colley, Hodkinson og Malcolm, 2003). 

 Skipulagt frístunda- og tómstundastarf býr yfir mörgum tækifærum til náms- og 

þekkingarmyndunar (Wolfe, 2014) en  í slíku starfi fer fram bæði óformlegt og formlaust 

nám (Jeffs og Smith, 2005). Báðar þessar tegundir náms eiga það sameiginlegt að eiga sér 

stað utan kennslustofu. Munurinn er þó sá að með óformlegu námi er farið eftir 

markmiðum og tímaramma og getur átt sér stað á til dæmis frístundaheimilum en 

formlaust nám er engu bundið og er oftast án allrar eftirtektar viðkomandi (Colley, 

Hodkinson og Malcolm, 2003).  

  Á vef Reykjavíkurborgar eru gefin út helstu gildi frístundastarfs og kemur þar fram 

að í nútímasamfélagi sé frítíminn gildur vettvangur til uppeldisstarfs. Þar er áhersla lögð á 

að auka þroska og færni barna með viðfangsefnum við hæfi hvers og eins og í gegnum 

reynslunám. Markvisst er verið að auka félags- og samskiptafærni, styrkja sjálfsmynd og 

auka samfélagslega þátttöku og virkni. Í raun er gildið þríþætt sem frítíminn hefur fyrir 

börn sem og ungmenni. Afþreyingargildi tekur yfir mikilvægi þess að njóta sín og hafa 
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gaman í jafningjahópi og að mynda tengsl í samskiptum við aðra. Forvarnargildið sprettur 

út frá því að börnin verja tíma sínum í jákvæð viðfangefni með sterkum fyrirmyndum sem 

starfsfólki ber að vera. Við þetta aukast líkurnar á því að þau kjósi heilbrigðan lífsstíl og 

laðist ekki að áhættuþáttum. Menntunargildið felst í því að börnin séu að fást við 

skapandi verkefni á fjölbreyttum forsendum, þar sem frumkvæði og virkni eru höfð að 

leiðarljósi. Slíkt færir börnum þekkingu og reynslu sem þau taka með sér út í lífið og þau 

geta gefið af sér til samfélagsins. Þar er stutt við óformlegt nám barna í gegnum þátttöku 

í tómstundastarfi (Reykjavíkurborg, e.d.). 

 

3.3.3 Áhrif tækninotkunar á líf barna 

Börn og ungt fólk í dag er í raun fyrsta kynslóðin sem elst upp við að það sé sjálfsagt mál 

að allir séu nettengdir, hvort sem það er í gegnum tölvu eða farsíma. Það er því ekki 

skrítið að fólk velti því fyrir sér hvaða áhrif þessi gífurlega tækniþróun hefur á börnin og 

hvort þetta geti haft í för með sér félagslegar afleiðingar. Samskiptasíður á borð við 

Facebook, Snapchat og Twitter eru mjög vinsæl leið til að „tala“ við annað fólk. Það hefur 

haft ákveðnar samfélagslegar breytingar í för með sér þar sem nágrannarnir eru ekki 

lengur fólkið í næstu húsum eða byggðum heldur félagarnir á netinu (Livingstone og 

Haddon, 2009). 

 Sonia Livingstone stendur fyrir verkefninu EU Kids Online en það verkefni sem um 

70 rannsakendur koma að í 21 landi í Evrópu. Rannsóknin snýst um það að skoða hvað 

börn eru að gera á netinu. Þó þar sé fjarsjóður fróðleiks og skemmtunar eru þar hættur 

sem geta leynst og tölvulæsi barna er oft mun betra en foreldranna. Það er mjög 

mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um hvað börn þeirra eru að gera á netinu og að 

þeir afli sér sjálfir upplýsinga um hvað það hefur upp á að bjóða (Livingstone og Haddon, 

2009). 

 Livingstone segir að helsta forvörnin til að sporna gegn óviðeigandi hegðun barna í 

garð annarra séu foreldrarnir. Ef foreldrar eru jákvæðir gagnvart netnotkun barna sinna 

og biðja þau að sýna sér og jafnvel kenna sér á netið verða þau viljugri til þess að deila 

með þeim því sem þau eru að fást við (Livingstone og Haddon, 2009). 

 Þó að kostir netsins séu margir þá fylgja því ýmis vandamál og hefur mikið verið 

fjallað um þær hættur sem þar geta leynst, sérstaklega fyrir börn og unglinga. Hér á landi 

hafa landssamtök foreldra, Heimili og skóli, staðið fyrir umfjöllun um örugga tækninotkun 

barna og unglinga með vakningarátakinu SAFT –Samfélag, fjölskylda og tækni (Samfélag, 
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fjölskylda, tækni –SAFT, e.d.). Þetta átak hefur fengið góðar undirtektir og mikla athygli í 

samfélaginu.  

 Samkvæmt fræðimönnunum Weinstein og Selman (2016) getur tölvunotkun ekki 

aðeins haft líkamleg áhrif á einstaklinginn heldur einnig andleg áhrif. Líkamleg áhrif geta 

verið svefntruflanir, líkamsstaða og offita sem getur haft verri afleiðingar síðar á 

lífsleiðinni. Andleg áhrif eru streita, auk þátta eins og kvíða, félagsfælni og depurð, sem 

geta líka gert vart við sig.  

 Ef litið er á rannsókn sem framkvæmd var af Rannsóknum og greiningu árið 2015 

á börnum á miðstigi grunnskóla kemur í ljós að á hverjum degi verja 14% drengja í 5. bekk 

engum tíma í tölvuleiki á dag, 46,7% eyða 0,5 - 1 klukkustund á dag en 13.4% meira en 4 

klukkustundum á dag. Aftur á móti eyða 55,5% stúlkna í 5. bekk engum tíma í tölvuleiki á 

dag, 37.5% eyða 0,5 - 1 klukkustund og 1,7% meira en 4 klukkustundum daglega í 

tölvuleiki. Það er því nokkuð greinilegur kynjamunur á daglegri spilun tölvuleikja hjá 

börnum í 5. bekk og helst hann tiltölulega svipaður upp í 7. bekk. Sama rannsókn sýnir 

fram á að það sé tenging á milli þess að verja meira en 4 klukkustundum á dag í tölvuleiki 

og að hafa upplifað það nýlega að vilja brjóta eða skemma hluti, þar var þó ekki 

kynjamunur á (Álfgeir L. Kristjánsson ofl., 2015).  

  Önnur rannsókn sýnir að skjátími barna kemur snemma til sögunnar. SAFT gerði 

könnun árið 2007 á því hvenær börn byrjuðu að nota Internetið og af þeim 718 börnum í 

4. - 10. bekk sem tóku þátt höfðu 65,8% barnanna notað það fyrir 8 ára aldur (Samfélag, 

fjölskylda og tækni - SAFT, e.d.). 

 Harriet Strandell rannsakaði farsímanotkun barna á frístundaheimilum. Hennar 

helstu niðurstöður voru þær að helsta notkun barna á farsímum á frístundaheimilum er 

að hringja í foreldra sína til þess að fá aðstoð og álit þeirra á einhverju sem kom upp á 

eða liggur þeim á hjarta. Þetta er aðferð sem börnin nota til þess að færa foreldrana nær 

sér þrátt fyrir raunverulega fjarlægð og er talað um „fjarstýrt uppeldi“. Þegar börnin eru 

að hringja svona á milli eru þau að tengja saman staði þar sem þau eru líkamlega fjarlæg 

en félagslegi staðurinn er færanlegur með símtali. Foreldrarnir eru færðir inn sem „þriðji 

aðili“ og getur það haft áhrif á stöðu starfsmannanna þar sem börnin ætlast til að 

foreldrarnir komi og bjargi sér og taka traust sitt úr höndum starfsmannanna (Strandell, 

2014).  

 Tæknin og Internetið býður upp á fjölmarga möguleika í dag, bæði afþreyingu og 

samskipti en fyrir mörg börn getur þetta virkað sem spennandi en þó yfirþyrmandi 

heimur. Það er í mörg horn að líta þegar kemur að skjátíma barna og er verðugt að velta 
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fyrir sér spurningunni hvort hollara sé fyrir börn að koma á frístundaheimili og verja hluta 

af frítíma sínum í jafningjahóp eða eyða honum fyrir framan skjáinn.  

3.3.4 Rannsóknir á viðhorfum barna til frístundaheimila 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir fjallar í doktorsritgerð sinni um hlutverk frístundaheimila og kannaði 

meðal annars viðhorf 6 - 7 ára barna til starfsins. Kolbrún komst að því að fyrir börnin 

voru frístundaheimilin mikilvægur vettvangur fyrir félagslíf og leik. Þar fengu börnin 

tækifæri til þess að skapa sitt eigið samfélag þar sem þau gátu upplifað sig sem virka 

þátttakendur, gátu notið styrkleika sinna og fengið viðurkenningu. Það kom einnig í ljós 

að jafningjahópurinn skipti miklu máli í þeim efnum (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012).  

 Í breskri rannsókn sem framkvæmd var af Smith og Barker (2002) komu fram 

fimm atriði sem börnunum þótti mikilvægt að taka þátt í á frístundaheimilinu sínu. Þetta 

voru þær athafnir sem í boði voru, tengsl við starfsmenn, vinir, reglur og möguleiki fyrir 

þau til þess að taka þátt í ákvörðunartöku. Rannsókn Klerfelt og Haglund (2011) sýndi 

fram á svipaða niðurstöðu, en þar kom í ljós að börnum þykir mikilvægast að hafa vini 

sína með sér á frístundaheimilinu. Í þessari sömu rannsókn kom í ljós að sum börn 

forðuðust tiltekin svæði á frístundaheimilinu vegna slæmrar hegðunar annarra barna að 

þeirra mati.  

 Oftar en ekki eru það foreldrarnir sem ákveða hvort barn fari á frístundaheimili 

eða ekki, óháð hver skoðun barnsins sjálfs er. Algengt er að vilji barna að fara heim eftir 

skóla aukist með aldrinum en það felur þó í sér í einhverjum tilfellum að barnið sé 

eftirlitslaust í einhvern tíma. Í rannsókn á finnskum börnum á viðhorfi þeirra til frítíma 

síns kom í ljós að mörgum átta ára börnum þætti góður kostur að fara ein heim eftir 

skóla. Þau höfðu þá heimilið út af fyrir sig en mörg börn sögðu frá því að þau gætu haft 

samskipti við vini, systkini eða nágranna (Forsberg og Strandell, 2007).  

 Þannig sýna fyrri rannsóknir að þátttaka á frístundaheimilum getur verið 

mikilvægur liður í félagslegri þátttöku barna og að börn hafa sterkar skoðanir á því hvað 

skiptir máli í slíku starfi. Þeim finnst mikilvægt að fá að vera með vinum sínum og fá að 

velja milli viðfangsefna. Þó sýna niðurstöður finnsku rannsóknarinnar að sumum 8 - 9 ára 

börnum finnst jákvætt að fara ein heim eftir skóla og að þar séu þau oft í félagslegum 

samskiptum. 

 Umboðsmaður barna gerði rannsókn árið 2010 og voru 10-12 ára börn á Íslandi 

spurð hvað þau hefðu áhuga á að gera eftir skóla. Um 86% barnanna vildu taka þátt í 

tómstundum og vildu geta tekið þátt í einhverju eftir skóla. Þetta þýðir að stór hluti barna 
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á landinu finnst gaman að geta tekið þátt í félagslífi tengdu skólanum (Umboðsmaður 

barna, 2010), sem segir okkur að ef við bjóðum upp á slíkt þá gæti þátttakan verið góð. 

 Í Danmörku hefur skóladagur barna lengst með sama hætti og hér á landi. Danskir 

sálfræðingar rannsökuðu hvaða áhrif lengdur skóladagur hefur á viðhorf og líðan barna 

og komust þeir að því að lengri skóladagur eykur kröfur til barnanna hvað varðar aukinn 

sjálfsaga, færni í samskiptum og að uppfylla kröfur til náms. Sálfræðingarnir komust 

einnig að þeirri niðurstöðu að langur vinnudagur barna byggi yfir kostum og göllum. 

Raymond og Schoug Larsen rannsökuðu jafnframt viðhorf barnanna sjálfra og komust að 

því að börnin lögðu mest upp úr félagslegum samskiptum og vináttu sem einmitt vill 

verða undir í hinu skipulagða starfi (Raymond og Schoug Larsen, 2002). Niðurstöður 

þeirra benda þá til þess að börn myndi annars konar tengsl við frístundaleiðbeinendur en 

kennara og tengi oftar jákvæðar upplifanir og ánægjuleg samskipti við þá. Það má tengja 

þessa niðurstöðu við þá staðreynd að verkefnin sem starfsmenn frístundaheimila sinna 

eru frekar „skemmtilegu“ verkefnin, þar sem þeir þurfa sjaldnar að fá börnin til að fylgja 

leiðbeiningum og kröfum eða sitja kyrr í sætum sínum, svo dæmi séu nefnd (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2009). 

3.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um fræðilegt samhengi rannsóknarinnar þar sem fjallað var um 

hugmyndir félagsfræði bernskunnar, Barnasáttmálann,og barnalýðræði útskýrt. Þá var 

fjallað um kenningar Piagets og Vygotsky sem snúast um þroskaferli barna og hve 

mikilvægur jafningjahópurinn er fyrir upplifanir barna. Félagsfræði bernskunnar er ekki í 

fullkomnu samhengi við staðhæfingar sem heyra til þroskasálfræðinnar um að bernskan 

sé algild fyrir alla og að hún sé náttúrulegt ástand heldur leggur upp með að bernskan sé 

félagsleg smíð sem þarf að setja í félagslegt og menningarlegt samhengi. Er því ákveðin 

skörun í hugmyndum um félagsfræði bernskunnar og kenningum Piagets og Vygotsky. 

  Í síðasta hluta kaflans var svo kafað í fyrri rannsóknir um efnið og var þá fjallað 

um mikilvægi þess að taka þátt í skipulögðu frístundastarfi fyrir börn og um gildi 

óformlegs náms fyrir börn. Þá Fjallað var um aukna tækninotkun barna og áhrif þess 

meðal annars á þátttöku í frístundastarfi. Í lokin voru svo rannsóknir á viðhorfum barna til 

frístundaheimila skoðuð. 
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4 Aðferðafræði 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skilja og varpa ljósi á mikilvægi sérstakra 

frístundaheimila fyrir börn í 3. og 4. bekk og að varpa ljósi á upplifanir og sjónarhorn 

barna og forstöðumanna slíkra frístundaheimila. Hér verður farið yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, form viðtalanna, þátttakendur og vettvang. Einnig verður rætt um 

gagnasöfnun og greiningu gagna, meðferð gagna, trúnað og takmarkanir 

rannsóknarinnar.  

 Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir 

en einkenni slíkra aðferða eru meðal annars að þær teljast ekki staðlaðar og henta vel til 

þess að varpa ljósi á raunverulegar upplifanir viðmælenda (Creswell, 2013). Rannsóknin 

var viðtalsrannsókn þar sem gögnum var safnað með viðtölum við einstaklinga sem hafa 

tengingu við viðfangsefnið. 

 Við eigindlegar rannsóknir eru það ekki aðeins gögnin sem skipta máli, heldur 

einnig réttmæti þeirra, hvernig þeirra hefur verið aflað, hvernig unnið er með þau og 

hvernig þau eru túlkuð. Það er aldrei hægt að segja allan sannleikann með þeim einum 

heldur eru dregnar af þeim ályktanir (Creswell, 2013). 

4.1 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindlegar rannsóknir henta vel til að draga fram reynslu og viðhorf viðmælenda og 

einnig er áhersla lögð á skilning og merkingu atburða byggða á frásögn einstaklinga frekar 

en tölum og líkindum. Það sem einkennir eigindlegar rannsóknir enn frekar er að þær 

eiga sér oftast stað við hversdagslegar aðstæður ólíkt megindlegum rannsóknum þar sem 

aðstæður eru oft tilbúnar og niðurstöður í tölulegu formi (Creswell, 2013).  

 Eigindlegar rannsóknir eru notaðar til að dýpka skilning á þeim mannlegu þáttum 

sem tölur og tölfræði ná ekki yfir, en höfundur taldi þessa aðferð henta sinni rannsókn vel 

vegna þess að markmiðið er að varpa ljósi á upplifanir og reynslu en ekki að fá tölulegar 

upplýsingar um gildi frístundaheimila. Þátttakendur í eigindlegum rannsóknum eru oftar 

en ekki fáir og ekki alltaf hægt að ætla að það sé þversnið þess hóps sem verið er að 

rannsaka. Markmið eigindlegra aðferða er ekki endilega að alhæfa út frá niðurstöðum en 
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þær leiða af sér ákveðnar hugmyndir og vísbendingar og kallast það aðleiðsla (Hennink, 

ofl., 2011).  

 Sem rannsakandi er mikilvægt að hafa í huga að höfundur er stærsta verkfærið í 

rannsókninni og þarf að vera meðvitaður um þau áhrif sem hann kann að hafa á túlkun 

gagna. Hann greinir gögnin og gefur þeim merkingu en menntun hans, fyrri reynsla og 

viðhorf geta haft áhrif á túlkun þeirra. Höfundur þessarar ritgerðar hefur sjálfur starfað á 

frístundaheimili (Charmaz, 2004). 

 Til að leita svara við rannsóknarspurningunum nýtti höfundur sér rannsóknaraðferð 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði en hann aðhyllist eigindlegum rannsóknaraðferðum 

og byggir á fyrirbærafræði, túlkunarfræði og hugsmíðahyggju. Hann byggir á því viðhorfi 

að einstaklingurinn skilur heiminn samkvæmt sinni eigin túlkun (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). Samkvæmt Sigríði (2003) byggir rannsóknarferli Vancouver-skólans á sjö atriðum. 

Þau eru að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna og er þetta ferli í rauninni hringrás sem farið er í endurtekið í úrvinnslu 

gagnanna.  

 Hér í þessari rannsókn eru það einstaklingar, börn og fullorðnir og raunveruleiki 

þeirra sem er miðpunkturinn eða kjarninn sem unnið er út frá. Það er í gegnum upplifanir 

þeirra sem niðustöður eru dregnar. Fyrirbærafræðin kemur þannig fyrir, að í stað þess að 

spyrja „hvernig er hluturinn?“ þá er nálgunin frekar „hvernig birtist hann einstak-

lingnum?“ (Zahavi, 2008). Við getum aldrei skilið einstaklinginn, við getum aldrei skilið 

hvern og einn, þó að við getum skoðað hvaðan hann kemur og hvernig hann er. Ef horft 

er á hann frá sjónarhorni fyrirbærafræðinnar er litið á upplifun, reynslu og tengingar hans 

við sjálfið í félagslegum aðstæðum. Þetta verður að grundvallarþætti í skilgreiningu á 

einstaklingum og sjálfinu þegar verið er að horfa á börn til dæmis og hvernig þau takast á 

við þann táknræna skjávædda heim sem hefur skapast á liðnum árum (Merleau-Ponty, 

2011). Fyrirbærafræðin hentar vel sem rannsóknartól til að skoða hvernig mismunandi 

einstaklingar skynja sinn veruleika (Zahavi, 2008). 

4.2 Rannsóknir með börnum 

Það skiptir sköpum að skapa þægilegar aðstæður í umhverfi viðtals, þegar taka á viðtal 

við börn vegna þess að þeim hættir til að draga sig í hlé og vilja ekki tala við rannsakendur 

ef þau þekkja ekki til þeirra. Það má fyrirbyggja að það gerist með mörgum aðferðum en 

til dæmis getur klæðnaður og innréttingar í viðtalsrýminu haft áhrif á upplifun barnsins 

(Gill ofl., 2008) 
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Eitt af því sem auðvelt er að taka eftir er ólík staða einstaklinga, þá fullorðinna og 

barna, en börn geta birst sem minni máttar í daglegu umhverfi gagnvart fullorðnu fólki, 

þau eru valdalaus á meðan þeir fullorðnu hafa völdin (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

 Þegar kemur að börnum og skynjun þeirra á heiminum skiptir ekki endilega máli 

hvort hún sé byggð á ímyndun eða áþreifanlegum staðreyndum vegna þess að frá 

fyrirbærafræðilegu sjónarmiði er upplifun hvorki rétt né röng, þekking er byggð á eigin 

reynslu og upplifunum (Zahavi, 2008). Í þessari ritgerð er einmitt leitast eftir því að barnið 

tali frá hjarta sínu og segi frá eigin upplifun en ekki það sem ætlast er til að það upplifi út 

frá væntingum annarra.  

 Samkvæmt Lewis og Lindsay (2000) hefur það sína kosti og galla að taka viðtöl við 

börn í hópum. Börn eru vön því að vera í hóp daglega og byggja hópviðtöl við börn á 

aðstæðum sem þau þekkja. Hópviðtöl byggjast á samskiptum, börnin ræða saman um 

spurningarnar og aðstoða hvert annað með svörin. Þau minna hvert annað á og gæta 

þess að satt og rétt sé sagt frá, þau spyrja hvert annað spurninga og eru því að nokkru 

leyti í stöðu spyrjenda líka. Kostur er að börn geta verið öflugri þegar þau eru fleiri saman 

og valdastaða þeirra gagnvart hinum fullorðna verður sterkari þegar þau eru fleiri en eitt í 

viðtalinu. Einnig eru þau afslappaðri þegar þau eru með vinum sínum en ein með 

fullorðnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Þegar barn er eitt þegar við það er rætt getur 

það haft þau áhrif að það lokist af og verði feimið en þegar það hefur jafnaldra sinn með 

sér þá geta myndast umræður sem opna fyrir fjölbreyttari sjónarhorn beggja aðila. Þó er 

sá galli á að þegar tekin eru viðtöl við fleiri en einn í senn þá getur það gerst að annar 

yfirtaki alla umræðu og aðrir haldi sig til hlés. En þá er hlutverk rannsakandans að grípa 

inn í og leiðrétta stöðuna (Lewis og Lindsay, 2000).  

 Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru ofantalin atriði höfð í huga og reynt 

eftir bestu getu að hafa aðstæður eins eðlilegar og hugsast var fyrir viðmælendurna. 

Börnin þekktu rýmið vel en viðtölin fóru öll fram í sérstöku herbergi á frístundaheimilinu 

og í hverju viðtali kom hvert og eitt barn sér vel fyrir á gólfinu á dýnum, var umkringt alls 

kyns púðum og pullum. Mín upplifun var sú að börnunum þætti þetta spennandi en 

skrítið, því þetta var nýtt fyrir þeim. Höfundur upplifði örlitla feimni hjá sumum 

börnunum og reyndi að veita þeim svigrúm til þess að hugsa sig um og beindi sjónum 

reglulega að þeim sem voru hlédrægari en viðtalsfélaginn. 
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4.3 Gagnaöflun 

Eins og fram hefur komið var gögnum aflað með viðtölum en sú aðferð var valin vegna 

þeirrar dýptar sem það gefur gögnunum og varpar ljósi á upplifanir þeirra sem koma að 

máli. Það viðtalsform sem þótti henta þessari rannsókn best voru hálfopin viðtöl þar sem 

ákveðinn viðtalsrammi er hannaður fyrirfram með þeim spurningum sem höfundi þótti 

nauðsynlegt að fá svör við. En þó er hvert og eitt viðtal einstakt vegna þess að út frá 

spurningunum myndast persónuleg umræða hjá hverjum og einum viðmælanda, sem 

einkennir upplifun hvers og eins á viðfangsefni rannsóknarinnar (Lichtman, 2010). Tveir 

viðtalsrammar voru notaðir fyrir gagnaöflun þessarar rannsóknar, einn fyrir 

forstöðumenn og annar ætlaður börnunum. Dæmi um spurningar til forstöðumanna eru: 

Hvernig er venjulegum degi á frístundaheimilinu sem forstöðumaður háttað? Hver eru 

markmið starfsins? En til barnanna: Hvað finnst ykkur skemmtilegst og leiðinlegast í 

Vaglaskógi? Hvernig líður þér þegar skólinn er búinn og þú ert á leiðinni í Vaglaskóg?  

 Til þess að auðvelda úrvinnslu þeirra gagna sem urðu til í viðtölunum voru þau öll 

tekin upp á diktafón. Slík tæki geta vakið upp óöryggi hjá viðmælendum en í upphafi 

hvers viðtals voru þeir spurðir um leyfi fyrir því að taka upp viðtalið gegn loforði um að 

upptökunni yrði eytt um leið og úrvinnslu væri lokið og enginn fengi að heyra hana nema 

höfundur sjálfur (Gretar L. Marinósson, 2004). Allir viðmælendur gáfu leyfi fyrir því að 

taka viðtalið upp en eftir hvert viðtal voru teknar upp athugasemdir sem nýttust við 

úrvinnslu gagnanna. Lengd viðtalanna var misjöfn, eða frá 15 mínútum upp í klukkustund, 

þar sem viðtölin við börnin voru mun styttri en við forstöðumennina. Öll nema eitt 

viðtalanna voru tekin í mars 2017, en viðtal við annan forstöðumanninn frestaðist fram á 

sumarið. Viðtölin við forstöðumennina gengu bæði vel fyrir sig en þau fóru bæði fram 

inná frístundaheimilinu þar sem þau starfa en í herbergi þar sem næði fékkst. 

  Að taka viðtöl við börnin í hóp gekk ágætlega að mati höfundar, en mögulega 

hefðu einhver af börnunum notið sín betur í einstaklingsviðtali. Helst var það viðtalið þar 

sem þrír drengir voru saman sem gekk ekki eins vel og höfundur hefði kosið, en þar átti til 

að myndast kliður og æsingur í drengjunum. Annars var upplifunin sú að börnin fyndu 

fyrir öryggi í því að hafa félagann með sér.  

4.4 Þátttakendur og vettvangur 

Í samráði við leiðbeinanda hafði höfundur samband við tvö frístundaheimili í Reykjavík 

sem bjóða einungis upp á frístundastarf fyrir nemendur í 3.- 4. bekk og var fyrirspurn 

send þangað til þess að kynna rannsóknina og bjóða þátttöku. Val á viðmælendum er því 

tilgangsúrtak vegna þess að þeir hafa dæmigerða reynslu af því fyrirbæri sem leitast var 
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eftir að rannsaka (Sigríður Halldórsóttir, 2003). Báðir forstöðumennirnir sýndu áhuga og 

vildu taka þátt en börnin í rannsókninni eru á öðru frístundaheimilinu. 

 Í fyrsta lagi eru það tveir forstöðumenn frístundaheimila fyrir 8-9 ára börn og í 

öðru lagi tóku þátt 11 börn sem koma úr þremur mismunandi skólum úr sama hverfinu. 

Þátttakendur í rannsókninni eru því 13 talsins, átta karlkyns og fimm kvenkyns.  

  

Hanna 40 ára Forstöðumaður Vaglaskógs 

Garðar 31 árs Forstöðumaður Stóraskógs 

Alex 3.bekk Skóli G 

Haukur 3.bekk Skóli G 

Jón 3.bekk Skóli M 

Gústi 3.bekk Skóli M 

Jonni 4.bekk Skóli V 

Grettir 4.bekk Skóli M 

Fannar 4.bekk Skóli M 

Tinna 4.bekk Skóli G 

Kristín 4.bekk Skóli G 

Silja 3.bekk Skóli M 

Fjóla 3.bekk Skóli M 

 

Mynd 3. Þátttakendur rannsóknar 

Til þess að gæta fyllsta trúnaðar og hag allra einstaklinga sem eiga í hlut í þessari 

rannsókn hefur öllum nöfnum verið skipt út fyrir dulnefni og á þetta líka við um nöfn 

frístundaheimilanna. Það er gert til þess að ekki sé hægt að bera kennsl á einstaklinga við 

lestur rannsóknar (Creswell, 2013). 

4.5 Upplýst leyfi og siðferðisleg álitamál 

Í samstarfi við forstöðumann annars frístundaheimilisins var foreldrum barna sem skráð 

voru í frístundastarfið sendar upplýsingar um rannsóknina og ósk um samþykki fyrir 
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þátttöku barna (sjá viðauka Á). Póstur var sendur á foreldra og  samþykki fékkst hjá 

öllum.  Rannsóknin var einnig tilkynnt Persónuvernd.  

Um leið og öll leyfi voru til staðar hófst gagnaöflun. Þeim börnum sem mætt voru 

þann dag sem viðtölin voru tekin var boðið að taka þátt og veittu leyfi sitt munnlega, með 

tilliti til leyfis foreldra. Markmið með viðtölunum var útskýrt fyrir þeim munnlega og 

útskýrt að ef þau vildu hætta þátttöku þá væri það samþykkt hið snarasta. Ekkert barn 

vildi hætta þátttöku, enda höfðu þau alfarið val um að taka þátt í viðtalinu við 

rannsakanda.  

 Í siðareglum Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands segir svo: að „mikilvægt er að 

börn og unglingar taki þátt í rannsóknum á viðfangsefnum sem þau varðar og skal sjónar-

horn þeirra tekið alvarlega. Börn og unglingar eiga rétt á vernd í samræmi við aldur þeirra 

og þarfir. Einstaklingar teljast börn til 18 ára aldurs.“ (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 

2014). Talið var nægjanlegt að fá samþykki foreldra, barna og stofnunar, þar sem ekki var 

talin áhætta stafa af þátttöku barna í rannsókninni. Þessi rannsókn var framkvæmd í 

samstarfi við frístundaheimilin og nýtast niðurstöður til þess að þróa og bæta starfið. 

Spurningarnar sneru ekki að viðkvæmum málefnum heldur um daglega þátttöku í starfi 

frístundaheimilis. 

4.6 Gagnagreining 

Hvert viðtal var afritað af hljóðupptöku yfir á tölvu, orð fyrir orði og var það fyrsta stig 

greiningarinnar. Það er mikilvægt sem rannsakandi að halda persónulegum hugmyndum 

fjarri, en það er þó óhjákvæmilegt að komast algjörlega hjá því að eigin hugmyndir hafi 

áhrif á túlkun gagnanna. Samkvæmt aðferðum Vancouver-skólans er gagnlegt að ígrunda 

eigin hugmyndir áður en gagnasöfnun hefst til þess að koma í veg fyrir að áhrifin verði of 

mikil og mikilvægt er að vera opin fyrir nýjum hugmyndum. Eigin hugmyndir eru hins 

vegar grunnurinn að því að geta tekið á móti nýjum upplýsingum til þess að öðlast nýjan 

og dýpri skilning (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

 Þegar gögn eru greind felur það í sér ákveðna vinnu en reynt er að komast að 

kjarna þess sem gögnin búa yfir og er því mjög mikilvægt að hlusta eftir öllu, raddtón, hiki 

og þögn sem dæmi. Það reyndist höfundi gagnlegt að lesa viðtölin yfir endurtekið og 

ígrunda þau og skrifa inn á spássíur það sem kom upp í hugann. Þá myndaðist röð 

hugtaka sem hægt var að flokka niður og í kjölfarið komu ákveðin þemu (Geertz, 2006). 

Gögnin voru greind í eftirfarandi þemu: daglegt starf, jákvæð reynsla, félagsleg tengsl, að 

hafa áhrif, tækni og gallar og hindranir. 
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4.7 Takmarkanir rannsóknar 

Niðurstöður rannsóknar byggjast fyrst og fremst á viðtölum við þátttakendur og því er 

ekki hægt að alhæfa niðurstöður yfir á öll 8 - 9 ára börn eða öll frístundaheimili. Börnin 

koma öll frá sama frístundaheimilinu og er það ákveðin takmörkun. Það má gera ráð fyrir 

að hefði verið rætt við fleiri börn hefðu fleiri sjónarhorn komið fram sem ekki eru dregin 

fram hér. Ekki var svigrúm í þessari rannsókn til að taka viðtöl við foreldra barnanna en 

ljóst er að þeir búa einnig yfir mikilvægum upplýsingum um frítíma barna sinna. Jafnframt 

hefði innlegg þeirra barna sem ekki eru  á frístundaheimili verið áhugavert og gagnlegt. 

Við lestur niðurstaðna er rétt að hafa þessar takmarkanir í huga. Engu að síður gefur 

rannsóknin mikilvæga og gagnlega innsýn inn í viðhorf nokkurra 8 - 9 ára barna sem 

sækja frístundaheimili, sérstaklega ætlað þeim aldurshópi og viðhorf tveggja 

forstöðumanna sem stýra slíku starfi. Þær upplýsingar geta nýst til frekari stefnumótunar 

og sem grunnur að frekari rannsóknum. 

4.8 Samantekt 

Í þessum kafla hefur viðtalsrannsóknum verið gerð skil og fjallað um þá þætti sem 

einkenna slíka rannsóknarvinnu. Það þarf að gæta að ýmsu þegar tekin eru viðtöl við börn 

en farið var yfir fáein atriði sem bera þarf í huga þegar slíkt er gert. Þá var farið yfir 

gagnaöflun rannsóknarinnar og vettvangur hennar og þátttakendur kynntir og í kjölfarið 

af því var talað um siðferðisleg álitamál og upplýst leyfi sem afla í rannsóknum með fólki. 

Loks var farið yfir það hvernig gögnin voru greind og hvaða hindranir og takmarkanir 

komu fram í rannsóknarvinnunni. 
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5 Niðurstöður  

Hér í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en gögnin voru 

greind niður í þemu og verða niðurstöðurnar kynntar í samhengi við þau. Þemun sem 

komu ítrekað fram í viðtölunum voru: daglegt starf, jákvæð reynsla og nám, félagsleg 

tengsl, að hafa áhrif, tæknin og hindranir. Þar sem þemun eiga margt sameiginlegt 

skarast þau sumu leyti. Notast var við beinar tilvitnanir í viðmælendur til þess að gefa 

niðurstöðunum aukinn styrk. 

5.1 Daglegt starf 

Hanna hefur unnið sem forstöðukona í Vaglaskógi alveg frá opnun árið 2010 en fyrir þann 

tíma starfaði hún sem verkefnastjóri á öðru frístundaheimili. Hún hefur því séð Vaglaskóg 

vaxa og dafna og verða að því frístundaheimili sem það er í dag, en 260 börn eru skráð á 

frístundaheimilið. Ástæðan fyrir opnun Safnfrístundaheimilisins Vaglaskógs er sú að 

frístundaheimili skólanna í hverfinu voru orðin svo barnmörg. Ákveðið var því að reyna á 

það að safna saman börnum úr 3. og 4. bekk þeirra þriggja skóla sem í hverfinu eru, og 

leyfa þeim að njóta sín og börnunum í 1. og 2. bekk þá í leiðinni.  

 Garðar hefur starfað sem forstöðumaður í Stóraskógi í rúmlega ár en hefur starfað 

víða í frístundageiranum. Hjá honum eru um 150 börn skráð en ekki er lengra en þrjú ár 

síðan Stóriskógur var stofnaður sem tilraunaverkefni vegna þess hve brottfall var mikið 

eftir að börnin kláruðu 2. bekk. Vaglaskógur þjónustar þrjá skóla úr sínum borgarhluta en 

Stóriskógur þjónustar tvo skóla. Bæði frístundaheimilin búa svo vel að vera í sérhúsnæði 

sem einungis er notað sem frístundaheimili. Hanna er hins vegar þó mun ánægðari með 

húsnæðið sem hún hefur til umráða heldur en Garðar. Hann er að sama skapi mjög 

ánægður með umhverfið og útileiksvæði á meðan Hanna myndi vilja ráðast í miklar 

endurbætur í þeim efnum hjá sér. Bæði töluðu þau þó um hversu miklu máli það skiptir 

að hafa gott húsnæði sem sérstaklega eru fyrir frístundaheimilin til þess að halda utan 

um sérstöðu þeirra. 

 Daglegt starf frístundaheimilanna beggja er með svipuðu sniði. Venjulegur dagur 

hefst á því að í Stóraskógi koma börnin gangandi úr báðum skólunum eftir að 

skóladeginum lýkur en í Vaglaskógi eru börn úr tveimur skólunum keyrð með rútu og úr 

þriðja skólanum koma þau gangandi. Börnin koma inn á mismunandi tíma innan ákveðins 
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ramma og fer það eftir því hvaðan þau koma og hvort þau séu í 3. eða 4. bekk. Börnin 

byrja á því að fá sér síðdegishressingu en skoðanir barnanna voru mjög samhljóma um að 

það væri ekki nægilega spennandi framboð á mat en þau voru þó mjög ánægð með að 

boðið væri upp á snúða og bakkelsi af og til. 

 Í Vaglaskógi er börnunum síðan skipt upp í hópa eftir litum og er farið í það að 

velja eftir ákveðinni rútínu sem er stokkað upp reglulega. Þegar börnin eru búin að velja 

sér klúbba þá er haldið af stað á þann stað sem viðkomandi klúbbur er haldinn, en það 

gæti verið í aðalbyggingunni eða í skúrum á lóð frístundaheimilisins. Á ákveðnum tíma-

punkti yfir daginn er síðan boðið upp á það að skipta um klúbb ef börnin vilja. Hjá Garðari 

er fyrirkomulagið mjög svipað en hann sagði: 

 

„Við reynum að hafa að minnsta kosti 4-5 klúbba til að velja úr og skiptum 

þeim niður í rólega og fjöruga klúbba, listræna og skapandi klúbba og svo eru 

kubbar, spil og útileikir.“  

 

Þegar börnin voru spurð hvernig þeim líkaði valið í Vaglaskógi þá kom helst fram að það 

væri alltaf eitthvað skemmtilegt hægt að velja sér, þau fyndu sér alltaf eitthvað að gera á 

hverjum degi. Þau lentu helst í krísu ef þau voru búin að velja sér eitthvað á meðan þau 

stóðu í röðinni en þegar kom að þeim að velja þá var allt uppbókað og þurftu þau þá að 

hugsa sig um upp á nýtt. Fannar talaði um þetta og sagði: 

„Ég og Grettir veljum okkur eiginlega alltaf íþróttir þegar það er í boði, 

kannski á þriðjudögum og föstudögum en stundum er ekki laust í það þegar 

við megum velja og þá vitum við ekkert hvað við eigum að velja…en veljum 

samt oftast spilaklúbb…líka ef það er vont veður úti.“ 

 

Skipulag þessara safnfrístundaheimila fyrir 8 - 9 ára börn er svipað og á almennu 

frístundaheimili. Helsti áherslumunurinn er sá að börnin hafa meira svigrúm og meiri 

ábyrgð er sett í þeirra hendur með því að hlusta á þeirra raddir og veita þeim tækifæri til 

þess að hafa áhrif á starfið. Í Stóraskógi er ekki notast við rútur sem ferðamáta vegna 

þess að sögn Garðars hefur það ekki virkað fyrir frístundaheimilið, hvað varðar 

staðsetningu skóla við það. Að hans mati veldur það einnig of miklu umróti í starfinu og 

koma börnin gangandi úr skólanum og á frístundaheimilið. En rútur eru notaðar í 

Vaglaskógi til að ferja börnin á milli staða en í lok dags er börnunum boðið að ganga með 
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starfsmanni á sína skólalóð og þaðan ganga þau heim án fylgdar.  

 Til þess að halda starfinu gangandi og vinna að því að viðhalda og bæta gæði 

starfsins þarf að halda reglulega fundi meðal starfsmanna. Garðar talaði um mikilvægi 

þess að hafa samstilltan starfshóp. Hjá Hönnu í Vaglaskógi eru vikulegir 

klukkustundarlangir fundir þar sem farið er yfir ýmis mál sem tengjast starfinu. Hanna 

segir starfsmennina fá þar tækifæri til að kynnast, en um stóran starfsmannahóp er að 

ræða og ekki fá allir tækifæri til þess að vinna saman þar sem margir starfa í 

hlutastörfum. Hanna heldur áfram: 

„Við skiptum hópnum upp í minni hópa svo að umræður geta átt sér stað og 

ákveðin málefni eru tekin fyrir. . . Svo hendum við stundum út nöfnum á 

börnum til þess að fá „feed-back“ til baka um hvar þetta barn hafi verið í 

vikunni og með hverjum það er helst. Þetta hjálpar líka starfsmönnunum til 

þess að læra nöfnin á börnunum…Síðan eru svona sérstakir stjórnarfundir þar 

sem við fundum okkar á milli.“ 

Af svörum forstöðumannana að dæma er að vera í forystu svona viðamikils og mikilvægs 

batterís, sem frístundaheimili fyrir 3. og 4. bekk er, mjög ábyrgðarfullt starf eins og öll 

önnur störf þar sem unnið er með börnum. Skipulagið þarf að vera skilvirkt og einfalt til 

þess að hver dagur gangi vel og án stórvægilegra áfalla. Það eru hagsmunir barnanna sem 

skipta mestu og allir hlekkir starfsins þurfa að ganga smurðir fyrir sig, svo að börnunum 

líði sem best.  

5.2 Jákvæð reynsla og nám 

Viðmót barnanna virðist vera á heildina litið jákvætt gagnvart því að vera á 

frístundaheimili og flestum finnst skemmtilegt þar. Jonni komst svo að orði þegar hann 

var spurður hvernig honum líkaði að vera í Vaglaskógi:  

„Það er eiginlega allt skemmtilegt en mjög lítið leiðinlegt. . .“ 

 

Og má skilja á svari hans og hinna barnanna að á heildina litið sé gott að koma í Vaglaskóg 

þrátt fyrir einhverja galla sem kunna að vera til staðar. Einn viðmælandanna, Gústi, 

sagðist þó ekki finna sig innan Vaglaskógar og vildi helst sleppa því að mæta. Þegar hann 

var spurður hvað hann vildi frekar vera að gera, þá sagði hann:  
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„Ég myndi frekar vilja leika við vin minn, Tuma…eða vera í gömlu frístundinni, 

þar eru færri börn…vildi frekar vera í heimavistaskóla heldur en að þurfa að 

koma á hverjum einasta degi í Vaglaskóg. . .“ 

 

Þegar lengra var kafað í upplifun Gústa þá kom það í ljós að hann upplifði sig mjög 

þreyttan eftir skóladaginn og það mátti skilja á honum að hann ætti af og til í útistöðum 

við kennara í skólanum. Hann hafði einnig mikinn áhuga á tölvum og hans óska-staða 

væri að fara í tölvuna eftir skóla með Tuma vini sínum, en hann er ekki í Vaglaskógi. Þar 

sem Vaglaskógur er fjölmennt frístundaheimili er það sjálfgefið að áreitið getur verið 

mikið og ekki öllum gefið að höndla það vel eftir langan dag á skólabekk. 

 Báðir forstöðumennirnir eru sammála því að þörfin sé mikil fyrir starfið en það sé 

auðvitað mismunandi eftir fjölskyldum. Bæði frístundaheimilin voru sett á laggirnar sem 

tilraunastarfsemi á sínum tíma, bæði til þess að svara eftirspurn sem og til að koma til 

móts við þarfir barnanna. Hanna útskýrði þetta sem svo:  

Þetta er svona úrræði að þú ert búin að vera í 1. og 2. bekk þá prófarðu 

eitthvað nýtt… og þá haldast þau frekar. . . en síðan er það alveg eðlileg þróun 

að eftir áramót þá fer 4. bekkurinn að týnast út, vera færri daga í viku og fjara 

svona út af því að svo í 5. bekk þá köttast alveg á þetta. . . Ég myndi segja að 

þörfin sé mjög mikil, þegar þau eru í þriðja bekk þá eru þau bara alveg ennþá 

á þessum stað, muna ekki sjálf eftir æfingatímum eða tónlistartímum og varla 

eftir því að borða…og ráða endilega ekki við það það að fara sjálf heim. . . ég 

held að það sé miklu hollara fyrir þau að koma hingað og læra að leika sér og 

hafa félagsskapinn og þannig.  

 

Garðar segir stöðuna svipaða hjá sér, að færri börn sæki í Stóraskóg eftir því sem þau 

verða eldri. Garðar er á því máli að einn áhrifaþáttur í því að dragi úr þátttöku barnanna 

sé sá að ef börn leggja stund á sömu iðju í mörg ár án þess að komast áfram á næsta stig 

þá er hætt við því að þau verði leið og missi áhugann. Það má skilja á svörum Garðars að 

hann hafi mikla trú á uppeldislegu gildi starfsins og telji að það gefi skólanum ekkert eftir 

hvað nám varðar: 

Ég vil trúa því að þetta sé alveg jafn mikilvægur hluti af námi barnana, það er 

að segja, að hér læra þau ekki það sem þau geta lesið í bókum heldur frekar 

um samskipti, að vinna saman, finna sér eitthvað skemmtilegt að gera. . 

.þetta er svona mesti skólinn í því að svona eiga samskipti við aðra og 
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umgangast aðra og læra að spila spil og leika leiki og eiga í mannlegum 

samskiptum. 

 

Garðar heldur áfram og nefnir að hann sé almennt mjög ánægður með starfið sem hann 

stendur fyrir og að börnin taki þátt í uppbyggjandi og jákvæðum athöfnum þegar þau eru 

á frístundaheimilum. Máli sínu til stuðnings tekur hann dæmi úr sinni eigin æsku, þar sem 

hann og jafnaldrar voru með lykil um hálsinn, eftirlitslausir fram eftir degi. Til þess að 

öllum líði vel og finni eitthvað sem höfðar til þeirra er ein megináhersla í Stóraskógi að 

mæta hverju og einu barni þar sem það er statt, til þess að það njóti sín og líði vel. Garðar 

segir að það sé erfitt að setja alla undir sama hatt, sum börn eiga erfiðara með að höndla 

fyrirkomulagið og hávaðann sem oft fylgir, en svo eru önnur börn sem þurfa 

stuðningsþjónustu í skólanum en hafa enga þörf fyrir hana í Stóraskógi. Hann tekur sem 

dæmi: 

Við erum með krakka sem eru með kvíðaerfiðleika að stríða eða raskanir, 

hvort sem að þau hafa fengið greiningu eða ekki. Við erum með klúbba sem 

eru sérsniðnir fyrir krakka sem eru kvíðnir, það eru þá svona Kósíklúbbur og 

það er svona til að fá krakkana til að tala um sínar tilfinningar og setja sér 

markmið…stundum í að hringja í vin eftir skóla og biðja hann um að leika eða 

eitthvað þannig, auðvitað bara sniðið að hverjum og einum. 

 

Með þessu er verið að hjálpa þessum börnum að takast á við sínar tilfinningar og 

viðurkenna þær og í kjölfarið vinna með þær með markmiðasetningu, í hóp þar sem fleiri 

eru í svipuðum sporum. Það er vel hægt að ímynda sér að það sé dýrmætt fyrir börnin og 

hægt sé að draga heilmikinn lærdóm af.  

 Það kom berlega í ljós við framkvæmd þessarar rannsóknar að börn í dag eru mjög 

upptekin og iðjusöm. Öll börnin sækja eina eða fleiri tómstundir utan Vaglaskógs, hvort 

sem það eru íþróttir, tónlist eða kór. Það er allur gangur á því hvort börnin upplifi sig vera 

að læra eitthvað í Vaglaskógi en sum börnin voru viss um að þau lærðu ekki neitt á 

frístundaheimilinu. Þau tengdu lærdóm alfarið við skólann, önnur töldu sig læra að leika 

sér, spila og læra leiki í íþróttavali. Enn önnur sögðust læra um vináttu og samskipti með 

því að verja tíma með vinum sínum.  

Upplifun barnanna er ólík af því hvað telst sem lærdómur og þau gera sér ekki jafn 

vel grein fyrir því hvað þau uppskera af reynslu sinni. Fjóla segist læra af veru sinni í 
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Vaglaskógi og segist læra um samveru og að hlusta og um rétt viðbrögð við 

heimilisofbeldi. Þá sé hún að læra um góða hluti og það sé gott að hún sé í Vaglaskógi.  

 Sýn forstöðumannanna á uppeldislegt gildi starfsins er sterk, báðir hafa þeir mikla 

trú á því að börnin njóti góðs af starfinu og að það hafi mikið að segja varðandi 

félagslegan, andlegan og tilfinningalegan þroska þeirra. Þó svo að börnin upplifi ekki þann 

lærdóm og þekkingu sem þau öðlast vegna þess að þau fá ekki beina kennslu, þá er hann 

til staðar að mati forstöðumannanna. Garðar nefnir til dæmis: 

. . .Þannig ef að þau koma til okkar þá eru þau að minnsta kosti að fara út og 

leika sér saman og ef að þau fara í tölvuklúbb þá eru þau að skiptast á og 

ræða saman þannig… það er mjög mikill munur á því. Að vera saman í tölvu í 

hóp er alveg jafn mikill lærdómur í samskiptum og að spila spil saman. 

 

Það er hægt að segja að börnunum þyki almennt skemmtilegt á frístundaheimilinu og líði 

vel þar, en þó eru raddir sem segjast ekki finna sig á þessum stað. Forstöðumennirnir 

hafa mikla trú á gildi starfsins og viðmót þeirra er mjög jákvætt gagnvart því vegna þess 

ávinnings sem þeir telja börnin fá á þessum aldri með því að koma á frístundaheimilið.  

5.3 Félagsleg tengsl 

Í viðtölunum við börnin voru flest pörin samansett af börnum með mjög sterka tengingu 

sín á milli, oftast bestu vinir eða vinkonur og þar af leiðandi í sama bekk. Þó eru Jón, Gústi 

og Jonni ekki allir saman í bekk en Jonni er eldri og í öðrum skóla heldur en Jón og Gústi. 

Það kom mjög fljótt í ljós í gegnum viðtölin að börnunum þykir gott að koma í Vaglaskóg 

en þó ekki alla virka daga heldur fannst þeim flestum nóg að mæta þangað 2-4 daga 

vikunnar.  

 Það er þó bundið við það hvort besti vinurinn eða vinkonan væri líka á leiðinni 

þangað. Félagsskapurinn og tengslin skipta miklu máli og það má finna mikið öryggi í því 

að hafa sinn besta félaga sér við hlið og erfitt að vita af honum fara annað eftir skóla. 

Tinna og Kristín gáfu gott dæmi um það en þær segjast vera flesta daga í Vaglaskógi og 

Kristín segir svo:  

„Alltaf nema á fimmtudögum og mánudögum..sko Tinna er ekki á 

fimmtudögum og mánudögum og bráðum er ég ekki á fimmtudögum og 

mánudögum. . .“  
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Tinna fær að sleppa frístundaheimilinu á mánudögum en er svo á æfingu á fimmtudögum 

og þá vill Kristín gera eins, hún vill ekki mæta þá daga sem Tinna er ekki, sem gefur það til 

kynna að Kristín upplifir óþægindi þegar Tinna er ekki og það er að hamla henni í því að 

fara í Vaglaskóg af því að henni vantar þá bestu vinkonu sína. Það getur því reynst vera 

kostur og galli í því að vera alveg bundinn við besta félagann því aðrar frásagnir barnanna 

bentu til þess að staðan væri í flestum tilvikum þessi, að erfitt væri að njóta sín á 

frístundaheimilinu þegar besti félaginn væri ekki til staðar. Það er óhætt að segja að 

forstöðumennirnir taki eftir þessu mynstri hjá börnunum en Garðar sagði: 

„. . .svo eru líka stórhættuleg svona dómínóáhrif…ef eitt barn hættir þá hættir 

vinur hans með honum og þá hættir vinur hans líka og þá getum við misst 

heilu vinahópana. . .“  

 

Þetta er því þáttur í starfinu sem forstöðumennirnir kannast við og börnin geta átt það á 

hættu að detta á út úr starfinu ef tengslanetið þeirra rofnar frá frístundaheimilinu. Að 

mati forstöðumannnanna er hægt að koma í veg fyrir þetta með því að hafa starfið 

nægilega spennandi fyrir börnin og að mikilvægt sé að manna starfsstöður áður en starfið 

hefst á veturna, svo að minni hætta sé á biðlistum. Börnin venjist því að fara beint heim 

og þá sé mjög erfitt að fá þau til þess að koma í frístundina.  

 Það má skilja á svörum beggja forstöðumannanna að það sé mjög mikilvægt 

tækifæri til jákvæðrar tengslamyndunar að sækja í frístundaheimilin og ekki síður svona 

safnheimili vegna þess að þar koma saman börn frá mismunandi skólum í sama hverfinu. 

Hanna talar um að hafa orðið vitni að sterkum tengslum á milli barna sem koma sitt úr 

hvorum skólanum, þannig að sterk vinasambönd þurfa ekki endilega að bindast við 

bekkjarfélagana.  

 „Ég er kannski ekki að tala um barn sem kemur inn vinalaust og fer út 

vinsælast en maður sér á hverjum degi sigra hjá börnum þú veist, það eru litlir 

sigrar á hverjum einasta degi.“ 

 

Hanna segist vera fullviss um að gott skipulagt frístundastarf geti haft veglegt forvarnar-

legt gildi fyrir börn ef vel er staðið að starfinu og segir hún líka að hjá sér sé til dæmis gott 

og öflugt leiklistarstarf í formi leiklistarklúbbs sem einn starfsmaður heldur utan um, en 
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sá hinn sami hefur óbilandi áhuga á leiklist. Hanna segist sjá það tvímælalaust að þau 

börn sem þetta velji blómstri gjörsamlega, það sé greinilegt hversu sterk áhrif starfsmenn 

geta haft með eldmóði sínum. 

 Hanna kom inn á það að stundum sé hreinlega erfitt að fá sum börn til þess að 

gera eitthvað án þess að besti vinurinn eða vinkonan fylgi ávallt með. Hennar tilfinning er 

sú að það geti verið heftandi til lengri tíma, sérstaklega ef einn einstaklingur er ráðameiri 

en hinn. Börnin velji sér klúbba eftir því hvert vinirnir fara, eftir áhugasviði eða eftir því 

hvaða starfsmaður er í hverjum klúbbi, því börnin tengjast starfsmönnunum misvel og á 

ólíkan hátt. 

5.4 Að hafa áhrif 

Að mati Hönnu og Garðars er mikilvægt að veita börnunum tækifæri til að taka þátt í 

ákvarðanatöku, til dæmis hvað varðar val og klúbbastarf. Lausnin á báðum 

frístundaheimilunum er að hafa svokallað Barnaráð sem eru þannig uppsett að reglulega 

eru fundir sem eru settir upp sem val. Börnin geta valið sér að sitja fundinn þann daginn 

með einum starfsmanni. Hanna segir að þetta fyrirkomulag sé til þess gert að 

endurspegla hópinn betur, í stað þess að hafa alltaf sömu börnin með í ráðum. Hún 

heldur áfram:  

Það er Hugmyndakassi á veggnum fyrir börnin þar sem þau geta sett inn þær 

hugmyndir sem þau fá að klúbbum. . .síðan er kassinn yfirfarinn á fundum og 

við lesum hugmyndirnar. Við förum líka yfir trúnað, hvað það er að sitja fund 

og að við réttum upp hönd og hver á að fá orðið. Síðan förum við yfir hverja 

hugmynd og ræðum um það hvort hún sé framkvæmanleg eða 

óframkvæmanleg. Hver fundur er svona sirka 30 til 40 mínútur og í lokin er 

farið yfir þær hugmyndir sem komist var yfir og hvert og eitt barn fær síðan 

tvö atkvæði og má leggja sín atkvæði á þær hugmyndir sem því leist best á. 

Síðan er það í verkahring okkar starfsmanna að hrinda þeim í framkvæmd. 

 

Fyrirkomulagið er mjög áþekkt hjá Garðari í Stóraskógi og tekur hann undir það að afar 

mikilvægt sé að hrinda þeim hugmyndum sem teljast framkvæmanlegar strax í 

framkvæmd en ekki láta það frestast, til að börnin finni að þau séu virkilega að hafa áhrif. 

Það eflir þau í því að halda áfram að leggja hugmyndir sínar fram. Garðar segir:  

 

Við vinnum eftir því sem heitir barnalýðræði og börnin eiga að stjórna því sem 

þau gera eins mikið og þau geta. . . þannig þau koma hingað til þess að það 
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gangi þá þarf allt að vera svona..rammað inn. Þau koma hingað og velja á 

töflunni hvað þau ætla að gera yfir daginn.. með stýrðu vali. . .við viljum leyfa 

krökkunum að ráða sér meira sjálfir, við viljum forðast boð og bönn, við 

viljum heldur ekki vera að hækka róminn eða skamma. Við viljum bara benda 

á og hafa uppeldið á jafningjagrundvelli eins og við getum. . .Við reynum að 

vera með klúbba bara fyrir sem flesta! Til að ná til allra. 

 

Aðpurð hvort barnalýðræði væri hluti af stefnu starfsins í Vaglaskógi segir Hanna lýðræði 

vera mjög flókið hugtak og að öllu vali fylgi ábyrgð. Lýðræði þýðir ekki það að börn fái að 

velja það sem þau vilja, það séu skyldur líka. Hún segir þetta vera rauðan þráð í starfinu 

en lýðræði fylgi alltaf aldri og það aukist alltaf. 

 En í framhaldinu segir Hanna að það sé mjög mikilvægt að hlusta á það sem 

börnin hafa að segja og grípa hugmyndir þeirra á lofti til þess að þau njóti sín sem best og 

líði vel í Vaglaskógi. Þó séu fastir liðir sem ekki er hægt að breyta, eins og til dæmis 

Legosvæðið. Það sé staðlað og illfæranlegt, svo það eru ekki miklar breytingar þar. Hún 

nefnir sem dæmi: 

„Við hvetjum starfsfólk til þess að vera opið með hugmyndir og ef því dettur 

eitthvað í hug þá bara ekki hika við að láta okkur vita, stundum líka veit fólk 

bara ekki í hverju það er gott og þá vaknar kannski upp einhver brjálaður 

áhugi og klúbburinn er alltaf fullur. Það er svo ótrúlega mikilvægt að draga 

það besta fram úr bæði börnunum og starfsmönnunum, vegna þess að ef þú 

ert starfsmaður og finnst gaman þá nærðu börnunum til þín. Mér sem 

forstöðukona frístundaheimilis finnst þetta vera aðaláherslan sem við eigum 

að leggja á - að fá út úr starfsmönnunum það besta þannig að við getum 

boðið börnunum upp á það besta.“ 

 

Öll börnin þekktu hugmyndina á bak við Hugmyndakassann en höfðu ekki öll nýtt sér 

hann. Þau vissu hvað átti að gera og voru meðvituð um hvernig barnaráðsfundirnir færu 

fram en ekkert barnanna hafði setið slíkan fund. Þeir sem höfðu sett sína hugmynd í 

kassann höfðu ekki séð hana verða að veruleika en Jói sagðist hafa ruglast þegar hann 

skrifaði sína hugmynd, bað um að fá ís 3x á ári í staðinn fyrir að stinga upp á pipar-

kökubakstri 3x fyrir jólin. Hann sagðist ekki vera súr yfir því að hún hefði ekki verið 

framkvæmd heldur fannst það fyndið.  
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5.5 Tæknin 

Öll börnin sögðust nota tölvur eða síma á einhvern hátt en það er mjög misjafnt hversu 

mikilvægt slíkt tæki var í lífi barnanna. Börnin hafa öll aðgang að tölvum og símum heima 

hjá sér og flest eiga þau farsíma, annaðhvort snjall- eða takkasíma. Einnig kom það í ljós 

að það er algengt að börn fái að eiga gamla síma eða tölvur sem foreldrar eða systkini eru 

hætt að nota og eru jafnvel smávegis bilaðar. Alex, Haukur, Gústi og Jóakim eru þeir sem 

hafa mestan áhuga á tölvum og segjast mest vera á Youtube, í tölvuleikjum og á vefnum. 

Alex, sem að sinni sögn á Ipad, Kindle, síma, Wii-tölvu og Playstation 4, sagðist hafa verið 

að vafra um netið daginn áður:  

„. . .eins og ég fann eitthvað í gær á netinu þar sem það var verið að kenna 

forritun og mér finnst mjög gaman að forrita. . .og mig langar til að verða 

forritari þegar ég verð fullorðin.“ 

 

Alex hélt áfram og sagðist spila af og til tölvuleiki sem væru bannaðir börnum á hans aldri 

en það væri í lagi því flestir foreldrar leyfðu það alveg. Það kom í ljós að stelpur sækja 

töluvert minna í tölvur eða síma heldur en strákarnir samkvæmt því sem þær töluðu um í 

viðtölunum, en eiga þó flestar síma sem þær nota í öryggisskyni. Silja segist eiga 

takkasíma til þess að hringja í 112, ef það skyldi koma bófi á leikvöllinn. 

Það mátti líka sjá mikinn áhuga á tölvum og tölvuleikjum hjá Gústa og af svörum 

hans að dæma vildi hann frekar vera heima hjá sér í tölvunni, einn eða með vini sínum, 

heldur en að vera í Vaglaskógi.  

 Garðar segist tvímælalaust finna fyrir auknum skjátíma barna sem forstöðumaður 

og að hans mati er brottfall úr Stóraskógi skýr birtingarmynd þess. Aðspurður hvort hann 

liti á það sem vandamál, þá segir hann að það komi af og til upp tilfelli þar sem grípa þurfi 

inn í ef börnin láti truflast, en það sé ekki stórvægilegt. Börnin eru þá að hringja í foreldra 

sína og spyrjast fyrir um hitt og þetta segir hann, þrátt fyrir skýrar reglur um að slíkt sé 

ekki leyfilegt. Hann vill þó líta á þetta sem ákveðið nám í samskiptum. Hann segir: 

Við erum með Ipad-tölvur hérna og Playstation 4 og bjóðum upp á það og 

reynum að gera það svona sirka 1-2 í viku en við viljum frekar að þau séu hér í 

samskiptum hvert við annað í tölvunni…heldur en heima hjá sér.. því að við 

vitum að í meira en 90% tilvika þegar krakkarnir fara beint heim þá eru þau í 

tölvunni allan tímann. . .ekki að gera neitt annað. 
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Þegar Hanna er spurð að því hvort hún finni fyrir aukinni tækninotkun barna í Vaglaskógi, 

þá segist hún vissulega sjá það gerast en telur það þó ekki vera vandamál innan 

frístundaheimilisins. Hún heldur áfram:  

Maður hefur alveg heyrt það að börn, sérstaklega strákar, séu að fara heim 

beint í tölvuna og einstaka sinnum heyrum við hér að einhver sé í fýlu af því 

að hann vildi fara heim með Palla í tölvuna frekar en að koma í Vaglaskóg. . . 

svo heyrir maður líka alveg á foreldrunum að þau vilja frekar að barnið sé hér 

og það fái svo að stýra tölvutímanum . . . en hér er það bara bannað að vera í 

símanum eða Ipad, þeir eru bara geymdir ofan í tösku inni í fatahengi. . .við 

erum ekki mikið að lenda í vandræðum varðandi þetta. 

 

Bæði Garðar og Hanna segjast þó reglulega þurfa að minna bæði börn og foreldra á að 

símar séu ekki leyfilegir í Vaglaskógi, sökum þess að börn séu að reyna að hringja heim 

eða þá að foreldrarnir séu að hringja í farsíma barnanna. Skýrar reglur séu til staðar ef 

foreldrar þurfa að hringja á frístundaheimilið til þess að fá upplýsingar eða þurfa að koma 

einhverju til skila til barnanna. Hún nefnir eitt minnisstætt atvik:  

Við tókum eftir því einu sinni þegar brunabjallan fór óvart af stað hérna í 

vetur að það voru mjög mörg börn sem fóru að gráta af því að síminn var í 

töskunni og mamma yrði brjáluð ef síminn myndi brenna.Við vorum bara 

vóóó...það var sem sagt bakstur og það var bara reykur og allt fór í gang, 

þannig það var engin hætta skiluru… en við sendum foreldrum póst eftir þetta 

og línu á alla foreldra og tókum einmitt fram að það hefðu verið ansi mörg 

börn sem voru miður sín af því að þau náðu ekki í símann sinn, ekki til að láta 

mömmu vita að það væri í lagi heldur „ ég á svo dýran síma“ …og við tókum 

þetta fyrir í samveru með krökkunum og ræddum bara hvort þau haldi að 

mamma og pabbi yrðu ánægðari með að þau komust ósködduð út úr 

Vaglaskógi og sum börnin voru ekki viss. 

 

Hanna segir þetta atvik hafa verið ákveðin vitundarvakning fyrir sig sjálfa og foreldrana í 

leiðinni. En hún segist hafa fundið fyrir þakklæti í sinn garð fyrir að láta foreldrana vita að 

þessu til þess að geta leiðrétt þetta við börnin sín. Hanna upplifir þó að það sé munur á 

því hvernig síma börnin eiga, hvort um sé að ræða venjulegan takkasíma eða snjallsíma, 

það er alveg tvennt ólíkt og hegðunin er tengd því. 
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Þetta er ekkert mikið að trufla börn, það er eru svona nokkrir strákar í 4. bekk 

sem eru að láta truflast af því að þeir eru komnir með snjallsíma. . 

.PokemonGo og eitthvað svoleiðis, en ég myndi ekki segja að þetta væri 

vandamál, við erum ekki komin þangað.. sem betur fer. 

 

Hanna segir það þó mikilvægt að koma til móts við vilja barnanna og það sé alveg áhugi 

fyrir tölvuspilum og þess háttar innan Vaglaskógar. Leiðin sem þau kjósa að notast við er 

að bjóða upp á tölvuleikjaklúbba af og til, sem eru undir eftirliti starfsmanns og einungis 

spilaðir leikir þar sem fleiri en einn geta spilað saman og lítur hún á það sem ákveðna 

æfingu í samskiptum í leiðinni. Einnig nefnir Hanna að þau hafi eitt sinn látið reyna á það 

að hafa sérstakan tækjadag fyrir börnin þar sem þess var óskað, en svo reyndist enginn 

sérstakur spenningur fyrir því. Hún upplifir að börnunum þyki þægilegt að hafa ekki 

tækifæri til að vera mikið í tækjunum í Vaglaskógi og hafa þá frekar tækifæri til þess 

þegar dagurinn er búinn og heim er komið.  

 Greinilegt er að stelpurnar sækja meira í skapandi iðjur eins og föndur eða 

teikningar á meðan strákarnir eru meira í tölvunum og íþróttum. Grettir og Fannar höfðu 

þó orð á því að þeim fannst ekki sniðugt að vera alltof mikið með skjáinn fyrir framan sig 

og spjölluðu um félaga sinn: 

„Sumir eru með takkasíma en það er einn strákur í bekknum, hann Tumi, 

hann er mjög tölvusjúkur… hann má vera rosalega mikið í tölvunni, og líka í 

símanum, líka þegar hann er að labba…“ 

Þegar þeir voru spurðir út í hvað þeim fyndist um það, þá sagði Fannar:  

„Bara mjög skrítið, bara eins og einu sinni þá kom hann og ætlaði að leika við 

okkur, þá kom hann bara með Nintendo-tölvuna sína og var bara eiginlega í 

því… og ekkert með okkur… og hann á Playstation og bara fullt af tölvum… 

okkur finnst það smá skrítið.“ 

 

Það má skilja af þessum niðurstöðum að áhugasvið barnanna dreifist mjög vítt. Og þrátt 

fyrir töluverða tölvunotkun hjá ákveðnum einstaklingum eru aðrar iðjur eins og íþróttir 

eða tónlist líka til staðar, sem er jákvætt á móti. Það er í rauninni mjög fín lína þarna á 

milli, hvort hægt sé að horfa á skjátíma barna með jákvæðum augum eða hvort neikvæð 

hegðunarmynstur séu í tengslum við hann. 
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5.6 Hindranir 

Aðspurð þegar börnin eru spurð út í líðan sína þegar skólabjallan hringir í lok skóladags 

og þau leggja leið sína í Vaglaskóg, segjast flest þeirra upplifa góða tilfinningu. Sem minnir 

helst á létti, að það sé gott að standa upp frá lestri og reikningi og fara yfir í frjálsara 

umhverfi í Vaglaskógi. Grettir, Kristín, Gústi og Alex koma inn á það að suma daga væru 

þau meira til í að fara heim. Grettir lýsti sinni upplifun þannig: 

„Sko, það fer eftir því í hvernig stuði maður er í, svona kannski hvernig skap 

maður er með, eins og sumir eru kannski mjög leiðir þá vill maður bara sleppa 

Vaglaskógi og langar kannski bara heim…að kannski tala við mömmu sína um 

vandamálið eða fara bara inn í herbergi…“ 

 

Eins og hjá öllum er eðlilegt að dagamunur sé á líðan barnanna en það mátti sjá við 

greiningu viðtalanna að börnunum finnst flestum skemmtilegt í Vaglaskógi þegar vel 

liggur á þeim og þau finna sér eitthvað við sitt hæfi að fást við í hvert skipti. 

 Þegar allur þessi fjöldi barna er saman kominn er óhjákvæmilegt að stig áreitis og 

hávaða verði ansi hátt. Öll börnin sem talað var við höfðu verið á öðru frístundaheimili í 

bæði 1. og 2. bekk og hafa því dágóða reynslu af því að vera í stórum hópi af börnum í 

leik og samveru eftir skóladaginn. Vaglaskógur er töluvert stærri en Stóriskógur og það 

eru fjölmargir starfsmenn sem koma þar við sögu á hverjum degi.  

  Það kom reglulega upp í viðtölunum að börnunum þætti fjöldinn of mikill, að 

einingin væri of stór og kom sú hugmynd upp að hafa skipulagið eins og í 1. - 2. bekk, 

hver skóli fyrir sig eða þá að hafa 3. bekk saman og 4. bekk saman.  

 Einhverjir höfðu upplifað það að ekki væri hægt að koma til móts við þau þegar 

eitthvað bjátaði á. Fannar og Jóhann nefndu að þeir hefðu einhvern tímann lent í 

aðstæðum þar sem þeir þurftu aðstoð, hvor í sínu lagi, og starfsmenn hefðu ekki gefið sér 

tíma til þess að koma og aðstoða þá. Silja og Fjóla höfðu svipaða sögu að segja en þær 

upplifðu sig óöruggar með rútubílstjóranum sem ók rútunni frá skólanum þeirra að 

Vaglaskógi, en ekki hefði verið tekið mark á kvörtunum þeirra. Fannar hafði þessa 

skoðun: 

Hvernig líður mér þá? kannski ef vinir mínir eru búnir að meiða sig eða 

eitthvað, og kennari er kannski hjá einhverjum sem hefur meitt sig eitthvað 

pínulítið eða eitthvað, þá hlusta þeir ekki á mann þegar maður segir þeim að 
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vinur manns meiddi sig mjög mikið og segja kannski: ég kemst ekki núna, ég 

kem kaaanski á eftir. . . mér finnst þeð mjöög skrítið! 

 

Þetta var honum hjartans mál og hann virtist vera frekar ósáttur með þessa upplifun sína. 

Þetta lá ekki jafn mikið á hjarta Grettis, félaga Fannars en hann sagðist þó hafa upplifað 

þetta en ekki oft og vó þetta ekki jafn þungt í upplifun hans af frístundaheimilinu. 

Það var skoðun forstöðumannanna beggja að ef einhverju ætti að breyta þá væri það 

starfsmannamál. Þá bæði möguleikarnir að fá gott fólk til starfa til langtíma og að geta 

boðið upp á betri laun, sem væri þá aðdráttarafl á einmitt stöðugri starfshóp. Það er því 

hægt að segja að börnin finni vel fyrir þeim áhrifum sem mannekkla og rótering á 

starfsfólki getur haft á starfið.  

5.7 Samantekt  

Þessi rannsókn sýnir að upplifun barnanna sem tóku þátt er oftast jákvæð af sérstöku 

frístundastarfi fyrir 3. - 4. bekk og eru flest ánægð með dvöl sína þar en njóta sín best ef 

þau eru þar tvo til fjóra daga í viku, í stað fimm daga vikunnar. Einn drengur fann sig þó 

ekki innan frístundaheimilisins. Gögnin sýna að það er takmarkaður skilningur hjá 

börnunum á þeim lærdómi sem þau kunna að öðlast á frístundaheimilinu eða þá að 

lærdómur hafi aðra merkingu fyrir þeim. Sýn forstöðumannanna er sú að tækifæri til 

náms séu margvísleg og er það í hlut starfsmannanna að grípa þau á lofti og aðstoða 

börnin við að nýta sér þau.  

 Tekið er mið af hugmyndum um barnalýðræði í starfinu og telja 

forstöðumennirnir það vera lykilatriði í eflingu barnanna til þess að verða virkir 

þátttakendur í lífinu en skerpa þyrfti á vitund barnanna á mikilvægi þess. Niðurstöðurnar 

gáfu það sterkt til kynna að félagslegt gildi er mikið fyrir börnin í starfinu en þau leggja 

mikið traust á nána vini þar og jafningjahópurinn hefur mikið vægi á upplifanir þeirra. 

 Börnin hafa öll komist í kynni við tæknina og eiga öll sinn skjátíma en það er ólíkt á 

milli barna á hvaða hátt og hversu mikill hann er. Að mati forstöðumannanna hefur 

aukinn skjátími barna ólíkar birtingarmyndir á frístundaheimilinu, en þar sé litið á það 

sem tækifæri, frekar en vandamál.  

 Forstöðumennirnir búa yfir miklum eldmóði gagnvart starfinu og hafa sterka trú á 

því uppeldis- og forvarnarlega gildi sem það býr yfir, en ef þau mættu breyta einhverju þá 

væri það að manna betur og draga úr starfsmannaveltu til þess að skapa öruggara 

umhverfi fyrir börnin.  
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6 Umræða 

Markmiðið með þessu verkefni var að skilja og varpa ljósi á mikilvægi frístundaheimila 

fyrir börn í 3. og 4. bekk grunnskóla og athuga hvaða möguleg áhrif aukinn skjátími barna 

getur haft á frítíma þeirra. Einnig var markmiðið að varpa ljósi á upplifun og sjónarhorn 

forstöðumanna slíkra frístundaheimila. Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar 

og tengdar við fræðin með rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi en þær eru: Hver eru 

gildi þess að taka þátt á frístundaheimili fyrir 8-9 ára börn? 

 Hver eru viðhorf forstöðumannanna á gildi starfsins fyrir 8-9 ára börn? Hver eru viðhorf 

barna og forstöðumanna til óformlegs náms innan starfsins? Hver eru viðhorf barna og 

forstöðumanna til aukinnar skjánotkunnar barna? 

6. 1 Hver eru gildi þess að taka þátt á frístundaheimili fyrir 8 - 9 ára börn? 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þá ályktun að þátttaka á frístundaheimili hafi 

margvíslegt gildi fyrir 8-9 ára börn, þ.e. afþreyingar-, menntunar- og forvarnarlegt gildi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að það hafi mikið félagslegt gildi 

fyrir börnin að taka þátt í starfi frístundaheimilisins. Þar hafa þau tækifæri til þess að velja 

sér iðju eftir áhugasviði og í kjölfarið verja tíma með vinum sínum og öðrum börnum, úr 

þeirra eigin skóla og skólunum í nærliggjandi hverfum. Í doktorsrannsókn sinni komst 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2012) að áþekkum niðurstöðum um viðhorf barna til 

frístundaheimila, en þar kom í ljós að þar skapast mikilvæg tækifæri til félagslegra tengsla 

og lærdóms í gegnum leik og má vel tengja þær niðurstöður yfir á þessa rannsókn. 

Börnunum sem tóku þátt í þessari rannsókn finnst flestum skemmtilegt á 

frístundaheimilinu og upplifa ákveðinn létti þegar þau koma þangað eftir skóladaginn til 

að vera með vinum sínum. Þau vilja flest mæta nokkra daga í viku en ekki alla virka daga 

og flest eru börnin í öðrum tómstundarúrræðum sem kemur upp á móti tíma þeirra í 

Vaglaskógi. Einn drengur var þó fremur neikvæður, fann sig ekki innan Vaglaskógs og 

hefði frekar viljað fara heim eftir skóla og þá helst í tölvuna. Það er ákveðin vísbending 

um áhrif aukins skjátíma barna að ef hann er orðinn mikill þá getur hann ásamt fleiri 

orsakaþáttum haft mikil áhrif á líðan og upplifanir barna í frítíma sínum.  

 Sum barnanna hafa í samráði við foreldra sína ákveðið daga þar sem þau fara 
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beint heim eftir skóla og jafnvel hafa frjálsa mætingu, en vel er hægt að skilja að börnin 

eiga misgóða daga og ekki liggi alltaf vel á þeim. Það má líkja því við það að fullorðinn 

einstaklingur sé skikkaður til þess að mæta í líkamsræktarstöðina eftir hvern einasta 

vinnudag, óháð daglegu ástandi og álagi og hann langar stundum til þess að fara heim til 

sín og slaka á. Af þessu má draga þá ályktun að 8-9 ára börn hafa ríka þörf fyrir að hafa 

sveigjanleika og val í frítíma sínum. Einnig kom mjög skýrt fram að það skipti meginmáli 

að “bestiˮ vinurinn væri líka á frístundaheimilinu. Niðurstöður styðja við kenningar 

fræðimanna um mikilvægi jafningjahópsinsfyrir börn vegna þess að þau læra að treysta 

hvert öðru og geta speglað sig hvert í öðru (Berger, 2014). Niðurstöður rannsóknar 

Klerfelt og Haglund (2011) sýna fram á sömu niðurstöður en þar kom fram að börnunum 

þykir mikilvægast að hafa vini sína hjá sér á frístundaheimilinu.  

 Rannsóknin styður við það, að til þess að það hafi uppeldislegt gildi fyrir börn að 

taka þátt í starfi sem miðar að þeirra þroska og getu, sé nauðsynlegt að koma til móts við 

þarfir þessara barna. Það er einmitt það sem frístundaheimili fyrir 3. - 4. bekk ganga út á. 

Í samfélaginu í dag eru það ekki einungis foreldrarnir sem teljast til uppalenda barnanna 

heldur skipta þær stofnanir sem koma að uppeldi barna einnig máli, til að mynda 

frístundaheimilin. Það ætti því að vera forgangsatriði hjá hverju frístundaheimili að mæta 

þroska og þörfum barna á þeim stað sem þau eru. En samkvæmt kenningum Piagets er 

það lagt til að börn eigi að fá að fást við viðfangsefni sem hæfa þeirra þroskastigi (Piaget, 

1964). 

  Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa það í skyn að þroska barnanna sé mætt 

með því að hafa viðfangsefni með svipuðu sniði og börnin þekkja frá frístundastarfi í 1. og 

2. bekk nema með flóknari útfærslum og auknum kröfum í bland við þau verkefni sem 

þau hafa sjálf haft áhrif á og komið með inn í starfið. Að hafa sérstök frístundaheimili fyrir 

þennan aldurshóp er því mjög jákvætt og ef vel er staðið að starfinu ættu börn að vilja 

koma og verja tíma sínum á frístundaheimilinu. 

 Líkt og komið hefur fram skiptir jafningjahópurinn miklu máli (Berger, 2014). Í 

Vaglaskógi og Stóraskógi eru einungis börn í 3.- og 4. bekk, svo þau eru öll á sama aldri. 

Þau geta þar leikið sér við jafningja sína í frítíma sínum og hafa þau þar tækifæri til þess 

að hafa frjálsari samskipti heldur en í skólanum, sem dæmi og geta lært í gegnum leikinn 

og speglað sig við aðra. Kenningar Vigotsky eru byggðar á þeim hugmyndum að 

jafningjahópurinn skipti máli en hvert barn býr til sitt eigið hugtakanet en einstaklingar í 

sama hópi þróa svipað eða sameiginlegt hugtakanet sem inniheldur sömu fyrirbærin. Við 

það skapast sameiginleg merking og túlkun á reynslu og upplifun þeirra sem tilheyra 
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sama hópnum (Tudge, 1990) og eru frístundaheimilin kjörin vettvangur fyrir þessar 

tengingar barnanna. 

  Forstöðumenn frístundaheimilanna tveggja lögðu áherslu á að börnin upplifðu sig 

sem virka áhrifavalda í starfi frístundaheimilanna og að hlustað væri á skoðanir þeirra á 

því sem þeim viðkemur og tekið sé mark á þeim. Því virðist starfið að mörgu leyti vera í 

ágætu samræmi við Barnasáttmálann en í 12. grein hans kemur fram að börn hafi þann 

rétt að hlustað sé á þeirra skoðanir og þau fái að hafa áhrif í þeim málum sem þeim 

viðkemur með tilliti til þroska og aldurs þeirra. Í 14. grein sáttmálans kemur fram að börn 

eigi rétt á að fá að tjá sig og eigi að lifa við tjáningafrelsi (Barnasáttmálinn, e.d.) en það 

má vel segja að sé grunnurinn að gildu barnalýðræði. Það að viðhorfum barna er veitt 

athygli og unnið markvisst að gera börnin að virkum þátttakendum,eins og í Vaglaskógi 

og Stóraskógi , aðhyllist hugmyndir um félagsfræði bernskunnar. Þar eru börnin sjálf sem 

áhrifavaldar en ekki í hlutverki áhorfenda í sinni eigin tilveru (James, 2014). 

 Samvinna og virðing á milli barna og starfsmanna er lykilatriði til þess að skapa 

lýðræðislegan vettvang innan frístundaheimila. Niðurstöðurnar benda til þess að lagt sé 

upp með það að samband barna og starfsmanna byggi á gagnkvæmri virðingu og að 

börnin upplifi sig sem áhugaverð og mikilvæg. Það virðist vera rauður þráður í starfinu en 

þó eru atriði sem betur mætti fara. Eins og að leggja meiri áherslu á að framkvæma þær 

hugmyndir strax sem börnin leggja til í hugmyndakassann, svo þau upplifi á eigin skinni 

að þau hafi áhrif. Einnig að hvetja börnin enn frekar til þess að sitja fundina og vekja 

áhuga þeirra á því að vera áhrifavaldar. Í þessu samhengi má benda á kenningu Edelstein 

(2010) en hann taldi börn þjálfast í samskiptahæfni og það myndist samstarf á milli 

barnanna og starfsmanna þegar unnið er saman að verkefnum og ákvarðanatökum, sem 

getur gefið mikið af sér. Bæði börn og starfsmenn öðlast tækifæri til þess að blómstra en 

til þess að það virki sem best er mjög mikilvægt að því sé markvisst fylgt eftir. 

 Börnin í þessari rannsókn gáfu það í skyn að félagahópurinn skipti þau máli og 

hafa þau þörf fyrir álit jafningja og eru mikið fyrir að metast og miðla málum við jafningja 

sína. Frístundaheimili eru tilvalinn grundvöllur til þess, því þar læra börnin hvert af öðru 

og geta speglað sig (Berger, 2014). Þess vegna eru frístundaheimilin kjörinn vettvangur til 

óformlegs náms fyrir börnin, þrátt fyrir það að þau geri sér ekki grein fyrir því eða hafa 

ekki þroskann til þess að sjá það, eða skilgreina nám á annan hátt en fullorðnir.  

 Gögnin sýndu að forstöðumennirnir tveir hafi mikla trú á uppeldislegu gildi frí-

stundastarfsins og leitast eftir að leiða faglegt starf. Þeir telja að fjölbreyttar athafnir hafi 

áhrif á uppeldislegt gildi. Hanna nefndi í því sambandi hvernig leiklist og uppsetning leik-
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rita hafi átt fastan sess í starfinu hjá henni í Vaglaskógi og bæði börn og foreldar hafi haft 

góðar mætur á. Þá segir James (2005) að leiklist fyrir börn og ungt fólk sé uppspretta for-

varnarlegs gildis meðal annars gegn félagslegri útskúfun. Það að taka þátt í undirbúningi, 

uppsetningu og menningunni í kringum leiklistina gefi barni tækifæri til þess að blómstra 

og nærast andlega og félagslega.  

  Þá benda margar vísbendingar til þess að þátttaka á frístundaheimili hafi 

forvarnarlegt gildi, með því að styðja við virkni barna í jafningjahópnum. Leiða má að því 

líkum að barn sem fer eitt heim eftir skóla sé í meiri hætti á að einangrast félagslega. 

Waters og Moore (2002) halda því fram að það dragi töluvert úr líkum þess að barn fari 

út í áhættusama hegðun seinna meir ef það leggur stund á innihaldsríkt frístundastarf. Þó 

er vert að hafa í huga að niðurstöður rannsóknar Strandell (2010) bentu hins vegar til 

þess að sum börn hafa sterkt tengslanet í kringum sig eftir skóla, til dæmis vini, systkini 

eða aðra fjölskyldumeðlimi.   

 Í viðtölunum komu einnig fram upplýsingar um ýmislegt sem börnunum fannst að 

betur mætti fara. Börnin sem sóttu Vaglaskóg fannst fjöldi barna vera alltof mikill, en um 

260 börn eru skráð þar. Rétt er að ítreka að frístundaheimlið tekur á móti börnum úr 

þremur nærliggjandi skólum. Fjöldi barna og álag sem því fylgir hefur neikvæð áhrif á 

upplifun barnanna. Þeim finnst þau týnast svolítið í mergðinni og að starfsfólk sé oft of 

upptekið og hafi ekki tíma til að hlaupa til þegar eitthvað bjátar á. Sú hugmynd kom upp í 

rannsókninni að þjónusta hvern skóla fyrir sig eða hafa 3. bekk saman og 4. bekk saman 

til þess að bæta úr þessu. Í einni rannsókn voru sett fram fjögur atriði sem einkenna gott 

frístundastarf og voru þau: sterk bygging starfsins, gæði starfsfólks, afkastamikið samstarf 

og stöðug þróun (Afterschool Alliance, 2014) og ef þessi atriði haldast í hendur er hægt 

að tryggja gæði starfsins fyrir börnin og þróa það til hins betra með þarfir barnanna sem 

innblástur. 

6.2 Hver eru viðhorf forstöðumanna á gildi starfsins fyrir 8-9 ára börn? 

Forstöðumennirnir tveir hafa báðir mikla trú á því starfi sem þeir sinna og því uppeldis-

lega gildi sem það hefur fyrir börnin.                                                   -

lögð og í umsjá ábyrgra og reyndra aðila er líklegri til að hafa uppbyggjandi áhrif á líf 

barnanna en starf sem ekki er skipulagt og hefur ekki slíkan aðila í fararbroddi (Ungt fólk, 

2012). Þó svo að umræða hafi ekki skapast um árángursmarkmið frístundaheimilana við 

gagnasöfnun má vel skilja af svörum forstöðumannanna að þeirra markmið séu í samrými 

við þau drög sem til eru að árangursmarkmiðum sem gefin eru út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (2017). Þar er meðal annars lagt upp með að börnin upplifi 
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sig örugg, glöð og heilbrigð og að þau fái að vera virkir þátttakendur í starfinu og hafa 

áhrif á umhverfið sitt. Þar liggur einnig krafa um að stjórnendur og starfsmenn komi fram 

við börnin af virðingu og vinsemd og leggi áherslu á jákvæð samskipti við börn og 

fullorðna. Þar segir einnig að mæta eigi hverju barni á þeim stað sem það er þá stundina 

og gefa gögn þessarar rannsóknar það til kynna að svo sé gert eftir bestu getu. 

 Forstöðumennirnir segja þörfina fyrir starfið mjög mikla og er reynt eftir bestu 

getu að svara eftirspurn en biðlistar eiga það til að myndast, svo mikil er eftirspurnin. Það 

fer ekki á milli mála að aðsókn barna á þessum aldri hefur aukist en árið 2008 var hlutfall 

skráðra barna í 3. bekk 28% og aðeins 6% í 4. bekk en 2016 voru 71% barna í 3. bekk 

skráð og 35% barna í 4. bekk (Reykjavíkurborg, 2016). Það má því segja að eftirspurnin sé 

mikil í bland við það að aðsóknin minnki þegar þau eru komin í 3. og 4. bekk. Sem bendir 

til þess að það þurfi að gera ýmsar ráðstafanir til þess að mæta þörfum allra, sem og að 

halda í börnin svo þau missi ekki áhugann og hætti að mæta.  

 Á báðum frístundaheimilunum er lögð áhersla á virka þátttöku barna og að þau 

upplifi áhrif þátttöku sinnar og hafa áhrif á það starf sem að þeim snýr. Það hefur á 

undanförnum árum færst í aukana að leita til barna eins og jafningja og leita eftir 

hugmyndum og sjónarhornum þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Það að gefa 

börnunum rödd og veita þeirra skoðunum og upplifunum athygli er í anda hugmynda um 

félagsfræði barna en í þeirri kenningu, sem er tiltölulega ný af nálinni, er lögð áhersla á að 

virða börn sem börn en ekki óhæfa fullorðna (Priestley, 2003).  

 Gögnin gefa það til kynna að stefna um barnalýðræði sé ákveðinn rauður þráður í 

gegnum starfið á báðum frístundaheimilunum. Barnalýðræði á frístundaheimilum gerir 

það að verkum að börn læra að standa upp fyrir sjálfu sér, læra að tjá sig og hafa þannig 

áhrif og læra hvernig er að vera virkur þátttakandi í samfélaginu (Reykjavíkurborg, 2015). 

 Það er einróma sýn forstöðumannanna tveggja að starfið sem þeir standa fyrir 

hafi jákvæð áhrif á félagsþroska barnanna en þar eru þau í samveru og leik við jafningja 

sína, fá örvun frá jafnöldrum sínum og áskoranir í takt við aldur og þroska, en það er í 

samræmi við kenningar Jean Piagets um vitsmunaþroska barna (Piaget, 1964).  

 Samkvæmt 33. grein í lögum um grunnskóla (2008) er skylda að bjóða upp á val og 

fjölbreytt viðfangsefni og einnig að hugað sé að þörfum hvers og eins. Svo virðist sem 

farið sé eftir þeim lögum og reynt er að ná til allra og virkja börnin þar sem þau eru stödd, 

til dæmis með því að bjóða upp á klúbb fyrir börn með kvíðaraskanir eins og gert er í 

Stóraskógi.  
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 Ýmsar hindranir mæta þeim Garðari og Hönnu, ekki síst er höfuðverkur að manna 

stöður af góðu og hæfu fólki til þess að vinna þetta mikilvæga starf, en vinnutímar og 

laun hafa slæm áhrif. Þetta er í samræmi við rannsókn Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (2012) um 

að mikið álag væri á forstöðumönnum frístundaheimila þar sem þeir leiða faglegt starf. 

Störf á frístundaheimilum hafa ekki mikið vægi á vinnumarkaðnum og lítil umræða er um 

gildi þess í samfélaginu og í fjölmiðlum. Samkvæmt Soffíu Pálsdóttur (2008) eru 

starfskraftar frístundaheimila að mestu námsmenn í 30-50% hlutastarfi og lágmarkslaun í 

boði sem gerir starfið lítið eftirsótt. Forstöðumennirnir telja þetta vera helsta álagspunkt 

starfsins og vildu af mestu einlægni að þessu yrði breytt til hins betra með hag barnanna 

að leiðarljósi. Það skapar öryggi innan frístundaheimilisins og eykur jákvætt gildi þess að 

hafa gott og stöðugt starfsfólk. Húsnæðis- og starfsmannamál eru þar stærsta hindrunin 

en er þó ekki óyfirstíganlegt ef yfirvöld svara kallinu og halda rétt á spöðunum. 

6.3 Hvert er viðhorf barna og forstöðumanna til óformlegs náms innan 
starfsins? 

Það virðist vera raunin í þessu tilfelli en stór hluti barnanna sem tók þátt taldi sig ekki 

vera að læra í Vaglaskógi, önnur höfðu litla hugmynd um þá þekkingu sem þau öðluðust 

en þó voru raddir sem gerðu sér grein fyrir því að einhvers konar lærdómur færi fram. 

Þau gildi sem sett eru fram á vef frístundamiðstöðvarinnar Tjörnin, um innra starf 

frístundaheimilanna hafa töluvert uppbyggilega merkingu fyrir börnin. En lögð er áhersla 

á að þau læri að sýna ábyrgð, hjálpsemi, virðingu, vináttu og samvinnu, og með því að 

tileinka sér þessi gildi geta börnin öðlast mikil persónuleg verðmæti (Tjörnin, 2017). 

 Rannsóknin sýnir að forstöðumennirnir tveir telja mikil tækifæri felast í því að 

skapa börnum möguleika til óformlegs náms. Í raun er óformlegt nám grunnurinn að 

starfinu, það að öðlast þekkingu í gegnum leikinn og reynsluna er eitthvað sem erfitt er 

að sjá en börnin búa að til framtíðar. Óformlegt nám getur átt sér stað hvar sem er, en 

það getur verið að miklu leyti ósýnilegt þannig að einstaklingurinn áttar sig ekki endilega 

á því að hann er að læra (Colley, Hodkinson og Malcolm, 2003). 

 Það er skoðun fræðimanna að skipulagt frístunda- og tómstundastarf búi yfir 

mörgum tækifærum til náms og þekkingarmyndunar (Wolfe, 2014) og er það í anda 

viðhorfa forstöðumannanna. Þeirra sýn á óformlegt nám barnanna er að þau séu að læra 

samskipti í gegnum leiki og spil. Menntunargildi frístundastarfs er fólgið í því að börnin 

fást við skapandi verkefni þar sem frumkvæði og virkni eru höfð að leiðarljósi. Það færir 

börnum þekkingu og reynslu sem þau taka með sér og sem gerir þeim kleift að gefa af sér 

til samfélagsins. Þar öðlast börn óformlegt nám í gegnum reynslu sína (Reykjavíkurborg, 
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e.d.). Þar sem það á sér stað reynslunám hjá börnunum sem eru á frístundaheimilinu 

tengist það hugsmíðahyggju en hún snýst um það að læra sé ekki einungis að öðlast 

aukna þekkingu heldur er það flókið ferli þar sem börnin smíða og byggja upp sína eigin 

þekkingu. Þegar börn er í hóp með jafningjum sínum að takast á við verkefni og 

afþreyingar, bæði saman og út af fyrir sig, verður til reynsla sem verður síðan að 

þekkingu. 

6.4 Hver eru viðhorf barna og forstöðumanna til aukinnar skjánotkunnar 
barna? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að á frístundaheimilinu fer lítill tími í skjátíma eða 

tölvunotkun. Öll börnin sögðust hafa einhvern skjátíma og eru þá helst að tala um 

tölvunotkun eða síma, en það var misjafnt hversu mikinn og hversu mikill áhuginn virtist 

vera fyrir því. Forstöðumennirnir töldu það ekki vera stórvægilegt vandamál innan 

frístundaheimilanna en þar eru settar skýrar reglur þess efnis að bannað sé að vera með 

síma eða spjaldtölvur á meðan barnið er á frístundaheimilinu og slík tæki geymd í 

töskunum.  

 Út frá svörum forstöðumannanna tveggja má túlka það að ekki sé hægt að neita 

því að aukinn skjátími barna birtist í starfi þeirra og að þeir finni fyrir því í sínu starfi. Fyrir 

sum börn virkar það sem truflun að hafa síma meðferðis í töskunni sinni. Báðir 

forstöðumennirnir komu inn á það, að af og til kæmu upp tilfelli þar sem börn létu 

truflast af annaðhvort símanum sínum í töskunni eða af svokölluðum snjallúrum sem 

virka eins og símtæki. Þá eru börnin helst að hringja í foreldra til þess að spyrjast fyrir um 

eitthvað. Í rannsókn Strandell (2014) sýna niðurstöður að með því að gefa grænt ljós á 

síma barnanna inni á frístundaheimilinu sé verið að koma með „þriðja aðilann“ inn í 

starfið og brýtur það tengslanet barnanna, foreldranna og frístundaheimilisins. 

Utanaðkomandi félagsheimur barnanna kemur inn með símunum og virkar sem truflun 

fyrir sum börn . Það er þó ekki bundið við börnin því oft eru það foreldrarnir sem hringja í 

þau, vitandi að þeim á frístundaheimilinu, að sögn forstöðumannanna, og er það ákveðin 

skörun.  

 Það var tiltölulega ljóst að áhuginn á tölvunotkun og tækninni var sterkari hjá 

strákum heldur en stelpum í þessari rannsókn, en þó einstaklingsbundið þannig að erfitt 

er að alhæfa um það. Helst voru það nokkrir drengir sem töluðu mikið um áhuga á 

tölvum og tækni. En það er sambærilegt við það sem kemur fram í grein Amalíu 

Björnsdóttur sem sýnir fram á meiri áhuga drengja á tölvunotkun og nota þeir meira 
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tölvur en stúlkur. Tölurnar sýna að 65% drengja á móti 35% stúlkna í 3. bekk nota tölvu í 

að minnsta kosti þrjár til fjórar klukkustundir á viku (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Rannsókn Livingstone og Haddon (2009) ýtir einnig 

undir þá staðreynd að strákar eru áhugasamari um tölvur og tölvuleiki en stelpur en þar 

kemur fram að þeir eyða meira af sínum tíma í tölvuleiki heldur en stelpur, þó að þær hafi 

meiri samskipti á netinu. 

 Gögn þessarar rannsóknar sýna fram á að aukinn skjátími er á heildina litið ekki 

stórt vandamál innan frístundaheimilisins, truflun er ekki stórvægilegur vandi þrátt fyrir 

að það komi upp atvik. Hins vegar eru það hin börnin, sem ekki eru á frístundaheimilinu 

sem mögulega eru eftirlitslaus ein heima eða með vinum einhvern hluta af deginum, sem 

setja má spurningarmerki við. Hér í þessari rannsókn er erfitt að fá svar við því hver 

staðan er og varpar það því ekki ljósi á heildarstöðuna, en gefur innsýn í viðhorf þeirra 

barna sem hér var rætt við.  

  Það virðist eðlilegt í augum barnanna að hafa aðgang að Internetinu, hvort sem 

það er í síma, Ipad eða tölvu en misjafnt er þó hversu mikill og greiður aðgangurinn er. 

Börnin þekkja að öllum líkindum ekkert annað en að þau tilheyra þeirri kynslóð þar sem 

eðlilegt er að allt og allir séu nettengdir (Livingstone og Haddon, 2009). 

  Það virðist hins vegar vera val forstöðumannanna að líta frekar á skjátíma sem 

tækifæri til óformlegs náms sem vinna má með frekar en að líta á það sem vandamál sem 

þarf að berjast á móti eða laga, það væri erfiður bardagi. Það má lesa úr því að 

forstöðumennirnir tveir séu tilbúnir að grípa tækifæri þegar þau gefast og snúa 

mögulegum vandkvæðum upp í uppbyggjandi athafnir. Vinna með aukinni tækniþróun 

frekar en á móti henni, því það getur reynst erfitt. Það er í rauninni það sem 

vakningarátakið SAFT ( Samfélag, fjölskylda, tækni) snýst um, en þar er lagt upp með að 

börnum sé kennt og leiðbeint á þennan stóra tækniheim til þess að geta notað hann rétt 

og þau verði meðvituð um hættur sem þar geta leynst. Á frístundaheimilunum eru 

tölvuklúbbar ávallt undir stjórn starfsmanna og börnin spila leiki hvert við annað, en þó 

kom ekki fram í rannsókninni hvort sérstök fræðsla fari þar fram um hættur Internetsins.  

 Þegar horft er til dæmisögu Hönnu um viðbrögð barnanna þegar brunabjallan fór í 

gang og þau voru ekki viss hvort foreldrarnir yrðu sárari yfir því að missa síminn eða að 

þau myndu slasast. Það getur því haft neikvæð áhrif á börnin að bera ábyrgð á dýrum 

tækjum og mögulega er sú ábyrgð allt of mikil fyrir einhver börn.  

 Viðmót barna og forstöðumanna er jákvætt en bæði börn og fullorðnir þurfa að 

hafa þekkingu á þeim hættum sem geta fylgt auknum skjátíma barnanna, sérstaklega ef 
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börn eyða of miklum tíma fyrir framan skjáinn því það gæti leitt til neikvæðrar áhættu-

hegðunar, þegar til lengri tíma er litið. Samanber rannsókn á vegum Rannsókna og grein-

ingu sýnir að 13,4% drengja í 5. bekk eyða meira en fjórum klukkustundum á dag í 

tölvunni, en það myndi ekki teljast til hollustu fyrir barn. Það er hægt að álykta það að ef 

barn leggur stund á innihaldsríkt starf sem miðar að þeirra þroska og þörfum í 3. og 4. 

bekk muni það öðlast jákvæða reynslu og þekkingu. Sem byggir upp áhuga fyrir því að 

það verji frítíma sínum í innihaldsríka iðju þegar það verður eldra. 

6.5 Hagnýtur lærdómur 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að það sé heilmikil þörf fyrir sérstakt 

starf fyrir börn í 3. - 4 bekk. Jafnframt sýna þær að rannsóknin sé þarft innlegg í flóru 

rannsókna á gildi frístundaheimila fyrir börn, og þá sérstaklega 8-9 ára börn. Almenn 

frístundaheimili þar sem börn frá 1. bekk upp í 4. bekk eru undir sama hatti og verja þar 

saman frítíma sínum svara líklega ekki þörfum eldri barnanna nægilega vel. Er það talin 

ein ástæða þess að þau hætta að sækja í frístundina og vilja frekar fara heim þar sem þau 

ráða sér meira sjálf. Hér dregur höfundur saman hagnýtan lærdóm rannsóknar og setur 

fram tillögur sem gagnast við stefnumótun og skipulag starfsins 

 Sérskipulagt starf fyrir 8-9 ára börn - Rannsóknin sýnir að börnunum þótti 

mikilvægt að geta sótt sérstakt frístundaheimili fyrir sinn aldurshóp. Þróunin sem orðið 

hefur innan Reykjavíkurborgar sýnir að þátttaka 8-9 ára barna hefur aukist mjög með 

tilkomu sérstakra frístundaheimila fyrir þann aldurshóp. Einnig má sjá fyrir sér að hægt sé 

að skipuleggja starf fyrir þau innan almennra frístundaheimila, t.d. með því að útvega 

þeim sérstakt húsnæði og breyta vali og klúbbastarfi. Fleiri frístundaheimili í Reykjavík 

ættu að taka mið af þessu starfi sem unnið er með fyrir börn í 3.-4. bekk og önnur 

sveitarfélög ættu að taka þetta til fyrirmyndar. Einnig er uppeldis- og forvarnargildi þess 

töluvert í ljósi þess að börnin eru í umsjá fullorðinna. Þau eru að mynda tengsl við bæði 

börn og fullorðna og þekkingu í gegnum reynslu sem þau myndu líklegast ekki öðlast ef 

þau færu aldrei á frístundaheimili og væru eftirlitslaus heima og í einhverjum tilfellum 

með ótakmarkaðan skjátíma á meðan. 

 Fjöldi barna - Niðurstöður sýndu berlega að börnin töldu frístundaheimilið vera of 

stórt, það er fjöldi barna var mjög mikill sem olli áreiti og einnig því að erfitt gat verið að 

ná sambandi við önnumkafið starfsfólk. Það virtist þó vera þannig að í raun er ákjósan-

legra fyrir börn að vera nokkra daga í viku á frístundaheimili, ekki alla daga, svo að þau 

hreinlega brenni ekki út og hætti að vilja mæta. Á þessum aldri hafa börnin meiri þroska 
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og eru sjálfstæðari og er rökrétt að þau fái að verja sínum frítíma í það sem hentar þeim 

og þeirra þroska og þörfum.  

 Vinna markvisst með lýðræði - Þrátt fyrir hugmyndakassa og að forstöðumenn 

vildu efla barnalýðræði, þá voru börnin sem tóku þátt í þessari rannsókn ekki mjög 

meðvituð um að þau gætu haft áhrif. Það virðist þurfa að skerpa á lýðræðisvitund 

barnanna en þau upplifðu sig ekki hafa marktækt áhrifavald. Sum þeirra höfðu lagt inn 

sínar hugmyndir en ekki fengið þær framkvæmdar og önnur höfðu aldrei nýtt sér 

hugmyndakassann. Það væri hægt að koma slíkri fræðslu inn í skólana eða þá útfæra 

klúbba eða samræðuhópa á frístundaheimilinu á spennandi hátt til þess að fræða þau um 

lýðræði og mikilvægi þess.  

Stjórnvöld - Nú þegar niðurstöður þessarar rannsóknar hafa sýnt fram á mikilvægi 

sérstakra frístundaheimila fyrir börn í 3. - 4. bekk er kjörið að skora á stjórnvöld að leggja 

meiri áherslu á framfærslu slíkra verkefna. Það þyrfti að setja aukna fjármuni í starfið til 

þess að geta haft laun starfsmanna eftirsóknarverð og í kjölfarið væri hægt að efla öryggi 

barnanna með traustum og hæfum starfsmönnum. 
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7  Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi frístundaheimila fyrir 8-9 ára börn og ljósi varpað á 

slíkt starf með því að taka viðtöl við 11 börn og tvo forstöðumenn. Þetta verkefni 

höfundar, bæði söfnun fræðilegra gagna og síðan rannsóknin sjálf beindi sjónum að 

mikilvægi og nytsamlegu viðhorfi og upplifun bæði barna og forstöðumanna 

frístundaheimila fyrir börn í 3. og 4 bekk.  

Að mati höfundar er afar mikilvægt að huga vel að börnum, þörfum þeirra og upp-

lifunum. Þau taka reynsluna og upplifanirnar með sér út í lífið og búa að þeim til æviloka, 

það má því ekki taka neinu sem snertir af hálfum hug. Höfundur vonast því til þess að 

með þessari rannsókn aukist skilningur á því hvernig börnin upplifa vinnudag sinn og gildi 

frítímans.  

Lærdómurinn sem höfundur dró af vinnslu þessa verkefnis er ómetanlegur og 

gengur hann ánægður frá borði, þrátt fyrir að sitthvað hefði betur mátt fara. Nándin og 

upplifunin við að tala við viðmælendurna og fá þeirra upplifanir hreint út, gaf 

rannsókninni ákveðinn blæ sem hefði misst gildið ef aðrar rannsóknarleiðir hefðu orðið 

fyrir valinu. Það er mín tilfinning eftir þetta ferli að það sé mjög vel staðið að rekstri 

þessara tveggja frístundaheimila sem hér komu við sögu. Forstöðumenn og þeirra 

starfsfólk virðast vera meðvituð um þau gildi sem starfið býr að og leggja sig fram við að 

aðstoða börnin að nýta frítíma sinn vel. Með markmið rannsóknarinnar ávallt í huga þótti 

höfundi áberandi og áhugavert hve kynjamunur kom ríkt fram bæði varðandi hegðun, 

áhugamál og fas og kveikti það áhuga að kynna sér það betur í komandi framtíð. Einnig 

væri áhugavert að rannsaka önnur sveitafélög til þess að varpa ljósi á stöðuna þar og ekki 

væri síður áhugavert að rannsaka viðhorf þeirra barna sem ekki eru skráð á 

frístundaheimili. 

 

 

 

 

 



66 

 

Heimildaskrá 

Afterschool Alliance. (2014). Taking a Deeper Dive into Afterschool: Positive Outcomes 

and Promising Practices. Sótt 11. júlí 2017 af: 

http://www.afterschoolalliance.org/documents/Deeper_Dive_into_Afterschool.pdf 

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen. (2009). Tíminn eftir skóla 

skiptir líka máli. Um tómstundir og frítíma nemenda í 1., 3., 6. og 9. bekk grunnskóla. 

Netla, veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt 4. september 2017 af: 

http://netla.khi.is/greinar/2009/010/index.htm 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hrefna Pálsdóttir (2012). 

Ungt fólk 2012 - Hagir og líðan grunnskólanema í 8. -10. bekk. Rannsóknir og 

greining. Mennta-og menningarmálaráðuneytið. Sótt 11. nóvember 2016 af: 

http://www.rannsoknir.is/media/rg/skjol/Ungt-folk-2012.pdf 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Erla M. J. Tölgyes, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hrefna 

Pálsdóttir og Margrét L. Guðmundsdóttir. (2015). Ungt fólk 2015 - Hagir og líðan 

grunnskólanema í 5., 6. og 7. bekk. Rannsóknir og greining. Mennta- og 

menningamálaráðuneytið. Sótt 30. ágúst 2017 af: 

https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Velferdarsvid/rannsoknin-ungt-folk-a-

islandi-2015.pdf 

Barnasáttmálinn. (e.d.). Barnasáttmálinn. Sótt 4. nóvember 2016 af 

 http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn.html.  

Berger, K. S. (2014). The Developing Person Through the Lifespan. (9. útgáfa) New York: 

  Worth Publishers. 

Berk, L. E. og Winsler, A. (1995). Scaffolding Children´s Learning: Vygotsky and Early 

Childhood Education. Washington D.C: NAEYC. 

Charmaz, K. (2004). Grounded theory. Í Hesse-Biber, S. N. og Leavy, P. (ritstj.), 

 Approaches to qualitative research. New York: Oxford University Press. 

Caldwell L. og Smith, E. (1995). Health behaviors of leisure alienated youth. Leisure and 

Scociety, 18. Ef um tímarit er að ræða er þetta gert svona 45 (2), 10-36. 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 

 traditions. London: Sage Publications. 

Colley, H., Hodkinson, P. og Malcolm, J. (2003). Non-formal learning: Mapping the 

conceptual terrain. A consultation report. Sótt af 

http://infed.org/archives/etexts/colley_informal_learning.htm 



 

 

67 

 

 

Duffy, T. M. og Cunningham, D. J. (1996). Constructivism; implications for the design and 

delivery of Instruction. Í D. H. Jonassen (ritstjóri), Educational Communications and 

Technology. New York, NY: Simon & Schuster MacMillan. 

Egan, G. (2010). The skilled helper: a problem-management and opportunity-

development approach to helping (9.útgáfa). Belmont, California: Brooks/Cole 

Cengage Learning.  

Feldman, A. F. og Matjasko, J. L. (2005). The role of school-based extracurricular 

 activities in adolescent development: A comprehensive review and future 

 directions. Review of  Educational Research, 75 (2). 

Forsberg, H. og Strandell, H. (2007). After-school hours and the meanings of home. Re-

defining Finnish childhood space. Children‘s Geographies (5)4. 

Garth, B. og Aroni, R. (2003). I value what you have to say: Seeking the perspective of 

children with a disability, not just their parents. Disability and Society, 18(5) 

Geertz, C. (2006). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. Í H. L. 

Moore og T. Sanders (ritstj.), Anthropology in theory : issues in epistemology. 

Malden, MA: Blackwell Pub., Sótt 16. júní 2017 af 

http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip055/2004030888.html 

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. og Chadwick, B. (2008). Conducting qualitative interviews 

with school children in dental research. Br Dent J, 204(7). Sótt 24. júlí 2017 af 

http://dx.doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.245 

Gretar L. Marinósson. (2004). Etnógrafía í skólum. Glefsur úr rannsóknardagbók. Glæður, 

1. 

H       S        . (2014). M                c       ‘       -school centres: stretching of 

place and control, Mobilities, 9:2, 256-274, DOI: 10.1080/17450101.2013.802488 

Hennink, M., Hutter I. og Bailey, A. (2011). Qualitative research methods. London; 

Thousand  Oaks, CA: Sage.  

Hinkley, T., Verbestel, V., Ahrens, W., Lissner, L., Molnár, D., Moreno, L. A. og Veidebaum, 

T. (2014). Early childhood electronic media use as a predictor of poorer well-being: a 

prospective cohort study. JAMA pediatrics, (5). 

Hohmann, M. og Weikart, D. P. (2002). Educating young children: Active learning 

practices for preschool and child care programs. Ypsilanti, Mich.: High/Scope Press. 

James, A., Jenks, C. og Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Cambridge: Polity Press. 

James, N. (2005). ‘Actup!’ Theatre as education and its impact on young people’s 

 learning. Sótt  af 

 https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/8512/1/working_paper46.pdf 



68 

 

Jeffs, T. og Smith, M. (2005). Informal education: Conversation, democracy and learning. 

Nottingham: Educational Heretics Press. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2008). Þátttaka barna. Í Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

 Garðarsdóttir (ritstj.). Sjónarmið barna og lýðræði í leikskólastarfi. Reykjavík: 

 Háskólaútgáfan: Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna. 

Klerfelt, A. og H        B. (2011). S                ‒         ä                    

med fritids [Discussion walks – narratives of children on the meaning of leisure-time 

centre]. Í A. Klerfelt & B. Haglund (ritstj.), Fritidspedagogik. Fritidshemmets teorier 

och praktiker, (155‒181). S  c     : L    . 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir. (2009). Frístundaheimili fyrir sex til níu ára börn í reykvísku 

skólastarfi. Uppeldi og menntun, 18 (1). 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2012). Care, learning and leisure: The organisational identity of 

after-school centres for six-to-nine year old children in Reykjavík. Doktorsritgerð. Sótt 

af: https://skemman.is/bitstream/1946/16754/1/phd%20thesis%20palsdottir.pdf 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir. (2014). Könnun á starfsemi frístundaheimila haustið 2013. Sótt 

af:https://www.menntamalaraduneyti.is/media/forsidumyndir/SKYRSLA_Konnun_Le

ngd-vidvera_2013.pdf 

L w    A.    L     y  G. (2000).       c     C       ’  P     c     . O    University 

Press: Buckingham – Philadephia 

Leitner, M. J og Leitner, S. F. (2012). Leisure Enhancement (4 útgáfa). Urbana: Sagamore 

Publishing. 

Lichtman, M. (2010). Qualitative Research in Education (2. útgáfa). Thousand Oaks: SAGE. 

Liepolt, W. og Wilson, S. Y. (2004). Constructivism as a Paradigm for Teaching and 

Learning. Consept to Classroom. Thirteen: ed. online. Sótt af: 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html 

Livingstone, S. og Haddon, L. (2009). Kids online: Opportunities and risk for children. Great 

Britain:The Policy Press 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 

McLeod, J. og Yates, L. (2006). Making modern lives: Subjectivity, schooling, and social 

change. New York: State University of New York Press. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2014). Könnun á starfsemi frístundaheimila 

haustið 2013. Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Sótt af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/forsidumyndir/SKYRSLA_Konnun_Lengd

vidvera_2013.pdf 

Mennta- og menningamálaráðuneytið. (2017). Árangursmarkmið og árangursviðmið fyrir 

frístundastarf á frístundaheimilum fyrir 6 -9 ára börn. Reykjavík. Sótt af: 

http://www.fiaet.is/Files/Skra_0077120.pdf 



 

 

69 

 

 

Merleau-Ponty, M. (2011). Phenomenology of perception (D. A. Landes þýddi). Abingdon, 

Oxon: New York-Routledge. 

Meyvant Þórólfsson. (2003). Tími, rúm og orsakasamband - Nám sem félagsleg hugsmíði. 

Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands. Sótt 17.júlí 2017 af: http://netla.khi.is/greinar/2003/001/index.htm. 

Piaget, J. (1964). Development and Learning. Í M. Gauvain & M. Cole (Ritstj.), Readings on 

the development of children (4.útgáfa). Madison Avenue, NY: Worth Publishers.  

Priestley, M. (2003). Disability: A life course approach. Cambridge: Polity Press. 

Raymond, C. og Schoug Larsen, I. (2002). Børns oplevelse af en forlænget skoledag. 

Psykologisk Rådgivning & Organisationsudvikling. Sótt 31. ágúst 2017 af http://www. 

bupl.dk/web/internet.nsf/(Print)/8CA0AB8E0C3A0AC4C1256C44003B2D6A!Op 

enDocument 

Reykjavíkurborg. (e.d.). Gildi frístundastarfs. Sótt 15.júlí 2017 af: 

http://reykjavik.is/foreldravefurinn/gildi-fristundastarfs 

Reykjavíkurborg. (2007). Foreldrahandbók frístundaheimila ÍTR. Sótt 14.júlí 2017 af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/foreldra_handbok_itr_

w eb.pdf 

Reykjavíkurborg. (2015). Starfsskrá frístundamiðstöðva: Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar. Sótt 6. ágúst 2017 af: 

http://reykjavik.is/sites/default/files/starfsskra_fristundamidst_2015-lores.pdf 

Reykjavíkurborg. (2016). Borgarráðssamþykkt um starfssemi og rekstur frístundaheimila 

Reykjavíkurborgar. Sótt 3. mars 2017 af: 

http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/borgarr__ssam_ykklok2

010.pdf 

Reykjavíkurborg. (2017). Frístundamiðstöðvar. Sótt 30. ágúst 2017 af: 

http://reykjavik.is/fristundaheimili 

Reykjavíkurborg. (2017). Tjörnin: Starfsáætlun 2016 - 2017. Sótt 29.ágúst 2017 af: 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/107_10.5_starfs_

tlun_tjarnarinnar_2016-2017_pdf.pdf 

Samfélag, fjölskylda, tækni –SAFT. (e.d.). Hvað er SAFT? Sótt 26. október 2016 af 

http://saft.is/umsaft/hvadersaft/ 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2012). Frostheimar-safn frístundaheimili fyrir 

börn í 3. og 4. bekk í Vesturbæ. Sótt 27. ágúst 2017 af:  

http://nyskopunarvefur.is/files/frostheimar_ _safnfristundaheimili.pdf 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2015). Viðmið og vísbendingar: fyrir innra og 

ytra mat á gæðum frístundastarfs. Í Björk Ólafsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir 



70 

 

(ristj.) Sótt 30.ágúst 2017 af: 

http://reykjavik.is/sites/default/files/Frettir_skjol/vidmid_-

_mat_i_fristundastarfi_0.pdf 

Sigríður Halldórsdóttir (2003). Vancouver skólinn í fyrirbærafræði. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og  Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurjón Björnsson. (1992). Formgerðir vitsmunalífsins. Kenningar Jean Piaget um 

vitsmunaþroskann. Hið íslenska bókmenntafélag. 

Smith, F. og Barker, F. (2002). Out of school clubs at the boundary of home and school. Í 

R. Edwards (ritstj.), School’s Out. Children, Home and School. Regulation, Autonomy 

or Connection? London: Routledge and Falmer. 

Soffía Pálsdóttir (2008). Meiri festa í starfsfólki frístunda-heimila. 24 stundir, bls. 8. 

Snowman, J. og McCown, R. (2011). Psychology applied to teaching, (13), Belmont: 

Wadsworth. 

Tjörnin. (2017). Aðgerðaráætlun Frostheima árið 2017-2018. Sótt 5. september 2017 af: 

http://tjornin.is/wp-content/uploads/sites/12/2016/11/agerartlun-frostheima-2017-

2018.pdf 

Tudge, J. (1990). Vygotsky and education. Instructional implications and applications of 

sociohistorical psychology. Í Moll, L. C (ritstj.). New york: Cambridge University Press 

Umboðsmaður barna. (2010). Líðan barna - könnun umboðsmanns barna vorið 2010. Sótt 

1.september 2017 af: https://barn.is/media/18912/skyrsla-

lidan_barna_konnun_ub_2010.pdf 

Vanda Sigurgeirsdóttir. (2010). Skilgreining á hugtakinu tómstundir. Netla: Veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt 21. júlí 2017 af http://netla.hi.is/menntakvika2010/025.pdf 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands nr. 2/2014 

Vygotsky, L. (1978). Interaction Between. Learning and Development. Í Cole og Gauvain 

(ritstj.) Readings on the Development of Children. N w Y   : Sc     fic. 

Waters, L. E. og Moore, K. A. (2002). Reducing latent deprivation during unemployment: 

The role of meaningful leisure activity. Journal of occupational and organizational 

psychology, 2002(75) 

Weinstein, E. C. og Selman, R. L. (2016). Digital Stress: Adolescents personal accounts. 

New Media & Society, 18(3), doi:10.1177/1461444814543989 

Wolfe, J.M. (2014). Approaches to Visual Search: Feature Integration Theory and Guided 

Search. Í A. C. Nobre & S. Kastner (ritstj.). Oxford Handbook of Attention. New York: 

Oxford University Press. 



 

 

71 

 

 

Edelstein, W. (2010). Lýðræði verður að læra. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt 13. ágúst 2017 af 

http://netla.hi.is/greinar/2010/005/index.htm 

Zahavi, D. (2008). Fyrirbærafræði (Björn Þorsteinsson þýddi). Reykjavík : Háskólaútgáfan. 

 

 

 

  



72 

 

Viðauki A: Leyfisbréf 

Háskóli Íslands 2017 

Uppeldis- og menntunarfræðideild 

Meistaraverkefni 

 

Kæri viðtakandi, 

 

Ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að taka þátt í rannsókn minni. 

 

Ég heiti Regína Jónsdóttir og er á mínu lokaári í uppeldis- og menntunarfræði í Háskóla 

Íslands og er að skrifa ritgerð um gildi frístundastarfs fyrir börn í 3. – 4. bekk í 

grunnskólum í Reykjavík. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifanir og sýn 

bæði barna og forstöðumanna á gildi skipulagðs frístundastarf fyrir börn í 3.- 4. bekk og 

er rannsóknin í samstarfi við leiðbeinanda minn Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur, lektor við 

Menntavísindasvið, kolbrunp@hi.is. 

 

Ég lofa fullum trúnaði og kem í veg fyrir að persónuupplýsingar séu rekjanlegar með því 

að nota dulnefni yfir öll þau nöfn sem kunna að koma fram, hvort sem að það eru 

persónur eða staðir.  

Með þínu leyfi mun ég taka viðtalið upp til að auðvelda mér úrvinnslu. Ég mun afrita 

viðtalið og eyða því síðan.  

Ekki eru nein svör rétt eða röng heldur leitast ég einungis eftir þinni upplifun og sýn á 

málefnið.  

 

------------------------------------------------- 

Regína Jónsdóttir  

rej8@hi.is 693-1806 
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Viðauki Á: Leyfisbréf til foreldra 

Kæri foreldri / forsjármaður, 

 

Ég heiti Regína Jónsdóttir og er á mínu lokaári í Sálfræði í uppeldis- og menntunarfræði 

við Háskóla Íslands og er að skrifa meistararitgerð um gildi frístundastarfs fyrir börn í 3. – 

4. bekk í grunnskólum í Reykjavík. Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á 

upplifun og sýn bæði barna og forstöðumanna frístundaheimila í Reykjavík á skipulagt 

starf fyrir þennan aldushóp með aukinn skjátíma barna í huga. Rannsóknin unnin í 

samstarfi við leiðbeinanda minn, Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur, lektor við Menntavísindasvið 

(kolbrunp@hi.is). 

 

Ég leitast því hér með eftir leyfi til þess að taka viðtal við barnið þitt en viðtölin verða 

tekin við börnin tvö og tvö í senn í þeim tilgangi að þeim líði sem best. Með þínu og 

barnsins leyfi mun ég taka viðtalið upp til þess að auðvelda mér úrvinnslu, afrita það 

síðan og loks eyða því.  

 

Ég lofa fullum trúnaði og kem í veg fyrir að persónuupplýsingar séu rekjanlegar með því 

að nota dulnefni yfir öll þau nöfn sem kunna að koma fram, hvort sem að það eru 

persónur eða staðir. Það eru engin svör rétt eða röng heldur er einungis leitast eftir 

upplifun og sýn barnsins á málefnið. Ef þú/þið óskið eftir því að barnið þitt taki ekki þátt í 

þessari rannsókn þá vinsamlegast hafið samband við XXX XXX@reykjavik.is  

 

------------------------------------------------- 

Regína Jónsdóttir  

rej8@hi.is - s. 693-1806 

 

 

 

 

  



74 

 

Viðauki B: Viðtalsrammi 1 
 

• Kynning á mér og rannsókninni 

• Kynning á viðmælanda – Nafn, aldur, staða og starfsaldur 

• Hvernig er venjulegur dagur í XXX? Hvernig fer hann fram. 

• Hvenær kom sérstakt starf fyrir 3. – 4. Bekk til sögunnar og af hverju 

• Hvernig myndir þú lýsa helstu markmiðum starfsins í XXX? 

• Hvert er hlutverk starfsfólks? 

• Hvernig er fyrirkomulagið á því hvernig verkefni dagsins eru valin? 

• Er einhver stefna sem þið vinnið sérstaklega eftir? 

• Hver er þín sýn á forvarnargildi starfsins? 

• Hvernig birtist tölvu og snjallsímanotkun barna hér í starfinu á Frístundaheimilinu? 

• Ef einhverju mætti breyta í starfinu hér, hverju myndir þú breyta eða bæta við? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við, sem ég gæti haft gleymt að spyrja útí? 

• Elta/probba svörin – Geturu sagt mér meira, geturu lýst þessu betur 
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Viðauki C: Viðtalsrammi 2 

 

 Opnun - Kynning á mér til þess að börnin viti örlítið um mig 

 Börnin segja aðeins frá sér - nafn - aldur - skóli 

 Hvað upplifir þú þegar skólinn er búinn og þið eruð á leiðinni í XXX? Hvernig líður 

þér þá? 

 Geturðu sagt mér frá valinu og hópastarfinu í XXX? 

 Hvað finnst þér skemmtilegast // leiðinlegast að gera í XXX? 

 Hvað gerir starfsfólkið í XXX? 

 Hvernig finnst þér að góður starfsmaður eigi að vera? 

 En heima, hvað gerirðu þegar þú ert búinn í XXX? 

 Hvað heldur þú að þú værir að gera ef þú færir ekki í XXX eftir skólann? 

 Hver ákveður hvort að þú farir í XXX eða ekki? (foreldrar eða þú) 

 Varstu á frístundaheimili þegar þú varst í 1. og 2. Bekk? Ef já, hvernig var það 

öðruvísi en XXX? 

 Getur þú sagt mér hvort þér finnist þú læra eitthvað í XXX? 

 Eru margir úr bekknum þínum í XXX? 

 Ertu að æfa eitthvað? íþrótt, hljóðfæri, annað. 

 Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í XXX ef þú mættir ráða? 

Eitthvað sem þú vilt segja mér meira um XXX eða það sem skiptir þig máli eftir 

skóla? 

 


