
 

 

  

 

 

 

 

 

 

„Kannski getum við öll lært hvort af öðru“ 

Viðhorf grunnskólakennara á yngsta stigi til frístundaheimila 

 

 

Elsa A. Serrenho Valdemarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 

 





 

„Kannski getum við öll lært hvort af öðru“ 

Viðhorf grunnskólakennara á yngsta stigi til frístundaheimila 

 

 

Elsa A. Serrenho Valdemarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Kolbrún Þ. Pálsdóttir  

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðhorf grunnskólakennara á yngsta stigi til frístundaheimila 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

í Grunnskólakennarafræði við kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Elsa A. Serrenho Valdemarsdóttir 2018  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

  

Reykjavík 2018  



3 

Ágrip 

Grunnskólar og frístundaheimili á höfuðborgarsvæðinu hafa ólík hlutverk þegar kemur að 

námi barna. Hið formlega nám sem á sér fyrst og fremst stað í skólum en á 

frístundaheimilum er áherslan lögð á óformlegt nám og leik barna. 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða viðhorf grunnskólakennara á yngsta stigi til 

frístundaheimila, starfsins sem á sér stað þar og hvernig samstarfi þessara tveggja 

stofnanna er háttað. 

Tekin voru viðtöl við fjóra grunnskólakennara og dregin fram þemu sem þar komu 

fram. Í ljós kom að kennararnir töldu allir að samstarfið á milli skóla og frístundaheimila 

væri mikilvægt en höfðu þó ólíka reynslu af þessu samstarfi. Hluti kennaranna vissi lítið 

um skipulag frístundaheimilanna og formlegt samstarf var ekki mikið jafnvel þótt kennarar 

myndu vilja hafa aukið samstarf. Það er augljóst að stefnan varðandi samþættingu skóla 

og frístundar og markmið með samvinnu þessara stofnanna er ekki alltaf í takt við reynslu 

kennaranna á vettvangi.  

Ef þessar tvær stofnanir myndu auka samstarfið sín á milli og bæta upplýsingaflæði 

enn frekar myndi það eflaust auka gæði alls starfs frístundaheimila ásamt því að efla starf 

kennara og börnin hagnast af því á báðum stöðum.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefnið mitt til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræði. Þetta efni varð 

fyrir valinu því ég hef unnið á frístundaheimili í tæp níu ár og hafði áhuga á að rannsaka 

samstarf kennara og frístundaheimila. Ég hafði áhuga á að skoða hvort það væri 

ávinningur af því að auka samstarfið enn frekar. Í starfi mínu var reynslan af samstarfi 

kennara og starfsfólks frístundaheimila mjög misjöfn eftir starfsstöðum. Ég velti fyrir mér 

hvort það sé mikilvægt, að kennarar, þá sérstaklega þeir sem kenna á yngsta stigi 

grunnskólans séu í góðum samskiptum við starfsfólk frístundaheimila. Þeir kynni sér 

starfið sem þar er, til að hægt sé að hafa gott utanumhald um börnin, þar sem þau dvelja 

stóran hluta dagsins hjá báðum aðilum. 

Ég vil þakka Daða Frey Guðmundssyni unnusta mínum fyrir mikla þolinmæði og 

stuðning á meðan á skrifum stóð. Án hans hefði þessi ritgerð ekki litið dagsins ljós. Ég vil 

líka þakka dætrum mínum Köru Lilju og Hrafndísi Júlíu fyrir að sýna móður sinni skilning 

og þolinmæði. Þær eru mér mikil hvatning alla daga. Að lokum vil ég þakka vinum og 

fjölskyldu allan stuðninginn á þeim tímum sem mér fannst þetta vera óyfirstíganlegt 

verkefni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 8. maí 2018 

 

Elsa A. Serrenho Valdemarsdóttir 
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Inngangur  

Frístundaheimili hafa verið starfandi við grunnskóla landsins frá áttunda áratugnum 

jafnvel þótt starfið hafi breyst mikið undanfarin ár og þau hafi ekki verið í sömu mynd og 

þau eru í dag. Viðhorf margra til starfsins hefur í gegnum tíðina verið litið á sem  

„gæsluhlutverk“ (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2011) en það er 

spurning hvort viðhorf almennings hefur breyst í áttina að því að frístundaheimilin sinni 

faglegu og skipulögðu starfi. 

Fyrir yngstu nemendur grunnskóla er frístundaheimilið gjarnan stór hluti af þeirra 

degi. Nemendur fara ýmist á frístundaheimilin beint eftir að kennslu lýkur og hjá sumum 

nemendum er frístundaheimilið samþætt skólanum og þeir fara jafnvel þangað á meðan á 

kennslu stendur. Magn samstarfs á milli skóla og frístundaheimilis fer algjörlega eftir 

hverjum skóla fyrir sig og er mismikið eftir starfsstöðum.  

Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir rannsókn á viðhorfum fjögurra 

grunnskólakennara sem kenna á yngsta stigi í skólum á höfuðborgarsvæðinu. Kennararnir 

hafa allir ólíka reynslu tengt samstarfi við frístundaheimilin í sínum skólum. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða nánar hvernig þessu samstarfi er háttað í fjórum 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og bera það saman við hvað stefnur um skóla og 

frístundamál segja til um þetta samstarf. Þannig fást upplýsingar um hvort ástæða sé til 

að endurskoða þetta samstarf sem á sér stað á milli grunnskóla og frístundaheimila og 

efla enn frekar, sé talinn vera ávinningur af því. 

Í upphafi verður skoðaður fræðilegur bakgrunnur skóla og frístundastarfs. Farið 

verður yfir mismunandi gerðir náms og hvaða þætti er unnið með á báðum stöðum. Þessir 

þættir eru til að mynda vinátta og félagsþroski ásamt því að skoðuð verða vandamál eins 

og einelti sem geta komið upp á báðum starfsstöðum. Síðan verður rannsóknin kynnt og 

niðurstöður skoðaðar ásamt umræðu í lokin um það hvert viðhorf þessara 

grunnskólakennara á yngsta stigi sé til frístundaheimila.  
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1 Bakgrunnur 

Í grunnskólum á sér stað formlegt nám. Þar er ákveðin hæfni sem stefnt er að því að 

nemendur öðlist og eru markmið með kennslunni mælanleg (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013).  Frístundaheimilin sinna öðrum hlutverkum, en þar á sér stað hið óformlega nám 

sem er yfirleitt ekki mælanlegt með sama hætti, en skiptir ekki síður máli fyrir börn.  

Tengsl skóla og frístundastarfs á höfuðborgarsvæðinu er mismikið eftir stöðum. Sitt 

hvort starfið er á þessum tveimur stofnunum þrátt fyrir að líkindin séu töluverð. Verið er 

að vinna með sömu börnin á báðum stöðum. Margt skarast hjá stofnunum og er t.d. 

unnið með félagsfærni og vináttu bæði í skólanum og á frístundaheimilum. 

Í þessum kafla munum við skoða nánar hugtökin um formlegt og óformlegt nám 

ásamt því að skoða samstarf skóla og frístundar og hvað það er í raun sem þessar 

stofnanir vinna saman að. 

1.1 Fyrri rannsóknir 

Viðhorf kennara til frístundaheimila hefur ekki mikið verið rannsakað hér á landi. Kolbrún 

Pálsdóttir tók viðtöl við nokkra kennara í rannsókn sem var hluti af doktorsverkefni 

hennar árið 2010. Þar segir einn kennari sem rætt var við að hann vissi lítið sem ekkert um 

frístundastarfið og hvort verið væri að fara eftir einhverri stefnu eða ekki. Hann segir að 

þetta sé aðskilið og að kennarar hafi raunverulega lítið að segja um starf 

frístundaleiðbeinanda. Ekki er unnið mikið saman, nema það komi eitthvað sérstakt fyrir í 

skólanum líkt og eineltismál (Kolbrún Þ Pálsdóttir, 2010). 

Ulrike Schubert var með þróunarverkefni varðandi samþættingu í skóla í Kópavogi. 

Hún talaði um að ein af áskorunum sem hún glímdi við í var að viðhorf til samþættingar er 

ólíkt. Skólastjórinn og frístundaleiðbeinendur voru fylgjandi samþættingunni en kennarar 

voru ekki jafn hrifnir (Ulrike Schubert, 2017). 

 Í gegnum árin hefur oft á tíðum verið litið á frístundaheimili sem gæslustað fyrir börn 

en ekki litið á hann sem stað uppeldis eða menntunar (Kolbrún Þ Pálsdóttir, 2009). 

1.2 Grunnskólinn 

Samkvæmt lögum á Íslandi er skólaskylda í 10 ár (Lög um grunnskóla nr. 01/2008). Skólar 

eru menntastofnanir og eru hlutverk þeirra skilgreind í lögum. Þeirra meginhlutverk eru 

að stuðla að almennri menntun nemenda. Grunnskóli skal sjá um að stuðla að góðu 

samstarfi milli heimilis og skóla og hafa það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Grunnskólar leitast eftir að ráða til sín menntaða 

kennara og fylgja eftir þeirri meginreglu að ráða þá hæfustu til þess að gegna kennslu, þ.e. 
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þeir sem eru með bestu menntunina, hæfni og reynslu (Kennarasamband Íslands, 2011). 

Kennarar skulu hafa lokið viðeigandi háskólanámi til þess að hafa rétt á að nota 

starfsheitið grunnskólakennari (Lög um grunnskóla nr 87/2008).  

1.2.1 Aðalnámskrá grunnskóla  

Menntastefna í Aðalnámskrá grunnskóla er byggð á sex grunnþáttum menntunar sem 

tengjast innbyrðis og eru háðir hver öðrum. Þessir grunnþættir eru læsi, heilbrigði og 

velferð, sjálfbærni, jafnrétti og sköpun og lýðræði og mannréttindi. Þeim er ætlað að 

undirstrika meginatriði í almennri menntun og ýta undir meiri samfellu í skólastarfi. 

Grunnþættirnir setja sitt mark á kennslu, leik og nám í grunnskólum og fléttast inní 

Aðalnámskrár á öllum skólastigum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að hver nemandi eigi að hafa umsjónarkennara. Hann 

tekur meiri ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska þeirra, líðan og velferð (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Umsjónarkennarar á yngsti stiginu sjá um utanumhald og kennslu 

flestra greina hjá sínum nemendum. Umsjónarkennari skal leggja sig fram að kynnast 

nemendum sínum vel ásamt því að kynnast foreldrum þeirra og aðstæðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

1.2.2 Tengsl grunnskóla við umhverfið 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi þess að skólar byggi upp virk tengsl við 

nærsamfélag sitt og stuðli þannig að jákvæðum samskiptum við aðrar stofnanir. Í 

skólanámskrá á að gera grein fyrir því hvernig tengslum skólans við nærsamfélagið er 

háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í henni er einnig  fjallað um tengsl leikskóla og 

grunnskóla og um tengsl grunnskóla og framhaldsskóla. Sá þáttur sem snýr að tengsl skóla 

og frístundaheimila í núgildandi Aðalnámskrá eru eftirfarandi setningar. 

„Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn og 

foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um og að frístundastarf og annað starf 

utan skóla komi ekki niður á námi barnanna.“ 

„Margir grunnskólanemendur leggja stund á list- og verknám í frístundastarfi þar sem 

þeir leggja stund á eina eða fleiri listgreinar. Því er eðlilegt og mikilvægt í 

einstaklingsmiðuðu námi að taka tillit til ólíkra þarfa nemandans og tengja verkefni sem 

unnin eru innan og utan skólans.“ 

Í Aðalnámskránni er einnig fjallað um tengsl við nærsamfélag og heimili og einnig 

aðrar stofnanir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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1.2.3 Að skapa samfellu í grunnskólastarfi 

Samstarf leik og grunnskóla hefur verið rannsakað nokkuð t.d. hvernig hægt sé að skapa 

svokallaða samfellu (e. continuity) í námi fyrir nemendur. Fyrir börn er stórt stökk að fara 

úr frjálsa leiknum í leikskólanum þar sem mikið óformlegt nám á sér stað yfir í grunnskóla 

þar sem mun meira form er á náminu. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að brúa bilið 

á milli fyrstu grunnskólastiganna. Miklar breytingar eiga sér stað þegar börn fara úr 

leikskóla í grunnskóla. Huga þarf vel að tengslum fyrstu skólastiga svo að samfella skapist 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012). 

Starfendarannsóknin „Á sömu leið“ rannsakaði samstarf grunnskóla og 

leikskólakennara og var markmiðið með henni að efla tengsl og samvinnu á milli skólanna 

með því að auka gagnkvæma upplýsingagjöf. Lögð var áhersla á að kennarar yrðu 

meðvitaðri um störf hver annars. Þar kom í ljós að kennararnir höfðu misjafnar hugmyndir 

um þætti tengda starfinu og fannst sumum ekki vera nægur skilningur á starfi hinna. Þrátt 

fyrir það lögðu þeir sig þó fram um að ná því markmiði að skapa samfellu því þeir töldu 

það mikilvægt í starfi sínu að vinna saman og hafa betra utanumhald (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). 

1.3 Frístundaheimilin 

Frístundaheimili bjóða upp á vistun og tómstundastarf fyrir 6-9 ára börn í flestum 

sveitarfélögum landsins (Kolbrún Þ Pálsdóttir og Steingerður Kristjánsdóttir, 2017). 

Vistunin hefst oftast þegar skóladegi lýkur (Kolbrún, 2009). Frístundaheimilin eiga rætur 

sínar að rekja til gömlu skóladagheimilanna sem voru rekin af Dagvist barna.  

Hugmyndafræðin á bakvið frístundaheimilin einkennist af barnamiðaðri uppeldisfræði 

þar sem óformlegt nám, leikur, val og sjálfræði barna er í fyrirrúmi (Kolbrún og 

Steingerður, 2017). 

Fyrr á árinu voru samþykkt gæðaviðmið varðandi frístundastarf á landinu. Í þeim segir  

að þátttaka í frístundastarfi veiti börnum þekkingu sem þau geta yfirfært á samfélagið. 

Einnig segir að frístundastarf geti undirbúið börn svo þau geti tekist á við krefjandi 

verkefni. Einnig er talað um að frístundastarf sé mikilvægur vettvangur í þróun 

samfélagsins (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2018). Samkvæmt þessum nýju 

viðmiðum er leiðarljós frístundaheimila að bjóða öllum börnum þátttöku í fjölbreyttu 

frístundastarfi með það markmið að efla sjálfstraust þeirra og félagsfærni. Umhverfi 

starfsins eigi að einkennast af öryggi, virðingu og fagmennsku. Samskipti eiga að vera 

jákvæð og lýðræðislegir starfshættir hafðir í samræmi við Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2018). 
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Á frístundaheimilum gefst einnig kostur á því að stuðla að fyrrnefndum grunnþáttum 

menntunar. Grunnþættirnir eru læsi, jafnrétti, sköpun, mannréttindi, lýðræði og heilbrigði 

og velferð sem fjallað er um í Aðalnámskrá grunnskóla. (Kolbrún og Steingerður, 2017). 

1.3.1 Lögin 

Fyrsta löggjöfin um daggæslu barna kom ekki fyrr en árið 1973 en þá var gæslan færð 

undir forsjá menntamálaráðuneytis (Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir 

börn nr. 29/1973). Seinna var aðeins minnst á í lögum að skólar gætu boðið uppá lengda 

viðveru utan daglegs kennslutíma (Lög um grunnskóla, 2011). Samkvæmt 

grunnskólalögum í dag eru skólar núna skyldugir að bjóða öllum börnum í yngri árgöngum 

kost á þjónustu frístundaheimila. Þar á að leggja áherslu á val barna, frjálsan leik og taka 

mið af fjölbreytileika (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig er ritað í 33. grein laganna 

sem samþykkt var árið 2016 að sveitarfélögin fari með faglegt forræði frístundaheimila. 

Þau sjái um að ákveða og skipuleggja starfsemi þeirra og rekstrarform með samþættingu 

skóla- og frístundastarfs og hafi þarfir barna að leiðarljósi“ (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

1.3.2 Saga frístundaheimilanna á höfuðborgarsvæðinu 

Saga frístundaheimila á höfuðborgarsvæðinu einkennist af töluverðu flakki á milli sviða 

innan stjórnkerfis borgarinnar (Kolbrún, 2009). Árin 1971-1993 voru svokölluð 

skóladagheimili rekin. Þau voru sjálfstæðar stofnanir og tilheyrðu ekki grunnskólunum. Á 

tímabilinu 1971- 1986 voru 14 skóladagheimili opnuð og af þeim voru þrjú sem störfuðu 

innan veggja skólanna. Rekstur þeirra var á ábyrgð skólastjórnenda en þó í samstarfi við 

Dagvist barna (Kolbrún, 2009). Frá árunum 1993-2003 var rekstur lengdrar viðveru eða 

skóladagvistar kominn á ábyrgð skólanna en þá var skólinn heilsdagsskóli og hugmyndin 

um skóladagheimili var lögð niður (Kolbrún, 2009). Á árunum 2002-2004 færðist 

reksturinn svo yfir til Íþrótta og tómstundaráðs, en á þeim tíma rak Íþrótta og 

tómstundaráð 34 frístundaheimili við jafnmarga grunnskóla í Reykjavík (Foreldrahandbók 

frístundaheimila, 2007). Frá og með árinu 2011 til dagsins í dag hefur skóla og 

frístundasvið séð um rekstur frístundaheimila ásamt því að grunnskólar og leikskólar 

borgarinnar tilheyra sama sviðinu. 

Frístundaheimili hafa ekki mikið verið rannsökuð hér á landi. Kolbrún Þ Pálsdóttir  

skrifaði í doktorsritgerð sinni um rannsókn sem hún framkvæmdi á frístundaheimilum. Þar 

segir hún það í raun hafa verið pólitískar ákvarðanir sem réðu því hverjir sáu um rekstur 

frístundaheimilanna og var það gert án aðkomu fagaðila starfsins (Kolbrún, 2010). 
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1.3.3 Frístundastarfið 

Í starfinu sem á sér stað á frístundaheimilum er gert ráð fyrir að stuðst sé við 

fjölgreindarkenningar um þroska barna. Þroskasálfræðingar eru flestir á því máli að 

mikilvægt sé að styrkja ólíka hæfileika hjá einstaklingum. Fjölgreindarkenning 

sálfræðingsins Howard Gardner er nýtt í starfi frístundaheimilanna. Samkvæmt henni búa 

einstaklingar yfir átta ólíkum greindum. Þessar greindir eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind og umhverfisgreind. Þessi kenning var notuð til að byggja upp  

starf frístundaheimila. Jafnvel þótt, að ekki sé hefðbundin kennsla sem á sér stað á 

frístundaheimilum er nokkuð ljóst að þátttaka barna í fjölbreyttu hópastarfi eykur hæfni á 

þessum ólíku sviðum og getur einnig styrkt þroska barnsins (Foreldrahandbók 

frístundaheimila, 2007). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þátttaka barna í tómstunda og frístundastarfi 

sé góð vörn gegn félagslegri einangrun og andlegri vanlíðan (Leitner og Leitner, 2012). Það 

er því greinilegt að það er mikilvægt starf sem á sér stað á frístundaheimilum. 

1.4 Samstarf milli skóla og frístundar 

Samstarf milli skóla og frístundar og samþætting starfsins hefur lítið verið rannsakað hér á 

landi. Kostir við slíka samþættingu eru til að mynda samnýting húsnæðis og starfsfólks og 

þekking á félagslegu umhverfi barna eykst (Kolbrún Þ Pálsdóttir, 2014). 

Samstarf á milli grunnskóla og frístundaheimila er eins misjafnt og starfsstaðirnir eru 

margir. Í Kópavogi eru frístundaheimilin kölluð dægradvalir. Þau eru hluti af starfsemi 

skólanna og alfarið á þeirra ábyrgð. Þar er lögð áhersla á frjálsan leik og óformlegt nám 

með virkri þátttöku í tómstundastarfi (Kópavogsbær, 2015). 

Í Reykjavík starfar Skóla og frístundasvið (SFS) sem var stofnað árið 2011 og er 

sameiginlegt yfirsvið fyrir grunnskóla, leikskóla, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. SFS 

sér um rekstur og starfsemi frístundaheimila og varð til þegar Íþrótta og tómstundaráð 

sameinaðist leikskóla og menntasviði (Hildur Björk Svavarsdóttir, Kolbrún Vigfúsdóttir og 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2012). Á heimasíðu SFS segir að nám og frístund séu jafn 

mikilvæg og að sérkenni og sérsvið hverrar hugmyndafræði skuli fá að blómstra með 

áherslu á þverfaglegt samstarf. Með því skapast tækifæri til fjölbreyttari menntunar og 

frístundastarfs (Skóla og frístundasvið, e.d).  

Í reglum um þjónustu frístundaheimila kemur fram, að skólastjóri og 

framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvar skuli tryggja samstarf og samráð frístundaheimilis 

og viðkomandi grunnskóla. Upplýsingastreymi eigi að vera gagnkvæmt og reglulegir 
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fundir. Einnig er sagt til um, að forstöðumenn frístundaheimila skulu sitja skilafundi vegna 

leikskólabarna, sem eru að hefja nám í grunnskóla. Það er gert til þess að tryggja samfellu 

í þjónustu við barnið og fjölskyldu. 

Einnig er fjallað um að forstöðumaður frístundaheimilis eigi að fá frístundaaðgang að 

kerfinu Mentor og á einnig að vera boðaður á teymisfundi vegna 6-9 ára barna ef þörf 

krefur (Reykjavíkurborg, 2017). 

Í ný samþykktum gæðaviðmiðum varðandi frístundaheimilin segir einnig, að 

forstöðumaður frístundaheimilis skuli leita virks samráðs við skólastjóra og starfsfólk skóla 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2018).  

Mismunandi áherslur á samþættingu skóla og frístundar virðist vera hjá 

sveitarfélögunum. Ísafjarðarbær hefur til að mynda boðið uppá samþætt skóla og 

frístundastarf frá árinu 2013 (Kolbrún Þ Pálsdóttir, 2013). Í fimm grunnskólum í Reykjavík 

hefur þróunarverkefnið „dagur barnsins“ verið starfandi. Þar er frístundastarfið samþætt  

skólanum (Kolbrún, 2014). Meirihluti sveitarfélaga telur sig vera, að samþætta starfið með 

einhverjum hætti en þó er þessi samþætting misjöfn og er mjög ólíkur skilningur á því, 

hvað felst í samþættingunni (Kolbrún, 2014). 

Þjónusta frístundaheimilis er stundum á ábyrgð skólanna og er frístundaheimilið rekið 

af skólanum, eða það er rekið sér, af öðrum aðilum einsog frístundamiðstöðvum. Ástæða 

þessa fyrirkomulags er ef til vill komið til vegna hagkvæmni og til, að geta nýtt húsnæði og 

tryggja ákveðna samfellu hjá börnunum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2018). 

Aukin áhersla á samþættingu skóla og frístundastarfs má greina hjá þeim stöðum þar sem 

frístundaheimilin eru rekin af skólanum (Kolbrún og Steingerður, 2017). 

Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt fram á mikilvægi þess, að hafa samfellu í 

skóla og frístundastarfi. Það sé börnum til framdráttar, að einstaklingar sem starfa með 

þeim eigi að gera það í sameiningu og vera samstíga varðandi félagslega stöðu þeirra 

(Højholt, 2001).  

Í þróunarverkefni sem Ulrike Schubert framkvæmdi, sem hluti af mastersritgerð sinni, 

ræddi hún við kennara um samstarf þeirra og frístundaleiðbeinanda. Þar kom í ljós að allir 

þeir kennarar, sem hún ræddi við voru á þeirri skoðun, að mikilvægt sé, að samstarf væri 

til staðar hjá skólanum og frístundaheimilinu þar sem væri verið að vinna með sömu 

börnin á báðum stöðum. Hún talaði einnig um, að með auknu samstarfi hafi traustið 

þeirra á milli aukist ásamt því að skilningur varð meiri á hlutverki hvors annars (Ulrike, 

2017).  
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1.5 Ólíkar gerðir náms 

Námi hefur oft verið skipt í formlegt og óformlegt.  Hér munum við skoða nánari 

útskýringar á mismunandi gerðum náms. 

Formlegt nám er talið eiga sér stað innan tiltekna menntastofnanna. Þar eru 

markmiðin með náminu skilgreind fyrirfram og eru mælanleg (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2016). Óformlegt nám hefur verið skilgreint sem einhvers konar þroski, hæfni og 

lærdómur, sem fenginn er í skóla lífsins eða í samskiptum við fjölskyldu og vini. 

Frístundaheimilin falla því undir þennan óformlega náms vettvang (Kolbrún, 2016). 

Óformlegt nám byggir á sveigjanleika og getur verið að vissu leyti ósýnilegt. Ekki eru 

fyrirfram ákveðin markmið eða verið að meta neinn árangur sem slíkan. Getur það jafnvel 

orðið til þess að þátttakendur gera sér ekki grein fyrir því að nám eigi sér stað (Kolbrún, 

2014). 

Hið formlega nám, sem á sér stað í skólanum skipar stóran sess í lífi barna, enda verja 

börn stórum hluta úr degi sínum í kennslu eða öðru skólastarfi. Skólinn er þó ekki eini 

áhrifavaldurinn í lífi barnanna. Skólinn og formlega námið, sem á sér stað þar, er ekki eina 

menntun sem börn verða sér úti um. Heilmikil menntun og nám eiga sér stað fyrir utan 

skólastofuna (Kolbrún, 2014). 

Hið óformlega nám, sem á sér stað, hefur einnig gífurleg áhrif. Þar koma tómstundir 

og frístundaheimili sterk inn. Börn sem taka þátt í starfi frístundaheimila verja einnig 

töluverðum tíma þar. Tölur frá árinu 2013 sýna að u.þ.b. 58% af öllum börnum um allt 

land á aldrinum 6-9 ára eru þátttakendur á frístundaheimilum (Kolbrún, 2013).  

Þessar tvær formgerðir náms eru í eðli sínu frekar ólíkar og oft virðist vera hálfgerð 

barátta á milli þeirra. Kolbrún lýsir þessu í grein sinni um hina hugsandi sjálfsveru “Á milli 

þessara póla, formlegs og óformlegs námsumhverfis, má greina ákveðna togstreitu, líkt og 

hér sé um að ræða andstæður eða eðlisólík fyrirbæri” (Kolbrún 2016). 

Hlutverk umsjónakennara og frístundaleiðbeinanda eru að vísu ólík og er nokkuð skýrt 

samkvæmt lögum til hvers er ætlast, af umsjónarkennara, sem sér um formlega námið. 

Hann fylgist náið með námi nemenda, þroska þeirra og líðan (Kolbrún, 2014). Hlutverk 

frístundaleiðbeinanda, sem sér um hið óformlega nám hins vegar er hvergi skilgreint í 

lögum (Kolbrún, 2014). 

Með því að samþætta formlega og óformlega námið opnast frekari möguleikar á, að 

vinna með þekkingarsköpun og aðstoða börn við að vera læs á umhverfið sitt, félagana og 

sig sjálf (Kolbrún Pálsdóttir, Brynja Halldórsdóttir og Esther Líneyjardóttir, 2014). 
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1.6 Félagsþroski og félagatengsl  

Grunnskólar og frístundaheimili eru einkar mikilvæg þegar kemur að því að efla 

félagsþroska barna. Félagsþroski hefur verið túlkaður á marga mismunandi vegu. 

Michelson, Sugai, Wood og Kazdin (1983) skoðuðu skilgreiningu á félagsþroska og komust 

að því, að hann felur í sér færnina að læra í gegnum tjáskipti með og án orða og geta átt 

upphaf af samskiptum og geta svarað öðrum. Félagsþroski barna er í mikilli mótun á fyrstu 

árunum, þegar barn fer í grunnskóla og eru miklar breytingar í gangi. Barnið eflist í að vera 

sjálfstæður og ábyrgur einstaklingur. 

Frjálsi leikurinn, sem á sér stað á frístundaheimilum gegnir lykilhlutverki í því, að efla 

félagsþroska barna. Þátttaka barna í leik ýtir undir ýmiskonar færni í félagslegum 

samskiptum. Færni á borð við að fylgja settum reglum leiksins og skiptast á, ásamt því að 

vinna saman (Pellegrini, Kato, Blatchford og Baines, 2002).  

Einsog fjallað er um í Foreldrahandbók frístundaheimila er barn, sem er að hefja 

skólagöngu yfirleitt búið að læra grundvallar atriði siðferðis og samskipta. Því er 

frístundaheimilið tilvalinn vettvangur, þar sem börn geta æft sig og lært um vináttu og 

samskipti við aðra. Ásamt því að þau læra að bera virðingu fyrir hvoru öðru og læra að 

allir séu einstakir. Samkvæmt Foreldrahandbókinni er einnig lögð áhersla á, að efla 

félagsþroska hvers barns og virðingu þess fyrir sjálfu sér, öðrum og umhverfi sínu. 

Frístundaheimilin útvega börnum samastað, þar sem leikur og starf kemur saman og þar 

sem börnin sjálf eru í fyrirrúmi. Þar eiga þau að finna að hlustað sé á þau, talað við þau og 

þau minnt á, að þar er pláss fyrir tilfinningar þeirra (Foreldrahandbók frístundaheimila, 

2007). 

Skólinn er einnig staður, þar sem félagsfærnin styrkist. Góð félagsfærni lærist best í 

samskiptum við félagana. Félagsfærnin getur haft áhrif á, hvernig börnum gengur í námi. 

Börn sem búa yfir góðri félagsfærni eru duglegri að mæta í skólann og taka meira þátt í 

skólastarfinu. Þau fá oft hærri einkunnir, hafa þar af leiðandi traustara viðhorf til náms og 

eru minni líkur á að þau flosni uppúr námi seinna meir (Kostelnik, Gregory, Soderman og 

Whiren, 2011). 

Einn af kostunum við það að hafa skóla og frístundastarf samþætt er, að 

frístundaleiðbeinendur geta unnið meira með kennurum, að því að efla félagsfærni barna 

ásamt því að draga úr einelti (Kolbrún, 2014). Þetta er greinilega hluti starfsins, sem 

kemur öllum við og ætti að vinna að í sameiningu. 
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1.6.1 Vinátta 

Vinátta barna er mjög mikilvægur hlutur af félagsmótun þeirra, samskiptum, sjálfsöryggi, 

þroska og tengslum við aðra. Vináttu sambönd hafa iðulega fjögur megin einkenni en þau 

eru, að þau séu byggð á vilja, í þeim felist gagnkvæmi, tilfinningabönd eru til staðar og 

oftast myndast þessi vináttusambönd hjá einstaklingum á svipuðu þroskastigi (Bagwell og 

Schmidt, 2011). 

Sálfræðingurinn Harry Stack Sullivan taldi, að vinátta væri nauðsynleg því hún 

uppfyllir þarfir barna til að hafa náin kynni við aðra manneskju og hjálpar þegar kemur að 

því að þroska félagslega færni (Schneider, 2000). Vinir geta skipt mjög miklu máli í lífi 

barna, þeir gegna mikilvægum hlutverkum og gera hluti, sem foreldrar og aðrir fullorðnir 

aðilar geta ekki. Vinir eiga einnig þátt í því að móta félagslega hæfileika og sjálfsöryggi hjá 

börnum. Reynsla barna af vináttu getur einnig haft mikil áhrif á þroska þeirra í 

samskiptum (Rubin, 1980). 

Mikilvæg tengsl myndast hjá börnum í skólum og þau börn sem eiga ekki vini eða 

hefur verið hafnað af bekkjarfélögum sýna minni félagshæfni. Börn læra margt af félögum 

og er mikilvægt, að börn aðlagist hópnum. Einnig hefur verið sýnt fram á, að vinátta og 

góð samskipti við skólafélagana hefur áhrif á viðhorf barna til skólans og þar af leiðandi til 

námsins (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). 

Vináttutengslin, sem myndast í skólanum halda áfram að styrkjast og dafna í 

frístundaheimilinu. Frístundaheimili veita börnum tækifæri til að efla frekari félagsleg 

samskipti og mynda jafnvel ný félagsleg tengsl við aðra nemendur, en þá sem þau þekkja  

úr sínum bekk (Lagao og Elvstrand, 2017).  

Frístundaheimilið gegnir því mikilvæga hlutverki, að vera staður þar, sem börn geti 

eignast vini og ræktað vinarsambönd (Kolbrún og Steingerður, 2017). Í skólanum eru oft 

reglur um, hvar börnin sitja og með hverjum þeir vinna verkefni. Frístundaheimilið gefur 

meira frelsi fyrir börnin til að velja hverja þeir eiga í samskiptum við. Börnin sjálf tala um 

mikilvægi þess að geta verið með vinum sínum á frístundaheimilum (Kolbrún og 

Steingerður, 2017). 

Vinátta hefur mikil áhrif á börn og væri því gagnlegt og mikilvægt fyrir kennara á 

yngsta stigi og frístundaleiðbeinendur að vinna saman og vera meðvituð um vináttutengsl 

eða skort á vináttutengslum barnanna, sem þeir vinna með. 

1.6.2 Einelti 

Í handbók um einelti og vináttufærni, sem Heimili og skóli gáfu út í fyrra er fjallað um 

einelti á eftirfarandi hátt: 
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Einelti felur í sér meiðandi, neikvæðar athafnir sem sami einstaklingur verður 
endurtekið fyrir. Gerendur eru einn eða fleiri. Eineltið getur verið í formi líkamlegs 
ofbeldis og munnlegra athugasemda. Einelti getur einnig verið með óbeinni hætti, svo 
sem útilokun, höfnun og baktal, sem erfitt getur reynst að koma auga á, neteinelti er 
þar á meðal. Þegar kemur að einelti þá er endurtekningin það sem skiptir mestu máli 
og á stærstan þátt í alvarlegum afleiðingum eineltis (Heimili og skóli, 2017). 

 

Grunnskólakennarar og frístundaleiðbeinendur þurfa að kljást við alls kyns vandamál, 

sem koma upp hjá börnum og er einelti eitt af þeim. Einelti er vandamál, sem er 

algengast, að eigi sér stað í grunnskólum en einnig á frístundaheimilum. Vanda 

Sigurgeirsdóttir segir að einelti sé eitt alvarlegasta vandamál, sem er staðið frammi fyrir í 

grunnskólum landsins (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2004).  

Tengsl við vini skipta einsog áður sagði miklu máli hjá börnum og rannsóknir sýna að 

jafningjasambönd hafa mikil áhrif á líf barna. Samskipti við jafningja spá meira að segja 

betur fyrir um vandamál síðar á ævinni, heldur en greind eða einkunnir í skóla (Heimili og 

skóli , 2017). 

Kennarar, frístundaleiðbeinendur og aðrir, sem vinna með börnum á skólatíma eru í 

lykilstöðu til að hafa áhrif á samskipti barna og þurfa að vera sérstaklega vakandi fyrir 

einelti þar sem talið er að 75% eineltis hjá börnum á grunnskólaaldri eigi sér stað á 

skólatíma (Guðjón Ólafsson, 1996). Hlutverk kennara og frístundaleiðbeinanda varðandi 

einelti þarf að vera samstíga og þyrfti að vera eitt af meginhlutverkum fagfólks, sem 

vinnur með börnum, að aðstoða börn með vináttu- og jafningjasambönd (Heimili og skóli, 

2017). 

Í handbókinni um einelti er einnig talað um ísjaka, það er, að sá hluti eineltis sem 

fullorðnir aðilar sjá er aðeins lítill hluti af því einelti, sem á sér stað í raun (Heimili og skóli, 

2017).  

Sú staðreynd gefur þann möguleika, að kennari sjái aðeins lítinn hluta af eineltinu og 

frístundaleiðbeinendur annan lítinn hluta. Þess vegna er mikilvægt, að þessir aðilar vinni 

skipulagt starf saman til þess að komast til botns í eineltismálum svo hægt sé að leysa þau 

á farsælan hátt. 

1.6.3 Börn með sérþarfir 

Flestir sem tengjast skólamálum hafa heyrt talað um skóla án aðgreiningar og skóla fyrir 

alla og þar af leiðandi þurfa frístundaheimilin líka að geta tekið á móti öllum börnum. 

Sama frá hvaða landi þau séu, hvaða tungumál þau tala og hvort þau glími við 

einhverskonar líkamlegar eða andlegar þroskaraskanir.  
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Skóla og frístundasvið hefur starfað eftir stefnu varðandi fjölmenningu. „Heimurinn er 

hér“ er bæklingur þar sem stefnan er kynnt. Í henni eru þrjár megin áherslur. Fjölbreyttir 

kennslu og starfshættir, foreldra samstarf og íslenska, sem annað mál og virkt tvítyngi 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Fjölbreyttir kennslu- og starfshættir eiga að koma til móts við þarfir allra einstaklinga 

og er lögð áhersla á gagnvirk samskipti, sem eiga að veita tækifæri til að einstaklingar 

standi öðrum jafnfætis ásamt því, að börnin læri hvert af öðru.  

Skólar og frístundaheimili gegna mikilvægu hlutverki, þegar kemur að tvítyngdum 

börnum. Á skólatíma gefast tækifæri á samskiptum við félaga, sem er mikilvægur þáttur í 

að efla orðaforða tvítyngdra barna. Talið er, að mikilvægt sé fyrir börn sem hafa annað 

móðurmál en íslensku að vera skráð í frístundaheimili til að efla enn frekar samskipti við 

félagana. Til að koma til móts við börn með annað móðurmál en íslensku var árið 2016 

samþykkt af Skóla og frístundaráði, að öll börn sem höfðu annað móðurmál en íslensku og 

væru að hefja nám í íslenskum grunnskóla fengu aðgang að frístundaheimili 

endurgjaldslaust fyrstu mánuðina. Í þeirri samþykkt var tekið fram, að á 

frístundaheimilum mætti vinna með hið félagslega tungumál og styðja betur við tvítyngd 

börnin (Reykjavíkurborg, 2016).  

Í fjölmenningarlegum skólum og bekkjum, þar sem nemendur eru með ólík 

móðurmál, er sérstaklega mikilvægt að vinna með félagslegt umhverfi barna og styðja við 

góð samskipti og myndun vinasambanda (Kolbrún, Brynja og Esther, 2014). 

Það eru ekki aðeins tvítyngd börn sem þurfa aukin stuðning á frístundaheimilunum. 

Vorið 2006 gerðu Helga Sigurðardóttir og Rannveig Ragnarsdóttir könnun sem hluta af 

lokaverkefni. Í þessari könnun sem var gerð á meðal forstöðumanna ÍTR kom í ljós að 

fjöldi barna á frístundaheimilum voru u.þ.b. 2100 og af þeim voru samtals 146 börn með 

greiningar á borð við ADHD, einhverfu, fjölfötlun o.f.l. (Helga Rut Sigurðardóttir og 

Rannveig S Ragnarsdóttir, 2006).  

Fjöldi barna með móðurmál annað en íslensku virðist fara hækkandi með árunum og 

töluverður fjöldi barna á íslenskum frístundaheimilum hafa greiningar. Því er greinilegt að 

frístundaheimili þurfa að bjóða uppá þjónustu fyrir alla og hjálpa öllum einstaklingum að 

vera góðir samfélagsþegnar. 
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2 Um rannsóknina 

Í þessari rannsókn var leitast við að fá svar við rannsóknarspurningunni „Hvert er viðhorf 

grunnskólakennara á yngsta stigi til frístundaheimila ?“ Tekin voru viðtöl við fjóra 

grunnskólakennara sem eiga það sameiginlegt að kenna á yngsta stigi í skólum á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við viðtöl þar sem talið var, að þau myndu 

gefa upp bestu lýsinguna af viðhorfi og reynslu viðmælanda. Í handbók um aðferðafræði 

segir að ákvörðun um notkun á viðtali skal vera tekin ef það er talin vera besta 

gagnasöfnunaraðferðin til að fá svar við rannsóknarspurningunni. Einnig er sagt að 

eigindleg viðtöl henti vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla fólks af námi 

og starfi (Helga Jónsdóttir, 2013). 

2.1 Um rannsakanda 

Ég hef starfað í tæp níu ár sem frístundaleiðbeinandi, stuðningsfulltrúi og sem 

aðstoðarforstöðumaður á frístundaheimili þar sem frekar lítið samstarf er við 

grunnskólann. Þá var ég í eina önn aðstoðarforstöðumaður á frístundaheimili þar sem 

ekkert samstarf var. Einnig hef ég starfað sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla á yngsta stigi 

og meðal annars setið teymisfundi vegna barna með sértækar þarfir, bæði fyrir hönd 

skólans og fyrir hönd frístundaheimilis. 

Ljóst er, að fyrri reynsla mín af þessu starfi hefur líklega haft áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar og á þær spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur og einnig 

hvernig viðtölin gengu fyrir sig. Reynsla mín af samstarfi frístundaheimila eða vöntun þar 

á leiddi mig til að íhuga, hvort þetta væri almennt svona á fleiri frístundaheimilum og 

hvort það væri, að ósk skólans eða kennarana að vilja hafa þessa hluti aðskilda. Mögulega 

getur þessi fyrri starfsreynsla haft jákvæð áhrif á rannsóknina þar sem það auðveldaði að 

fá innsýn í samstarf kennara og frístundaheimila. Þessi fyrri reynsla gaf mér jafnvel 

tækifæri á að spyrja spurninga sem hafa lengi verið í kollinum eftir að hafa unnið á báðum 

stöðum. Gætt var þó að því að láta fyrri hugmyndir ekki hafa of stýrandi áhrif á 

rannsóknina. 

Ólíkt tölulegum gögnum sem notuð eru í megindlegum rannsóknum er notast við orð 

viðmælenda í gagnasöfnun í eigindlegum aðferðum. Í eigindlegum viðtölum er gagna 

aflað með slíkum orðaskiptum og viðtölin eru félagsleg athöfn þar sem samskiptin hjá 

rannsakanda og viðmælanda endurspegla flókið samspil margra þátta (Helga, 2013). Að 

mínu mati gengu viðtölin vel fyrir sig og var áhugavert að fá upp alls kyns skoðanir og álit 

sem voru mér áður óþekkt. 
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2.2 Rannsóknaraðferð 

Í eigindlegum rannsóknum er leitast eftir að skoða hvaða merkingu fólk leggur í ákveðið 

viðfangsefni. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er svokölluð aðleiðsla notuð, en í henni 

felst, að gögnum er safnað með viðtölum og út frá þessum gögnum síðan dregnar 

ályktanir. 

Raunveruleikinn og skynjun hans er byggð á túlkun sem sé síbreytileg og líkir Kvale 

gagnasöfnun og þekkingaröflun við ferðalag, sem farið er í, landslagið sé skoðað og rætt 

við fólk. Síðan er það í hlutverki rannsakanda að endursegja söguna (Kvale og Brinkmann, 

2009). Í eigindlegum rannsóknargögnum erum við með talað orð, sem er síðan umbreytt í 

texta. Rannsakandinn er í raun eina rannsóknartækið, sem notað er. Þannig að það mætti 

segja, að ferðalagið sem átti sér stað í þessari rannsókninni hafi verið mjög upplýsandi og 

áhugavert að fá skoðanir kennaranna í ljós og sjá nýja útsýnistaði á leiðinni. 

Úrtak í eigindlegum rannsóknum er yfirleitt markvisst en lítið (Kvale og Brinkmann, 

2009). Í þessari rannsókn voru fjórir þátttakendur, sem voru valdir með hentugleikaúrtaki 

(e.convenience sampling). Valdir voru fjórir grunnskólakennarar, sem hafa ólíka reynslu af 

samstarfi skóla og frístundar. Tveir viðmælendurnir vinna þar sem skólinn sér um rekstur 

frístundaheimilanna og hinir tveir þar sem frístundaheimilin eru rekin sjálfstætt. 

Í þessari rannsókn var notast við hálfstöðluð opin einstaklingsviðtöl við öflun gagna. 

Með slíkum opnum viðtölum segja viðmælendur frá reynslu sinni eða áliti í sínum orðum 

og er markmiðið að rannsaka fyrirfram ákveðið efni (Kvale og Brinkmann, 2009). 

2.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Tekin voru fjögur viðtöl sem fram fóru í 

febrúar og mars árið 2018. Þátttakendur gáfu samþykki fyrir því, að viðtölin yrðu tekin 

upp, með því skilyrði að nafnleyndar yrði gætt. 

Þrjú af viðtölunum fóru fram í grunnskólum þar sem kennarar starfa, eitt viðtalið fór 

fram á þjóðarbókhlöðunni og tóku þau u.þ.b. 20-30 mín. Hvert viðtal var afritað eftirá, 

áður en næsta var tekið og eftir að hafa lokið afritun á síðasta viðtalinu hófst úrvinnsla og 

gagnagreining með opinni kóðun (e. open coding) til að finna út þemu í viðtölunum. Að 

því loknu var notast við markvissa kóðun (e. focused coding) þar sem textinn var yfirfarinn 

með það að leiðarljósi að finna þau atriði sem áttu við þemun (Esterberg, 2002). Samdar 

voru 18 opnar spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur. 
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Rannsakandi hafði ekki mikla reynslu af því að taka viðtöl en gerði sitt besta í að vera 

með þægilegt og opið andrúmsloft og líta frekar á viðtölin sem flæðandi samtal heldur en 

beinar spurningar og svör.  

Í rannsókninni komu fram fjögur þemu sem voru : Þekking á frístundastarfinu, viðhorf 

kennaranna til frístundaheimila, samstarf og félagslegi þátturinn. Þau verða útskýrð nánar 

í niðurstöðukaflanum. 

2.4 Þátttakendur 

Þátttakendur eru allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu og hafa verið að kenna í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Taka skal fram að einn kennarinn var í námsleyfi 

veturinn 2017-2018. 

Við val á þátttakendum komst rannsakandi í samband við þrjá þeirra í gegnum vini 

eða kunningja. Hafði rannsakandi samband við deildarstjóra í einum skólanum þar sem 

vitað var að mikið samstarf væri á milli frístundaheimilis og skóla til að fá aðra reynslu og 

benti deildarstjóri rannsakanda á einn þátttakandann. Samskipti fóru að mestu leyti fram 

með tölvupósti fyrst um sinn en síðan var ákveðin staðsetning og tími fyrir viðtölin. 

Til þess að gæta trúnaðar og tryggja nafnleynd þátttakanda í rannsókninni hafa 

nöfnum viðmælenda verið breytt.  

Lára er 32 ára grunnskólakennari sem kennir 2. bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er að kenna sitt þriðja ár. Hún þekkir frístundastarfið einnig 

sem foreldri og hefur einnig unnið sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla. Í skólanum sem Lára 

kennir er frístundaheimilið rekið sjálfstætt og tilheyrir ekki skólanum, það er staðsett á 

skólalóðinni en notar þó húsnæði skólans að einhverju leyti í starfinu.  

Rakel er 43 ára grunnskólakennari og kennir í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún 

er í námsleyfi veturinn 2017-2018 en hefur hefur kennt í 11 ár á yngsta stigi. Hún þekkir 

frístundastarfið einnig sem foreldri. Í skólanum sem Rakel kennir er frístundaheimilið 

rekið sjálfstætt og tilheyrir ekki skólanum en er þó staðsett innan veggja skólans.  

Hulda er 35 ára grunnskólakennari og kennir 1. og 2. bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem árgöngum er kennt saman. Hún hefur kennt 

tungumálakennslu ásamt umsjónarkennslu fyrir aðra árganga og einnig kennt í leikskóla. 

Hún þekkir frístundastarfið einnig sem foreldri. Í skólanum sem Hulda kennir er skóli og 

frístund samþætt. Frístundaheimilið heyrir undir skólann og er skólastjórinn yfirmaður 

forstöðumanns frístundaheimilisins ásamt því að hann ræður inn 

frístundaleiðbeinendurna sem vinna þar. Kennarar í skólanum vinna náið með 

frístundaheimilinu sem er staðsett innan veggja skólans.  
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Sigríður er 35 ára grunnskólakennari með master í sérkennslufræðum. Hún er 

umsjónarkennari og kennir á yngsta stigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur 

kennt í samtals 6 ár og hefur einnig unnið með börn með fatlanir ásamt því að hafa unnið 

á frístundaheimili og þekkir frístundastarfið einnig sem foreldri. Í skólanum sem Sigríður 

kennir er frístundaheimilið og skólinn rekið saman, ein bygging og einn yfirmaður. Unnið 

er náið saman og vinnur hún einn klukkutíma á viku með frístundaheimilinu þegar hún 

tekur hóp af börnum til sín eftir að kennslu líkur í hópastarf. Einnig hefur hún unnið á 

frístundaheimilinu þegar hefur vantað fólk. 
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3 Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í fjórum köflum eftir þemum. 

Greind voru fjögur meginþemu úr gögnunum en þau eru Þekking á frístundastarfinu, 

viðhorf kennaranna til frístundaheimila, samstarf og félagslegi þátturinn. 

Í töflunni hér að neðan má sjá hvernig rekstri frístundaheimilis er háttað, húsnæði, 

teymisfundi og samstarf sem hjálpa til við að hafa heildarmynd yfir þátttakendur og 

starfsumhverfi þeirra. 

Tafla 1 Upplýsingar um hver sér um rekstur frístundaheimilis, húsnæðismál, teymisfundi 
og stöðu samstarfs.  

 

3.1 Þekking kennara á frístundastarfinu 

3.1.1 Mikilvægi þekkingar 

Allir viðmælendurnir hafa átt barn á frístundaheimili og þekkja því einnig hlið foreldra en 

þekking þeirra á daglega starfinu er mismikil. Kennararnir voru allar á þeirri skoðun að 

mikilvægt væri fyrir kennara á yngsta stigi að þekkja starf frístundaheimilanna.  

Sigríður talar um að það sé mikill kostur að þekkja frístundastarfið og segir, að 

kennarar kunni betur að meta það starf, sem á sér stað ef þeir þekkja það og geti sett sig í 

spor frístundaleiðbeinanda. Sigríður hefur sjálf unnið á frístundaheimili ásamt því, að hún 

er stundum í afleysingum þar í dag. 

Hulda taldi það einnig vera kost að þekkja starfið og finnst það skipta höfuðmáli að 

vita hvað er að gerast á frístundaheimilinu. Hulda er á þeirri skoðun, að ef komi upp 

vandamál einsog t.d. einelti hjá nemendum sé best að vinna að því að leysa þau í 

sameiningu. Einnig þurfa frístundaleiðbeinendurnir að vita hvað á sér stað í skólanum 

Viðmælandi 
Rekstur 

frístundaheimilis 
Húsnæði 

frístundaheimilis 
Leiðbeinendur sitja 

teymisfundi Samstarf 

Lára Rekið sér  Sér húsnæði á skólalóð Nei Lítið sem ekkert 

Rakel Rekið sér Sér húsnæði á skólalóð Já Óformlegt spjall 

Hulda Samþætt með skólanum Innan veggja skólans Já 

Mikið samstarf, 
skólinn og frístund 

samþætt 

Sigríður Rekið af skólanum Innan veggja skólans Nei 

Töluvert samstarf, 
kennarar taka  

nemendahópa til 
sín úr frístundinni 
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bætir hún við og minnist á mikilvægi góðs samstarfs og segir að þetta eigi að vera 

heildstætt starf. 

Rakel minnist einnig á kosti þess að hafa starfið meira heildstætt og að kennarar ættu 

að vera betur upplýstir um það starf, sem á sér stað á frístundaheimilunum. Hún talar um 

að það vanti oft uppá upplýsingaflæðið á milli stofnanna jafnvel þótt þær séu innan sömu 

veggja. Rakel segir 

Ég held að það sé mjög mikilvægt að vita hvað er að gerast og kannski gætum við öll 
lært hvort af öðru. Við kannski gætum komið með einhverjar góðar hugmyndir 
varðandi starfið þeirra og svo öfugt. Þá kannski frá forstöðumönnum eða 
starfsmönnum varðandi svona punkta í skólastarfinu líka af því að þetta ætti 
náttúrulega að vera meira heildstæðara. 

3.1.2 Skortur á þekkingu og mismunandi túlkun 

Þrátt fyrir að vera allar á þeirri skoðun, að þær telji mikilvægt að þekkja starfið er þekking 

þeirra á starfinu mismikil. Lára viðurkennir að hún þekki það ekki nægilega vel og segir 

„Maður í rauninni veit ekkert almennilega alltaf, hvað þau eru að gera þar eða þú veist,  

maður veit ekkert í rauninni“. 

Þegar Lára var spurð um hvaða störfum frístundaleiðbeinendur sinna talar hún um að 

hún haldi að þeir sjái um hópastarf og hafi umsjón um einhver svæði. Hún segir að þeir 

sjái um síðdegishressingu og telur, að forstöðumenn séu meira inni í samskiptum við 

foreldra og slíkt. Lára viðurkennir þó að þetta séu getgátur útfrá því sem hún hefur heyrt í 

gegnum sína nemendur. Einnig fékk hún smá innsýn inn í starfið þegar hún fór inn í 

húsnæði frístundaheimilisins eitt skiptið þar sem hún sinnti gæslu á degi sem kennslu lauk 

fyrr í skólanum. Lára segir að það sé sérstaklega mikilvægt að vita hvernig gengur með 

vissa nemendur og væri til í að fá meiri þekkingu um starfið. 

Rakel segist einnig ekki þekkja starfið nógu vel, hún telur sig þó hafa einhverja 

hugmynd um hvað á sér stað og segir 

Þau hafa verið með eitthvað val og ná að halda utan um krakkana heildstætt og 
reyna að finna hvar áhugi þeirra liggur. Sjá hvað er að virka og hvað er ekki að virka 
og svona en ég veit kannski bara hvað þau eru að gera svona helstu verkefnin ekki 
meira. 

 

Þegar Rakel er spurð um starf frístundaleiðbeinanda talar hún um, að hún telji, að það 

fari eftir bakgrunni starfsmanna, hvaða hlutverki þeir gegna. Hún telur, að það sé verið að 

reyna að nýta styrkleika þeirra í starfinu. Hlutverk þeirra séu að gæta barnanna, halda 

utan um hópinn og sinna þörfum þeirra. Einnig þarf að passa uppá samskiptin barnanna í 

hópnum og sjá til þess, að nemendur fylgi þeim reglum sem á að fara eftir. Hún telur að 
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það sé faglegt og skemmtilegt starf sem sé í gangi sem léttir lund barnanna á annars 

löngum dögum.  

3.1.3 Skortur á upplýsingaflæði 

Í viðtölunum kom fram að upplýsingaflæði væri mismikið. Lára og Rakel eru báðar á þeirri 

skoðun um að þeim finnist þær ekki hafa fengið nægilegar upplýsingar um frístundastarfið 

frá frístundaheimilinu. 

      Sigríður telur sig örlítið betur setta með að þekkja starfið, enda starfar hún stundum á 

frístundaheimilinu og tekur til sín hóp af nemendum einu sinni í viku eftir að kennslu 

lýkur. Hún telur sig þekkja starfið frekar vel og veit nokkurn veginn hvað á sér stað. 

Sigríður segir „Ég hugsa samt að þeir kennarar sem eru kannski að kenna miðstiginu eða 

unglingastigi eða eru ekki í neinu samstarfi, vita ekki neitt hvað er að gerast þarna“. 

Sigríður telur sig þó hafa meiri innsýn í starfið en þeir kennarar. Þegar hún er spurð 

um starf frístundaleiðbeinanda talar hún um, að þeir hafi fyrst og fremst eftirlit með 

börnum en að hennar mati ætti starfið að fela í sér eitthvað meira.  

Frístundaleiðbeinendur ættu að fá meiri tíma til að undirbúa einhver skemmtileg eða 

markviss verkefni en Sigríður telur að svo sé ekki raunin. Í raun séu frístundaleiðbeinendur 

í skólanum hennar bara að sinna eftirliti með börnum á sinni stöð. 

Hulda er ekki á sama máli og segist vera í miklum samskiptum við 

frístundaleiðbeinendur og þeir taki að sér verkefni fyrir kennara og sinni smiðjum í 

kennslu á skólatíma. Frístundaleiðbeinendur fái að ráða miklu sjálfir en eru þó samstíga 

með kennurunum. Stundum hafa þeir verið að vinna með fínhreyfingar eða skrift og 

teikningu og eitthvað sem nemendur þurfa meiri þjálfun í. Þá eru þeir í miklum 

samskiptum við kennarana sem Hulda telur að sé mjög jákvætt. Frístundaleiðbeinendurnir 

í skólanum hennar Huldu bjóða einnig upp á frjálsan leik. 

Þegar viðmælendur eru spurðir útí hvort þeir viti almennt hvernig þeirra nemendum 

gengur á frístundaheimilinu eru svörin misjöfn. Hulda telur sig fá mjög góðar upplýsingar 

um hvernig sínum nemendum gengur. Hún segist fá góðar upplýsingar frá 

frístundaleiðbeinendum og það hjálpi líka til að fá starfsmann frá frístundaheimilinu á 

teymisfundina. Sigríður og Rakel telja að þær hafi nokkuð góða hugmynd um það hvernig 

þeirra nemendum gengur þá sérstaklega nemendur, sem þurfta stuðning eða aukið 

aðhald. Lára taldi sig ekki vita mikið um stöðu nemenda sinna en segist þó hafa ákveðnar 

hugmyndir um hvernig vissum nemendum gangi en viti þó í raun ekki neitt. 

Þegar kom að því að ræða nánar um tengslin við starfsfólk frístundaheimilanna taldi 

Lára sig ekki þekkja forstöðumanninn mikið en þekkti þó forstöðumanninn í fyrra betur. 
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Þau unnu saman að verkefni varðandi vináttutengsl hjá nemendum síðasta haust. Hún 

sagðist aðeins þekkja til hinna frístundaleiðbeinandanna. 

 Rakel telur sig vera í góðum samskiptum við forstöðumann og hann sitji oft 

teymisfundi með kennurum, ekki síst þegar verið er að ræða um hvernig tilteknu barni 

gengur í skólanum og á frístundaheimilinu. Stundum mæta þó stuðningsfulltrúar eða aðrir 

frístundaleiðbeinendur sem þekkja börnin vel og hún er ánægð með það. Samkvæmt 

kennurunum var það val skólans hvort frístundaleiðbeinendur sitji teymisfundi eða ekki.  

Rakel segist nýta tækifærið í daglega starfinu að spjalla við frístundaleiðbeinendur 

óformlega um vissa nemendur. Til að fá upplýsingar um, hvernig þeim gengur og líður og, 

hvort það sé eitthvað sem þarf að fylgjast betur með. Sigríður var á sama máli. Hún nýtir 

tækifærið þegar frístundaleiðbeinendurnir sækja börnin í kennslustofu á daginn og 

spjallar við þá og er einnig í góðum samskiptum við forstöðumann. Sigríður segir að það 

auki samstarfið, að sumir frístundaleiðbeinendurnir starfi einnig sem stuðningsfulltrúar í 

skólanum á daginn. Hulda er einnig í mjög góðum samskiptum við bæði forstöðumann og 

frístundaleiðbeinendur í sínum skóla.  

Sigríður og Lára tala um, að það sé nauðsynlegt að hafa upplýsingar um starfið til að 

geta rætt við foreldra nemenda sinna um hvað felst í frístundastarfinu. Sigríður telur sig 

geta gert það með sína þekkingu en Lára taldi að hún þekkti starfið ekki nógu vel til að 

geta upplýst foreldra nemenda sinna í foreldraviðtölum eða í upphafi skólaárs. 

Viðmælendurnir eru allir sammála um að frístundastarfið sé líklegast mjög 

mismunandi eftir skólum. Rakel telur að vandamál einsog ófullnægjandi húsnæði sé 

viðvarandi á flestum stöðum. 

3.2 Viðhorf kennaranna til frístundaheimila 

Annað þemað sem greint var, var viðhorf kennaranna til frístundastarfsins. Hér verður 

farið yfir hverju þeir svöruðu. Viðmælendurnir voru spurðir hvort almennt viðhorf þeirra 

til starfsins væri neikvætt eða jákvætt. 

Rakel og Lára voru báðar á þeirri skoðun að þeirra persónulega viðhorf til 

frístundaheimila væri almennt mjög jákvætt. Þær telja frístundaheimilin vera sinna 

mikilvægu starfi og geri það vel. Hulda og Sigríður voru báðar á þeirri skoðun að viðhorf 

þeirra væri bæði neikvætt og jákvætt. 

3.2.1 Ólíkt starfsumhverfi í skóla og frístundastarfi 

Lára talaði um að hún hafi ekki haft neina neikvæða reynslu af frístundastarfinu í starfi 

sínu sem kennari en taldi sig þó ekki vita nógu mikið um starfið sjálft og var áhugasöm um 
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að fá meiri þekkingu á starfinu. Láru fannst það þó vera mjög misjafnt eftir skólum og 

talaði um að heyra mismunandi hluti frá öðrum foreldrum. Hún segir „Sumir eru 

greinilega með meira skipulagt starf á meðan aðrir eru bara í frjálsum leik og velja á milli 

einhverra rýma“. Lára hafði þó ágætlega góða reynslu sem foreldri og taldi að starfsfólk 

væri alltaf að reyna að standa sig og hafa meiri yfirsýn í starfinu.  

Rakel var almennt með jákvætt viðhorf til starfsins en taldi þó að það væru ýmsir 

hlutir sem mættu betur fara. Henni finnst vera of mikil starfsmannavelta sem kemur oft á 

tíðum niður á starfinu og of lág laun í boði fyrir starfsfólkið. Hún taldi að aðbúnaður væri 

ekki nógu góður og húsnæðiskostur væri slakur og auk þess væri of mikill fjöldi barna á 

litlum svæði. Hún taldi þetta vandamál vera viðvarandi á mörgum frístundaheimilum. 

Einnig minntist hún á hluti einsog lélega hljóðvist og fleira sem getur haft áhrif á vinnudag 

barnanna. Rakel finnst vanta meira fjármagn inn á frístundaheimilin og finnst að megi 

auka menntunarkröfur á stjórnendur en talar um, að það sé þó mikill vilji hjá öllum til að 

gera eins vel og hægt sé og bjóða uppá faglegt starf. Stundum vanti þó aðeins uppá 

skipulagið í starfinu, það mætti nýta styrkleika og kraftinn frá unga starfsfólkinu enn 

betur. 

Hulda taldi að hennar viðhorf til frístundastarfs sé bæði jákvætt og neikvætt. Í hennar 

starfi sem kennari hafði hún mjög jákvæða reynslu og fannst samstarfið ganga mjög vel en 

hafði ekki jafn góða reynslu sem foreldri. Hulda segist hafa þurft að taka sitt barn úr 

frístundaheimili þar sem aðstæður væru ekki góðar. Hún var ósátt með lélegt 

upplýsingaflæði þar og ekki ánægð með að frístundaheimilið væri rekið sér en ekki í 

samstarfi við skólann. Hulda segir „Ég fékk engar upplýsingar og þurfti að fara á marga 

staði og tala við marga aðila og mér finnst það bara útí hróa hött að það sé svona 

aðskilið“. 

Sigríður taldi, að viðhorf almennings til frístundaheimila skiptist í tvennt. Annað hvort 

væri fólk mjög ánægt eða mjög óánægt. Einhverjir væru kannski í miðjunni en af hennar 

reynslu bæði sem foreldri og sem kennari finnst henni þó fleiri á þeirri skoðun að 

viðhorfið sé ekki gott. Þættir sem höfðu áhrif á hennar viðhorf voru miklar 

mannabreytingar, mörg börn á litlu svæði, léleg aðstaða. Hún segir „Þau er oft inni í 

skólanum og hafa ekki almennilega sitt svæði fyrir fjöldann sem þau eru með, þurfa 

kannski að vera í þessari stofu í dag og annarri á morgun“. 

Sigríður minntist einnig á að þetta væri misjafnt eftir skólum. Hún hafði reynslu af 

frístundaheimili sem foreldri og fannst starfið þar meira faglegt og skipulagt þrátt fyrir að 

það frístundaheimili væri einnig að glíma við plássleysi. Í sínu starfi talaði hún um að 
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frístundaheimilið væri mikið að vinna með frjálsan leik og það væri mikið rót á börnunum 

og foreldrar væru oft óánægðir. 

Sigríði fannst sitt persónulega viðhorf vera meira neikvætt en jákvætt og segir einsog 

Rakel að henni finnist vanta meira menntað fólk í starfið. Henni finnst að það mætti auka 

skipulagt starf og finnst starfsfólkið oft á tíðum ekki geta sinnt börnunum. Sigríður segir 

„Það er að koma allskonar fólk sem hefur kannski aldrei unnið með börnum áður og 

þekkir ekki börn með greiningar og eiga erfitt með að komast til móts við þarfir þeirra.“ 

3.3 Tilviljanakennt samstarf 

Reynsla af samstarf á milli skóla og frístundaheimila er mjög misjöfn eftir skólum og er 

reynsla viðmælanda í rannsókninni ólík að því leyti, að í skólunum sem Lára og Rakel vinna  

eru frístundaheimilin rekin sér. Í skólanum sem Sigríður vinnur í er frístundin rekin af 

skólanum og í skólanum, sem Hulda kennir er frístundaheimilið samþætt skólanum og 

mjög mikið samstarf.  

3.3.1 Teymisfundir 

Teymisfundir eru þeir fundir, þar sem foreldrar, kennarar og mögulega fleiri aðilar tengdir 

barninu koma saman og ræða um stöðu nemenda, varðandi hegðun, almenna líðan, 

félagsleg tengsl og fleira. Þrátt fyrir að í skólanum sem Rakel kennir sé frístundaheimilið 

rekið sér, sitja frístundaleiðbeinendur þó teymisfundi og er það einnig þannig hjá Huldu. 

Þó er það ekki raunin hjá Sigríði þrátt fyrir að frístundaheimilið sé rekið af skólanum. Í 

Láru tilfelli sitja frístundaleiðbeinendur ekki teymisfundi með kennurum. 

Rakel segir, að teymisfundirnir hjá sér séu þó ekki fyrir alla nemendur. Heldur einungis 

fyrir þá nemendur sem eru með stuðning eða eru í greiningarferli. Rakel útskýrir að það 

séu þeir sem „þurfa sérstakt utanumhald, ekkert endilega með stuðning en þurfa svona 

meira að það sé haldið utan um þeirra mál og þetta eru alveg þó nokkuð margir aðilar oft 

á tíðum“. 

3.3.2 Dæmi um samstarf, móttöku barna og vináttufærni 

Samstarf frístundaheimilis og skóla í tilfelli Láru er frekar lítið einsog er. Samstarfið var þó 

meira síðasta vetur þegar hún tók við nýjum nemendum í 1. bekk. Þá vann þáverandi 

forstöðumaður vináttufærnis verkefni í samstarfi með skólanum og utanaðkomandi aðili 

tók einnig þátt. „Þá var meira um fundi og slíkt“ segir Lára. Spurð um samstarfið segir Lára 

að henni hafi fundist mjög hjálplegt að að hafa verið í svona miklu samstarfi í fyrra. Henni 

fannst það sérstaklega þar sem hún var nýr kennari í skólanum og einnig að taka á móti 

nýjum nemendum sem voru að stíga sín fyrstu skref í grunnskólanum. Henni fannst gott 
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að geta rætt um einstök börn og mál þeirra við fleiri aðila sem sinna börnunum. Hún taldi 

það hafa komið að góðum notum að geta fylgst með vináttu nemenda sinna í samstarfi 

með frístundaheimilinu.  

Þetta verkefni í fyrra var þó undantekning en ekki venjan þegar kemur að samstarfi 

kennara og frístundaheimilis í skólanum hennar Láru. Hún myndi vilja hafa meira samstarf 

núna og talaði um, að það væri góð hugmynd að sitja einhverja fundi saman og ræða 

málin t.d. einu sinni í mánuði.  Eins og staðan er núna virðist samstarfið í Láru tilfelli vera 

lítið sem ekkert. Láru finnst það mikilvægt fyrir hag barnanna að hafa mikið samstarf og 

þá sérstaklega fyrir nýja kennara. Þegar kemur að vissum börnum í nemendahópnum sem 

eru að glíma við einhverskonar greiningar eða hegðunarvanda, finnst henni einkar 

mikilvægt að geta unnið saman til þess að geta verið öll á sama máli og nýtt sér sömu 

aðferðir við að kljást við vandamálin. 

Líkt og Lára talaði um, segir Rakel að hún telji það mikilvægt fyrir hagsmuni barna að 

auka samstarfið enn meira. Hún taldi það mjög mikilvægt. Sigríður talaði einnig um 

mikilvægi samstarfs og fann fyrir jákvæðri breytingu síðastliðinn vetur þegar samstarfið 

jókst til muna. 

3.3.3 Töluvert samstarf en einnig skortur á upplýsingum 

Í skólanum sem Rakel kennir er frístundaheimilið rekið sér en þrátt fyrir það er 

töluvert samstarf milli kennara og starfsfólks frístundaheimilisins. Forstöðumenn sitja 

teymisfundi og vinna með frístundaheimilinu þegar kemur að utanumhaldi fyrir 1. og 2. 

bekk. Rakel talaði um mikilvægi þess að fá að heyra hlið frístundaleiðbeinanda um hvernig 

gengur með nemendur í öðru umhverfi en í skólastofunni. Rakel telur að samstarfið og 

samskiptin við frístundaheimilið hafi almennt gengið vel en þó hefur oft vantað uppá 

meira upplýsingaflæði á milli sem mætti bæta. Hún segir, að kennararnir séu mögulega 

ekki alltaf duglegir að láta frístundaheimilið vita hvernig gengur og öfugt. Hún heldur 

áfram og segir: 

Ef að eitthvað kemur upp í frístundinni þá erum við kannski stundum að leysa það í 
skólanum. Ég held að svona daglegar uppákomur sem gerast í frístundaheimilinu eða í 
skólanum, það mætti upplýsa betur á milli og bæta upplýsingaflæðið.     

 

Rakel kenndi í skólanum þegar ÍTR sá um rekstur frístundaheimilisins og taldi að það 

hafi ekki verið neinn áþreifanlegur munur á samstarfi frístundaheimilisins og skólans eftir 

að Skóla og frístundasvið var stofnað árið 2011. Rakel sagði að í raun hafi hún ekki orðið 

vör við neina breytingu.  
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Hjá Sigríði er frístundaheimilið rekið af skólanum og skólastjórinn er yfirmaður 

forstöðumanns frístundaheimilisins. Þrátt fyrir það, sitja frístundaleiðbeinendur ekki 

teymisfundi með kennurum en vinna þó saman á annan hátt. Sigríður vinnur sjálf mikið 

með frístundaheimilinu og einn dag í viku tekur hún hóp barna eftir að kennslu lýkur í 

skipulagt hópastarf til sín og nefnir hún að aðrir kennarar geri það líka. Einn kennari býður 

upp á föndur eða spil og annar heimilisfræði sem dæmi. Hún hefur einnig verið að vinna á 

frístundaheimilinu þegar starfsfólk hefur vantað. Einnig eru stuðningsfulltrúar í skólanum 

oft líka að vinna á frístundaheimilinu og hjálpar það með að auka tengslin á milli. 

Líkt og Lára, talar Sigríður um að veturinn sem sé að líða sé öðruvísi en vanalega hvað 

varðar samstarfið. Í Láru tilfelli fór samstarfið minnkandi en Sigríði finnst samskiptin og 

samstarfið hafa aukist til muna og telur það jákvætt. Áður hafi vantað uppá gott 

upplýsingaflæði en það sé að aukast. Varðandi núverandi forstöðumann segir Sigríður að 

hún sé mjög dugleg að láta frístundaheimilið vita ef eitthvað er og verið í góðum 

samskiptum við foreldra. Hún segir „en það er svona einstaka skipti sem að eitthvað hefur 

komið uppá að þá hefur vantað svona smá að senda manni línu. Það er samt miklu betra í 

vetur en það hefur verið áður“. 

Einsog kom fram hér að ofan er frístundaheimilið í skóla Sigríðar í sömu byggingu og 

með sama yfirmann. Forstöðumaðurinn hefur verið í góðu sambandi við kennarana, 

sérstaklega þegar kemur að einhverju tengdu nemendunum. Sigríður minnist á að 

frístundaleiðbeinendur sæki nemendur alla daga í stofu til kennara og þá gefst oft kostur 

á stuttu spjalli. 

Sigríður er þó á sama máli og Rakel varðandi að það mætti bæta upplýsingaflæðið enn 

meira. Sigríður telur að það sé mjög misjafnt eftir kennurum í hversu miklu sambandi þeir 

séu í við frístundaheimilið. Þó séu kennarar á yngsta stigi að sjálfsögðu í mesta 

sambandinu. 

3.3.4 Samþætting skóla og frístundastarfs 

Í skólanum sem Hulda kennir er skólinn og frístundaheimilið samþætt. Þar er samstarfið 

mun meira en þekkist í öðrum grunnskólum og er verkefnið kallað „dagur barnsins“. 

Frístundaheimilið er því staðsett inni í skólanum. Nemendur fara þangað eftir að kennslu 

lýkur og stundum yfir daginn meðan á kennslu stendur. Kennarar hafa aðgang að 

frístundaheimilinu fyrir ýmis sérverkefni og fá aðstoð hjá frístundaleiðbeinendum með 

þau. Einnig er frístundaheimilið með í smiðjum og fá nemendur frjálsan leik og stýrð 

verkefni í bland.  

Þegar Hulda er spurð um hvort hún telji þörf á að auka, minnka eða hafa jafn mikið 

samstarf og er núna, telur hún að það sé hæfilegt einsog það er. Hún er mjög ánægð með 
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hvað það er í raun gott samstarf og gott aðgengi að frístundaheimilinu. Ef barn er t.d. 

eirðarlaust í kennslu eða þarf að fá smá hlé á því að sitja inni í kennslustofunni hefur 

Hulda aðgang að frístundaheimilinu og hefur jafnvel notað það sem umbun fyrir góða 

hegðun á meðan kennsla er í gangi. Þegar Hulda er spurð um aðganginn að 

frístundaheimilinu segir hún að þau hafi mjög góðan aðgang og það sé gott samstarf á 

milli. 

Hulda talar áfram um samstarfið og segir, að hún vinni náið með starfsfólki 

frístundaheimilisins. Frístundaleiðbeinendur sitja fundi með kennurunum til að hafa þetta 

alveg samþætt. Hulda segir frá því að það sé stuðningsfulltrúi í skólanum sem er líka að 

vinna á frístundaheimilinu og hún er með samtvinnað verkefni varðandi félagsfærni. Hún 

lýsir því að stuðningsfulltrúinn hafi lýst áhuga á verkefninu og þá hafa kennararnir gripið 

það tækifæri. 

Hulda stendur föst á þeirri skoðun, að frístund og skóli eigi að vera undir sama hatti 

og þurfi að vera samrekið. Henni finnst hugmyndin um, að þessar tvær stofnanir séu 

aðskildar fráleitar. Hún segir, að allt sem viðkomi barninu eigi að vera á sama stað og 

Hulda segir „Foreldrar eiga ekki að þurfa að leita á marga staði, heldur bara einn. Þetta 

heitir skóla og frístundasvið og þetta heyrir undir sama hattinn og samstarfið á þá, að 

sjálfsögðu að vera saman en ekki í sitt hvoru lagi“ 

Hulda er almennt mjög ánægð með samstarfið í sínum skóla en gerir sér grein fyrir því 

að þetta sé mjög misjafnt eftir skólum en, að hennar mati eru frístundaheimili sem eru 

rekin með skólanum mun betur sett. 

3.4 Félagslegi þátturinn 

Viðmælendurnir eru allir á sama máli, að mikilvæg félagsleg tengsl myndist og styrkist hjá 

nemendum innan veggja frístundaheimilanna.  

3.4.1 Ólíkar kröfur, ólík tengsl 

Lára og Rakel leggja báðar áherslu á, að það ríki ekki sömu reglur og kröfur til barna á 

frístundaheimilinu og í skólanum. Á frístundaheimilinu er meira frjálsræði og oft á sér þar 

stað allt önnur hegðun en það sem kennararnir þekkja. Lára segir frá því að hafa verið að 

ræða um vináttutengsl við foreldra eins nemanda sem er að glíma við kvíða og fékk þá 

upplýsingar um ýmislegt sem ætti sér stað á frístundaheimilinu sem hún sér ekki í 

kennslustofunni sinni. Rakel talar um að það sé mikilvægt að fá að heyra um nemendur 

sína og hvernig þeim gengur í öðru umhverfi en í skólastofunni. Þar eru aðrar kröfur og 

áherslur en eru í skólanum og ólíkt nám sem á sér stað þar. Rakel segir “Það er alveg mjög 
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gott að heyra frá þeirra hlið og líka svona uppá samskipti við aðra félaga eða bekkjarfélaga 

eða krakka í öðrum árgöngum, þarna er þetta líka önnur nálgun varðandi félagatengslin”. 

Lára talar einnig um að á frístundaheimilinu eigi sér stað sérstök og mikilvæg tengsl 

við aðra nemendur og oftar en ekki er frístundaheimilið eini staðurinn sem nemendur eru 

að hitta vini sína og mynda og styrkja þessi mikilvægu tengsl. Hún telur að þetta gæti 

stafað af því, að börn í dag séu oft á tíðum upptekin í tómstundum og íþróttaæfingum og 

hafi þar af leiðandi minni tíma til að leika sér og leyfa vináttu að blómstra. 

3.4.2 Lítil markviss hugmyndavinna 

Varðandi markvissa vinnu að félagslegum þáttum með frístundaheimilinu var reynslan 

misjöfn hjá viðmælendunum. Rakel segir frá því að hún vinni í raun enga fyrirfram 

ákveðna áætlun með frístundaheimilinu þegar kemur að félagslegum tengslum eða 

vináttu hjá hennar nemendum. Hún segist vera meira í óformlegu spjalli við 

frístundaleiðbeinendur varðandi það hvernig nemendum sínum gangi dags daglega en 

minnist þó á að eitthvað fari inn í einstaklingsáætlanir á teymisfundum sem starfsmaður 

frá frístundaheimilinu situr. Þar vinni þau eitthvað í sameiningu.  

Sigríður segist ekki vinna mikið með frístundaheimilinu að félagslegum þáttum nema 

þegar það komi upp einhver sérstök mál. Hún minnist á eineltismál sem kom upp og þá 

var frístundaheimilið haft í samráði og rætt um hvernig skyldi taka á því í sameiningu. Hún 

endurtekur að það sé þó aðeins gert í einstökum málum. Varðandi að vinna með 

frístundaheimilinu segir Sigríður „Við höfum alveg gert það ef það er eitthvað svona 

sérstakt sem kemur upp en annars ekkert þú veist.” 

Sigríður vinnur alla jafna ekki mikið að félagslegum þáttum með frístundaheimilinu en 

finnst einnig oft vanta reynsluna hjá frístundaleiðbeinendum varðandi samskipti við 

börnin. Hún talar um skort á menntun eða fræðslu fyrir starsfólk . Sigríður bendir þó á að 

oft sé sama starfsfólkið að vinna með stuðning í skólanum og á frístundaheimilinu. Þá ná 

þau oft að kynnast börnunum betur og fái kennarar þá að heyra hvernig nemendum 

sínum gengur frá stuðningsfulltrúunum eða frá nemendunum sjálfum. Lára segir það 

sama að hún sé einna helst að fá upplýsingar frá nemendunum sjálfum um 

frístundaheimilið og hvað eigi sér stað þar. Foreldrar eru líka oft að upplýsa kennara um 

einhver mál sem koma upp hjá nemendum sem eiga sér stað á frístundaheimilinu. Taldi 

Sigríður að það væri líklega meira um það, að kennarar þurfi að hafa afskipti af 

vandamálum, sem koma upp á frístundaheimilinu hjá skólum, sem væru sjálfir að reka 

frístundaheimilið heldur en þar sem það er rekið sér. 
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3.4.3 Aukið samstarf 

Hulda er hinsvegar mikið í samskiptum við frístundaheimilið enda er allt samþætt í 

skólanum þar sem hún kennir. Hún segir frá frístundaleiðbeinanda sem sé að vinna mikið 

með stúlkur í 2. bekk og sé að efla hjá þeim félagsfærni. Þetta var hugmynd sem kviknaði 

hjá frístundaleiðbeinandanum sem vissi að þarna væri þörf á smá auka þjálfun hjá 

stúlkunum og bauð sig fram í það starf. Hulda segir „Hún vildi taka smá félagsfærni og við 

gripum bara tækifærið og sögðum bara gjörðu svo vel og bara endilega, gerðu það sem 

þig langar til að gera og þetta hefur bara gengið mjög vel”. 

Lára talaði einnig um ákveðið verkefni sem forstöðumaður frístundaheimilisins í fyrra 

vann í samstarfi við kennarana varðandi félagsfærni og vináttutengsl. Þá hittust kennarar 

og forstöðumaður oft og unnu skipulagt með alla nemendur í 1. Bekk. Lára útskýrir „þá 

vorum við að fara yfir félagatengslin og þessa sem okkur fannst vera í hættu að vera 

útundan og þannig og við vorum svolítið mikið að ræða það og svona”. 

Hún segir að kennarar séu mjög oft að velta fyrir sér hvernig það er með vináttu og 

fleira sem tengist nemendum sínum og hafa litlar upplýsingar frá frístundaheimilinu. Hún 

segir að verkefnið hafi gefið þeim mikið aðhald og segir  

Afþví við vorum í þessu verkefni vorum við svo mikið að huga að þessum nemendum 
sem að verða eitthvað aðeins útundan eða ekki félagslega sterkir og svona og mér 
finnst það mjög mikilvægt í fyrsta bekk. Sérstaklega meðan þau eru að mynda 
tengslin. 

 

Lára hafði mjög góða reynslu af þessu verkefni og taldi það koma að mjög góðu gagni 
við að taka á móti nýjum nemendum í skólann. Hún hefði verið til í meiri eftirfylgni í ár en 
finnst það vanta að miklu leyti. 
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4 Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá svör við spurningunni hvert viðhorf 

grunnskólakennara á yngsta stigi sé til frístundaheimila og var ýmislegt mikilvægt sem 

kom í ljós í viðtölunum. 

4.1 Formlega námið mikilvægara ? 

Viðmælendurnir töluðu um, að sum frístundaheimili væru með skipulagt starf en önnur 

væru „bara með frjálsan leik“. Kennararnir viðurkenndu, að þekking á frístundastarfinu og  

náminu sem á sér stað þar, var sumum þeirra ókunnug. Áherslur á formlega námið sem á 

sér stað í grunnskólum virðist oft vera meiri en á hið óformlega. Rætt hefur verið um að 

skapa samfellu á milli skólastiga. Ætli sé hægt að tala um samfellu í skóladegi barna ? Frá 

því að þau mæta í formlega námið í skólastofuna og vinna verkefni hjá kennara og þar til 

þau fara yfir á frístundaheimilið þar sem óformlega námið tekur við, önnur hlutverk og 

aðrar kröfur taka við og meiri leikur á sér stað. 

Tveir kennarar minntust á þá staðreynd, að ekki væru margir faglærðir sem vinna á 

frístundaheimilunum og það hefði án efa áhrif á starfið. Það er ef til vill erfitt að ímynda 

sér, að margir ófaglærðir starfsmenn séu að vinna náið eftir fjölgreindarkenningum 

Gardners einsog gert er ráð fyrir. Kolbrún Pálsdóttir segir að áætla megi að það vanti 

fagþekkingu hjá stórum hluta starfsmanna sem vinna í tómstundastarfi (Kolbrún, 2014). 

Þessi vöntun á faglærðu starfsfólki frístundaheimila er talin vera ein af stærstu áskorunum 

sem blasir við í starfinu (Kolbrún og Steingerður, 2017). 

Varðandi þann hluta frístundastarfs, sem fjallað er um í Aðalnámskrá grunnskóla er 

mjög áhugavert  að skoða þessar áherslur á samþættingu skóla og frístundastarfs. 

Furðulegt er hvað er í raun fjallað lítið um frístundaheimilin þar. Aðeins 3 setningar sem 

fjalla um starfið og þá er aðallega verið að draga fram, að frístundastarfið megi ekki hafa 

áhrif á hið formlega nám sem á sér stað í skólanum. 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort menntunarkröfur starfsfólks á 

frístundaheimili og kennara hafi áhrif á þá skoðun hvort annað starfið sé merkilegra en 

hitt. Gerðar er kröfur um 5 ára háskólamenntun fyrir grunnskólakennara en engar kröfur 

eru gerðar á menntun fyrir frístundaleiðbeinendur. 

4.2 Samstarf skóla og frístundar 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu, að það er greinilega mjög misjöfn túlkun hjá 

grunnskólum á, hvað felst í samþættingu skóla og frístundar. Athyglisvert er að skoða 

hvernig tengsl skóla og frístundar er í raun hjá þessum kennurum sem var rætt við. Á 
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sumum stöðum er starfið samþætt skólanum og kennarar starfa mikið með 

forstöðumanni og frístundaleiðbeinendum og sitja fundi með þeim. Aðrir kennarar eru í 

mjög litlu samstarfi og vita lítið hvað á sér stað í frístundastarfinu. Samkvæmt 

kennurunum virðist það vera að mestu leyti í hlutverki hvers skóla fyrir sig að túlka hversu 

mikið samstarf eigi að vera við frístundaheimilið. Skólinn stjórnar því hverju þau vilji taka 

þátt í að vinna að í sameiningu. Samkvæmt einum kennara er það t.d. skólinn og 

kennararnir, sem ráða hvort frístundaleiðbeinendur sitji teymisfundi með foreldrum. 

Einnig var það ákvörðun skólans hvort frístundaleiðbeinendur vinni með kennurum, að 

félagslegum þáttum, sem snýr að þeirra nemendum.  

Kennararnir í rannsókninni sem upplifðu upplýsingaleysi og skort á miklu samstarfi 

voru allir á þeirri skoðun, að mikið gagn gæti verið í því að auka samstarfið við 

frístundaheimilið enn frekar. Minntist einn kennarinn á gagnsemi þess að hafa fleiri fundi 

sem frístundaleiðbeinendur kæmu að. Þrátt fyrir, að það sé í reglum um frístundaheimili 

og skóla að hafa sameiginlega fundi, kom á óvart, að í raun var ekki mikið um það, að 

kennarar væru að sitja fundi með frístundarleiðbeinendum eða forstöðumönnum. 

Árið 2011 sameinaðist skóla og frístundasvið og var þá markmiðið að auka samstarf 

stofnananna. Einn viðmælandinn sem var að kenna á þeim tíma var á þeirri skoðun, að í 

raun hafi ekki neitt breyst við þessa sameiningu og ekki hafi samstarfið aukist að neinu 

leyti sem hún mundi eftir. 

Kennararnir í rannsókninni voru sammála um, að þeir og frístundaheimilin þyrftu að 

vera meira samtaka. Rannsóknir hafa sýnt, að til að ná árangri og ná að mæta þörfum allra 

nemenda er frumskilyrði, að allt skólasamfélagið sé samstiga (Algozzine og Algozzine, 

2005). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig, að kennararnir sem rætt var við í þessari rannsókn voru 

með misjafnar skoðanir hvort frístundastarfið væri eitthvað sem þeir vissu í raun og veru 

mikið um og hvort þeir þekktu starfið sem ætti sér stað þar. Þrátt fyrir að vera allir á þeirri 

skoðun, að þeir teldu það mjög mikilvægt fyrir kennara á yngsta stigi að þekkja starfið.  

Augljóslega er því eitthvað misræmi í þeirri stefnu að hafa þverfaglegt samstarf milli 

skóla og frístundar að leiðarljósi en lítið gert til að fylgja henni eftir og fremur skrítið að 

hafa samstarfið svona mismunandi á milli skóla. Einn kennarinn minntist á að vera í litlu 

sem engu samstarfi við frístundaheimilið síðastliðið ár en hafi þó verið í meira samstarfi 

áður og fundið hvað það gagnaðist henni mikið. Hún hafi fundið hvað það væri hjálplegt til 

að hafa betra utanumhald um sína nemendur. 



37 

4.3 Félagatengslin 

Kennararnir voru meðvitaðir um, að starfið á frístundaheimilum væri ólíkt því sem ætti sér 

stað inni í kennslustofum. Þar væru aðrar kröfur til barnanna og aukin tækifæri á að móta 

og þroska samskipti við félagana. Einn kennarinn minntist á sívaxandi kröfur samfélagsins 

og minnkandi tíma fyrir börn til að leika sér og vera í samskiptum við jafnaldra. Þá væri 

frístundaheimilið sá staður sem gæfi bestu tækifærin til þess. Kennararnir minntust einnig 

á kosti starfsins fyrir tvítyngd börn og börn með greiningar. Rannsóknir hafa sýnt, að 

samskipti við félagana er einn helsti þáttur í að þróa með sér félagsfærni og auka 

félagsþroska. Þessi þáttur starfsins virtist stundum gleymast hjá foreldrum að mati eins 

kennarans. Einn kennarinn minntist á að foreldrar vildu taka barn sitt af 

frístundaheimilinu en þá benti kennarinn þeim á þennan félagslega þátt starfsins sem 

væri mjög mikilvægur. 

Sumir kennararnir ræddu um að ekki væri markvisst unnið með 

frístundaleiðbeinendum varðandi félagsfærni, einelti eða sérstök vandamál. Þótt að það 

væri kannski eitthvað um spjall þeirra á milli og kennararnir fengu að vita hvernig gengi á 

frístundaheimilinu. Einn kennarinn sagði þó að mikið væri unnið saman þar sem 

samþættingin er mikil. Einelti á sér hvað oftast stað á skólatíma (Guðjón, 1996) svo það 

hlýtur að vera mikilvægt fyrir kennara og frístundaleiðbeinendur að vinna saman að því að 

uppræta einelti. Einn kennarinn hafði unnið að sérstöku vináttufærnisverkefni með 

forstöðumanni fyrir ári síðan og fannst það hjálpa mjög mikið og fannst henni betra að 

vera meira inni í málum nemenda sinna það ár. Þar hefur sýnt sig, að meiri samskipti 

varðandi vináttu og félagsfærni barna hjálpaði. 

4.4 Aukið samstarf í framtíðinni 

Á þeim stöðum þar sem samstarf kennara og frístundaleiðbeinanda er lítið vöktu viðtalin 

einhverja kennara til umhugsunar um hvað samstarfið væri í raun lítið. Þeirra ósk var að 

auka mætti samstarfið til muna, vinna betur saman og læra af hvoru öðru. Hjá kennara 

þar sem samstarfið var mjög mikið var einnig bent á hvað börnin græddu mikið af því. Sá 

kennari hafði einnig reynslu af frístundaheimilum þar sem lítið samstarf var og var 

skilningur kennarans á því ástandi ekki mikill.  

Aukið samstarf er eitthvað sem var rætt í viðtölunum og væri hægt að bæta við 

auknum fundum þar sem kennarar og frístundaleiðbeinendur koma saman. Þá yrði meira 

utanumhald um börnin. Vinátta barna, einelti, kvíði og vanlíðan er eitthvað sem fylgst 

væri vel með á báðum stöðum og þá væri einnig sniðugt að mínu mati að forstöðumaður 

eða frístundaleiðbeinandi myndi sitja hluta af foreldraviðtali með kennara svo hægt væri 

að ræða um hvernig barninu þeirra gengur, ekki bara fyrir kl 14 á daginn heldur einnig 
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hvernig barninu gengur að fóta sig í skólanum eftir að eiginlegri kennslu lýkur. 
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5 Lokaorð 

Reynsla mín af því að starfa bæði í grunnskóla sem kennaranemi og stuðningsfulltrúi 

og af því að starfa tæp níu ár á frístundaheimili hefur gefið mér áhugaverða sýn á samstarf 

milli grunnskóla og frístundaheimila. Hugmyndin var alltaf til staðar í kollinum um hvort 

það væri ekki hægt að vinna meira og betur saman og sýna hinni stéttinni þann skilning 

sem hún á skilið. Báðir starfsstaðirnir vinna öflugt og gott starf með börnum og er annar 

ekki mikilvægari en hinn. Gott er að hafa það hugfast að verið er að vinna með sömu 

börnin á báðum stöðum og mikið verið að vinna með sömu þættina. Því er mikilvægt að 

sjá hvar hagur barnanna liggur. Það hlýtur að liggja í augum uppi, að því meira sem 

starfsstaðirnir vinna saman, því betra. Aukið upplýsingaflæði og skipulag leiðir af sér betra 

starf til framtíðar. Sumsstaðar virðist önnur stéttin hafi meira vægi um ákvarðanir í 

samstarfsmálum en hin, en mín reynsla er að oft hafa frístundaleiðbeinendur eða 

forstöðumann talið það á ábyrgð skólans að leggja línurnar að samstarfinu. 

Í augum skóla og frístundasviðs eru grunnskólar og frístundaheimili jafn mikilvæg ef 

marka er það sem stendur á heimasíðu þeirra (Skóla og frístundasvið, e.d.). 

Miðað við þá yfirlýsingu er heldur áhugavert að sjá hversu lítið sé í raun fjallað um 

frístundastarf í Aðalnámskrá grunnskóla og ef til vill endurspeglar það að einhverju leyti 

viðhorf grunnskólanna eða ráðamanna til frístundastarfs.  

Það var því áhugavert að skoða niðurstöður þessarar rannsóknar og hún endurspeglar 

viðhorf fjögurra kennara á höfuðborgarsvæðinu til frístundaheimila og var álit þeirra á 

þann hátt að þörf væri á að hafa mikið samstarf. Forvitnilegt væri því að sjá hvort 

grunnskólar og frístundaheimili á höfuðborgarsvæðinu væru tilbúin að vinna meira 

skipulagt starf saman eða einsog einn kennarinn í rannsókninni sagði „Kannski getum við 

öll lært hvort af öðru ?“. 
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