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Ágrip 

Ný fagstétt sem nefnist tómstundafræðingar er komin til starfa inn í grunnskólann. 

Mikilvægt er að dýpka og auka skilning á þeirra störfum, bæði fyrir almenning sem og 

fyrir fólk sem starfar að skólamálum. Í þessari rannsókn eru tekin viðtöl við stjórnendur 

grunnskóla og frístundaheimilis með það að markmiði að varpa ljósi á hlutverk 

tómstundafræðinga í samþættu skóla -og frístundastarfi. Rannsóknin er eigindleg og 

gagna var aflað með einstaklingsviðtölum við þrjá tómstundafræðinga og tvo 

skólastjórnendur.Þátttakendur störfuðu í tveimur af fimm grunnskólum sem tóku þátt í 

verkefni innan Reykjavíkurborgar er nefndist Dagur barnsins. Þessir skólar tóku við 

rekstri frístundaheimila fyrir 6-9 ára börn og buðu upp á gjaldfrjálsan tíma í frístund 

innan stundatöflu þannig að öll börn hefðu kost á að upplifa frístund.  

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi verður leitast eftir að sýna 

fram á hlutverk tómstundafræðinga í samþættu starfi út frá sjónarhorni þeirra og 

skólastjórnenda. Í öðru lagi verður könnuð sýn tómstundafræðinga og skólastjórnenda 

á samstarfi í samþættu skóla og frístundastarfi.  Leitast er við að draga fram hugmyndir 

þátttakenda um ávinning og áskorun á samrekstri og samvinnu og upplifun þeirra á 

samstarfi við nýja fagstétt. Upplifa tómstundafræðingar teymisvinnu í samstarfi sínu við 

kennara og upplifa tómstundafræðingar undirbúning fyrir vettvang í námi sínu?  

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: Hvert er hlutverk tómstundafræðinga í 

tveimur þátttökuskólum Dags barsnins þar sem skóla- og frístundastarf er samþætt fyrir 

nemendur í 1.-4. bekk? Hver eru viðhorf tómstundafræðinga og skólastjórnenda til 

samþættingar á skóla- og frístundastarfi? 

Niðurstöður verða skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna á samstarfi ólíkra fagstétta, 

kenninga um meginþætti samvinnu og kenningu Kotters um breytingastjórnun. Þá 

verður einnig horft til ólíkra námskenninga og fjallað um tengsl formlegs og óformlegs 

náms.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplifun viðmælenda af verkefninu er 

almennt jákvæð. Skólastjórnendur og tómstundafræðingar eru sérstaklega ánægðir 

með að samþætting nái að efla heildstæðan stuðning við nemendur. Helstu annmarkar 

eru lítið framboð af menntuðum tómstundafræðingum, skortur á tíma til undirbúnings 
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og sameiginlegra starfsdaga til að efla liðsheild og vinna sameiginleg markmið með öllu 

starfsfólki.  

 

Lykilorð: Fagþróun, fagvitund, menntun, tómstundafræðingar, samvinna, samþætting. 
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Abstract 

The role of leisure educators in integrated schools and leisure activities 

A new profession has been employed in the elementary school, leisure-educators. It is 

important to deepen and increase understanding of this profession. In this study, 

interviews are conducted with primary school leaders and leisure-educators with the 

aim of highlighting collaboration in integrated school and leisure activities. Five schools 

participated in a project within the city of Reykjavík called the Children's Day, which 

meant that the schools took care of after–school programs for 6-9 year old children. 

This study has two main objectives. First, efforts will be made to demonstrate the 

role of leisure professionals in an integrated school-leisure setting, based on their 

perspectives and the perspectives of school principals. Second, efforts will be made to 

shed light on their views on the integration of schools and leisure activities. How have 

staff experienced the changes that have taken place in school and leisure activities? An 

attempt will be made to examine those experiences in light of  Kotter's eight steps 

theory for effective change management, along with theory of formal and informal 

learning. 

The study is qualitative and data was obtained through individual interviews with 

three leisure educators and two school leaders in two schools in Reykjavik, where shool 

and leisure is integrated.The results of the project show that the participants were 

positive towards the project, especially school administrators and leisure professionals 

are pleased that a better overview of the students achieved through this arrangement. 

The main shortcomings are the low availability of leisure professionals, lack of time for 

preparation and joint teacher conference day to enhance team spirit and make a 

common goal with all staff. 

 

Keywords Professional development, professionalism, education, leisure, collaboration, 

integration. 
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Lykilhugtök 

Dagur barnsins: Samkvæmt skilgreiningu á minnisblaði Skóla-og frístundaráðs 

Reykjavíkurborgar gekk verkefni Dagur barnsins út á að brjóta upp skólastarf í 1. – 4. 

bekk og að gjaldfrjálst frístundastarf komi inn í stundatöflu fyrir öll börn í þessum 

árgöngum en að loknum skóladegi yrði áfram boðið upp á gjaldskylda þjónustu í 

frístundaheimili. Fengið var álit borgarlögmanns um hvort þessi útfærsla stæðist lög og 

sú var raunin.  

Skólastarf: Í lögum um grunnskóla er hlutverk grunnskóla sagt vera, í samvinnu við 

heimilin, að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal 

grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Frístundastarf: Í æskulýðslögum (nr. 70/2007) er með æskulýðsstarfsemi átt við 

„skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í 

frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að 

verðleikum.“ Lögin taka bæði til félaga og félagasamtaka sem sinna æskulýðsmálum á 

frjálsum áhugamannagrundvelli og æskulýðsstarfs á vegum ríkis og sveitarfélaga og í 

skólum að svo miklu leyti sem við á og aðrar reglur gilda ekki um. 

Samþætting skóla- og frístundastarfs: Með breytingum á lögum um grunnskóla (nr. 

33/2008) í júní 2016 kemur meðal annars fram að öllum börnum í yngri árgöngum 

grunnskóla skal gefinn kostur á þjónustu frístundaheimila. Þar eru frístundaheimili 

skilgreind sem frístundavettvangur barna með áherslu á val barna, frjálsan leik og 

fjölbreytileika í viðfangsefnum og umhverfi. Við skipulag þjónustu frístundaheimila skal 

tekið mið af þörfum, þroska og áhuga hvers og eins. 

Tómstundafræðingur: Sá sem hefur lokið háskólanámi í tómstunda- og 

félagsmálafræði við HÍ eða sambærilegu námi í erlendum háskólum.  

Frístundaráðgjafi: Sá sem hefur lokið háskólanámi sem nýtist í starfi frístundar í 

Reykjavíkurborg. Þetta er stöðuheiti hjá Reykjavíkurborg.  

Frístundaleiðbeinandi: Ómenntaður starfsmaður sem starfar í frístundastarfi. Þetta 

er stöðuheiti hjá Reykjavíkurborg. 

 



 

14 

1 Inngangur  

Í þessari ritgerð er markmiðið að rýna í hlutverk tómstundaráðgjafa í tveimur 

grunnskólum sem samþætta skóla- og frístundastarf í Reykjavík. Rannsóknin fór fram í 

tveimur af fimm grunnskólum sem tóku þátt í verkefninu Dagur barnsins. Þetta er ein 

þeirra breytinga sem hafa átt sér stað á Íslandi í skóla- og frístundastarfi undanfarin ár. 

Dagur barnsins var þróunarverkefni sem miðaði við að boðið væri upp á frístundastarf 

innan stundatöflu nemenda í 1.-4. bekk til að brjóta upp hefðbundinn skóladag. 

Tilgangurinn með þessu verkefni var að börnin yrðu ánægðari með skóladaginn sinn og 

myndu njóta hans betur.  

Helsta hlutverk grunnskólans hefur verið að sinna menntun og hefur fyrst og fremst 

verið litið á skólann sem menntastofnun. Mennta – og menningarmálaráðuneytið hefur 

skilgreint hvað eigi að vera grunnur í menntun á Íslandi. Grunnþættir menntunar eru: 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti ogsköpun. 

Grunnþættirnir snúast um að vera læs á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni geti byggt sig upp andlega og líkamlega, séu fær um að 

bjarga sér í samfélaginu og hafi færni til að vinna með öðrum. Einnig snúast 

grunnþættirnir um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 

viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. Grunnþættirnir fléttast inn í allt 

skólastarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Fagleg þróun í skólastarfi hefur átt sér stað undanfarin. Þarfir þjóðfélagsins hafa líka 

haft áhrif á þessa þróun. Aukin atvinnuþátttaka foreldra hefur breytt þörfum heimila og 

hefur aukið umræður um uppeldishlutverk skólanna. Þörf fyrir lengda viðveru nemenda 

og samfelldan skóladag hefur aukist. Ábyrgð þeirra sem starfa með börnum og 

ungmennum virðist því sífellt vera að aukast í takt við breytt þjóðfélag.  

Tómstundafræði er ungt fag á Íslandi. Frá haustinu 2001 hefur verið boðið uppá 

nám í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Áhersla er lögð á að 

nemendur verði færir um að stjórna, skipuleggja, framkvæma og meta tómstundastarf  

að námi loknu fyrir fólk á öllum aldri (Menntavísindasvið, 2015).    

Starfsemi frístundaheimila átti sér enga lagastoð þar til árið 2016 þegar sett var inn 

lagagrein um frístundaheimili í grunnskólalög. Í þessari nýju grein kemur meðal annars 

fram að: Öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla skal gefinn kostur á þjónustu 
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frístundaheimila. Að frístundaheimili sé frístundavettvangur barna með áherslu á val 

barna, frjálsan leik og fjölbreytileika í viðfangsefnum og umhverfi. Við skipulag þjónustu 

frístundaheimila skal tekið mið af þörfum, þroska og áhuga hvers og eins (Lög um 

breytingu á lögum grunnskóla, nr. 76/2016). Í Reykjavíkurborg var unnið samkvæmt 

borgarráðssamþykkt fyrir rekstri frístundaheimila sem sjá má í heild sinni í viðauka 

þessa verkefnis. Í samþykktinni kemur fram sá rammi sem Reykjavíkurborg setti sér 

varðandi rekstur frístundaheimila, eins og hversu lengi á opnunartíminn að vera á 

daginn og hver sér um reksturinn og almenn atriði. Haustið 2017 voru samþykktar nýjar 

reglur um þjónustu frístundaheimila sem eru í megindráttum samhljóma 

borgarráðssamþykkt auk nánari útskýringa varðandi útfærslu á þjónustu 

(Reykjavíkurborg, 2017). 

Með erindisbréfi frá borgarstjóra þann 1. mars 2011 var skipaður starfshópur til að 

móta nýja sýn á samþættingu skóla- og frístundastarfs 6-9 ára barna og kallaðist 

verkefnið Dagur barnsins. Starfshópurinn var skipaður fulltrúum stjórnmálamanna og 

starfsfólki skóla- og frístundastarfs. Það var unnið að mótun að Degi barnsins sem 

gengur út á að brjóta upp skólastarf í 1.- 4. bekk. Gert var ráð fyrir að gjaldfrjálst 

frístundastarf komi inn í stundatöflu fyrir öll börn í þessum árgöngum. Að loknum 

skóladegi yrði áfram boðið upp á gjaldskylda þjónustu í frístundaheimili líkt og lög 

kveða á um. Í tillögum hópsins er lagt til að skóladagur barna sé lengdur sem nemur um 

klukkustund, það er að frístunda- og skólastarf verði endurskipulagt, frímínútur séu 

lagðar af en í stað þeirra markviss útivist og hreyfing undir handleiðslu kennara eða 

frístundaráðgjafa. Var þetta gert með það að markmiði að nýta betur skólalóðir og 

nærumhverfi barnanna og í ljósi þess að einelti mældist of hátt meðal barna í 

frímínútum. 

Árið 2011 var fyrst byrjað með samþættingu á skóla- og frístundastarfi með 

verkefninu Dagur barnsins í tveimur skólum í Reykjavík. Rekstrarfyrirkomulagið var að 

færa rekstur og stjórnun frá frístundamiðstöð undir skólastjóra og samþætta þannig 

skóla- og frístundastarf. Í dag eru fimm grunnskólar í Reykjavík sem hafa það 

fyrirkomulag hjá sér.  

Í þessu verkefni er sjónum beint að hlutverki tómstundafræðinga á Degi barsins í 

samþættu skóla- og frístundastarfi. Þegar gagnasöfnun fór fram störfuðu eingöngu 

menntaðir tómstundafræðingar í tveimur af þessum skólum og þar af leiðandi byggist 

þessi rannsókn á gögnum frá þeim skólum. 

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð hér á landi og verður því bæði gagnlegt og 

fróðlegt að fá sýn og upplifun viðkomandi aðila af hlutverki tómstundafræðinga innan 
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skóla. Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn á samþættingu skóla- og frístundastarfs og 

er unnin í samstarfi við ábyrgðarmann þeirrar rannsóknar, Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur. Hér á 

eftir verða meginniðurstöður dregnar saman og ræddar í fræðilegu samhengi við fyrri 

rannsóknir og kenningar. Í umræðukafla er rannsóknarspurnunum svarað og ræddar í 

ljósi fyrri þekkingar.  

1.1 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi verður leitast eftir að sýna fram á 

hlutverk tómstundafræðinga í samþættu starfi skóla- og frístundastarfs út frá 

sjónarhorni þeirra og sjónarhorni skólastjórnenda. Í öðru lagi verður leitast við að 

athuga sýn tómstundafræðinga og skólastjórnenda á samstarfinu. Hvernig hefur 

starfsfólk upplifað þær breytingar sem orðið hafa á skóla- og frístundastarfinu vegna 

verkefnisins? Reynt verður að varpa ljósi á þá upplifun með því að nýta átta þrep 

Kotters til árangursríkrar breytingarstjórnunar. 

Einnig er ætlunin að fá sýn viðmælenda á hvernig staðið var að þessu 

breytingaferli og framkvæmd þess og hvernig samvinna hefur gengið innan fagstétta 

skólanna. Skoðað er hvernig þeirra upplifun á ávinning og ákorun með breyttu 

fyrirkomulagi.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram til að ramma inn rannsóknina og 

skapa nýja þekkingu innan tómstunda- og félagsmálafræða. 

1. Hvert er hlutverk tómstundafræðinga í tveimur þátttökuskólum Dags 

barsnins þar sem skóla- og frístundastarf er samþætt fyrir nemendur í 1.-4. 

bekk? 

2. Hver eru viðhorf tómstundafræðinga og skólastjórnenda til samþættingar á 

skóla- og frístundastarfi? 

Undirspurningar voru eftirfarandi: 

 Hugmyndir þátttakenda um ávinning og áskorun á samrekstri og samvinnu, 

líkt og er verið að skapa með Degi barnsins? 

 Upplifun þátttakenda á samstarfi með nýja fagstétt innan grunnskólans? 

 Sýn þátttakenda á hlutverki tómstundafræðinga og kennara í starfinu, 

upplifa þeir teymisvinnu? 
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 Hvernig upplifa tómstundafræðingar að námið hafi undirbúið sig fyrir 

vettvang? 

1.3   Mikilvægi rannsóknar 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að skapa umræðu um samþættingu skóla- og 

frístundastarfs á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að nýtast fagfólki til að þróa 

og efla faglegt skóla- og frístundastarf á Íslandi. Verið er að skapa nýja þekkingu á 

hlutverki tómstundafræðinga innan skóla á Íslandi og samvinnu fagstétta innan skólans. 

Þessi þekking er mikilvæg fyrir stefnumótun, til að mynda varðandi stuðning, fræðslu og 

þjálfun sem nauðsynlegt er til að tryggja farsælt samstarf. Rannsókn þessi er bæði 

fræðileg og hagnýt. Niðurstöður geta nýst til samanburðar á öðrum skólum með 

samþætt frístundastarf, auk þess sem það getur verið gagnlegt fyrir sveitarfélög sem 

stefna á byggingu skóla með samrekstur í huga að skoða þessi atriði vel. Rannsóknin 

mun varpa ljósi á helstu hlutverk tómstundafræðinga í samþættu skóla- og 

frístundastarfi. Niðurstöðurnar úr slíkri frumkvöðlarannsókn eru gott innlegg í frekari 

rannsóknir á sambærilegum viðfangsefnum í framtíðinni.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið skiptist í sjö kafla. Í inngangi er gerð grein fyrir mikilvægi efnis og 

rannsóknarspurningum. Í öðrum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi. Þá er 

farið í ytri umgjörð starfsumhverfis, lög, reglugerðir og starfsskrár. Fjallað er um innra 

starf og samfellda þjónustu við börn. Í lok annars hluta er farið yfir mannauðsþátt 

nýrrar fagstéttar innan grunnskólans, starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar, helstu 

verkefni forstöðumanns frístundaheimilis og mat á skóla- og frístundastarfi í Reykjavík.  

Þriðji kafli fjallar um kenningar og hugtök sem tengjast viðfangsefninu. Farið er yfir 

formlegt og óformlegt nám, stöðu þekkingar á sviði samrekstur frístundaheimilis og 

grunnskóla í Svíþjóð, Danmörku og Íslandi. Þar á eftir er farið yfir kenningu Kotters um 

breytingastjórnun og kaflanum er lokið með umfjöllun um lykilþætti farsællar 

teymisvinnu.  

Í fjórða kafla er rannsóknaraðferð lýst. Fjallað er um framkvæmd rannsóknar, 

gagnaúrvinnslu þar sem rannsóknarniðurstöðurnar eru greind niður í þemu og útskýrt 

hvað haft var að leiðarljósi við túlkun niðurstaðna. Í fimmta kafla er skýrt frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar varðandi helsta ávinning og áskorun við samrekstur að 

mati skólastjórnenda og tómstundafræðinga frístundaheimilanna. Hér er leitast við að 

lýsa þeim þemum sem fram komu í viðtölunum.  
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Í sjötta kafla eru umræður um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og ályktanir 

rannsakanda settar fram. Í sjöunda kafla er samantekt á efninu út frá 

rannsóknarspurningunum sett fram í lokaorðum. Í viðauka má finna viðtalsramma og 

bréf sem voru send viðmælendum vegna þátttöku og samþykkis. 
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2 Skóla – og frístundastarf í Reykjavík 

Þegar fjallað er um samþættingu skóla og frístundastarfs er mikilvægt að gera grein fyrir 

bakgrunni og uppbyggingu stjórnskipulags hverrar einingar fyrir sig til að átta sig á 

rekstrarlegum mun og leiða sameiginlega fleti í ljós. Fjallað verður um skipulag mennta- 

og æskulýðsmála á Íslandi, áherslum og uppbyggingu grunnskóla og frístundamiðstöðva 

í Reykjavík, starfsemi og þróun frístundaheimila í Reykjavík, starfsmannastefnu 

Reykjavíkurborgar, helstu verkefni forstöðumanns frístundaheimilis og mat á skóla- og 

frístundastarfi í Reykjavík. 

2.1 Mennta- og æskulýðsmál 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer með yfirstjórn mennta- og æskulýðsmála á 

Íslandi og setur málaflokknum lög og reglugerðir. 

Rekstur skóla og frístundaheimila er á vegum sveitarfélaga landsins. Að neðan má 

sjá skipurit Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar (mynd 1). Undir það heyra bæði 

grunnskólar og frístundamiðstöðvar í Reykjavík (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2015). 

Skóla- og frístundasvið tók til starfa 12. september 2011. Því er ætlað að veita 

börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðla að samfellu í öllu starfi 

sem hefur velferð barna að leiðarljósi. Að auki er því ætlað að koma á sameiginlegri 

stefnumótun leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva í hverfum borgarinnar.Einnig 

er sviðinu ætlað auka þverfaglegt samstarf og veita yfirsýn yfir málaflokkinn og auka 

hagkvæmni í rekstri starfseininga (Reykjavíkurborg, 2011). 
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Mynd 1. Skipurit Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar árið 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sá ávinningur sem borgarstjórnarmeirihluti sá fyrir sér með nýju sviði var meðal 

annars að aukið svigrúm væri til sveigjanleika á skóladegi barna auk hagræðingar í 

rekstri í formi samnýtingar húsnæðis. Í töflu 1 má sjá hver þróun er í aukningu á 

samþættingu samreknum grunnskóla og frístundaheimili á nýju sviði Reykjavíkurborgar. 

Ekki kemur fram í ársskýrslu sviðsins hvort um rekstrarlegan ávinning hafi verið að ræða 

með slíkum samrekstri (Reykjavíkurborg, 2015). 

Tafla 1. Samrekstur í skóla – og frístundastarfi í Reykjavík 2011-2014 

Á þessari töflu má sjá að fimm grunnskólar í Reykjavík eru með samrekstur í Reykjavík 
þegar þessi rannsókn fer af stað. Af þeim fimm eru tveir þeirra einnig með rekstur 
leikskóla.  

Starfsstaðir 2011 2012 2013 2014 

Samreknir leikskólar, grunnskólar og frístundaheimili 

Reykjavíkurborgar 

1 2 2 2 

Samreknir grunnskólar og frístundaheimili 

Reykjavíkurborgar 

1 3 3 3 
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2.2 Grunnskólar í Reykjavík 

Grunnskólar í Reykjavík heyra undir fagskrifstofu grunnskóla á skóla-og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar (sjá mynd 1). Stjórnskipulag grunnskóla er með þeim hætti að 

skólastjóri stýrir skólanum og veitir honum faglega forystu. Honum til halds og trausts 

er aðstoðarskólastjóri eða aðstoðarskólastjórar. Þegar um fleiri stjórnendur er að ræða, 

eins og til dæmis deildarstjóra, skipta þeir með sér verkefnum innan skólans. Í 

fámennum skólum er ekki skipuð staða aðstoðarskólastjóra en ákveðinn kennari hefur 

staðgengilshlutverk samkvæmt lögum (Lög um grunnskóla, nr.91/2008). 

Í lögum um grunnskóla (nr.91.) kemur fram að hlutverk grunnskóla er í samvinnu við 

heimilin að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Umburðarlyndi og kærleiki, kristin arfleifð 

íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegt samstarf, ábyrgð, umhyggja, sáttfýsi og 

virðing fyrir manngildi skal móta starfshætti grunnskóla. Staða og þarfir nemenda skulu 

móta starf skóla með það að markmiði að stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins. 

Eins og í öðrum grunnskólum á Íslandi er unnið út frá aðalnámskrá grunnskóla. Sex 

grunnþættir menntunar eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir fjalla um læsi í víðum skilningi á 

samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja 

sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast líka um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan 

þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar er félagsfærni eitt af aðal 

markmiðum skólastarfs (Reykjavíkurborg, 2017). 

2.3 Frístundamiðstöðvar í Reykjavík 

Frístundamiðstöðvar heyra undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, nánar 

tiltekið fagskrifstofu frístundar og starfa í öllum sex hverfum borgarinnar. Fagskrifstofa 

skóla- og frístundasviðs veitir málaflokknum faglega forystu og ber ábyrgð á þeim í 

Reykjavík. Hlutverk skrifstofunnar er að efla og þróa fagumhverfi frístundastarfs með 

áherslu á börn og unglinga. Þverfagleg samvinnuverkefni er liður í þeirri vinnu. 

Fagskrifstofan er ráðgefandi fyrir skóla- og frístundaráð. Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar starfrækir sex frístundamiðstöðvar í Reykjavík, Frostaskjól í 

Vesturbæ, Kringlumýri í Háaleiti og Laugardal, Miðberg í Breiðholti, Gufunesbæ í 
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Grafarvogi, Ársel í Árbæ og Grafarholti og Kamp í Miðborg og Hlíðum (Skóla-og 

frístundasvið, 2015). Á meðan vinna við þessa rannsókn fór fram voru tvær 

frístundamiðstöðvar sameinaðar, Frostaskjól og Kampur sem nú ber heitið Tjörnin. Því 

eru frístundamiðstöðvar í Reykjavík fimm talsins árið 2018 (Reykjavíkurborg, 2018). 

Í frístundamiðstöð er skipuritið þannig að í forsvari frístundamiðstöðvarinnar er 

framkvæmdarstjóri, þar á eftir koma deildarstjóri barnasviðs (sem ber ábyrgð á 

frístundaheimilum) og deildarstjóri unglingasviðs (sem ber ábyrgð á félagsmiðstöðvum). 

Beint undir deildarstjóra sinna sviða heyra svo forstöðumenn frístundaheimila og 

félagsmiðstöðva (Skóla-og frístundasvið, 2015).  

Starfsvettvangur frístundamiðstöðva er frítíminn. Frítími er sá tími sem gefst þegar 

skyldum við skóla eða vinnu og heimili lýkur. Allt starf frístundamiðstöðva er unnið út 

frá leiðarljósum frístundastarfs Skóla- og frístundasviðs Reykjvíkurborgar að eflingu 

sjálfsmyndar, umhyggju, félagsfærni, virkni og þátttöku. Starf frístundamiðstöðva miðar 

að því að efla og virkja félagsauð hverfanna með því að stuðla að heilbrigði og 

félagslegri þátttöku almennings (Skóla-og frístundasvið, 2015). 

Fjölbreytt verkefni tilheyra frístundamiðstöðvum í Reykjavík. Frístundamiðstöðvar 

sjá um rekstur félagsmiðstöðva, frístundaklúbba og frístundaheimila í sínu hverfi. Að 

auki fellur þar undir starfsmannahald, rekstur,fjármál, húsnæðismál, tækjamál, aðstoð 

við innra mat frístundaheimila, frístundaklúbba og félagsmiðstöðva og fleiri tilfallandi 

verkefni. Tekið er mið af samfélagslegri þróun og áherslum á hverjum tíma og er 

starfsemi frístundamiðstöðva því í eðli sínu síbreytileg með rætur í hugmyndafræði sem 

setur starfinu faglega umgjörð (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2015). Hafa 

skal í huga að þau fimm frístundaheimili sem tóku þátt í degi barnsins voru færð undir 

rekstur skólans og voru því ekki lengur á forræði frístundamiðstöðvar heldur 

grunnskóla.  

2.4 Þróun og starfsemi frístundaheimila í Reykjavík 

Frístundaheimili eiga tilvist sína að rekja til skóladagheimila sem heyrðu undir dagvist 

barna og síðar skóladagvista sem reknar voru af grunnskólum. Skóladagheimilum var 

komið upp árið 1971 sem félagslegu úrræði fyrir börn einstæðra foreldra og þeirra sem 

ekki gátu sinnt þeim heima. Sú fagstétt sem átti að leiða þetta starf voru fóstrur (Lög 

um byggingu dagvistarheimila nr. 112/1976:Kolbrún Þ.Pálsdóttir og Valgerður Freyja 

Ágústsdóttir, 2011).  

Með tímanum varð meiri eftirspurn eftir dagvistun barna á höfuðborgarsvæðinu 

gríðarlega og sú breyting varð á, haustið 1993, að skylda var fyrir grunnskóla að bjóða 
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upp á lengda viðveru fyrir börnin. Í upphafi sáu kennarar um rekstur starfsins en bæði 

voru launakjör lág og auknar kröfur á kennarana sem gerði það að verkum að það þótti 

ótækt að skylda þá til að sinna því. Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur tók því við 

rekstri frístundaheimila upp úr síðustu aldamótum (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2009).  

Frístundaheimili eru starfrækt í flestum íslenskum sveitarfélögum í dag og bjóða upp 

á lengda viðveru fyrir börn úr 1. -4. bekk (Kolbrún Þ.Pálsdóttir og Valgerður Freyja 

Ágústsdóttir, 2011). Yfirleitt er um að ræða aukna þjónustu á vegum grunnskólans og 

lýsir því meðal annars breyttu hlutverki skólans í nútímasamfélagi.Rannsókn leiddi í ljós 

að frístundaheimili gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og tryggja 

grunnskólabörnum umhyggju á meðan foreldrar vinna og vettvang fyrir félagslega 

þátttöku að loknum skóla (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012a). 

Að taka þátt í starfi frístundaheimila getur skipt miklu máli fyrir börn, því á þeim 

vettvangi gefst þeim kost á að leika við vini, fá að upplifa sjálfræði og styrkleika sína á 

annan hátt en í hefðbundnu skólastarfi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012a). Því eru 

frístundaheimilin vettvangur barna fyrir félagslega þátttöku að loknum skóladegi. 

Rannsóknir sýna fram á að félagsleg þátttaka barna getur skipt sköpum bæði fyrir 

námsárangur og vellíðan í skólastarfi (Højholt, 2008 ; Smith og Barker, 2002). Þrátt fyrir 

það mikilvæga hlutverk sem frístundaheimili gegna, hefur íslensk rannsókn leitt í ljós 

óljósa stöðu þessarar starfsemi innan skólakerfisins. (Kolbrún Þ.Pálsdóttir og Valgerður 

Freyja Ágústsdóttir, 2011). 

Veturinn 2000 -2002 setti íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkurborgar (ÍTR) á 

laggirnar tilraunaverkefnið frístundaheimili í fjórum grunnskólum í Breiðholti. Hér var í 

fyrsta sinn notað hugtakið frístundaheimili. 

Upphafleg markmið með þessari tilraun voru eftirfarandi: 

1. Að greina betur að en nú er, skólastarf og tómstundastarf. 

2. Að auka samræmingu og samþættingu tómstundastarfs í hverfinu.  

3. Að jafna aðstöðu til náms með því að bjóða öllum nemendum 2.-4. bekkjar 

heimanámsaðstoð án endurgjalds.  

4. Að lengja skóladag yngstu barnanna þannig að þjónusta skólans bjóðist þeim í 

sjö stundir á dag.  

5. Að tryggja öllum sex ára börnum forskólanám án endurgjalds í tónlist. 

6. Að öllum sex ára börnum bjóðist þátttaka í íþróttaiðkun á vegum 

íþróttafélagsins í hverfinu, án endurgjalds (Verkefnisstjórn Borgarráðs, 2000). 



 

24 

Miklar breytingar urðu árekstri frístundaheimila. Innri starfsemi var breytt og ný 

markmið voru sett af stýrihópi verkefnisins, þau voru eftirfarandi: 

Til að framfylgja þessum markmiðum voru gerðar breytingar á skóladagvist haustið 

2000 í fjórum grunnskólum í Breiðholti, þ.e. Fellaskóla, Breiðholtsskóla, Seljaskóla og 

Ölduselsskóla. Tómstundastarf skóladagvistar fluttist á hendur hverfismiðstöðvar ÍTR í 

Miðbergi. Miðberg sér einnig um tómstundastarf fyrir 5.-10. bekk í Breiðholti. Þá var 

Miðberg komið með yfirumsjón á öllu tómstundastarfi í hverfinu og skipulagði samstarf 

við félagasamtök, tónlistarskóla og fleiri í hverfinu. Stýrihópurinn taldi mikla 

hagræðingu fólgna í því að færa ábyrgð á rekstri frístundastarfs á eina hendi 

(Reykjavíkurborg, 2002). 

Umsjónarmenn voru ráðnir í heil stöðugildi fyrir hvert frístundaheimili og einnig var 

ráðinn deildarstjóri barnastarfs í hverja frístundamiðstöð sem starfrækt var í hverfi 

frístundaheimilanna (Reykjavíkurborg, 2002). 

Síðastliðin ár hefur stöðuheiti forstöðumanns frístundaheimila verið að breytast og 

þróast. Í upphafi var stöðuheitið umsjónarmaður frístundaheimila, þar á eftir 

verkefnisstjóri og nú í dag er stöðuheitið forstöðumaður (Hulda Valdís Valdimarsdóttir, 

2017). Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar eða sambærileg menntun er sett sem 

menntunarskilyrði fyrir ráðningu í þessa stöðu eins og sjá má í starfslýsingu á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). 

Í hverju frístundaheimili starfar forstöðumaður sem ber ábyrgð á daglegum rekstri 

og er faglegur leiðtogi starfsmanna. Fyrir hádegi sinnir forstöðumaður undirbúningi fyrir 

starfið meðal annars með innkaupum, skipulagi dagskrár, samskiptum við foreldra, 

uppfærslu á heimasíðu og samskiptamiðlum frístundaheimilis og samstarfi við skóla 

(Skóla- og frístundasvið , 2007). Í samþættu skóla- og frístundastarfi gegna 

forstöðumenn sambærilegu starfi en við bætast verkefni sem tengjast daglegu 

skólastarfi og frístundastarfi á skólatíma, þetta kom fram í viðtölum rannsakanda.  

Starfsmannastefna Reykjavíkurborgar hefur það að markmiði að starfsmenn séu 

hæfir og áhugasamir, þeir hafi frumkvæði í starfi, veiti góða þjónustu og geti brugðist 

við þörfum Reykjavíkurborgar. Stefnunni er einnig ætlað að tryggja starfsmönnum 

ásættanleg starfsskilyrði svo þeir geti vaxið og dafnað í starfi, áamt því að skapa 

aðstæður sem gera starfsmönnum kleift að finna jafnvægi á milli starfs og fjölskyldulífs. 

Virðing við starfsmenn og viðhorf þeirra, virkni starfsmanna til að móta og bæta 

starfsemina og starfa í anda jafnræðis og jafnréttis eru leiðarljós starfsmannastefnu 

Reykjavíkurborgar. Starfsmönnum skal boðið upp á verkefni svo að hæfileikar hvers og 

eins fái að njóta sín og allir fái tækifæri til að auka þekkingu og starfshæfni sína. Áhersla 



 

25 

er lögð á gæði starfs og hátt þjónustustig, samvinnu og sveigjanleika (Reykjavíkurborg, 

starfsmannastefna Reykjavíkurborgar, 2014). 

Umfangsmikil breyting á rekstri frístundaheimila varð aftur árið 2012 þegar nýtt 

Skóla- og frístundasvið var stofnað. Við það fluttist rekstur frístundamiðstöðva, 

frístundaheimila, félagsmiðstöðva, frístundaaksturs, frístundaklúbba, Skrekks 

(hæfileikakeppni grunnskóla í Reykjavík) og Brúðubílsins frá íþrótta- og tómstundaráði 

og yfir á nýtt svið skóla – og frístundasvið (Stýrihópur um frístundaþjónustu og 

félagsstarf, 2016).  

Því má með sanni segja að frá upphafi hafi frístundaheimilin flakkað til innan 

stjórnsýslu borgarinnar. Hugmyndafræði og áherslur í starfi frístundaheimila sem byrjað 

var að vinna með árið 2004 hefur fengið að haldast nokkuð óbreytt. Áhersla hefur verið 

á að um sé að ræða frítímastarf með áherslu á val og frjálsan leik barna.  

Árið 2016 voru lögð fyrir drög að stefnumótun frístundastarfs í Reykjavík til ársins 

2025. Áður hafði starfsskrá tómstundamála verið til staðar en sú stefnumótun íþrótta- 

og tómstundaráðs náði ekki lengra en til ársins 2010. Í drögum að stefnu í 

frístundamálum kemur fram að fyrir börn yngri en níu ára verður meðal annars lögð 

áhersla á að styrkir borgarinnar verði nýttir til að jafna tækifæri til íþrótta-, tónlistar- og 

annars tómstundastarfs milli borgarhluta og hverfa, byggð verði brú milli leikskóla og 

frístundaheimila, áfram verði þróuð frístundaþjónusta fyrir átta og níu ára börn með 

það að markmiði að auka þátttöku þessa aldurs ásamt mörgum öðrum hugmyndum og 

aðgerðum í þessum málaflokki frístunda (Stýrihópur um frístundaþjónustu og 

félagsstarf, 2016). 

Eins og áður hefur verið sagt urðu þáttaskil sumarið 2016 þegar ný grein um 

frístundaheimili var samþykkt inn í grunnskólalög (Lög um breytingu á lögum 

grunnskóla, nr. 76/2016). Þar segir að öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla skuli 

gefinn kostur á þjónustu frístundaheimila. 

Skilgreining Reykjavíkurborgar á starfsemi frístundaheimila er að þau eigi að vera 

frístundavettvangur barna. Áherslan er á val barna, frjálsan leik og fjölbreytileika í 

viðfangsefnum og umhverfi. Við skipulag þjónustu frístundaheimila skal tekið mið af 

þörfum, þroska og áhuga hvers og eins. Sveitarfélög fara með faglegt forræði 

frístundaheimila, ákveða skipulag starfsemi þeirra og rekstrarform með samþættingu 

skóla- og frístundastarfs og þarfir barna að leiðarljósi“. Á frístundaheimilum gilda 

almenn ákvæði laga og reglugerða. Samkvæmt þeim er unnið að öryggi og velferð 

barna, réttindi og skyldur og tilkynningarskyldu starfsmanna (Skóla-og frístundasvið, 

2015).  
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Með tilkomu nýrra laga breytist staða frístundaheimilanna talsvert. Rekstur þeirra 

fer úr því að vera valkvæð þjónusta sveitarfélaga í þjónustu sem á nú að veita og er það 

nánar tiltekið með hvaða hætti. Þarna er kominn ákveðinn rammi yfir hvernig starfið 

skuli skipulagt (Lög um breytingu á lögum grunnskóla, nr. 76/2016). Með tilkomu 

skýrari ramma um frístundaheimili á þá einnig við um þau ákvæði um hvernig starfið 

skuli metið líkt og nú þegar er í grunnskólum. Næsti kafli fer yfir hvernig þessum málum 

er háttað í Reykjavík. 

2.5 Mat á skóla- og frístundastarfi í Reykjavík 

Í grein um frístundaheimilin Í nýjum lögum um grunnskóla kemur fram að viðmið um 

gæði frístundastarfs skuli lögð fram af Menntamálaráðuneytinu. Reykjavík er nú þegar 

byrjuð að meta frístundastarf hjá sér og hefur verið unnið að viðmiðum um hvað gæði í 

frístundastarfi fela í sér. Ágætt er að vera meðvitaður um hvernig gæði eru skilgreind í 

starfi þegar starfsstaðir eru bornir saman. Sum þessara atriða eru borin saman í 

umræðum í rannsókn þessari til að varpa ljósi á innra starf frístundaheimila í samrekstri 

grunnskóla (Lög um breytingu á lögum grunnskóla, nr. 76/2016). 

Til að gæðastarf í skóla- og frístundastarfi sé tryggt er mikilvægt að starfið sé 

metið reglulega. Í breytingu sem varð á lögum um grunnskóla 2016 kemur meðal 

annars fram að: 

Ráðuneytið gefur út, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, 

viðmið um gæði frístundastarfs, þ.m.t. um hlutverk og markmið, skipulag og 

starfsaðstæður, starfshætti, margbreytileika, stjórnun og menntun 

starfsfólks (Lög um breytingu á lögum grunnskóla, nr. 76/2016). 

Á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram að búið er að gefa út 

viðmið um gæði frístundastarfs í samráði við fagfólk, sem sinnir frístundastarfi, 

sveitarfélög, foreldra og aðra hagsmunaaðila. Er það í samræmi við þá auknu áherslu 

sem lögð hefur verið á að stjórnvöld marki sér skýra stefnu í þessum málum til að 

tryggja að aðbúnaður barna á grunnskólaaldri sem dvelja á frístundaheimilum og í 

skóladagvistun sé ásættanlegur og að tryggt sé að faglega sé staðið að rekstri slíkrar 

þjónustu. Talið er að þessi vinna verði gagnleg á landvísu til að auka gæði starfsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Til að skoða hvernig er staðið við þessi viðmið um gæðastarf er farið í heildarmat á 

grunnskólum og stofnunum til gera faglega úttekt og bæta það sem þarf að laga. Í 
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Reykjavík höfðu allir grunnskólar farið í gegnum heildarmat 2007-2013 og sumir tvisvar. 

Önnur umferð af mati grunnskóla fór af stað 2014. Meginþættir í matinu eru stjórnun, 

nám og kennsla og innra mat. Einnig er metinn mannauður, skólabragur og skóli án 

aðgreiningar. Ytra mat á frístundastarfi fór fyrst af stað 2014 en meginþættir í matinu 

eru stjórnun, frístundastarf, mannauður, staðarbragur og innra mat (Reykjavíkurborg, 

2017). 
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3 Kenningar og fyrri rannsóknir 

Í þessum kafla er fjallað um kenningar um tengsl formlegs og óformlegs náms til að 

skilja betur tengsl skóla- og frístundastarfsins. Gerð er grein fyrir fyrri rannsóknum, 

bæði íslenskum og erlendum, á samþættingu skóla- og frístundastarfs. Þá er einnig 

fjallað um kenningar um samstarf og kenningu Kotter um árangursríka 

breytingastjórnun, þar sem samrekstur skóla og frístundaheimilis fól í sér töluverðar 

breytingar á daglegu skipulagi þeirra skóla sem tóku þátt í rannsókninni. Í lok kaflans er 

fjallað um hvað einkennir árangursríka teymisvinnu. 

3.1 Formlegt og óformlegt nám 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins skiptir menntun í þrjá flokka; Formlegt nám 

(e. formal learning), óformbundið nám (e. nonformal learning) og óformlegt nám (e. 

informal learning) (European Commission, 2001). Formlegt nám á sér stað innan 

stofnana, ásetningur er til náms og leiðir til vottunar námsins. Óformbundið nám fer 

fram við venjubundin verkefni, í fjölskyldulífi eða frítíma. Það er ekki skipulagt eða 

samhæft neinum markmiðum, tíma eða stuðningi við nám. Fyrir nemandann er námið 

yfirleitt án ásetnings og leiðir yfirleitt ekki til vottunar. Óformlegt nám er án skyldu og 

fer fram af eigin vilja. Engu að síður er það skipulagt nám og er þannig ólíkt 

óformbundnu námi sem gerist án ásetnings og ómeðvitað. Virk þátttaka allra eru 

aðferðir í óformlegu námi og að litið sé á þann sem lærir sem heildstæðan einstakling. 

Óformlegt nám getur farið fram í umræðuhópum, með lausn verkefna eða í gegnum 

leik. 

Í bókinni Fritidshjemmet och skolan setur Ann S. Pihlgren (2015) upp eftirfarandi 

greiningu (sjá töflu 2) sem gefur góða mynd af mismunandi innra skipulagi, annars 

vegar frístundaheimila og hinsvegar skóla. Greiningin byggist á því að varpa ljósi á þá 

hvata, námstilhögun og þekkingu sem greinir að formlegt og óformlegt nám. 
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Tafla 2 

Tafla 2. Helsti munur á milli óformlegs eða formlegs náms. (Pihlgrein, 2015; þýðing höfundar). 

 Hvatar Námstilhögun Þekking 

Frístundaheimili Eigin áhugi 

Frjáls þátttaka 

Ekki alltaf skipulagt 

Færri reglur 

Óformlegt nám 

Opin viðfangsefni 

Lært í gegnum leik 

Aukin félagsfærni 

Almenn lífsleikni 

Grunnskóli Stýrð námsskrá 

Skyldunám 

Tímastjórnun 

Formlegt nám 

Fyrirfram ákveðin 

viðfangsefni 

Námsframvinda í 

formi vinnu 

nemenda 

Vitræn  

Formlegt námsmat 

Aukin færni  

 

 

Eins og sjá má dregur Pihlgren nokkuð skarpan greinarmun á því starfi sem fer fram í 

grunnskóla annars vegar og á frístundaheimili hins vegar. Til að mynda byggist starfið á 

frístundaheimilinu fyrst og fremst á áhuga barna og leik þeirra. Á hinn bóginn 

einkennist starf í grunnskóla af stýrðu skyldubundnu starfi þar sem börn fást við 

fyrirfram skilgreind verkefni.  

3.1.1 Hugsmíðahyggja 

Sameiginlegur flötur grunnskóla- og frístundastarfs getur vel verið hugsaður í gegnum 

námskenningu sem kallast hugsmíðahyggja. Sú kenning gengur út frá því að þekking sé 

afurð þess hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni. Þessi nálgun byggir á 

því að nota óformlegar námsleiðir til að virkja nemendur. Lögð er áhersla á að 

námsumhverfið sé opið og sem líkast raunverulegum aðstæðum og nemandinn sé 

virkur í að byggja upp eigin þekkingu. Hugsmíðakenningin á rætur að rekja til 19. og 20. 

aldar og er kennd við John Dewey. Í Cohen kemur fram að Dewey lagði áherslu á að 

vekja áhuga nemanda og virkja hann eða að læra af reynslunni (e.learning by doing) 

eins og aðferðin hefur verið kölluð. Hugmyndir Deweys um nám eiga bæði við í starfi 

skóla og frístundaheimila. Hugsmíðahyggjan byggir á þeirri grundvallar kennslufræði að 

nemendur læri með því að byggja við fyrri þekkingu. Samkvæmt John Dewey er nám 

almennt ekki nægilega mikið verklegt nám þar sem börn fá að njóta sín og læra í 

gegnum verklega þætti og ná að tengja verkefnin við raunveruleikann. Megináhersla 

kennarans í starfi sínu á að vera að styðja nemendur, bæði einstaklinginn og 

https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Eekking
https://is.wikipedia.org/wiki/Merking
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námshópinn, hvetja og leiðbeina við námið. Þetta getur hann m.a. gert með því að 

skapa gott námsumhverfi og verið góð fagleg fyrirmynd bæði í viðhorfum til náms sem 

og vinnubrögðum. Þá er mikilvægt að kennarinn hjálpi nemendum til að þróa með sér 

fagmannleg vinnubrögð sem námsmenn, ásamt því að skapa andrúmsloft þar sem opin 

skoðanaskipti og samræða er eðlilegur hluti af því að læra Þannig læra nemendur að 

skipuleggja hugsanir sínar og spyrja réttra spurninga. Þannig má segja að innan 

formlegs skólakerfis á sér stað bæði formlegt og óformlegt nám (Hér haft eftir Cohen og 

Waite-Stupiansky, 2017). 

Öll menntun byggist á tvenns konar straumum, formlegu og óformlegu námi. 

Kenningin sem þar kemur fram er að óformlegt nám sem tengist þeirri staðreynd að við 

erum til og lærum á einn eða annan hátt af eigin reynslu og að formlegt nám tengist 

okkar þörf til að fanga raunveruleikann og gera hann skiljanlegri á kerfisbundinn hátt. 

Kolbrún Pálsdóttir (2016) telur mikilvægt að innan skóla- og frístundastarfs sé unnið að 

samþættingu formlegs og óformlegs náms og stuðlað sé að þvi að nemendur yfirfæri 

reynslu og þekkingu sína á milli staða (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). 

3.1.2 Tengsl óformlegs náms og líðan barna 

Áhersla á líðan barna á að vera í forgrunni í öllu starfi með nemendum. Sahlberg (2017) 

bendir á að til að hlúa að hverjum og einum nemanda er nauðsynlegt fyrir þá sem vinna 

með börnum að vera meðvitaða um ólík kerfi til að ná til þeirra. Að mati Pasi er 

mikilvægt að vinna heildstætt með velferð og líðan nemenda. Í þessu samhengi er vert 

að benda á að þeim nemendum úr 9. og 10. bekk sem segjast oft eða nær alltaf illa í 

skólanum er að fjölga. Þessar tölur liggja fyrir síðan 1997 og fóru niður í 6% árið 2008 en 

voru árið 2016 komnar í 11% (Rannsóknir og greining, 2016).  

Í langtímarannsókn bentu niðurstöður til þess að andleg líðan spái fyrir um 

hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu nemenda. Eftir því sem 

nemendur sýndu meiri einkenni depurðar og kvíða því minna lögðu þeir sig fram við 

námið, samsömuðu sig verr skólanum og höfðu minni metnað fyrir því að ljúka námi 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2007).  

Einnig sýna rannsóknir að ein meginforsenda fyrir námsárangri sé að nemendur séu 

áhugasamir um námið og búi við góðar aðstæður til náms (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009).  

Trúin á eigin getu er líklegri til árangurs heldur en getan sem slík. Þeir sem trúa á sig 

og setja sér raunhæf markmið eru líklegri til að ná settum markmiðum, þarna skiptir 

hvatning miklu máli (Bandura, 1997). 
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Það er áhyggjuefni þegar börnum líður oft eða nær alltaf illa í skólanum. Sahlberg 

bendir á mikilvægi þess að hlúa að hverjum og einum nemanda í skólastarfi og að 

mikilvægt sé að hafa börn sem þátttakendur í mótun á skóla- og frístundastarfi. 

Samkvæmt Sahlberg (2017) eru fimm meginþættir mikilvægastir í  skólastarfi: Menntun 

er almannahagsmunir og er samvinna samfélagsins. Heildstæð nálgun á barnið skiptir 

sköpum, mikilvægt er að þeir sem starfa með börnum myndi samfellu í starfi. Kennarar 

standa nálægt börnum og eru lykilmanneskjur í menntun þeirra. Áhersla á eigið fé (það 

sem þú hefur), hvað hefur þú til að vinna með að velferð barnsins. Nýttu vel það sem þú 

hefur í stað þess að spá í hvað þú hefur ekki. Skýr sýn, settu þér markmið og ekki missa 

sjónar á þeim (Sahlberg, 2017). 

Slík heildstæð nálgun felur því einmitt í sér að efla þekkingu á óformlegu námi innan 

hins formlega skólastarfs og vinna markvisst með „mýkri“ þætti skólastarfsins. Það sem 

rætt er um sem ,,mýkri“ þætti skólastarfs eru innri þættir skólastarfs eins og 

skólabragur, samskipti nemenda, samskipti milli nemenda og kennara. Þetta eru þeir 

þættir sem hafa mikið að segja í skólastarfi (Bennet, 2003). 

Samkvæmt aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 2011/2013 er öllum 

skólum ætlað að styðja við lykilhæfni nemenda. Lykilhæfni er nú í fyrsta sinn tilgreind í 

íslenskum námskrám. Lykilhæfni í aðalnámskrá er skipt í eftirfarandi fimm þætti: tjáning 

og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi.Í aðalnámskrá grunnskóla er skilgreind sú 

hæfni sem einstaklingur ætti að búa yfir að loknum 4., 7. og 10. bekk námi í grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011/2013). Þarna kemur inn svigrúm í formlegt 

skólastarf að meta nemendur út frá fleiri þáttum en bóklegu námi. Þessir þættir bjóða 

upp á sameiginlega fleti fyrir tómstundafræðinga að vinna með nemendur innan 

grunnskólans. Það er margt sem skiptir máli í menntun barna, ekki síst óformlegi 

þátturinn sem snýr að vináttu, samskiptum og líðan. Aukin meðvitund er um að 

einstaklingar afla sér hæfni og þekkingar bæði með formlegum og óformlegum í 

gegnum skóla- og frístundastarf.  

Nám getur farið fram á mörgum stöðum undir mismunandi aðstæðum hverju 

sinni. Rannsóknir sýna að nám geti ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd og til 

þess að geta lært verði nemandinn að vera þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og 

geta. Mikil vitundarvakning er að verða í samfélaginu á menntun og mikilvægi þess að 

við búum nemendur vel undir virka þátttöku í samfélaginu. Aukinn skilningur er einnig á 

að gera sér grein fyrir hversu mikilvægt það er að viðurkenna margar gerðir náms og 

með hvaða hætti það fer fram. Skólabragur og samskipti innan skólans er eitt af því sem 
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mestu máli skiptir í skólastarfi og þar má sjá sóknarfæri tómstundafræðinga innan 

grunnskólans. Hér á eftir verður fjallað meira um hvernig áherslur á ólíkar tegundir 

náms birtast í samþættu skóla- og frístundastarfi. 

3.2 Rannsóknir á samþættingu skóla og frístundastarfs 

Hér verið fjallað um rannsóknir á samþættingu í skóla- og frístundastarfi í kringum 

okkur. Fyrst er farið yfir hvernig útfærslan og reynslan hefur verið í Svíþjóð. Þar á eftir 

er farið í hvernig þessum málum er háttað í Danmörku og af hverju farið var í 

samþættingu. Næst er farið yfir hvernig þessum málum er háttað á Íslandi. Að lokum er 

fjallað um rannsóknir á hlutverki tómstundafræðinga sem starfa innan grunnskólans og 

atriði sem þarf að huga að í starfi með börnum.  

3.2.1 Svíþjóð 

Samþætting skóla og frístunda er vel þekkt í Svíþjóð þar sem aðalnámsskrá grunnskóla 

tekur til bæði formlegs og óformlegs náms, til markmiða bæði skóla- og frístundastarfs. 

Meðal grunngilda í aðalnámsskrá er að nemendur eiga að geta sett sig í spor annarra og 

sýnt samkennd. Velferð og þroski einstaklingsins á að vera rauði þráðurinn gegnum alla 

skólagöngu. Þetta telja Svíar bestu forvörn gegn mismunun á grundvelli kyns, þjóðernis, 

trúarbragða eða kynhneigðar (Skolverket, 2011). Athyglisvert er að sjá í þessari 

aðalnámsskrá að ekki eru þetta verkefni kennarans heldur eru þetta sameiginleg 

verkefni starfsfólks skóla að vinna saman að þessum markmiðum.  

Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð árið 2011 segir frá mikilli togstreitu milli fagstétta 

þegar skóla- og frístundastarf var samþætt og tómstundafræðingar tóku að sér störf 

innan grunnskóla. Erfitt reyndist að fá nægan tíma fyrir bæði verkefnin og of knappur 

undirbúningstími innan tveggja mismunandi starfsgreina. Rannsakendur drógu þá 

ályktun að störf þessara fagstétta voru of slitin í heilu stöðugildi, fólk færi annaðhvort 

bara í aðra stéttina að lokum því ekki væri gætt nógu vel að mannauðsþættinum þegar 

störfin væru sameinuð í eitt stöðugildi (Söderqvist og Gribbe, 2017).  

Mikið hefur verið skoðað í Svíþjóð út frá fagmennsku kennara og hvað þarf til að 

vera talin fagstétt? Það sem komút úr þessari rannsókn að til þess að teljast við 

fagstétta þá verður stéttin að uppfylla fjögur atriði. Atriðin eru: vísindalegur grunnur 

fyrir starfsgreinina, formleg þekking samfélagsins á greininni, faglegt sjálfstæði og 

siðfræði stéttarinnar (Colnerud og Granström, 2015).  
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3.2.2 Danmörk 

Í Danmörku hefur þróunin orðið þannig að samþætting skóla og frístundar er talin 

mikilvægur grunnur í allri skólagöngu barna og þá frá leikskóla í grunnskóla. Mesta 

ábyrgðin hvílir á herðum leikskólakennara, tómstundafræðinga og grunnskólakennara. 

Danir benda á að mjög mikilvægt sé að byggja upp og hlúa að góðu samstarfi við 

heimilin og hafa foreldra með sér. Aukin samvinna kennara og tómstundafræðinga er 

grunnþáttur í farsælli skólagöngu barna. Samfella þarf að vera í skólastarfi og í starfi á 

frístundaheimilum til að börn upplifi sig ekki alltaf á byrjunarreit í þeirri þjónustu sem 

þau sækja (Broström, 2016). 

Menntamálaráðuneyti Danmerkur stóð fyrir mikilli breytingu í almennum 

grunnskólum í Danmörku árið 2013. Ákvörðun um þessar breytingar var tekin af 

kjörnum fulltrúum. Opinbera breytingin var að gera börnin að bættari manneskjum, 

auka námsárangur, styðja betur við sértæka námsörðugleika o.fl. (Pedersen, 2016). 

Embættismenn og stjórnmálamenn höfðu mótað ýmsar aðferðir til að ná þessu 

markmiði. Ein þessara aðferða felur í sér að setja inn nýjan hóp sérfræðinga inn í 

skólastarfið; tómstundafræðinga. Í Danmörku líkt og annars staðar í Skandinavíu, er 

löng hefð fyrir tómstundafræðingum sem hafa starfað að miklu leyti á 

frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum. Með þessu fyrirkomulagi komu 

tómstundafræðingar að lífi barna með nýjum hætti og voru komnir inn í ramma með 

sitt starf inn í kennslustofur með því markmiði að styðja við starf kennara.  

Samvinna kennara og tómstundafræðinga skiptir sköpum og skilar árangri fyrir 

nemendur með fjölþættan vanda (Højholt, 2018). 

3.2.3 Ísland 

Á Íslandi hefur þessi málaflokkur ekki verið mikið rannsakaður, enda ung stétt á Íslandi. 

Sameiginlegir fletir við norðurlöndin koma þó í ljós í þeim rannsóknum og úttektum 

sem fyrir liggja. 

Kolbrún Pálsdóttir (2012)skoðaði í doktorsverkefni sínu meðal annars hvernig 

starfsfólk frístundaheimila upplifir hlutverk sitt. Starfsfólki fannst starf sitt mikilvægt og 

frístundaheimilið mikilvægur vettvangur fyrir börnin. Þeim fannst mikið frjálsræði í 

þessari vinnu og hægt væri t.d. að nýta eigin áhugamál í klúbbastarfi með börnunum 

eins og dans og söng. Starfsfólki fannst mikilvægt að hafa einhvern skipulagðan ramma í 

daglegu starfi en að börnin hefðu samt sitt val innan hans. Einn viðmælenda minntist á 

að þetta væri fulllangur dagur fyrir börnin þ.e.a.s. að vera mætt klukkan átta og vera í 

frístund til rúmlega fimm og vera þá komin heim klukkan að ganga sex, þetta þyrfti að 
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skoða í þjóðfélaginu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að lítið formlegt samráð 

var á milli skólanna og frístundaheimilanna  

Í rannsókn á samþættu skóla- og frístundastarfi í Fellaskóla veturinn 2012-2013 kom 

fram í viðtölum við frístundaleiðbeinendur að þeir voru óvissir um eigið starfsheiti. Þeir 

voru  sammála um að vera stuðningur inni í bekk fyrir hádegi og starfsmenn í frístund 

eftir kl. 14:30. Starfsmenn upplifðu mikinn mun á milli hvort þeir voru að starfa í skóla- 

eða frístundastarfi. Skortur á undirbúningstíma kom sterklega fram en til samanburðar 

hafa kennarar átta stundir vikulega til undirbúnings og funda. Kennarar töluðu einnig 

um að þeim skorti sameiginlegan undirbúningstíma með frístundaleiðbeinendum 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, Brynja Elísabeth Halldórsdóttir og Ester Helga Líneyjardóttir, 

2014). Það verður að huga að því að skapa svigrúm í undirbúningstíma á faglegu starfi. 

Mikilvægt er að fagstéttir sem vinna saman innan grunnskólans hafi tækifæri til að 

undirbúa sameiginlega sitt starf.  

3.3 Hutverk tómstundafræðinga í grunnskólum 

Aukin samvinna í skóla- og frístundastarfi skiptir máli til að efla stuðning við nemendur 

sem standa höllum fæti eða tilheyra viðkvæmum hópum. Auka þarf jöfnuð nemenda 

svo að skóla og frístundastarf sé án aðgreiningar. Það þarf að styðja sérstaklega við 

bakið á börnum sem verða fyrir einelti, eru fötluð, búa við erfiðar félagslegar eða 

fjárhagslegar aðstæður, eru af erlendu bergi brotin og þau sem glíma við hegðunar- 

og/eða geðvandamál. Einnig þarf að huga að þeim sem eiga við námsörðugleika að 

stríða (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012).  

Nýleg dönsk rannsókn beindi sjónum að þessu nýja hlutverki tómstundafræðinga út 

frá þeirra upplifun, tækifæri og áskoranir sem þeir standa frammi fyrir, í tengslum við 

innbyrðis faglega samvinnu við kennara. Áhersla var lögð á sjónarmið 

tómstundafræðinga, faglega sjálfsmynd þeirra og fagmennsku. Þetta var gert fyrst og 

fremst með eigindlegum viðtölum við tvo tómstundafræðinga, tvo kennara og 

skólastjóra sem og í gegnum vettvangsathuganir. Helsta niðurstaðan er að skipting 

ábyrgðar milli tveggja aðila samkvæmt lögum, virðist gera kennara óopinberan 

stjórnanda. Tómstundafræðingar eru oftar að starfa sem aðstoðarmaður kennara í 

kennslu og fagleg samvinna líkist vinnuveitanda/starfsmaður tengsla (Pedersen, 2016).  

Tómstundafræðingar hafa annars konar fagmennsku en kennarar. Hér er átt við að 

þeir vinna fremur með óformlegt nám og öðruvísi færni sem gefur þeim önnur tækifæri 

til að vinna með félagsfærni barna, samskipti og fleiri þætti í skóla sem styðja bæði 
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nám, þátttöku og líðan barna. Í því skyni að uppskera þennan möguleika og frekari 

þróun samstarfs við kennara eru fleiri teymisfundir mjög þarfir, þar sem þeir eru 

lykilvettvangur til að deila mikilvægri þekkingu um félagslegt og persónulegt líf 

barnanna og innsýn í sérfræðiþekkingu, bæði kennara og tómstundafræðinga 

(Pedersen, 2016). 

Eftir þessa samantekt er ljóst er að samvinna kennara og tómstundafræðinga skapar 

ýmsar áskoranir, til að mynda skortur á skilningi á starfi hvors annars og lítill 

sameiginlegur undirbúningstími. Á sama tíma virðist ýmiss ávinningur geta skapast af 

því að þessar tvær fagstéttir vinni saman við að efla þroska og velferð barna. 

Rannsóknir bæði erlendis og hér landi benda til þess að ýmis ávinningur sé af auknu 

samstarfi kennara og tómstundafræðinga. Engu að síður sýna rannsóknirnar að 

hindranir eru til staðar, svo sem skortur er á faglegri hæfni og undirbúningstíma. Eitt af 

því sem skiptir máli þegar menntastarf er þróað er að stjórnendur haldi vel á spöðum 

og virki alla með sér í að koma á breytingum.  

3.4 Breytingastjórnun 

Kenningar um breytingastjórnun varpa ljósi á hvaða þættir stuðla að farsælu samstarfi 

ólíkra fagstétta. Rifjum upp hver markmið með samþættingu skóla- og frístundastarfs 

eru hjá Reykjavíkurborg: 

Sameinaðir kraftar tveggja fagstétta, kennara og frístundaráðgjafa, sem hafa 

hagsmuni barna að leiðarljósi en ólíka nálgun. Betur hægt að koma til móts við 

þarfir og áhuga hvers og eins barns þar sem ólíkar fagstéttir vinna saman 

(Reykjavikurborg, 2011). 

Ofangreind rök um mikilvægi þess að þróa breytingar á tengslum skóla- og 

frístundastarfs voru að finna í skýrslu starfshóps á greiningu tækifæra til samreksturs 

frístundaheimila og skóla (Reykjavíkurborg, 2011). Ljóst er að samrekstur 

frístundaheimila og grunnskóla í verkefninu Dagur barnsins fól í sér umfangsmiklar 

breytingar á starfsháttum og hlutverkum starfsfólks í samþættu skóla- og 

frístundastarfi. Þessar umfangsmiklu breytingar má tengja við kenningu Kotter um 

árangursríka breytingastjórnun (2014).  

Kotter er viðskiptafræðingur frá Harvard sem hefur sett fram kenningu um ferli til 

árangursríkrar breytingarstjórnunar sem inniheldur meðal annars leiðtogahæfni, 

þátttöku starfsmanna, umbun, samskipti og fleira. Hann gerir grein fyrir mikilvægi 

leiðtogans og framtíðarsýn ásamt því hvernig festa eigi breytingarnar í sessi hjá 
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skipulagsheildinni og menningu. Til þess að breytingar verði árangursríkar er lögð 

áhersla á að farið sé í gegnum öll átta þrepin til þess að komast hjá vandamálum sem 

upp koma ef einhverju þeirra er sleppt (sjá mynd 2; Kotter, 2014).  

 

 

 

 

 

Í fyrstur tveimur þrepunum er fjallað um undirbúning og skipulagningu, í þriðja 

þrepinu er komið að því að taka ákvörðun um hvað skuli gera. Fjórða til sjöunda þrep 

felur í sér að framkvæma breytingarnar og hvernig því skuli háttað. Áttunda þrep snýr 

svo að því að viðhalda breytingunum (Kotter J. P., 2014). 

Stóra 
tækifærið 

 

1. Skapaðu 
brýna þörf 

2. Byggðu 
leiðandi hóp  

3. Hlúðu að 
stefnumótandi 

sýn og 
frumkvæði  

4. Settu saman 
hóp sjálfboðaliða  

5. Hvettu til 
breytinga með því 

að fjarlægja 
hindranir  

6. Verðlaunaðu 
litla áfangasigra  

7. Beittu mikilli 
pressu til að ná 

markmiðum 

8. Breyting 
stofnunarinnar  

Mynd 2. Ferli Kotters um árangursríka breytingarstjórnun 

(Kotter, 2017; þýtt af höfundi). 
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Menning, stefna og skipulag eru mikilvægir þættir í breytingaferlinu en mikilvægast 

er þó að ná fram framtíðarbreytingu á viðhorfum eða hegðun fólks í þessum átta 

þrepum. Lykilatriði að breytingum liggur í tilfinningum fólks og hvernig höfðað er 

mismunandi upplifanna(Kotter og Cohen, 2002). Að endurhugsa hluti á nýjan og 

öðruvísi hátt getur breytt hegðun fólks og leitt til betri árangurs. Breytt hugarfar getur 

breytt atferli enn frekarog skapað enn betri árangurs (Kotter og Rathgeber, 2006).  

Hér verður stiklað á stóru um hvað felst í hverju skrefi breytingarferlis.  

1. Skapaðu brýna þörf (e.create a sense of urgency). Til að ná samvinnu er mikilvægt 

að allir upplifi þörf fyrir breytingar í upphafi. Þannig má koma í veg fyrir framtaksleysi 

og mótstöðu við breytingarnar. Stjórnendur verða að trúa á breytinguna. Þeir verða að 

sannfæra annað starfsfólk og gera ávinning sýnilegan. Samvinna, frumkvæði og 

metnaður starfsmanna er grundvallaratriði á þessu stigi. Það er því mjög mikilvægt að 

upplýsa fólk um hvers vegna er verið að koma þessum breytingum á og hver 

afraksturinn af þeim verði. Þannig er hægt að bregðast við hugsanlegri þröngsýni og 

fordómum innan stofnunar (Kotter, 1996). Fólk verður að sjá þörfina fyrir breytingar 

sjálft og mikilvægt þess að brugðist sé við þeim á skjótvirkan hátt (Kotter og Rathgeber, 

2006).  

2. Byggðu leiðandi hóp (e.build a guiding coalition). Settu saman hóp til að undirbúa 

og leiða breytingarnar. Samsetning hópsins skiptir miklu máli og í því sambandi þarf að 

gæta að stéttaskiptingu innan hópsins, sérfræðiþekkingu, trúverðugleika og 

leiðtogahæfileikum (Kotter, 1996). Öflugt teymi breytinga er það sem felur í sér 

leiðtogahæfni, trúverðugleika, samskiptahæfileika, hefur vald eða umboð til athafna, 

býr yfir greiningarhæfni, hefur þörf til þess að skapa og getu til að innleiða breytingar 

(Kotter og Rathgeber, 2006). Í teymisvinnu þarf leiðtoginn að hafa ríka tilfinninga- og 

samskiptagreind, vera fullur af eldmóði og hafa trú á því sem hann er að gera. 

Stjórnandinn hefur það hlutverk að aðgerðarstýra ferlinu. Stjórnandinn og leiðtoginn 

mynda öflugt teymi (Kotter, 1996). Samkvæmt Kotter (1996) taka góðir breytingastjórar 

eftir þeim einstaklingum sem eru of sjálfmiðaðir og halda þeim utan teymisins. Slíkir 

einstaklingar geta spillt samvinnu og trausti innan teymisins en á milli hópmeðlima 

verður að ríkja traust ásamt sameiginlegri framtíðarsýn og markmiðum til þess að 

hámarka árangur.  

3.Hlúðu að stefnumótandi sýn og frumkvæði (e. form a strategic vision and 

initiatives). Framtíðarsýnin verður að vera lýsandi, áhugaverð, raunhæf, skýr, 
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sveigjanleg og hægt að miðla henni til annarra. Hún verður að skýra af hverju breytinga 

er þörf, hún verður að vera hvetjandi og leiða fólk í rétta átt ásamt því að breyta 

hegðun á árangursríkan og varanlegan hátt. Til að framtíðarsýn sé raunhæf verður hún 

að hafa hljómgrunn og skýran skilning á skipulagsheildinni, markaði og samkeppni. Allir 

sem koma að breytingunum þurfa að hafa sömu sýn á þær. Einnig skiptir miklu máli að 

sem flestir komi að þeirri vinnu sem lýtur að þeim og fá fólk til að vinna saman. (Kotter, 

1996). Mikilvægt er að skýra hvað muni breytast og hvernig hægt sé að gera þessa 

framtíðarsýn að veruleika (Kotter og Rathgeber, 1996). 

4. Settu saman hóp sjálfboðaliða (e. enlist a volunteer army). Stjórnendur verða að 

gæta þess að upplýsa starfsfólk um framtíðarsýn og passa að skilaboðin séu skýr. Allir 

starfsmenn verða að öðlast sama skilning á markmiðum og í hvaða átt eigi að stefna. 

Fjölbreyttar og árangursríkar boðleiðir verða að vera til staðar (Kotter, 1996). Það getur 

verið í formi funda, tölvupósta, útgáfu margmiðunarefnis, minnismiða, í óformlegum 

samtölum við starfsfólk eða maður á mann samtöl, kynningar, síma- og í formi 

fjarfunda, þjálfun og vinnustofur ásamt fleiru (Bridges, 2003; Hiatt, 2006; Kotter, 1996). 

Til þess að fólk innleiði merkingu verður að senda endurtekin skilaboð (Kotter J. P., 

2014).  

5. Hvettu til breytinga með því að fjarlægja hindranir (e. enable action by removing 

barriers). Til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika þarf að virkja sem flesta með sér. 

Fjarlægja þarf hindranir eins og hægt er og koma í veg fyrir mótmæli við breytingarnar. 

Breytingar á skipulagi og kerfum eru hugsanlegar því ef að hindranir af slíku tagi standa 

í vegi fyrir starfsfólki, verður fólk pirrað og hætta er á að slíkar hindranir kæfi áhuga 

þess á aðgerðum til breytinga. Kotter leggur mikla áherslu á góð samskipti á milli allra 

sem koma að breytingunum og segir að stjórnendur verði að sjá til þess að það verði í 

boði mikil og markviss símenntun og allir þurfi að skoða sjálfa sig í þessu ferli, að 

ígrunda það sem er gert og hvernig þeir sjálfir komi að því. Þjálfun starfsmanna ætti að 

hafa það að markmiði að efla það til að takast á við fjölbreytni í starfi, þar sem mannlegi 

þátturinn er mikilvægur þáttur sem verður að muna eftir. Sýnilegur árangur þarf að 

vera innan seilingar til að hann virki hvetjandi á annað starfsfólk (Kotter, 1996). Á þessu 

stigi breytinganna þarf að fjarlægja eins margar hindranir og mögulegt er svo að þeir 

sem vilja gera framtíðarsýnina að veruleika geti gert það (Kotter og Rathgeber, 2006).  

6. Verðlaunaðu litla áfangasigra (e. generate short-term wins). Áfangasigrar eru til 

marks um að vinnan sé þess virði. Þessir sigrar auka trú starfsfólksins á breytingarnar og 

þá eykst vinnugleði þess og þar af leiðandi vinnuframlegð. Sýnilegur árangur hjálpar 
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einnig stjórnendum að halda við stuðningi sem þarf við breytingarnar, bæði milli-  og 

yfirstjórnendum. Áfangasigrar hjálpa til við að koma af stað mikilvægum þáttum í 

breytingaferlinu og draga kraftinn úr mótstöðu starfsmanna gagnvart breytingunum. 

Mikilvægt er því að sýna fram á velgengni með því að skapa sýnilegan og 

óvéfengjanlegan árangur eins fljótt og hægt er (Kotter og Rathgeber, 2006).  

7. Beittu mikilli pressu til að ná markmiðum (e. sustain acceleration). Mátuleg 

blanda af stuðningi og þrýstingi verður að vera til staðar. Það er  líklegra til árangurs ef 

stuðningurinn er sýnilegur en þrýstingurinn ósýnilegur. Að samgleðjast og fagna yfir 

þeim árangri sem hefur áunnis er mikilvægt en gæta verður að að því að fanga ekki of 

mikið því þá getum það misst marks og dregið úr einbeitingu starfsfólks. Stjórnendur 

breytinga verða einnig að varast að gefast ekki upp áður verkinu eru lokið (Kotter, 

1996). 

8. Breyting stofnunarinnar (e. institute change). Menning skipulagsheildar tekur 

langan tíma að þróast eftir breytingarferli. Ný hegðun verður fela í sér sýnilegan 

ávinning fyrir starfsfólk og að skilningur ríki á tengslum milli nýrrar hegðunar og bættrar 

frammistöðu. Því betur sem að fólk skilur staðarbrag skipulagsheildarinnar, því meiri 

líkur eru á því að auka megi skynjaða þörf fyrir breytingar og mynda megi sameiningu, 

móta nýja framtíðarsýn og svo framvegis (Kotter, 1996). Halda verður í nýja hegðun og 

ganga úr skugga um að árangur náist þangað til að ný hegðun fólks verði nógu sterk til 

þess að koma í staðinn fyrir eldri venjur og viðhaldist(Kotter og Rathgeber, 2006). 

Stefna, skipulag, staðarbragur og kerfi skipta máli í breytingaferlinu en mestu skiptir þó 

að ná fram breytingu á hugarfari og atferli fólks með þessum átta þrepum. Lykillinn að 

breytingum liggur í tilfinningum fólks og hvernig höfðað er til þessara tilfinninga (Kotter 

og Cohen, 2002). Að endurhugsa hluti á nýjan og öðruvísi hátt getur breytt 

hegðunarmynstri fólks og leitt til betri árangurs. Breyting á hugarfari getur breytt 

hegðun enn meira og leitt til enn betri árangurs (Kotter og Rathgeber, 2006). 

Með þessi hugtök og ferli að leiðarljósi í gegnum þessa rannsókn verður skýrara það 

ferli sem hefðbundið skólastarf er að ganga í gegnum og þær áskoranir sem upp koma í 

breytingum og nýjum áherslum.  

3.5 Kenningar um teymisvinnu 

Lykilatriði í vinnu með börnum er teymisvinna þeirra fagstétta sem að barninu koma. 

Samkvæmt nýrri rannsókn skiptir traust og samvinna lykilmáli þegar kemur að góðri 

teymisvinnu þeirra sem starfa með börnum og ungu fólki (Lee, Benson, Klein og Franke, 

2015). Hér er fjallað um nokkra þætti sem skipta máli, s.s. að átta sig á því að um ferli er 
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að ræða sem tekur tíma og að teymisvinna krefst trausts og samvinnu. Einnig er fjallað 

um hugmyndafræði teymisvinnu samkvæmt finnskum fræðimönnum.  

Hópavinnu er hægt er að skilgreina hugtakið þannig að um sé að ræða ferli þar sem 

tveir eða fleiri einstaklingar vinna að sama verkefni og með sameiginleg markmið. 

Myndun tengsla í hópavinnu geta einnig verið að einstaklingar séu með sameiginlega 

sýn á verkefni í vinnu sinni. Þegar allir einstaklingar innan hópsins vinna að sama 

verkefni kallast þau teymi. Þannig er hægt að skilgreina teymi sem eina tegund af 

hópavinnu þar sem einstaklingar vinna saman að sameiginlegum markmiðum sem 

teymið hefur sett sér. Teymi þarf að standa undir ýmsum kröfum og vinnnur oft undir 

álagi. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki svo sem tímamörk, kostnaður, samkeppni 

og eðli verkefna (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Lykilþáttur í teymi er samvinna þar sem einstaklingar þurfa að vinna sem ein heild. 

Skilgreina má samvinnu á þann hátt að tveir eða fleiri aðilar vinni að sama markmiði og 

axli sameiginlega ábyrgð á því. Mismunandi samvinna getur verið innan hópa. Verkefni 

eru líklegri til að ganga upp ef tveir eða fleiri einstaklingar sameina þekkingu sína í stað 

þess að þeir vinni einir (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Sameiginleg sýn og gildi heldur hópnum saman. Það má segja að sáttmálinn sé eins 

og hjónaband. Þar eru ákveðnar bindingar gerðar og tengir fólkið saman. Þannig formar 

það hópinn saman, með þeim skuldbindingum sem því fylgir. Útkoman er samfélag sem 

er safn einstaklinga sem eru tengdir saman af fúsum og frjálsum vilja og eru bundnir af 

sameiginlegri hollustu, hugmyndum og gildum. Fólk með sömu hugmyndir hópar sig 

saman og hvílir á félagslegum tengslum einstaklinga sem deila svipuðum hugmyndum 

(Sergiovanni, 2014). 

Finnar voru fyrstir í Skandinavíu til að setja siðareglur kennara og vilja þeir meina að 

hugmyndafræði teymisvinnu kennara hafi komið á sama tíma. Því vilja þeir meina að 

þessi vinna haldist í hendur. Kennarastéttin nýtur mikillar virðingar í Finnlandi og mikið 

traust er á faglegt sjálfstæði (e. professional autonomy) kennara. Nýir kennarar þurfa 

leiðsögn og stuðning og hefur teymisvinna reynst áhrifarík leið til að tryggja leiðsögn og 

þjálfun undir handleiðslu reyndari kennara (Tirri, 2014). En hvað einkennir góða 

teymisvinnu? Í bókinni Peer-Group Mentoring for Teacher Development er horft á 

skilgreiningu Tuckman um hvernig teymi verða til sem á ensku kallast; forming, 

storming, norming, performing og adjourning. Áskoranir og spurningar eru til staðar á 

myndunarstigi (e.forming) varðandi næstu skref í vinnunni þegar hópurinn kemur 

saman. Á næsta stigi storming þá er hópurinn að ákveða sínar vinnureglur og hver og 

einn að finna sitt hlutverk, mikið getur gengið á meðan þetta stig gengur yfir. Á stigi 
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norming og performing hefur verið náð góðri vinnumenningu, áskoranir hafa verið 

leystar og teymið á að vera tilbúið í samvinnu. Á adjourning stigi er teymið komið að 

lokum, farið er yfir reynsluna og rýnt í vinnuna (Kaunisto, Estola og Niemistö, 2012). 

Símenntun og fræðsla getur einnig falist í þjálfun í formi viðburða þar sem fagfólk 

kemur saman tveir eða fleiri saman og fara yfir starfsvið sitt. Þetta tengja þeir við fyrri 

reynslu með umræðu og orðið sterkari fagmenn fyrir vikið. Í Finnlandi er meira farið að 

formgera símenntun kennarara með þessum hætti. Verið er að formgera óformlega 

menntun með því að skipuleggja viðburði sem byggðir eru upp með jafningjafræðslu, 

teymisvinnu og þátttöku þeirra sem eru á staðnum . (Kaunisto, Estola og Niemistö, 

2012). 

Hér hefur verið farið yfir hver eru lykilatriði í teymisvinnu og hvernig teymi eða 

hópar myndast. Finnar hafa náð miklum árangri í menntamálum með því að formgera 

betur þá menntun sem er til staðar og rýna betur í störfin sín til að þróa þau áfram með 

markvissum hætti (Sahlberg, 2017). Þannig vilja þeir meina að hugmyndafræði 

teymisvinnu innan skóla hafi orðið til. Því er mikilvægt að fagfólk sem starfar innan 

samþætts skóla – og frístundastarfs fái svigrúm til að rýna í eigin störf til að efla 

fagþróun og markvissa samvinnu enn frekar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

4 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um hvaða rannsóknaraðferð var notuð í þessari rannsókn og hvers 

vegna, hvernig staðið var að gagnaöflun á vettvangi og hvernig viðmælendur í 

rannsóknina voru valdir. Gerð er grein fyrir úrvinnsluaðferðum og greiningu gagna og 

að hvaða siðferðilegum þáttum þurfti að huga við rannsóknina. 

Eins og áður hefur komið fram var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindleg 

aðferð er notuð þegar úrtak er lítið og tilgangur rannsóknarinnar er að skilja 

viðfangsefnið og auka skilning á upplifun einstaklinga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þegar niðurstöður eigindlegra rannsókna eru dregnar saman er það ekki tölulegur 

samanburður heldur koma í ljós þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt eða ekki 

sameiginlegt með reynslu þátttakenda. Einkenni þeirra er einnig að vera lýsandi og 

túlkandi (Lichtman, 2013). 

Rannsóknin byggði á einstaklingsviðtölum og var viðtalsrannsókn. Rætt var við fimm 

þátttakendur, þar af þrjá tómstundafræðinga og tvo skólastjórnendur. Viðtölin voru 

tekin á vinnustað viðmælenda og tók hvert þeirra 40-60 mínútur. Viðmælendur skrifuðu 

undir upplýst samþykki (sjá viðauka B). Viðtölin voru hljóðrituð og að því loknu afrituð 

og greind. Með því að nota viðtalsaðferð í rannsókn er rannsakandinn að reyna að skilja 

veröldina eins og hún birtist viðmælandanum og hvaða áhrif ákveðnir þættir hafa á líf 

þeirra.  

Tómstundafræðingar og skólastjórnendur voru beðnir um að tilgreina kosti og 

áskoranir hvers skóla fyrir sig. Þá voru þeir spurðir út í samvinnu fagstétta innan skólans 

og samskipti og viðhorf starfsfólks til samþættingar (sjá viðauka A). 

Gögnin voru greind í eftirfarandi þemu: 

 Ávinningur og áskoranir. 

 Hlutverk tómstundafræðinga og kennara á Degi barnsins. 

 Samstarf og staðarbragur. 

 Ný fagstétt innan grunnskólans og fagvitund. 
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4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið er viðtalsrannsókn, þar sem valdir voru þátttakendur með 

markmiðsúrtaki sem hafa reynslu og þekkingu á viðfangsefninu. 

Megintilgangur með viðtalsaðferð er að skilja hvernig fólk skilgreinir eigið líf og 

upplifun (Meriam, 2009). 

4.2 Val á skólum og þátttakendum 

Þátttakendur voru tómstundafræðingar og skólastjórnendur sem voru við störf í þeim 

tveimur skólum sem voru með samþættingu á skóla-og frístundastarfi tóku þátt í Degi 

barnsins vor og haust 2014.  

Skólarnir voru valdir úr hópi þeirra fimm grunnskóla innan Reykjavíkur þar sem 

samrekstur grunnskóla og frístundaheimilis var til staðar. Réttast þótti að velja þá skóla 

sem voru líkastir með innra starf og sambærilegar stöður innan frístundaheimilis. Auk 

þess voru þetta einu skólarnir sem höfðu menntaða tómstundafræðinga í starfi eins og 

áður hefur komið fram.  

Haft var samband við skólastjórnendur í gegnum tölvupóst þar sem rannsókn var 

kynnt og samþykkisbréf var með í tölvupóstinum sem viðhengi. 

 

Skólastjórnendur 

Tveir skólastjórnendur tóku þátt í rannsókninni og til að halda fullum trúnaði við þá 

hefur raunverulegum nöfnum þeirra verið breytt og verður hér eftir rætt um Vigdísi og 

Bríeti. 

Vigdís 

Vigdís er á fimmtugsaldri og hefur starfað frá upphafi í þeim skóla sem tók þátt í 

rannsókninni. Hún hefur lengi starfað sem skólastjóri og í fleiri en einum grunnskóla. 

Hún hefur mikla og farsæla reynslu sem stjórnandi í grunnskóla.  

Bríet 

Bríet er á fertugsaldri og hefur starfað frá upphafi í sínum skóla líkt og Vigdís. Hún er að 

stíga sín fyrstu skref sem skólastjórnandi en hefur margvíslega reynslu af starfi með 

börnum og unglingum. 
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Tómstundafræðingar 

Þeir þrír tómstundafræðingar sem tóku þátt í rannsókninni verða hér eftir kallaðir; 

Auður, Guðrún og Guðríður.  

Auður  

Auður hefur starfað frá upphafi skólans sem hún starfar við. Hún er á fertugsaldri og 

hafði unnið í mörg ár í starfi með börnum og unglingum á vettvangi frítímans áður en 

hún fór að starfa við skólann. Auður er úrræðagóður tómstundafræðingur með góða 

nærveru og samkvæmt sínum yfirmanni nær hún sérstaklega vel til nemenda.  

Guðrún  

Guðrún er rétt rúmlega þrítug og hefur starfað í eitt og hálft ár í skólanum sem 

tómstundafræðingur og er mjög ánægð með starfið sitt og finnst hún vera heppin að 

hafa fengið vinnu þarna. Hún er einlæg og hefur mikinn metnað fyrir starfinu. Hún 

útskrifaðist sem tómstundafræðingur og þegar viðtalið var tekið höfðu þrjú ár liðið frá 

útskrift hennar og fór fyrst að starfa á frístundaheimili hjá frístundamiðstöð að lokinni 

útskrift. 

Guðríður 

Guðríður er a þrítugsaldri og hefur starfað á frístundaheimili, í félagsmiðstöð og í 

skólaúrræði fyrir börn með hegðunar- og tilfinningavanda. Hún hefur ákveðna 

framtíðarsýn á starfið sitt og gerir miklar kröfur til sín sem tómstundafræðings. Hún sér 

starfsvettvang tómstundafræðinga innan skólans sem mikið tækifæri fyrir alla.  

Skólarnir 

Þeir tveir skólar sem tóku þátt eru báðir í tiltölulega nýjum hverfum í Reykjavík og hafa 

vaxið mikið frá því skólastarf hófst. Þá er bæði verið að tala um ört stækkandi byggingar 

ásamt mikilli aukningu nemendafjölda á þessum árum.  

Byggingar eru stórar, bjartar og henta vel fyrir margs konar starf. Byggingarnar eru 

gerðar fyrir hópastarf, útisvæði er með fallega hönnuðum leiksvæðum og útivistarsvæði 

er við skólana. Umhverfið er fallegt innan og utan veggja skólanna og býður upp á ýmsa 

möguleika í starfi með börnum.  

4.3  Gagnasöfnun 

Eins og áður hefur komið fram var gagnasöfnun í formi einstaklingsviðtala. Viðtöl eru 

ein af helstu gagnasöfnunaraðferðum innan eigindlegra rannsókna og var gögnum í 

þessari rannsókn aflað með hálfstöðluðum viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2013). Tekin 



 

45 

voru sjö viðtöl við fimm þátttakendur, í tilfellum tómstundafræðinganna voru tekin sex 

viðtöl, tvö viðtöl voru tekin við þá. Tími viðtala var frá 40 og upp í 60 mínútur. Viðtölin 

fóru fram á vinnustöðum viðmælenda.  

Viðtalsvísir var undirbúinn fyrir viðtölin með spurningum. Viðtalsrammann má finna 

í fylgiskjölum rannsóknarinnar (sjá viðauka B). Gagnaöflun gekk ágætlega. Ágætlega 

gekk að varpa ljósi á þekkingu viðmælenda á rannsóknarefninu þegar sest var niður í ró 

og næði. Þeir höfðu frá miklu að segja, oft frá fleiri atriðum heldur en lagt var upp með 

að ræða um. Besta flæðið var í viðtölum þegar þátttakendur voru fullvissir um að engin 

truflun yrði á viðtali. Töluvert var um umgang starfsmanna um skólanna og oft var verið 

að leita að lausu rými þegar viðtal var í gangi. Þetta var oft mikill óvissuþáttur, þrátt 

fyrir að búið væri að bóka rými. 

Safnað var hinum ýmsu gögnum líkt og heildarmatsskýrslum, stundatöflum 

starfsmanna þar sem kemur fram undirbúningstími starfsmanna ásamt fleiri gögnum 

sem þátttakendur sendu á rannsakanda í tölvupósti.  

4.4 Skráning  

Viðtöl voru hljóðrituð og þar á eftir afrituð orðrétt. Vettvangsnótum var bætt við gögnin 

til þess að fá betri heildarsýn á efnið og fá meiri tilfinningu fyrir rannsóknargögnum. 

4.5  Gagnagreining 

Gagnagreining er ferli sem er notað til að fara í gegnum og flokka rannsóknargögn. 

Tilgangurinn er að auka skilning á gögnunum og gera rannsakanda mögulegt að miðla 

niðurstöðum til annarra (Bogdan og Biklen, 1995). 

Þegar gögn eru greind er farið eftir ákveðnu aðferðarfræðilegu verklagi sem felur í 

sér að lykla, flokka, samþjappa og túlka. Lyklun (e. coding) felur í sér uppgötvun og 

merkingu við lykilorð eða hugtök í textanum til að auðvelda flokkun á innihaldi. Flokkun 

(e. catagorization) textans gefur rannsakanda yfirsýn yfir mikið magn af upplýsinga. 

Samþjöppun (e. condensation) textans felur í sér styttingu efnis. Greint er frá fimm 

þrepum í samþjöppun texta. Fyrsta þrepið felur í sér að lesa allt handritið yfir í heild 

sinni til að ná betri yfirsýn. Þá eru þeir hlutar viðtalsins sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknar og hafa merkingu fyrir það teknir út. Í þriðja þrepi eru þessar 

meginhugmyndir endursagðar í styttra máli eins og þær birtast rannsakandanum. 

Þemun eru vandlega yfirfarin með rannsóknarefnið í huga. Á fimmta þrepi eru helstu 

þemun tengd saman við rannsóknarefnið. Að lokum í merkingargreiningu er túlkunin (e. 

interpretation). Hún beinist að því að rekja þræðina sem leynast í textanum og tengja 
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þá saman. Flokkun og samþjöppun texta snýst um minnka umfang hans en oft verður 

túlkun hans að frekari texta en upphaflega þemað var (Kvale, 2006). Í þessari rannsókn 

var leitast eftir að fylgja ofangreindum ráðlegginum og rannsakandi fór aftur og aftur til 

baka í gögnin til að kanna hvort mikilvæg þemu og viðfangsefni væru að gleymast. 

Einnig var markmið rannsóknar, rannsóknarspurningar og kenningarammi rannsóknnar 

til hliðsjónar við greiningu gagnanna.  

Gögn voru skoðuð út frá fyrri rannsóknum og kenningu Kotters um árangursríka 

breytingarstjórnun. Einnig voru gögnin skoðuð í ljósi hugmynda um tengsl formlegs og 

óformlegs náms.  

4.6  Siðferðileg álitamál 

Siðferðilegir þættir tengjast öllum gerðum rannsókna. Ef ekki er farið eftir ákveðnum 

grunnreglum siðfræðinnar þá eykur það líkur á skaða þátttakenda. Siðferðislegar 

áhættur í eigindlegum rannsóknum eru ólíkar áhættum í megindlegum rannsóknum, 

sérstaklega hvernig rannsakendur velja og finna þátttakendur og svo áhrif sem 

rannsakandi getur haft (Orb, Eisenhauer og Wynaden, D, 2001). 

Rannsakendur eru almennt sammála um siðferðileg gildi sem virða þarf í 

rannsóknum. Þar er fyrst og fremst í flokki sjálfræðisreglan.Upplýsa þarf Þátttakendur 

um rannsóknina. Eftir að hafa fengið upplýsingareiga þeir sjálfir að ákveða hvort vilji sé 

til þátttöku. Skýrt þarf að koma fram að þátttakendur geta dregið þátttöku sína til baka 

hvenær sem er (Silverman, 2010). Þetta hefur verið gert í þessari rannsókn. Einnig eiga 

þátttakendur að vera upplýstir um það í hverju þátttaka þeirra felst og hvernig 

upplýsingar verða birtar (Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn fengu 

viðmælendur sendan tölvupóst áður en viðtalið fór fram, í viðhengi var bréf um ósk um 

þátttöku í rannsókn sem sjá má í viðauka B. Allar upplýsingar um fyrirkomulag á 

rannsóknargögnum og birting upplýsinga komu þar fram. 

Val þátttakenda getur haft áhrif á niðurstöður. Í þessari rannsókn voru þátttakendur 

valdir eftir starfsstað og menntunarlegum bakgrunni. Aðrar niðurstöður geta fengist ef 

farið er í aðra skóla. Nafnleynd verður við lýsingu starfsstaða og viðmælenda. Mat 

rannsakanda er að meira fáist úr rannsókninni með algjörum trúnaði og órekjanlegum 

gögnum.  
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4.7 Staða rannsakanda 

Þar sem frístundageirinn á Íslandi er frekar lítill gætu persónuleg tengsl við einhverja 

þátttakendur ýmist verið kostur eða galli. Rannsakandi starfaði á vettvangi frítímans í 

fjórtán ár og hafði þar af leiðandi ákveðnar hugmyndir og sýn á faglegt frístundastarf. 

Hugmyndir rannsakanda um verkefnið dag barnsins voru ekki skýrar. Þegar verkefnið 

var sett á var það gert í miklum flýti og án undirbúningsvinnu eða stuðnings þeirra sem 

höfðu leitt frístundastarf í borginni árum saman. Verkefnið var í höndum 

skólastjórnenda sem höfðu mismunandi bakgrunn og reynslu og jafnvel enga reynslu af 

slíkum samrekstri. Mér fannst vanta samráð og samskipti í upphafi og var það líka mín 

tilfinning fyrir upplifun samstarfsfélaga minna sem tóku þátt í þessum breytingum. Mér 

þótti sérstaklega áhugavert að heyra hvernig upplifun stjórnenda á þeim stöðum sem 

byrjuðu með samrekstur hefði verið á þessum atriðum.  

4.8 Trúverðugleiki 

Hugtakið réttmæti vísar fyrst og fremst til trúverðugleika rannsóknar í eigindlegum 

rannsóknum. Þetta hugtak snýr að miklu leyti að áhrifum rannsakandans á rannsóknina. 

Rannsakandi verður að átta sig á eigin hugmyndum með því að velta þeim fyrir sér til að 

auka trúverðuleika rannsóknar (e.braceting). Einnig þurfa niðurstöður að vera 

sannfærandi og vera í takt við aðrar heimildir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakandinn er mælitækið í eigindlegum rannsóknum og því er mikilvægt að 

rökstyðja ákveðna aðferð sem valin er og af hverju þátttakendur voru valdir umfram 

aðra (Helga Jónsdóttir, 2013). Ég tel mig hafa mætt þessum kröfum.  Ég hef gert grein 

fyrir hugmyndum mínum og hvaða þættir réðu því að þessir þátttakendur urðu fyrir 

valinu. Ég var meðvituð um hugsanleg áhrif mín á viðmælendur og rannsóknargögn og 

reyndi gagngert að draga úr þeim til dæmis með því að grípa ekki fram í samræður, 

spyrja ekki leiðandi spurninga, brosa og kinka kolli þótt ég hafi ekki endilega verið 

sammála því sem verið var að segja. Ég lét skoðanir mínar ekki móta fyrirfram 

niðurstöður rannsóknarinnar og gætti þess að vera opin fyrir nýjum sjónarhornum. Með 

þessum aðferðum vonaðist ég eftir að auka trúverðugleika rannsóknarinnar. 

 

 



 

48 

5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og er lögð áhersla á að 

draga fram viðhorf og reynslu viðmælenda af því að samþætta skóla- og frístundastarf, 

kostum þess og göllum.   

Niðurstöður rannsóknarinnar skiptast í fjögur þemu. Fyrsta þemað fjallar um 

ávinning og áskorun. Annað þemað er hlutverk tómstundafræðinga og kennara á degi 

barnsins. Þriðja þemað er um samstarf og staðarbrag og það fjórða fjallar um 

tómstundafræðinga sem nýja fagstétt innan grunnskólans.  

Verkefnið Dagur barnsins fer af stað sem tilraun í ákveðnum grunnskólum og var 

markmiðið að brjóta upp skóladag sem til níu ára barna og setja inn gjaldfrjálsa frístund 

inn í stundatöflu. Ýmsu átti líka að fylgjast með sem tengdist verkefninu eins og hvernig 

fjárhaglega hliðin kom út, hvort foreldra og börn væru ánægð með þetta fyrirkomulag, 

þetta má sjá nánar í viðauka D hér á eftir (Reykjavikurborg, 2011). Í viðtölum kom fram 

að þessir skólar eru að koma vel út úr foreldrakönnunum. Varðandi fjárhagslegu hliðina 

þá hefur Dagur barnsins ekki komið betur út heldur en rekstur frístundaheimila sem 

frístundamiðstöðvar reka. Ekki fengust frekari upplýsingar um fjárhagslega hlið 

verkefnisins frá Reykjavíkurborg.  

Hér er reynt að gera sýnilegt hvernig störfin breytast með samrekstri og með 

tilkomu frístundatíma sem í viðtölum kom fram að kallað eru frístundarúllur inni á 

stundatöflu á skóladegi barna. Ekki hefur verið gerð sérstök starfslýsing fyrir þá er starfa 

á vettvangi frístunda innan grunnskólans. Helsti munur á umfangi starfanna virðist vera 

sá að frístundaleiðbeinendur innan skólastarfsins eiga auk hefðbundins starfs 

frístundaleiðbeinenda að veita stuðning inni í kennslu og frístund, vera með börnum og 

ungmennum í frímínútum og skipuleggja frístundarúllur inni í stundatöflu. Að öðru leyti 

virtust störfin sambærileg miðað við starfslýsingu þeirra er starfa á frístundaheimilum. 

5.1 Ávinningur og áskorun 

Bæði skólastjórnendurnir og tómstundafræðingarnir höfðu almennt jákvæð viðhorf til 

þess að samþætta skóla- og frístundastarfs. Allir viðmælendur voru ánægðir með 

fyrirkomulagið það að rekstur frístundaheimilis tilheyrði skólanum.  
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5.1.1 Ávinningur 

Skýr ávinnningur af verkefninu sem skólastjórarnir nefndu var að hafa fjölbreyttari 

starfsmannahóp og að frístundaleiðbeinendur væru hluti af starfsliði skóla. Vigdís lýsti 

sinni upplifun af verkefninu á þennan hátt: 

En mér finnst þetta koma alveg frábærlega út og ef maður tekur bara dag 

barnsins þá horfi ég bara á það að vera með frístundaráðgjafa og 

tómstunda- og félagsmálafræðinga inni í heilu stöðugildi (Vigdís skólastjóri). 

Bríet var mjög ánægð með verkefnið og hefði alls ekki viljað hafa þetta öðruvísi og 

fannst skólinn vera heppinn að fá að taka þátt í þessu verkefni.  

Þetta verkefni Dagur barnsins, mér fannst það bara snilld (Bríet skólastjóri). 

Bríet sagði að einnig hefði komið fram að viðhorf foreldra væri einnig jákvætt og 

vísaði hún á niðurstöður foreldrakannana sem framkvæmdar voru af skóla- og 

frístundasviði.  

Upplifunin er klárlega jákvæð og hún er það líka úr öllum foreldrakönnunum 

og viðhorfskönnunum til barna (Bríet skólastjóri). 

Vigdís nefnir einnig þegar verkefnið var nefnt á skólastjórafundi, að aðrir skólastjórar 

hafi ekki verið spenntir fyrir að taka þetta verkefni að sér. 

…félagar mínir urðu bara flekkóttir af leiðindum þegar minnst var á þetta 

verkefni þá var ég bara ég skal gera þetta sko, ég vil gera þetta og þannig 

var það að við vorum ekki margir skólar sem fórum í þetta þá á þessum tíma 

(Vigdís skólastjóri). 

Viðhorf annarra skólastjórnenda en tóku þátt í rannsókninni voru greinilega ekki 

jákvæðir fyrir því að taka að sér þennan samrekstur en greinilegt að þeir skólar sem 

fengu þetta verkefni höfðu áhuga á því. Þeir sem tóku að sér þetta verkefni fannst 

hugmyndin koma svolítið frá sínum yfirmönnum og upplifði ekki mikinn stuðning þegar 

verkefnið var að mótast. Aftur á móti kom líka fram að ekki var verið að kalla eftir 

stuðningi og eru þátttakendur fullvissir um að hann hefði verið veittur ef óskað hefði 

verið eftir honum. 

Ég sko, við höfum ekkert heyrt mikið í þeim sko, en maður finnur samt að 

þetta er pólitískt rosalega vinsæl hugmynd. Þetta er svona... eitthvað sem 
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að selur í kosningabaráttu og selur í einhverju spjalli um það hvað þetta sé 

nú gott fyrir börnin í borginni og þetta allt saman. En á móti kemur sko að 

hérna að við finnum ekkert endalaust fyrir einhverjum endalausum 

uppbyggingum þaðan eða fundum eða einhverju svona uppljómun um 

þessa hluti (Vigdís skólastjóri). 

Hér kemur fram að það hefði þurft meiri stuðning en á sama tíma er mikill skilningur 

fyrir breytingum sem áttu sér stað á Skóla- og frístundasviði á þessum tíma, sem fólst í 

því að frístundahluti íþrótta-og tómstundasviðs sameinaðist menntasviði og til varð 

skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar: 

ég lái þeim ekki að þau1 hafi ekki endilega verið hér því oft er þetta þannig 

að sviðið hringir ekki nema þegar einhver er búin að klaga út af einhverjum 

stjórnsýsluefnilegum þáttum eða einhverjum nemanda sem að gengur illa 

með sko...þetta er alveg meira verið að slökkva elda sérstaklega á þessum 

tíma en verið að vinna eitthvað mjög grundig með einhver mál sem að 

virðast vera komin í einhvern farveg. Það hefði verið ótrúlega spennandi að 

fá einhvern þessara reynslubolta með okkur á öllum þessum sviðum jafnvel 

Menntavísindasvið að einhverju leyti og meira að segja alveg kominn tími 

núna til að setjast niður og skoða afraksturinn og það er kannski þar sem að 

við erum stödd hér (Bríet skólastjóri).  

Viðmælendum fannst þeir hafa farið af stað með eitthvað verkefni sem hafði fengið að 

mótast á leiðinni. Ekki var undirbúinn neinn sérstakur rammi fyrir verkefnið áður en 

farið var af stað heldur fékk starfsfólk að þróa það á sínum starfsstað eftir því hvað 

hentaði, það kann fólk vel að meta. Ekki var um formlegan stuðning eða eftirfylgd af 

hálfu Skóla- og frístundasviðs að ræða en skólastjórnendur voru vissir um að fá stuðning 

myndu þeir óska eftir honum.  

Einn af kostunum sem Vigdís nefndi að erfiðlega gekk að fá fólk til starfa í 

frístundaheimilinu en með því að geta boðið upp á heil stöðugildi eða fullt starf með 

starfi í grunnskólanum að auki þá hefur gengið betur með að fá fólk til starfa.  

þá var til dæmis vandi að fá starfsfólk sko..þú veist... þetta auðveldar manni 

að geta ráðið heilan starfsmann og allt það sko og það var kannski ekki alveg 

nógu sterkt starfsfólk í frístundastarfinu til að byrja með  

                                                           
1
 Hér er átt við starfsfólk af skóla- og frístundasviði. 
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Auður tómstundafræðingur kemur með nýja sýn á verkefnið og sér það út frá 

börnunum:  

Kosturinn er að þau fá aðeins svona pásu, þau eru ekki föst í öllum þessum 

ramma að sitja alveg frá 8-12 eða 14 eða hvernig sem það er... og maður 

finnur það alveg að þau eru geðveikt spennt að koma á morgnana  

Henni finnst þetta létta á ramma skólastarfsins og gefa börnunum smá svigrúm á 

skipulögðu starfi skólans yfir daginn og dragi úr þreytu hjá börnunum sem þykir erfitt að 

sitja allan daginn.  

Guðríður, tómstundafræðingur, hafði þetta að segja um sína upplifun af verkefninu: 

Auðvitað er þetta rosalegt sóknarfæri fyrir tómstundafræðinga inn í 

skólaumhverfið og vera þessi vinkill óformlega námsins þar sem sem 

formlega námið er. Þarna er verið að gera starfinu hærra undir höfði heldur 

en verið hefur áður (Guðríður tómstundafræðingur). 

Guðríði fannst þetta vera að gefa óformlegu námsumhverfi frístundar meira vægi með 

því að hafa það á skólatíma og gjaldfrjálst. Henni þótti skólanum finnast þetta mikilvægt 

og upplifir þetta jákvætt. 

Eftir því sem tíminn líður því betur virðist ganga með börnin. Með árunum finnst 

Guðríði frábært að þetta sé orðin hefð að börnin séu í frístund inni í stundatöflu og 

þegar börnin séu komin í fimmta bekk sé þetta eðlilegt fyrir börnin af því þau hafa alist 

upp í þessu.  

Þetta er bara orðið niðurnjörvað og það er bara gott að þau sem eru í 

fimmta bekk eða fjórða eru búin að alast upp í þessu (Guðríður 

tómstundafræðingur). 

Reynsla Guðríðar er þá greinilega góð og frístund er að festast í sessi á skóladegi barna 

sem skilar sér í aukinni þátttöku barna þegar mæting verður frjáls í 5. bekk eftir 

hefðbundinn skóladag.  

Samkvæmt Auði tómstundafræðingi er hægt að greina betri þátttöku eldri barna í 

frístund með þessu fyrirkomulagi og því orðið meira spennandi að vera í frístund. 

Reynslan hjá Reykjavíkurborg hefur sýnt fram á að yfirleitt minnkar þátttaka barna eftir 

því sem þau eldast þannig þetta er jákvæð þróun. Þetta er í takt við það sem kemur 

fram í viðtali við Bríeti skólastjóra.  
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Við tókum eftir því þegar við byrjuðum þetta verkefni að við vorum í 

barningi með að krakkarnir í 3. og 4 bekk héldust í frístund og þetta verkefni 

hefur breytt því, því við höfum líka ráðið rosalega gott fólk sem að hefur 

einhvern veginn, krakkarnir okkar hafa upplifað að það er ekkert gert 

leiðinlegt að perla í frístund, þetta er bara orðið spennandi og hæft fólk og 

sko (Bíet skólastjóri). 

Skólastjórnendur og tómstundafræðingar kunna vel að meta það frjálsræði að geta 

útfært verkefnið út frá eigin getu og möguleikum í stað þess að lögð sé einhver lína 

miðlægt um innviðjar starfsins.  

Mér finnst þetta frábært verkefni og gott að geta útfært út frá okkar 

möguleikum og sýn og inni í okkar húsi, þetta þarf ekkert að vera eins á 

öllum stöðum. Mér fannst það skipta ofboðslega miklu máli, það er svo vont 

þegar það er einhver lína (Vigdís skólastjóri). 

Þetta jákvæða viðhorf var einnig til staðar hjá tómstundafræðingunum og sést það 

glögglega í þessari tilvitnun. Samkvæmt viðtölum við skólastjóra og tómstundafræðinga 

er þeirra upplifun að þetta fyrirkomulag sem betra þjónustustig við börnin. 

Mér finnst hún góð, þegar maður finnur alveg á börnunum ... maður veit 

alveg hvað er búið að vera að ganga á hjá þeim um morguninn þannig það 

heldur áfram inn í frístundastarfið og þau já ... en auðvitað getur þetta líka 

verið óþægilegt ef maður er búin að lenda í einhverjum árekstrum við 

börnin þá stundum getur þetta verið stirt en mér finnst það hjálpa, maður 

getur þá unnið áfram með eitthvað sem hefur gengið á um morguninn og 

leyst það (Auður tómstundafræðingur).  

Ég er heppin að hafa fengið vinnu hérna (Guðrún tómstundafræðingur). 

Ljóst er að viðmælendur voru jákvæðir á að samþætta skóla- og frístundastarf með 

þeim hætti sem gert var. Bæði eru viðhorf skólastjórnenda og tómstundafræðinga 

jákvæð gagnvart verkefninu og var það einnig vel hægt að sjá það á þeim í viðtölunum 

að þau kunnu vel að meta þetta fyrirkomulag. Það sem hvíldi mest á viðmælendum 

varðandi verkefnið er að ekki liggur fyrir hvert og hvort framhald verði á því. Ekki eru 

fastir fjármunir fyrir því í úthlutun fjármagns frá Reykjavíkurborg.  

Hér koma fram mörg sjónahorn á verkefnið sem flest eru jákvæð. Merkilegt er að sjá 

með hvaða hætti viðmælendur túlka upplifun á verkefninu. Bríet og Vigdís sjá það mikið 
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út frá rekstrarlegum og mannauðsþáttum, á meðan tómstundafræðingarnir horfa á 

þetta út frá ýmist börnunum eða fagstétt tómstundafræðinga. Sýn viðmælenda á 

samþættingu skóla- og frístundastarfs var mjög jákvæð Viðmælendum þótti mikilvægt 

að það væri þétt samstarf á milli þeirra sem starfa með börnunum og að þeim þætti 

eðlilegast að þau væru öll á sama staðnum. 

Helsti ávinningur af samrekstri er margvíslegur samkvæmt viðmælendum; minni 

starfsmannavelta og auðveldara að fá fólk til starfa, létta skóladag barna og vera með 

uppbrot á deginum, auka þátttöku eldri bekkja í frístund og auka vægi og sýnileika 

óformlegs náms í skólastarfinu. 

5.1.2 Áskorun 

Eitt af því sem kom skýrt fram í gögnunum var að í sumum skólanna þar sem verkefnið 

Dagur barnsins kom inn með stuttum fyrirvara upplifðu þátttakendur lítið svigrúm til 

undirbúnings fyrir verkefnið. 

Þannig ég segi bara að þetta verkefni....mér fannst þetta bara alltaf vera 

eitthvað verkefni sem maður bara fór í og það var bara æðislega gaman 

(Vigdís skólastjóri).  

Vigdísi finnst verkefnið „svínvirka“ eins og hún orðaði það og var mjög jákvæð á allt 

sem tengist verkefninu. Þetta má lesa út úr eftirfarandi tilvitnun.  

Það eru alls konar hlutir þegar maður er með nýtt verkefni eða nýjan 

veruleika það þarf að sníða að og laga , koma upp hnökrar og allt það. 

Maður tekur verkefninu með kostum og kenjum eins og ég hef oft sagt, 

maður þarf bara að minnka kenjana og fjölga kostunum (Vigdís). 

Ákveðnar vísbendingar komu samt fram um að stuðningur hefði mátt vera meiri því 

fólk virðist oft upplifa að það sé að bjarga sér á vettvangi. Til dæmis varðandi verkferla 

og reglur þegar íþróttafélög ætluðu að koma og kynna starfið sitt þá voru þau ekki 

upplýst um að þetta mætti ekki á frístundaheimilinu.  

Ef við kölluðum eftir einhverju þá höfum við fengið það og við erum alls ekki 

óánægð með það sko í sjálfu sér, en við höfum svolítið verið að bjarga okkur 

og kannski gerum við það of langt eða oft (Bríet skólastjóri).  
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Upplifun viðmælenda á hvernig verkefnið er tilkomið er sú að þetta hafi verið 

ákveðið af pólitískum ráðamönnum og ekki endilega hugsað til enda heldur keyrt af 

stað.  

þetta er eiginlega bara einhver pólitísk ákvörðun sem að hérna við fengum 

upp í hendurnar og vorum ótrúlega ánægð með hana ekki misskilja mig 

sko...og vildum taka við henni og erum alveg sannfærð um að þetta sé 

eitthvað sem að þjóni börnunum og starfseminni og starfsfólkinu og öllum 

bara (Bríet skólastjóri).  

Áhyggjur eru af framtíð verkefnisins vegna fjármögnunar. Að sögn Vigdísar 

skólastjóra hefur ekki fengist full fjármögnun hjá sér og því voru gerðar hagræðingar, 

t.d. með minni stöðugildi á kaffistofu eða bókasafni til að halda verkefninu til streitu. 

Þetta virtist vera mikið áhyggjuefni hjá stjórnendum enda hefur nemendafjöldi í 

þessum skólum aukist mikið frá stofnun þeirra og óvíst hversu lengi er hægt að 

forgangsraða á þennan hátt. 

Ég held að við séum öll alveg gífurlega ánægð og viljum alls ekki missa þetta 

en höfum áhyggjur af peningahliðinni (Bríet skólastjóri). 

Helstu áskoranir verkefnisins virtust vera árekstrar fagstétta innan skólans í upphafi, 

skortur á stuðningi og áhyggjur af skorti á fjármagni til að halda áfram með verkefnið.  

5.2 Hlutverk tómstundafræðinga og kennara á Degi barnsins. 

Í viðtölunum voru tómstundafræðingarnir spurðir um sitt hlutverk á degi barnsins. 

Stjórnendur og tómstundafræðingar voru spurðir um hlutverk kennara í þessu 

fyrirkomulagi. 

5.2.1 Hlutverk tómstundafræðinga 

Guðrún tómstundafræðingur telur upp margskonar verkefni: 

Það er náttúrulega bara að taka þátt í leiknum, kenna þeim leiki og hérna 

þegar þau eru ekki alveg að finna sig að þá er það svolítið okkar að búa til 

leik með þeim og svona ná þessari ró til þess að geta bæði legó og kubbað 

eitthvað eða.... og svo náttúrulega líka bara við erum að kenna þeim 

mannleg samskipti og erum að kenna þeim alls konar reglur sem eru í lífinu í  

gegnum leikinn (Guðrún tómstundafræðingur). 
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Hér er tómstundafræðingarnir tveir Guðrún og Auður sammála um mikilvægi leiks í 

skólastarfi og að markvisst sé lært í gegnum leik. Þær minntust einnig á óskrifuðu 

reglurnar í lífinu sem þeim þykir best komast til skila í gegnum leikinn.  

Gögnin sýndu að tómstundafræðingarnir töldu að kennarar stýrðu daglegu starfi á 

skólatíma og að tómstundafræðingar kæmu þá inn sem aðstoð 

Auður hafði einnig við þetta að bæta að tómstundafræðingar eru á forsendum 

kennarans inni í kennslustund en þegar frístundastarfið er inni í töflu þá eru kennararnir 

ekki með. En þegar það vantar starfsfólk í stærri viðburði á vegum frístundar þá getum 

við fengið kennara með í það. 

Guðríður sagði frá því að þau eru líka í smiðjustarfi inni í stundatöflu ásamt því að 

vera í hringekju í þemastarfi með kennurunum. Starfið er fyrir 1.-4. bekk en verið er að 

prófa að færa þetta upp á miðstig eða í fimmta bekk þá í formi sértæks hópastarfs. Hún 

segir frá því að ákveðinn hópur á miðstigi sé á svokölluðu gráu svæði eða sýni ákveðinn 

hegðunarvanda og áhyggjur séu af þessum hópi. Því hafi tómstundafræðingar skólans 

verið fengnir til að vinna með þennan hóp með áherslu á grunnþætti í samskiptum. 

Verið er að vinna meira á forsendum óformlegs náms með þessum hópi og er unnið 

með ákveðinn félagsfærnipakka samkvæmt Guðríði. Svipað verklag hefur verið í skóla 

Auðar og hafa þau verið með hóp í fimmta bekk sem þarfnast þjálfunar í félagsfærni til 

að bregðast við átökum innan hópsins sem þarf að bæta. Rannsóknin bendir því til þess 

að hugmyndafræði og aðferðir tómstundafræði nýtist vel í skólastarfi. 

5.2.1.1. Samanburður helstu verkefna  

Samkvæmt skólastjórum og tómstundafræðingum er ekki til sérstök starfslýsing fyrir þá 

sem starfa innan skólans en þeirra upplifun er að þetta sé ekki sambærilegt starf þar 

sem undirbúningstími þeirra er mun minni vegna starfa þeirra í skólanum og við 

stuðning í kennslu. Auk þeirra þátta sem áður hafa komið fram þá virðast 

frístundaleiðbeinendur sem starfa innan veggja skólans auk þess veita stuðning inni í 

kennslu og frístund, vera með börnum og ungmennur í frímínútum og skipuleggja 

frístundarúllur inni í stundatöflu. Að öðru leyti virtust störfin sambærileg miðað við 

starfslýsingu frístundaleiðbeinenda hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.  

Bríet skólastjóri sér meðal annars hlutverk tómstundafræðinga á degi barnsins 

svona: 
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við höfum náð því í morgunfrístundinni að vinna með hópana út frá bekkjum 

og einingum sem eru þá svona til að vinna með hópamyndanir í hverjum bekk 

og ég get nefnt dæmi hérna um bekk í 2. bekk sem fór illa  

af stað eða krakkar í 2. bekk, mikill strákahópur og voru hérna svona mikið um 

árekstra, mikil samskiptavandræði og við fórum af stað þá í morgunfrístundina 

þar sem starfsmenn sem búnir eru með menntunina sjá um, þau sáu um 

bekkinn í þremur hlutum sem sagt 6 í hópi, unnið var  

með þeim í margvíslegum verkefnum í félagsfærni í lengri tíma (Bríet 

skólastjóri).  

Þegar eitthvað er að höfum við verið fengin til að bregðast við. Tvisvar hefur það 

verið vegna hegðunar- og agavandamála. Þá tókum við strákahóp á miðstigi út úr 

tíma í sértækt hópastarf og unnum með samskipti og félagsfærni. Það gekk 

ágætlega og tók mikið á. Þarna fór þá allur undirbúningstími okkar og minn í sértækt 

verkefni í 8 vikur (Auður tómstundafræðingur). 

Þarna er líka komið inn á þetta sérstaka inngrip frá tómstundafræðingum þegar 

aukinnar þjálfunar í félagsfærni er þörf. Hún segir frá því að ýmislegt hafi verið í boði í 

frístund í stundatöflu val, bæði bundið og frjálst og einnig markmiðatengt val. Allur 

gangur hefur verið á þessu og þetta hefur í raun ekki verið ósvipað því starfi sem fram 

fer seinni partinn 

Vigdís skólastjóri sagði helsta verkefni tómstundafræðinga á degi barnsins væri að 

flétta saman skóladag barnsins.  

5.2.2. Hlutverk kennara á Degi barnsins. 

Auður tómstundafræðingur sagði kennarana ekki vera með þegar frístund er inni í 

stundatöflu. 

Við fengum í rauninni svolítið frjálsar hendur og gera okkar. Við höfum verið 

að velta ýmsum hugmyndum fyrir okkur og hvað við getum gert þegar við 

erum hérna á morgnana og hvort við getum gert það eitthvað öðruvísi 

heldur en seinni partinn þegar frístundin er og svoleiðis sko. En þarna 

annars er þetta bara svolítið frjálst hjá okkur öllum (Auður 

tómstundafræðingur).  
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Þarna kemur fram að útfærsla verkefnis er formgerð og sett inn í stundatöflu 

nemenda þannig að starfsfólk frístundar var fast með sinn tíma sem frístund inni í töflu. 

Þau höfðu velt því fyrir sér hvaða leiðir þau ættu að fara í starfi til að hægt sé að hafa 

eitthvað öðruvísi í boði í frístund sem er í boði eftir skóladaginn þannig börnin væru 

ekki að koma í sama fyrirkomulag og þau höfðu jafnvel verið í um morguninn. Þarna 

vilja tómstundafræðingar gera skýrari mun á því sem í boði er fyrir börnin en þótti 

vanta undirbúningstíma og skortur á fagmenntuðu starfsfólki til að þetta gæti unnist 

betur. 

Stjórnendur grunnskóla sem rætt var í þessari rannsókn líta jákvæðum augum á 

þessa ungu fagstétt og þykir þetta mikill kostur og fengur í grunnskólastarf. Upplifun 

þeirra er að þeir létti meðal annars alvarlega fundi með foreldrum og samstarfsaðilum 

þeirra sýn á styrkleika barna í frístundastarfi.  

Það er stórkostlegur kostur, það er frábær kostur líka að 

frístundastarfsmennirnir okkar sitja alla teymisfundi. Teymisfundir um barn 

sem er hugsanlega í frístund eða 10-12 ára starfi að þau komi með sína 

vinkla inn og það er oft á tíðum frábært að sjá, það gengur kannski illa 

námslega, gengur illa hegðunarlega og þarna koma oft víddir á styrkleika 

barnanna sem að maður sér alveg foreldra ljóma og verða ekki eins þungir á 

brá, þetta eru mjög þungir fundir oft (Bríet skólastjóri).  

frístundastarfsmennirnir vinna auðvitað náið með grunnskólakennurum í 

stuðningshlutverkinu, inni í smiðjustarfi og hérna öðru slíku (Vigdís 

skólastjóri). 

Að fá tómstundafræðinga inn í skólann líta viðmælendur á sem gríðarlegt tækifæri 

fyrir alla. Niðurstöður sýna okkur að helstu hlutverk tómstundafræðings í samreknum 

skóla og frístundaheimilis, að mati viðmælenda var að skipuleggja starf inni í 

stundatöflu nemenda sem frístund, þetta felur í sér að allir nemendur í 1. – 4. bekk hafi 

fengið tækifæri til að upplifa frístund í gjaldfrjálsu starfi á sinni skólagöngu. Einnig var 

nokkuð oft að tómstundafræðingarnir voru kallaðir til þegar erfiðleikar voru með 

félagsfærni og sérstaklega miklar áskoranir í nemendahópnum í samskiptum. Þá hafði 

ákveðinn hópur farið út úr bekknum sínum tvisvar í viku ásamt tómstundafræðingum 

þar sem farið var í sértækt hópastarf þar sem unnið var með markvissa þjálfun í 
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félagsfærni og reynt að styrkja nemendur í jákvæðum samskiptum, þetta voru verkefni 

sem höfðu verið gerð í báðum skólunum. Skólastjórar nefndu einnig að unnið var náið 

með kennurum í stuðningshlutverkinu og að tómstundafræðingar komi með nýja sýn á 

barnið á jafnvel mjög þungum teymisfundum. 

5.3 Samstarf og staðarbragur 

Upplifun viðmælenda af samstarfinu var almennt góð og töldu þeir samvinnu vera á 

góðri leið. Samstarf getur verið alls konar og auðvitað geta fylgt áskoranir af ýmsum 

toga sem fagstéttir verða að vinna sig í gegnum. Tómstundafræðingar tilheyra ungri 

fagstétt á Íslandi og er sú fagstétt á allt öðrum stað heldur en grunnskólinn og 

grunnskólakennarar sem ekki eingöngu er lögbundið starf heldur einnig er 

grunnskólakennari með lögverndað starfsheiti sé hann með leyfisbréf frá 

menntamálaráðuneytinu. 

Skólastjórnendum sem rætt var við í þessari rannsókn fannst mikilvægt að þessar 

fagstéttir vinni saman.  

Mér finnst skipta máli af því að við erum að fara inn í nútímann að sko 

þessar fagstéttir kennarar og frístundafræðingar eru að vinna hlið við hlið, 

þetta eru stéttir sem koma upp til barnanna okkar og eru að svínvirka 

(Vigdís skólastjóri).  

Breytingar taka alltaf einhvern tíma og ekki fannst kennurum þetta alltaf kærkomið 

tækifæri í upphafi samkvæmt viðmælendum. 

Það hefur gengið... við lögðum vinnu í þetta í upphafi... en auðvitað kannski 

getur alltaf komið upp eitthvað, þú ert inni á okkar svæði og það er ekki 

nógu vel gengið frá og bla bla bla, það verður alltaf viðvarandi. En samvinna 

kennara og frístundaleiðbeinanda sko... var svona kannski til að byrja með 

föttuðu kennararnir ekki hversu mikill lúxus og mannauður var í fólkinu 

okkar og voru svolítið tekin með og bara ráðskast með þau, þá sögðum við 

stjórnendur bara við þau að þau ættu heldur ekki að ráðskast með 

frístundafólkið. Þetta eiga að vera tvær fagstéttir sem koma sér saman um 
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hlutina og eru jafnar, þetta á aldrei að vera þannig að þú ráðir yfir mér eða 

ég ráði yfir þér, við kannski bara ráðum saman (Vigdís skólastjóri).  

Ef fólk gat ekki sætt sig við að vinna á jafnræðisgrundvelli innan skólans þá benti 

Vigdís skólastjóri á þetta. 

Menningin í þessu húsi er bara þannig að hér er enginn sem ekki þarf að 

vera hérna, það er bara þannig (Vigdís skólastjóri).  

Eitt af lykilatriðum í árangursríkri samvinnu er gagnkvæm virðing. Mikilvægi þess 

kemur sterkt fram í viðtölum. 

Sko flottur mórall og góður vinnuandi og gagnkvæm virðing þó að 

launamunurinn sé töluverður og sumarfrísréttindi önnur, þá er þetta bara 

svona. Já við erum bara að virða störf hvers annars (Bríet skólastjóri).  

Bríet skólastjóri minnist hér á hvernig viðbrögð voru úr skólasamfélaginu þegar 

skólinn setti niður fasta tíma sem átti að nýtast frístund í stundatöflu: 

við ákváðum frá upphafi að bjóða uppá frístunda á milli kl. 10-12 og fengum 

strax alveg úti í bæ alveg bara spurningar um hvernig okkur dytti það í hug 

aðallega frá grunnskólakennurum. En hérna það sem mér fannst alveg 

ótrúlega athyglisverð umræða það voru allir að tala um það að þetta væri 

svo hræðilegt að nýta þennan dýrmæta tíma undir svona. Við þurftum að 

svara fyrir það hvernig okkur dytti í hug að vera eyða tíma barnanna þegar 

þau væri móttækilegust fyrir námi (Bríet skólastjóri). 

Vigdís skólastjóri upplifði svipað viðhorf á þessu uppábroti frístundar í stundatöflu í 

upphafi og segir hér frá því: 

Við þurftum auðvitað að sannfæra kennarana okkar og hérna og ég man  

til dæmis eftir alveg makalausum fundi með fulltrúum kennarasambandsins 

þar sem var bara JÁ Á BARA AÐ FARA AÐ LÁTA LEIKA SÉR Á BESTA TÍMA 

DAGSINS og eitthvað svona rosalegir fordómar og sérkennilegheit sem að 

mér fannst bara eitthvað svona..... ekki eðlilegt (Vigdís skólastjóri). 

Eins og fram kemur hjá þessum skólastjórnendum þurfti að sannfæra skólasamfélagið 

um þessar breytingar sem gerðar voru á skóladegi barna. Eftir að stjórnendur höfðu 

yfirstigið þessi mál virðist staðarbragur hafa batnað samkvæmt þessum lýsingum: 
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sko flottur mórall og góður vinnuandi og gagnkvæm virðing þó að 

launamunurinn sé töluverður og sumarfrísréttindi önnur, þá er þetta bara 

svona. Já við erum bara að virða störf hvers annars... og allt í rútínu. Ég man 

þegar ég kenndi... maður heyrði það nánast daglega ef ekki oft á dag sko æi 

draslið eftir þau og þau geta ekki....kannski tók ég einhvern tímann þátt í því 

líka. Það er bara líka þannig að þegar það er virðing á báða vegu þegar verið 

er að nýta þetta rými og eins þegar grunnskólakennararnir fara með 

nemendur í tómstundarýmið þá er virðing borin fyrir því að þú gengur 

almennilega um og það sé í báðar áttir og hérna...þetta hefur verið alveg 

ótrúlega lítið miðað við það sem ég hef þekkt af því t.d. þegar frístundin var 

að nota tölvustofuna og einhver loggaði sig ekki út þá var eins og einhver 

hefði tekið hægri hendina af viðkomandi (Bríet skólastjóri). 

Samnýting og samvinna gengur greinilega vel í skólunum, undir það tóku líka Auður, 

Guðrún og Guðríður tómstundafræðingar.  

Ekki hefur verið mikið um neikvæð atvik í samskiptum kennara og starfsfólki 

frístundar samkvæmt tómstundafræðing.  

Það hafa samt komið upp örfá atvik í samskiptum kennara og starfsfólk 

frístundar. Ég veit ekki alveg samt hvað það er (tómstundafræðingur).  

Forstöðumanni finnst vanta upp á samstarf allra starfsmanna frístundar. Hann situr 

alla fundi með starfsfólki skólans en starfsfólk frístundar tekur ekki þátt í neinu slíku. 

Einnig kemur fram að starfsdagar skóla- og frístundar mega ekki vera sameiginlegir og 

því er aldrei vettvangur þar sem allir koma saman á fagfundi eða fræðslu.  

Ég sit alla fundi vegna barna sem tengjast mér með starfsfólki skólans en 

starfsfólk frístundar tekur ekki þátt í neinu nema starfinu á gólfinu, það eru 

ekki faglegir mikrófundir í gangi til að skoða hvað erum við að gera og hvað 

getum við gert betur (Guðríður tómstundafræðingar). 

Það gengur ekki að starfsdagar mega ekki vera sameiginlegir, það er 

mikilvægt að allt starfsfólk vinni saman í undirbúning og stilli saman strengi 

(Guðríður tómstundafræðingur). 

Skólastjórnendum fannst samstarf vera í góðum farvegi á meðan 

tómstundafræðingum fannst vanta í raun og veru sameiginleg verkefni sem fólu í sér 

sameiginlegan undirbúning. Rannsakandi fór í aukaviðtöl við stjórnendur 
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frístundaheimila til að fara betur í sameiginleg verkefni og hlutverk tómstundaráðgjafa í 

samþættu skóla-og frístundastarfi. 

Það er ekki formlegt samstarf í gangi heldur meira verið að prófa eitthvað út 

frá persónulegum tengslum innan veggja skólans (Guðríður 

tómstundafræðingur). 

Fá sameiginleg verkefni virðast vera til staðar samkvæmt viðmælendum. Heldur er 

skólinn að vinna að sínum verkefnum en svo tekur frístund við sínum verkefnum. Eini 

formlegi sameiginlegi vettvangur fagstéttanna virðast vera teymisfundir þar sem 

stjórnendur frístundar sitja með þeim sem koma einnig að barninu í daglegu starfi. Hins 

vegar kom fram í viðtölum við tómstundafræðingana að ýmislegt óformlegt á sér stað 

þar sem þessar stéttir vinna í sama húsi þá á sér oft stað spjall við kennara á göngum, 

kaffistofu eða í vinnurými. 

Viðtölin greina skýrt frá því að samvinna er góð í skólunum en einhverjir hnökrar 

hafa verið í upphafi en það hefur verið leyst. Gagnkvæm virðing ríkir á milli kennara og 

tómstundafræðinganna, að því a kom fram hjá öllum viðmælendum.  

5.4 Ný fagstétt innan grunnskólans 

Ekki er langt síðan að tómstundafræðingar fóru að starfa sem starfsfólk grunnskólans á 

Íslandi og er stéttin ung. Bríet skólastjóri hafði meira að segja orð á því hversu fáránlegt 

henni þætti að geta ekki boðið tómstundagræðingi fullt starf sem frístundaráðgjafa en 

það er ekki til sem heilt stöðugildi innan grunnskólans, því þarf að ráða 

tómstundafræðinga í hálft starf sem stuðningsfulltrúi og hálft starf sem 

frístundaráðgjafi til að dæmið gangi upp. Vigdísi fannst starf forstöðumanna vanmetið í 

launum og ekki hafa nógu gott bakland í kjarasamningum. Undirbúningstími er misjafn 

milli skólanna, í skóla Vigdísar eru 8 tímar á viku í undirbúning hjá þeim sem eru í fullu 

starfi en hjá Bríeti eru 4 stundir á viku í undirbúning hjá þeim sem eru í fullu starfi líkt og 

leikskólakennarar. Upplifun tómstundafræðinganna af þessu er misjöfn, Guðríður sem 

hefur 8 stundir á viku finnst það allt of lítið á meðan Guðrúnu og Auði sem hafa 4 

stundir á viku fannst þær þurfa ögn meiri tíma í undirbúning.  

Vigdís skólastjóri segir frá því hversu eftirsóknarvert það er innan skólans að fá 

tómstundarfræðingana til sín: 

það er orðið bara þannig ,, getum við fengið þarna frístundafólkið inn?“ Það 

fer bara að verða þannig að þau fara bara að slást um þau (Vigdís 

skólastjóri). 
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Skólastjórnendum finnst mikill ávinningur í að fá tómstundafræðinga inn í skólann og 

mikil eftirspurn er eftir þeim innan skólans í hin ýmsu verkefni með nemendum. 

Einn af lykilpunktum mínum að hafa þessa frábæru starfsmenn sem við 

höfum haft hérna og þau ná að tengjast börnunum á annan hátt og tengjast 

foreldrum á annan hátt og tengjast kennurum á annan hátt... það finnst mér 

(Bríet skólastjóri). 

Hér kemur fram sú skoðun að frístundaleiðbeinendur myndi annars skonar 

samband við börn heldur en kennarar, þar sem þeir eru ekki í sambærilegu 

hlutverki gagnvart börnum og kennarar. Þessar upplýsingar komu oftar fram hjá 

viðmælendum bæði stjórnendum og tómstundafræðingum. 

aðeins núna eftir að ég varð verkefnastjóri þá er ég í samskiptum við xxx 

og.... aðallega hana sko. Við hittumst þarna .... við sem erum svona ,,spes“ 

reglulega með verkefnisstjóra frístundamála og förum yfir málin og hvað er 

að frétta og ... xxxskólar. Þannig það er alveg mjög gott samstarfi finnst mér 

þar á milli, og mín og verkefnastjóra frístundamála... hún heldur mjög vel 

utan um þetta. Og það er rosalega gott að hittast. Við getum líka alltaf haft 

samband við hana ef eitthvað er, senda tölvupóst eða hringja. Svo tölum við 

forstöðumaður frístundaheimilis xskóla líka saman og svona. Speglum hvað 

og hvernig gerir þú þetta? (Auður tómstundafræðingur).  

Upplifun tómstundafræðinga í samrekstri skóla- og frístundar virðist vera að þau séu 

meira eyland eða einangruð á sínum starfsstöðvum. Forstöðumenn frístundaheimila 

sem starfa innan frístundamiðstöðva eru, að þeirra mati, meira sem hópur sem hittist 

reglulega og vinnur saman.  

Ég er líka í leiðtogaskólanum2 og ég finn stundum fyrir því þar að ég er 

svolítið ,,spes“. Ég er svolítið ein þarna á meðan þau koma frá einni 

frístundamiðstöð og eru hópur. Þau hittast síðan sín á milli, ég man ekki 

hvar það var en t.d. á einum stað hittast verkefnastjórar einu sinni í viku og 

þá er bara unnið fyrir hádegi og þau eru öll saman. Hvort sem er verið að 

                                                           
2
 Leiðtogaskóli var í boði fyrir verkefnastjóra og aðstoðarverkefnastjóra hjá Skóla-og frístundasviði. 

Markmið námskeiðanna var að efla stjórnendur í starfi og skapa fyrir þá vettvang til að ræða starfið og 
hlutverk sitt sem leiðtoga. Viðfangsefnin voru ttil að mynda forysta og leiðtoginn, stjórnunarstílar, 
þátttökustjórnun, ólíkar kynslóðir á vinnumarkaði og fleira.. Áhersla var á óformlegar kennsluaðferðir, 
hópastarf og umræður. Um var að ræða fimm námskeið, þrjá tíma í senn, samtals 15 klukkustundir 
(Reykjavíkurborg, 2013).  
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vinna eitthvað í sameiningu eða hvað, þau eru öll á einum stað (Auður 

tómstundafræðingur). 

Forstöðumenn í frístundaheimilum sem rekin eru af grunnskóla kunna vel að meta 

fræðslu og fundi sem þeim stendur til boða frá Skóla- og frístundasviði en vantar 

kannski að skapaður sé vettvangur fyrir þau sem eru með sambærileg mál og rekstur til 

að hittast reglulega og fara yfir þau mál sem þau standa frammi fyrir. Þetta minnist 

Bríet skólastjóri einnig á, henni þótti vanta vettvang fyrir þau sem væru svona 

,,öðruvísi“ til að fara yfir innihald starfsins og eiga umræðu við starfsfélaga sem eru í 

sambærilegum störfum. 

Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í starfsmannaflórunni samkvæmt 

tómstundafræðing: 

Mikil fagsýn er innan skólans og mikill meðbyr með fræðunum. En þróunin 

er svolítið á eigin vegum, það mætti vera fleiri tómstundafræðingar bæði 

hér og annars staðar í skólastarfinu í heilum stöðugildum. Ég myndi samt 

ekki eingöngu vilja hafa tómstundafræðinga í starfi, fjölbreytni er mjög 

mikilvæg, mér finnst mikilvægt að hafa félagsfræðing og þroskaþjálfa 

(Guðríður tómstundafræðingur). 

Sjónarhorn tómstundafræðinga er einnig að þetta sé gríðarlegt tækifæri fyrir þá sem 

fagstétt og að þeir komi sterkir inn í grunnskólastarf til dæmis með að lyfta upp 

lífsleiknisþáttum sem eru í aðalnámskrá. 

Gríðarlegt sóknarfæri fyrir tómstundafræðinga. Verið er að lyfta upp 

þessum lífsleiknisþáttum. Þetta er mjög góð leið í því að bæta náms- og 

skólaumhverfið almennt. Ég sé þetta þannig að frístundin sé að gæða 

skólastarfinu lífi (Guðríður tómstundafræðingur). 

Skólastjórnendur upplifa tilkomu nýrrar fagstéttar sem aukið svigrúm til að bregðast 

við fjölbreytileika nemenda. Þetta kom fram hjá báðum skólastjórunum í þessari 

rannsókn. 

Að hafa svigrúm til að bregðast við fjölbreytileika nemanda þykir mér 

ótvíræður kostur í skólastarfinu og að hafa þann sveigjanleika innan skólans 

eins og að hafa tómstundaráðgjafa í starfsliðinu (Vigdís skólastjóri).  
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Ný fagstétt kemur með nýja sýn á barnið í frístundastarfi og nær þá skólinn 360 

gráðum utan um barnið hægt er að kortleggja það betur. Mat viðmælenda er að þetta 

sé mikilvæg sýn á barnið að sjá það frá öðrum sjónarhornum en námslegum kröfum. 

Tómstundafræðingur kemur með sína vídd inn í sína sýn á barnið á 

teymisfundum, hans sýn er önnur, börnin eru bara allt öðruvísi í starfinu. 

Mikilvægt er að ná 360 gráðum. Inni í sama skólanum er gott að þetta sé 

samtal líka á milli tómstundaleiðbeinandans, grunnskólakennarans ...um 

barnið, samstarfið hérna er mjög gott það er gagnkvæm virðing borin fyrir 

báðum (Bríet skólastjóri). 

5.4.1 Hvernig hefur tómstundafræðin undirbúið tómstundafræðinga fyrir vettvang?  

Það getur verið upplýsandi að skoða hvernig upplifun tómstundafræðinga í þessari 

rannsókn hefur verið á undirbúningi náms fyrir starf á vettvangi. Fagmenntaðir 

tómstundafræðingar  

Mér finnst hún góð. Í náminu er maður náttúrulega að fara í gegnum 

þroskaskeiðin og allt þetta og hérna.... mér finnst það alvega hjálpa mér 

mikið, maður veit alveg svona grunninn eða hvað þau eiga að geta og hvað 

maður á að horfa til. Og svo finnst mér líka bara alveg þú veist..svona eins 

og þú veist...hverjar þarfir þeirra eru...við fengum líka alveg ágætar 

skýringar á því hvað eru fatlanir og þannig. Maður veit alveg ýmislegt þannig 

ég er mjög sátt við þetta (Guðrún tómstundafræðingur). 

Nám veitir tómstundafræðingum aðra sýn á kennslu og hvernig hægt er að kenna 

meira í gegnum leikinn. Tómstundafræðingum finnst þeir hafa tileinkað sér annan 

hugsunarhátt heldur en kennarar í skólastarfinu.  

Vegna þess að þeir eru bara með öðruvísi sýn á kennslu þú veist...við erum 

ekki þessi hefðbundni kennari, við sjáum alveg hvað við erum að kenna 

meira í gegnum leikinn og allt þetta og svo líka bara það, það er bara allt 

annar hugsunarháttur. Maður finnur það alveg (Guðrún 

tómstundafræðingur). 

Fræðin eru alltaf ómeðvitað í starfi tómstundafræðinga, búið er að tileinka sér þessi 

vinnubrögð úr námi í tómstunda- og félagsmálafræði samkvæmt útskrifuðum Guðrúnu 

tómstundafræðing. 
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Ég myndi segja að fræðin væru orðin svona ómeðvitað hjá manni eða þú 

veist þetta er svona í undirmeðvitundinni, við erum ekkert að spá í því að 

við séum að fara eftir einhverjum ákveðnum fræðum heldur erum við bara 

svona að nota bara hitt og þetta sem að maður er bara þú veist búin að 

tileinka sér úr náminu (Guðrún tómstundafræðingur). 

Eftirminnilegir áfangar sem tómstundafræðingar geta notast við í starfi sínu koma 

fram í viðtölum. Mikil ánægja er með undirbúning nám í tómstunda- og félagsmálafræði 

fyrir starf á vettvangi.  

Viðburðarstjórnun, tómstundir og börn og tómstundir og unglingar eru 

áfangar sem maður tekur beint með sér inn í starfið. Menntunin hefur gert 

mann yfirburða í þessu fagi miðað við þá sem koma úr öðru (Auður 

tómstundafræðingur). 

Þessir þrír tómstundafræðingar sem tóku þátt í þessari rannsókn eru allir útskrifaðir 

tómstunda- og félagsmálafræðingar frá háskóla Íslands og virðast vera ánægðir með 

hvernig námið bjó þá undir starfið á vettvangi.  

Niðurstöður sýna að tómstundafræðingar eru að koma sterkir inn sem ný fagstétt í 

grunnskóla. Talað er um í viðtölum að tómstundafræðingar styrki lífleiknisþátt úr 

aðalnámsskrá og létti á formlegum skóladegi til dæmis með óformlegu námi í gegnum 

leikinn. Einnig er þetta kærkomin tilbreyting á starfi grunnskólans og styður við 

skólastarfið með ýmsum hætti eins og að hafa svigrúm til bregðast við sérstökum 

aðstæðum hverju sinni. Skólastjórnendur nefna að betri heildarsýn fæst á nemandann 

ásamt því að tómstundafræðingarnir komi oft með aðra sýn á nemandann. 

Tómstundafræðingunum sem tóku hér þátt höfðu allir orð á því hversu ánægðir þeir 

voru með nám í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands og fannst það hafa 

undirbúið sig vel og styrkt fyrir að starfa á vettvangi. 
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Umræða og ályktanir 

Eins og fram hefur komið var markmið þessarar rannsóknar tvíþætt. Í fyrsta lagi var 

leitast eftir að sýna fram á hlutverk tómstundafræðinga í samþættu starfi út frá 

sjónarhorni þeirra og skólastjórnenda. Í öðru lagi var leitast við að athuga þeirra viðhorf 

á samþættingu í skóla- og frístundastarfi. Undirmarkmið voru að sýna hverjar þeirra 

hugmyndir voru um ávinning og áskorun á samrekstri og samvinnu og upplifun þeirra á 

samstarfi við nýja fagstétt. Upplifa tómstundafræðingar teymisvinnu í samstarfi sínu við 

kennara og upplifa tómstundafræðingar undirbúning fyrir vettvang í námi sínu? 

Hér á eftir verða meginniðurstöður dregnar saman og ræddar í fræðilegu samhengi í 

tengslum við rannsóknarspurningarnar sem lagt var af stað með í upphafi rannsóknar. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram til að ramma inn rannsóknina og 

skapa nýja þekkingu innan tómstunda- og félagsmálafræða. Hvert er hlutverk 

tómstundafræðinga í tveimur þátttökuskólum Dags barsnins þar sem skóla- og 

frístundastarf er samþætt fyrir nemendur í 1.-4. bekk? Hver eru viðhorf 

tómstundafræðinga og skólastjórnenda til samþættingar á skóla- og frístundastarfi? 

Undirspurningar voru eftirfarandi: Hugmyndir þátttakenda um ávinning og áskorun á 

samrekstri og samvinnu, líkt og er verið að skapa með Degi barnsins? Upplifun 

þátttakenda á samstarfi með nýja fagstétt innan grunnskólans? Sýn þátttakenda á 

hlutverki tómstundafræðinga og kennara í starfinu, upplifa þeir teymisvinnu? Hvernig 

upplifa tómstundafræðingar að námið hafi undirbúið sig fyrir vettvang? 

Hlutverk tómstundafræðinga á Degi barnsins 

Samkvæmt viðmælendum voru helstu hlutverk tómstundafræðinga að sjá um 

gjaldfrjálsa frístund inni í stundatöflu nemenda fyrir hádegi fyrir fyrsta til fjórða bekk. 

Einnig að skipuleggja og starfa í frístundastarfi eftir hádegi sem er gjaldskylt. Auk þess 

eru þau hluti af teymi í kringum ýmis einstaklingsmál sem snúa að nemendum. 

Tómstundafræðingar eru lykilaðilar þegar vinna á heildstætt með börn þar sem þeir sjá 

þau í öðrum aðstæðum heldur en í formlegu námi (Pedersen, 2016). 

Nokkuð var um að tómstundafræðingar voru kallaðir til þegar inngrips er þörf á 

sértækri félagsfærniþjálfun nemenda og var það þó nokkuð um að Guðrún og Guðríður 

voru með nemendur í hópastarfi til að þjálfa betri félagsfærni. Þetta var þá með þeim 
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hætti að nemendur fóru út úr bekk í sértækt starf með tómstundafræðingunum. 

Samþætt skóla- og frístundastarf í Danmörku er talin mikilvægur grunnur í allri 

skólagöngu barna (Broström, 2016). Viðmælendum þótti þetta mjög þarft verkefni, sem 

þó tók enn frekar af undirbúningstíma þeirra sem nú þegar var af skornum skammti eða 

fjórir tímar á viku líkt og leikskólakennarar. Undirbúningstíminn var þó ekki fastur í 

hendi heldur eingöngu viðmið.  

Tómstundafræðingarnir þrír voru yfirleitt þeir sem voru með hópefli og skemmtun í 

liðsheildarvinnu sinna starfsstaða, þá starfsdagar með starfsfólki grunnskólans. Annað 

starfsfólk frístundar var ekki með á þessum dögum þar sem sjaldnast voru sameiginlegir 

starfsdagar skóla og frístundaheimilis. Þetta fannst viðmælendum bæði gaman og 

þreytandi, stundum langaði þá líka að ganga inní fyrirfram ákveðna dagskrá án sérstaks 

undirbúnings. Viðmælendur voru almennt ánægðir í starfi en voru hugsi yfir vinnuálagi 

og kjörum. Einnig töldu þau þörf fyrir að að hafa vettvang fyrir þau sem eru ,,öðruvísi“ 

eins og þau orðuðu það eða þau sem starfa sem stjórnendur í frístundaheimili í 

samreknu skóla- og frístundastarfi. Þau upplifa sig ein í þeirri stöðu sem þau eru á 

vettvangi og sjá fyrir sér að það gæti verið gagnlegt fyrir þau sem starfa í samreknu 

skóla- og frístundastarfi að hittast og deila sinni reynslu. Svíar hafa greint frá mikilli 

togstreitu milli fagstétta þegar skóla- og frístundastarf var samþætt. Rannsakendur 

ályktuðu að ekki væri nógu vel gætt að mannauðsþættinum þegar starf 

tómstundafræðinga innan grunnskóla er skeytt í heilt stöðugildi með stöðu innan 

frístundaheimilis (Söderqvist og Gribbe, 2017). Huga þarf að því að tómstundafræðingar 

upplifi sig ekki sem eyland úti á vettvangi líkt og kom hér í ljós í viðtölum. 

Niðurstöður benda til þess að í skólastarfi eigi sér stað bæði formlegt og óformlegt 

nám. Þetta er í raun sama klípa og að vera með gjaldfrjálsa frístund inni í töflu en lengi 

má rökræða hvort frístund í töflu sé í raun frístund barna þar sem það er ekki valfrjáls 

þátttaka heldur orðin formleg skylda í töflu. 

Viðhorf tómstundafræðinga og skólastjórnenda til samþættingar á 
skóla- og frístundastarfi 

Viðhorf þátttakenda í rannsókninni voru jákvæð gagnvart verkefninu og þeirri breytingu 

sem það fól í sér. Breytingar geta verið erfiðar og taka tíma. Samkvæmt Kotter þá er 

það stefna, skipulag, menning og kerfi sem skipta máli í breytingaferlinu en mestu 

skiptir þó að ná fram breytingu á hugarfari og atferli fólks. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar bendir til að það sé að takast í þessum tveimur grunnskólum þar sem 

viðhorf viðmælenda var almennt jákvætt í garð verkefnisins. Lykillinn að breytingum 
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liggur í tilfinningum fólks og hvernig höfðað er til þessara tilfinninga (Kotter og Cohen, 

2002). Að endurhugsa verkefni á nýjan og öðruvísi hátt getur breytt hegðunarmynstri 

fólks og verið vænlegra til árangurs. Ný hugsun getur breytt hegðun enn meira og leitt 

til enn betri árangurs (Kotter og Rathgeber, 2006). Þetta er einmitt það sem viðtöl 

leiddu í ljós, hugarfarsbreyting hafði orðið hjá kennurum í garð tómstundafræðinga. 

Breytingarferlið með samþættingu skóla og frístundastarfs er á réttri leið, miðað við 

breytingarstjórnun Kotter. Mikið er eftir en búið er að yfirstíga mörg skref og hefur 

starfshópurinn gengið í gegnum ferli sem svipar til teymismyndunar Tuckman (1977). 

Það kom skýrt fram að i upphafi höfðu ákveðnir hnökrar verið í samskiptum kennara og 

tómstundafræðinga og svipar það til spennu sem fylgir öðru stiginu í hópamyndun 

samkvæmt Tuckman (e.storming). Þessi spenna virðist hafa gengið yfir og þá gefum við 

okkur það að hópurinn sé komin á þriðja stig (e.norming) og hópurinn er orðinn að 

heild (Tirri, 2014).  

Í upphafi skyldi endinn skoða er oft sagt. Viðhorf til breytinga getur haft mikil áhrif á 

útkomu verkefnis, þessir þátttakendur voru jákvæðir fyrir verkefninu og eru því líklegri 

til að ná góðum árangri með það.  

Ávinningur og áskorun 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að bæði skólastjórnendur og tómstundafræðingar voru 

jákvæðir gagnvart samþættingu skóla- og frístundastarfs og töldu það hafa mikið fram 

að færa fyrir fagstarfið. Skólastjórnendum fannst þeir fá víðtækari sýn á nemendur og 

töldu að tómstundafræðingar sæu nemendur í öðru ljósi en kennarar, meðal annars þar 

sem þeir starfa með nemendum í óformlegri aðstæðum. Ómetanlegt væri að hafa 

heildarsýn yfir nemendur og þá sérstaklega nemendur sem standa höllum fæti 

félagslega. Í Svíþjóð er einmitt velferð og þroski nemenda rauði þráðurinn í gegnum alla 

skólagöngu og í aðalnámsskrá voru þetta skráð sem ábyrgðarsvið allra starfsmanna 

skólans en ekki bara kennara (Skolverket, 2011). Þarna er kjörið tækifæri fyrir 

tómstundafræðinga að taka á sig sameiginlega ábyrgð í starfi væri þetta skilgreint á 

þennan hátt á Íslandi eins og í Svíþjóð.  

Betur gekk að ráða starfsfólk í stöður frístundaleiðbeinenda þegar boðið var upp á 

heil stöðugildi. Ekki hefur verið sama vandamál að fá fólk í þessi störf eftir að þessi 

breyting var. Áður fyrr hafði reynst erfitt að fá fólk inn í hlutastarf samkvæmt 

skólastjórnanda. Betur gekk að ráða eftir að boðið var upp á framtíðarstörf og 

starfsmannavelta hefur ekki verið eins mikil.  
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Helstu áhyggjur skólastjórnenda eru óvissa með fjármagn í verkefnið, skortur á 

undirbúningstíma tómstundafræðinga og skortur á fagmenntuðum 

tómstundafræðingum. Við þróun teymisvinnu í Finnlandi kom einmitt fram að 

mikilvægt er að gefa fólki svigrúm til að þróa fagvitund og að regluleg símenntun sé til 

staðar (Tirri, 2014). Samkvæmt viðmælendum þótti þeim eftirsóknarvert að fá þetta 

verkefni í sínar hendur. Kotter (2014) segir að upphafið í breytingarferli sé að grípa 

tækifæri til breytinga og fagna því, samkvæmt skólastjórnendum var það svo 

sannarlega gert og svo var haldið áfram að vinna með þessar hugmyndir.  

Dagur barnsins virðist hafa verið komið á með tiltölulega stuttum fyrirfara og 

misjöfnum undirbúningi. Það kom rannsakanda á óvart að verkefnið hefði verið sett á 

með þessum hætti, það er að segja að á fundi skólastjórnenda hefði verið tekið fyrir 

hverjir hefðu áhuga á þessu verkefni. Rannsakandi hafði séð fyrir sér að fyrirfram hefði 

verið búið að ákveða samrekstur í nýrri hverfum Reykjavíkur (sjá viðauka D). 

Það að viðmælendur voru jákvæðir og höfðu fulla trú á verkefninu sem þeir tóku að 

sér, gefur vísbendingu um að fagstarf sé á réttri leið miðað við hvað fræðin segja. Að 

nýta vel það sem þú hefur, segir Sahlberg vera eitt lykilatriði í árangursríku starfi með 

börnum (Sahlberg, 2017). Mikill metnaður var í þátttakendum fyrir starfinu sínu, það 

sagði stolt frá daglegum störfum og sýndi fram á það hefur fulla trú á verkefninu sem 

eykur líkur á að starfið muni ganga vel. Að hafa trú á því að vinnan sín sé mikilvæg mun 

auka líkur á að markmiðum sé náð (Højholt, 2018). Þessi rannsókn og sýn þátttakenda á 

verkefnið gefur því góða von um að árangursríkt starf muni þróast með þessum 

breytingum. 

Helstu hindranir að mati viðmælenda eru óvissa með fjármagn, skortur á 

undirbúningstíma tómstundafræðinga, skortur á fagmenntuðum tómstundafræðingum 

og léleg kjör tómstundafræðinga. Samkvæmt viðmælendum þá eru það tímar sem 

tómstundafræðingarnir sjá alfarið um.Þessir tímar voru ekki inni í stundatöflu kennara 

heldur fóru þeir í undirbúning á meðan tómstundafræðingarnir sinntu þessum tímum. 

Þetta leit út fyrir að vera verkaskipting milli þessara fagstétta. Þessi atriði þarf að passa 

upp á í nýjum störfum innan grunnskólans.  

Niðurstöður hvað varðar ávinning og áskorunum sýnir fram á að margt er vel gert og 

einnig að margt megi bæta. Ýmis vandkvæði í upphafi hafa nú þegar verið leyst á 

vettvangi af starfsfólki eða stjórnendum. Helsta áhyggjuefni er að ekki liggur fyrir 

áframhaldandi fjármagn í verkefnið og viðmælendur virtust hafa lítið um það að segja. 

Þess í stað bíða stjórnendur eftir úthlutun á fjármagni í sinn rekstur og sjá þá hvert 

verkefnið stefnir.  
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Ný fagstétt innan grunnskólans  

Tómstundafræðingar eru ný fagstétt innan grunnskólans og hafa samkvæmt 

viðmælendum margt fram að færa í fjölbreyttu skólastarfi. Strax og starfsfólk skólans 

var farið að átta sig á hvaða styrkleikum þessi stétt byggi yfir var þetta eftirsóttasta 

stétt skólans, samkvæmt skólastjórnanda. Allir kennarar vildu fá tómstundafræðing inn 

í kennslu hjá sér. Öllum viðmælendum þótti þurfa að endurskoða ráðningarkjör 

tómstundafræðinga innan grunnskólans en ekki var til sérstök starfslýsing fyrir þá 

tómstundafræðinga sem starfa í skólum hvort sem um er að ræða tómstundafræðing í 

stjórnendastöðu eða ekki. Ljóst er af starfslýsingum þeirra sem starfa innan 

frístundamiðstöðva að þarna er ekki um sömu verkefni að ræða, undirbúningstími er 

orðinn miklu minni og minni stuðningur er í fagstarfi. 

Hvenær verður fagstarf orðið fagstarf? Í Svíþjóð var gerð rannsókn á því hvað hvað 

er sem afmarkar starfsstéttir sem ekki hafa náð faglegri stöðu. Þarer talað um fjórar 

aðgerðir sem eru lýsa faglegum stéttum; vísindalegur grunnur fyrir starfsgreinina, 

formleg þekking samfélagsins á greininni, faglegt sjálfstæði og siðfræði stéttarinnar 

(Colnerud, Granström, 2015).  

Samkvæmt Kotter er lokaskrefið í ferli árangursríkrar breytingarstjórnunar, að festa 

nýbreytnina í sessi (e. anchoring new approaches in the culture). Það tekur langan tíma 

fyrir menningu skipulagsheildar að þróast eftir að breytt atferli hefur verið tekið upp hjá 

starfsfólki. Ný hegðun hafði skilað ávinningi fyrir starfsfólk og skilningur ríkti á tengslum 

milli nýrrar hegðunar og bættrar frammistöðu. Því betur sem fólk skilur ríkjandi 

menningu skipulagsheildar, því líklegri er skilningur þess á því hvernig auka megi 

skynjaða þörf fyrir breytingar, hvernig mynda megi sameiningu, móta nýja 

framtíðarsýnar og svo framvegis (Kotter, 1996). Í viðtölunum koma fram ákveðnar 

gagnrýnisraddir frá skólasamfélaginu með þetta fyrirkomulag í upphafi, meðal annars 

frá fulltrúa Kennarasambands Íslands. Breytt fyrirkomulag hefur reynst vel og þarf að 

skapa meiri festu innan skipulags skólanna. Þarna má því segja að ný fagstétt sé komin 

inn í skólastarfið. 

Skólastjórnendum fannst mikill ávinningur í að fá tómstundafræðinga inn í skólann 

og mikil eftirspurn er eftir þeim innan skólans í hin ýmsu verkefni með nemendum. 

Samkvæmt viðmælendum eru mun fleiri möguleikar með slíkum samrekstri heldur en 

hindranir. Möguleikarnir eru að fagstarfið aukist með því að ná betri kortlagninu á 

styrkleikum nemenda, því oft sjá tómstundafræðingarnir hlið á nemendum sem ekki 

sést í formlegum kennslustundum. Nálgun tómstundafræðinga getur verið á annan hátt 
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og byggir oft á því að nota óformlegar námsleiðir til að virkja nemendur samkvæmt 

hugmyndum Dewey um nám.  

Upplifun tómstundafræðinga um að námið hafi undirbúið þá fyrir 
vettvang 

Tómstundafræðingarnir þrír sem rætt var við í þessari rannsókn voru mjög meðvitaðir 

um að nýta þekkingu úr náminu í daglegu starfi. Mikil ánægja var með námið í 

tómstunda- og félagsmálafræði og hvernig það hafði undirbúið þau sem stjórnendur að 

loknu námi. Að þekkja grundvallarþætti þroskaskeiða og helstu fatlanir og þarfir barna 

var góður  undirbúningur náms í tómstundafræði fyrir starf á vettvangi. Alla langaði þá í 

frekara nám í framtíðinni en fannst verðmætara að afla sér reynslu á vettvangi í 

millitíðinni.  

Upplifun þeirra var að alltaf var verið að nota fræðin í sínu starfi hvort sem það væri 

meðvitað eða ómeðvitað. Sérstaklega var nefndur starfsnámsþáttur í námi og 

stjórnunaráfanga sem þeim voru minnisstæðir. 

Teymisvinna og staðarbragur 

Hér verður leitast við að svara undirspurningu rannsóknarinnar um hvernig 

þátttakendur upplifa teymisvinnu í samstarfi tómstundafræðinga og kennara. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru ánægðir með samstarf og finnst staðarbragur vera 

góður á sínum vinnustað. Einhverjir hnökrar voru á samstarfinu í upphafi en 

viðmælendur töldu að búið væri að komast yfir það. Þetta var ekkert sem sneri að 

fagstarfinu heldur bara almennum atriðum eins og frágangi, samnýtingu rýma og hver 

átti að stjórna hverjum. Lagt var upp með starfsfólki í upphafi að enginn væri skyldugur 

að vera við starf í þessum skóla heldur væri það val hvers og eins samkvæmt 

skólastjórnanda. Bæði í Svíþjóð og Danmörku hefur komið í ljós togstreita í samstarfi 

tómstundafræðinga og kennara. Oftar en ekki hafa tómstundafræðingar farið að starfa 

líkt og aðstoðarmaður kennara í kennslu og samstarf þeirra líkist sambandi launþega og 

vinnnuveitanda (Broström, 2016). Þetta er eitthvað sem þarf að fylgjast með á Íslandi í 

fagþróun tómstundafræðinga innan grunnskólans. Að þessu þarf að gæta . 

Mikil ánægja er með samstarfið samkvæmt viðmælendum og rannsakandi skynjaði 

góðan starfsanda í ummælum þeirra. Skólastjórar hafa sett skýra stefnu varðandi 

samstarf og er það í takt við það sem Kotter segir skipta máli í breytingaferli en það er: 

stefna, skipulag, menning og kerfi. Lykillinn að breytingum liggur í tilfinningum fólks og 

hvernig höfðað er til þessara tilfinninga (Kotter og Cohen, 2002). Annar styrkleiki sem 
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kom fram í viðtölum var nám í tómstunda- og félagsmálafræði, bæði skólastjórnendum 

og tómstundafræðingum þykir námið efla fagstarf á vettvangi.  

Eins og áður hefur komið fram er lykilatriði í vinnu með börnum teymisvinna þeirra 

fagstétta sem að barninu koma. Finnar hafa náð góðum árangri í teymisvinnu kennara 

og vilja þeir meina að leiðsögn og stuðningur komist vel til skila í teymisvinnu (Tirri, 

2014). Í niðurstöðum kom fram ákveðin gagnrýni tómstundafræðinga á að þeir töldu 

skorta undirbúningstíma fyrir starf sitt. Tímaskortur í undirbúning og fræðslu er 

eitthvað sem verður að bæta til að hægt sér að stefna í árangursríka teymisvinnu. Til að 

fagþróun geti átt sér stað verður skipulag vinnunnar að vera með þeim hætti að 

starfsfólk hafi tækifæri til að nálgast þá fræðslu og undirbúning sem starfið krefst og að 

svigrúm sé til staðar til að mynda gott teymi sem vinnur að sameiginlegu markmiði. Í 

viðtölum kom fram að óskað hefði verið eftir því að hafa sameiginlega starfsdaga skóla 

og frístundar en því hefði verið hafnað. Vinnulagið er þannig í dag að boðið upp á heila 

daga í frístund þegar það er starfsdagur í skólanum. Á þessu þyrfti að finna lausn til að 

þétta hópinn betur og skapa enn betri staðarbrag.  

Samstarf og staðarbragur virðist vera á góðri leið en mikilvægt er að hlúa að 

vinnuaðstæðum. Undirbúningstími og fræðsla verður að vera á jafnréttisgrundvelli 

innan sama vinnustaðar. Gefa þarf svigrúm til að rýna í eigin störf saman til að þróun í 

starfi eigi sér stað og til að viðhalda góðum staðarbrag.  
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Lokaorð 

Rannsóknin gefur ákveðna mynd af upplifun tómstundafræðinga og skólastjórnenda 

sem þátt tóku í rannsókninni. Tómstundafræðingar eru að koma inn í grunnskólann sem 

ný fagstétt á Íslandi.  

Kennarar og tómstundafræðingar leggja sig fram um að vera í góðum samskiptum 

við börn og fjölskyldur þeirra. Báðir aðilar eiga að horfa á hagsmuni barnsins réttinda 

þess og vinna með það. Þarna er kominn samstarfgrundvöllurinn í skólastarfinu. 

Tómstundafræðingar og kennarar vinna að sömu markmiðum með mismunandi nálgun 

eins og fram hefur komið hér áður. Sú jákvæða sýn á samþætt skóla- og frístundastarf 

sem fram kom í þessari rannsókn gefur von um gott samstarf innan grunnskólans þar 

sem hagsmunir barnanna okkar eru hafðir að leiðarljósi.  

Mörg sóknarfæri eru með samþættu skóla- og frístundastarfi en vanda verður til 

verksins. Til að verkefnið verði farsælt til lengri tíma þarf að huga betur að 

mannauðsþætti í starfi tómstundafræðinga innan skólans með auknum stuðningi. Ég 

vona svo sannarlega að stutt verði við fagþróun tómstundafræðinga innan veggja 

grunnskólans með áherslu á þeirra sérþekkingu í starfi. Það er von mín að þessi 

rannsókn verði til frekari rannsókna á sviði frístunda á Íslandi.  

Það er mikilvægt að vera meðvitaður um það að viðmælendur rannsóknarinnar 

störfuðu aðeins í þeim tveimur skólum sem hafa starfað sem samreknir skólar í 

tiltölulegan stuttan tíma. Tómstundafræðingar voru eingöngu að störfum við þessa tvo 

skóla sem takmarkaði þátttöku annarra starfsstaða. Þetta er vísbending um að skortur 

sé á fagmenntuðum tómstundafræðingum á vettvangi frístundar í Reykjavík. 

Í starfi mínu sem kennari og stjórnandi í sérskólaúrræði fyrir börn með tilfinninga- 

og hegðunarvanda þá hef ég séð í gegnum árin hversu miklum árangri markvisst 

frístundastarf skilar. Þarna er leið tómstundafræðinga til að vinna með styrkleika hvers 

og eins út frá þörfum barnsins. Ég sé þetta sem mikið sóknarfæri í hefðbundnu 

skólastarfi, að gefinn sé kostur á því að nám nemenda sé metið út frá fleiri þáttum í 

námsmati sem geti þá gert styrkleika hvers og eins sýnilegri. Nýjar áherslur í 

aðalnámsskrá og menntastefnum Reykjavíkurborgar bjóða upp á að nemendum sé 

mætt með námsmati á óformlegum þáttum. Það er verðmætt veganesti út í lífið að 

börn fái vissu um að allir séu góðir í einhverju, að því ber að hlúa. 
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Það þarf samfélag til að ala upp barn og það er svo sannarlega tilhlökkunarefni 

þegar skólasamfélagið stækkar og fleiri fagstéttir bæstast inn í fjölbreyttan hóp 

starfsmanna grunnskólans.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi fyrir skólastjórnendur 

 
1.Hver er þín upplifun á verkefninu ,,Dagur barnsins“ ?   

2. Framkvæmd verkefnisins?  

3. Hvernig var samráði og samstarfi háttað?  

4. Hver eru markmið verkefnisins?  

5. Hvernig útfærir þú markmiðin á þínum vinnustað og hvað stýrði því?  

6. Hverjir eru kostir og gallar verkefnisins að þínu mati?  

7. Hverju viltu breyta og hvernig?  

8. Hvert er hlutverk frístundaleiðbeinanda og kennara á degi barnsins?  

9. Hvernig hefur samstarf kennara og frístundaleiðbeinanda gengið?  

10. Hvernig sérðu fyrir þér þróun verkefnisins á næstu 5 árum?  
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Viðauki Á: Viðtalsrammi tómstundafræðingar 

1.Hver er þín upplifun á verkefninu ,,Dagur barnsins“?    

2. Framkvæmd verkefnisins?  

3. Hvernig var samráði og samstarfi háttað?  

4. Hver eru markmið verkefnisins?  

5.Hvernig útfærir þú markmiðin á þínum vinnustað og hvað stýrði því?  

6.Hverjir eru kostir og gallar verkefnisins að þínu mati?  

7.Hverju viltu breyta og hvernig?  

8.Hvert er hlutverk frístundaleiðbeinanda og kennara á degi barnsins?  

9.Hvernig hefur samstarf kennara og frístundaleiðbeinanda gengið?  

10.Hvernig sérðu fyrir þér þróun verkefnisins á næstu 5 árum?  

11.Hvernig finnst þér menntun þín í Tómstundafræði hafa búið þig undir það að 

skipuleggja frístundastarf?  

12. Finnst þér það skipta máli að stjórnendur í frístundastarfi séu menntaðir  

Tómstundafræðingar?   Af hverju?  

13.Er starfið skipulagt út frá fræðunum?  

14.Finnst þér námið hafa búið þig undir að starfa sem stjórnandi?  
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

 Þátttaka í rannsókn á samþættingu skóla- og 
frístundastarfs  
Sjónum verður sérstaklega beint að hlutverki frístundaleiðbeinenda innan skólans, og hvernig 
samvinnu kennara og frístundaleiðbeinenda er háttað. Þessi rannsókn er þátttökurannsókn 
(Participation Action Research) þar sem að rannsakandi starfar með skólastjórnendum, 
kennurum, frístundaleiðbeinendum og börnum við að þróa og móta samþætt skóla- og 
frístundastarf. Lögð er áhersla á að þróa fjölbreyttar rannsóknaraðferðir í samvinnu við 
þátttakendur.  
Helstu rannsóknarspurningar eru:  

- og frístundastarfið samþætt fyrir yngstu börnin og hvaða áskoranir og tækifæri fylgja slíkri 
samþættingu?  

faglegt starf skóla og frístundaheimilis?  

- og frístundastarfs, og hvað telja þau að skipti máli 
þegar vinnudagur þeirra í skóla og frístundaheimili er skipulagður?  

nu, og hvernig nýtist fagleg þekking þeirra innan 
skólans?  
 

Ofangreindar rannsóknarspurningar mynda ramma rannsóknar. Hinsvegar er ljóst að þessar 
spurningar verða þróaðar áfram í samráði við þátttakendur rannsóknar. Gert er ráð fyrir að hver 
skóli setji fram eigin rannsóknarspurningar sem tengjast daglegu skóla- og frístundastarfi, og 
þeim leiðum sem starfsfólk og börn á hverjum stað kýs að fara til að þróa starfið. Umfang 
rannsóknar er ákveðið innan hverrar stofnunar í samráði við ábyrgðarmann rannsóknar, og 
getur verið liður í starfsþróun eða innra mati starfsins. Markmiðið er að rannsóknarvinnan 
hefjist í janúar 2014. Ábyrgðarmaður rannsóknar er Kolbrún Þ. Pálsdóttir, lektor við 
Menntavísindasvið, kolbrunp@hi.is, sími 8647028.  
 
Gætt verður fyllsta trúnaðar um rannsóknargögn. Nöfn þátttakenda og/eða stofnana koma ekki 
fram nema með samþykki viðkomandi aðila. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar.  
 
Við samþykkjum hér með þátttöku í 
rannsókninni Samþætting skóla- og 
frístundastarfs. 
 
 
 
 
 
 
 Samþykki verkefnisstjóra frístundaheimilis,  
_____________________________________  
______________________ Staður, dags  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samþykki skólastjórnenda,  
_____________________________________  
______________________ Staður, dags  
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Viðauki C: Borgarráðssamþykkt um starfsemi og 
rekstur frístundaheimila 

Borgarráðssamþykkt um starfssemi og rekstur frístundaheimila 

Reykjavíkurborgar, sem staðfest er í borgarráði dags. 4. mars 2010. 
1. Starfrækja skal frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn úr grunnskólum borgarinnar og 

bjóða 

upp á frístundastarf eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur til kl. 17:15. ÍTR sér um 

rekstur og ber ábyrgð á faglegu starfi frístundaheimilanna. Lögð er áhersla á að þroska 

félagsfærni barnanna í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum 

sér og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla 

hæfni barnanna til að móta sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og 

aðstæður. 

2. Skóladagatal grunnskóla er grundvöllur að samstarfi grunnskóla og frístundaheimilis 

um 

þá þjónustu sem börn í 1.-4. bekk og foreldrar þeirra njóta. Á skóladagatali koma fram 

allir frídagar og óhefðbundnir skóladagar. Á frídögum í jólafríi, páskafríi og einnig á 

samstarfsdögum kennara og samstarfsdögum skóla og foreldra stendur þjónusta 

frístundaheimilis til boða fyrir börn sem þar eru skráð gegn ákveðnu gjaldi á dag fyrir 

utan hefðbundinn opnunartíma. 

3. Frístundaheimilin taka á móti börnum eftir að hefðbundnum skóladagi lýkur. Börn úr 

1. 

bekk koma eigi fyrr en kl. 13:30 en börn í 2.-4. bekk eigi fyrr en kl. 13:50. 

4. Um frídaga og óhefðbundna skóladaga gildir eftirfarandi. 

• Á óhefðbundnum skóladögum þar sem kennsla fellur niður að hluta, hefst 

frístundaheimilið á hefðbundnum tíma sbr. lið 3. Óhefðbundnir skóladagar geta 

verið t.d. íþrótta- og útivistardagar, sérstakir þema dagar, jólaskemmtanir, 

námsmats- eða prófdagar, vorferðadagar eða aðrir merktir dagar að hámarki 10 

dagar. 

• Frístundaheimili ÍTR eru lokuð í vetrarfríum skólanna. 

5. Skólastjóri kynni að vori skóladagatal næsta árs fyrir verkefnisstjóra frístundaheimilis. 

Verkefnisstjóri kynni skólastjóra starf frístundaheimilis. Gagnkvæmt upplýsingarstreymi 

skal vera á milli skóla og frístundaheimilis með reglulegum fundum. Verkefnisstjóri hafi 

skilgreindan aðgang að Mentor og sé kallaður inn á nemendaverndarráðsfundi og 

teymisfundi vegna barna sem eru í frístundaheimilinu. 

6. Verkefnisstjóri frístundaheimilis sitji skilafundi leikskóla. 

7. Gjald fyrir frístundaheimili er háð dagafjölda vistunar. Umframþjónusta er innheimt 

sérstaklega. 

8. Frístundaheimili skal alla jafna vera staðsett í grunnskólum borgarinnar. ÍTR leigir 

sérrými frístundaheimilis innan skólans (sjá rýmisþarfir) af Framkvæmda- og eignasviði. 

Menntasvið greiðir kostnað vegna ræstingar (efni og laun), rafmagns, hita, sameiginlegs 

öryggiskerfis og fasts/lágmarks símakostnaðar. ÍTR greiðir hluta af þessum 

rekstrarkostnaði samkvæmt sérstökum samningi við viðkomandi skóla. Umsjónarmenn 
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(húsverðir) skólanna annist vörslu húsnæðisins óháð því hver leigjandinn er. 

9. Þar sem aðstaða fyrir frístundaheimili er ekki fullnægjandi innan skólanna skal 

Framkvæmda- og eignasvið útvega ÍTR húsnæði fyrir frístundaheimili og taka mið af 

rýmisþörfum frístundaheimilanna. 

10. Öllum börnum í 1. og 2. bekk bjóðist einu sinni í viku íþróttaskóli hjá íþróttafélaginu 

í 

hverfinu. 

11. Frístundaheimilin leiti eftir samstarfi við þá aðila sem sinna tómstundum barna í 

hverfinu 

með það að markmiði að börnin geti stundað þær innan tímaramma frístundaheimilanna. 

12. Hver starfsmaður hafi umsjón með 12-14 börnum börnum að jafnaði. 12 börn pr. 

starfsmann í 6 ára hópnum og 14 börn pr. starfsmann í 7-9 ára hópnum. 

13. Þjónusta barna með sérþarfir er metin af ráðgjafaþroskaþjálfa ÍTR í samvinnu við 

umsjónarmenn frístundaheimila, foreldra og samstarfsaðila hverju sinni. Við 

Öskjuhlíðarskóla er rekið sértækt frístundaheimili fyrir alla nemendur Öskuhlíðarskóla. 

14. Verkefnisstjóri, aðstoðarumsjónarmaður og frístundaráðgjafi skulu hafa fagmenntun 

á 

sviði uppeldis og/eða frítíma. Aðrir starfsmenn skulu hafa menntun eða reynslu sem 

nýtist í starfi. 

15. Skólar og frístundaheimili leitist við að ráða inn starfsmenn sem geta gengt starfi í 

skóla 

sem og í frístundaheimili. 

16. Stefnt skal að samþættum vinnudegi í skólum og frístundaheimilum þannig að 

skólastarf, 

hvíld, tómstundir, íþróttir, tónlist og frístundaheimili myndi samfelldan vinnudag hjá 

börnum í 1. – 4. bekk grunnskóla. Frístundastarf komi inn í samfelldan skóladag fremur 

en að vera í lok vinnudags. Íþrótta- og tómstundasvið og Menntasvið vinni sameiginlega 

að þessu markmiði í samvinnu við starfsmenn sviðanna. 
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Viðauki D: Minnisblað starfshóps um dag barnsins 

 

  
  

 Skóla- og frístundasvið 

 

 

Reykjavík, 28. desember 

2011 

SFS2011120167 

8. fundur / fskj. 5.12a 

MINNISBLAÐ 

 

 

 

Viðtakandi:    Skóla- og frístundaráð 

 

Sendandi:    Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu tómstundamála 

 

 

 

Efni: Samþætting skóla- og frístundastarfs í Norðlingaholti og Ártúnsholti 

 

Í skýrslu starfshóps um greiningu tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, 

grunnskóla og frístundaheimila frá febrúar 2011 var gert ráð fyrir að: 

 „Stefnt verði að því að haustið 2011 verði skóla– og frístundastarf 6-9 ára barna 

samþætt í að minnsta kosti einu þjónustuhverfi og jafnframt því undirbúin innleiðing í 

borginni allri“.   

 

Með erindisbréfi frá borgarstjóra þann 1. mars s.l. var skipaður starfshópur til að móta 

nýja sýn á samþættingu skóla- og frístundastarfs 6-9 ára barna. Starfshópurinn var 

skipaður fulltrúum stjórnmálamanna og starfsfólki skóla- og frístundastarfs. Það var 

unnið að mótun að „degi barnsins“ sem gengur út á að brjóta upp skólastarf í 1. – 4. bekk 

og gert ráð fyrir að gjaldfrjálst frístundastarf komi inn í stundatöflu fyrir öll börn í 

þessum árgöngum en að loknum skóladegi yrði áfram boðið upp á gjaldskylda þjónustu í 

frístundaheimili. (Sjá demó af degi barnsins í fylgiskjali 1.) Í tillögum hópsins að degi 



 

87 

barnsins er lagt til að skóladagur barna sé lengdur sem nemur um klukkustund þ.e. 

frístunda- og skólastarf endurskipulagt,  frímínútur séu lagðar af en í stað þeirra 

markviss útivist og hreyfing undir handleiðslu kennara eða frístundaráðgjafa. Er þetta 

gert með það að markmiði að nýta betur skólalóðir og nærumhverfi barnanna og í ljósi 

þess að einelti mælist of hátt meðal barna í frímínútum. 

Starfshópurinn lagði fram tillögu að Árbær, Norðlingaholt og Grafarholt væri það 

þjónustuhverfi sem myndi fyrst innleiða samþætt skóla- og frístundastarf í Reykjavík. 

Í maí var fundað með öllum hlutaðeigandi innan þessara hverfa þ.e. skólastjórum 

viðkomandi grunnskóla og stjórnendum frístundastarfs borgarhlutans og niðurstaða 

þeirra funda var að það þyrfti lengri tíma til að undirbúa slíka samþættingu. Ákveðið var 

að fara af stað með tilraun í að samþætta skóla- og frístundastarf í Norðlingaskóla og 

Klapparholti haustið 2011 og að færa rekstur frístundaheimilisins Skólasels undir stjórn 

skólastjóra Ártúnsskóla. Um sumarið var unnið að undirbúningi á báðum stöðum en 

vegna sameiningar Ártúnsskóla, Kvarnaborgar og Skólasels var ákveðið að fyrirkomulag 

á rekstri skólastarfs og frístundastarfs yrði óbreytt þ.e. skólastarfið er með hefðbundnu 

sniði til kl. 13.30/13.50 og frístundaheimilið tekur síðan við börnunum til kl. 17.15.  Nýr 

stjórnandi fyrir þessar þrjár einingar var síðan ráðin í nóvember og hefur störf um áramót 

og mun innleiðing á samþættum skóla- og frístundadegi barna í 1. – 4. bekk verða 

undirbúin og skipulögð á vormisseri og tekur gildi haustið 2012. 

Vegna húsnæðisvanda Norðlingaskóla haustið 2011 rak frístundamiðstöðin Ársel 

frístundaheimilið Klapparholt með óbreyttu sniði til 1. október þá tók skólastjóri 

Norðlingaskóla við rekstri frístundaheimilisins.  Frá 25. október var samþætt skóla- og 

frístundastarf rekið í Norðlingaskóla (sjá fylgiskjal 2) en ekki næst að lengja skóladaginn 

fyrr en í janúar 2012, þannig að núna fara öll börn í 1. – 4. bekk í Norðlingaskóla í 

frístundastarf tvisvar í viku í klukkustund í senn.  

Spurningar hafa vaknað um hvort  skipulagið á „degi barnsins“ standist grunnskólalög 

þ.e. hvort blanda megi frístundastarfi með þessum hætti inn í lögbundið skólastarf og 

send var fyrirspurn til  borgarlögmanns sem sá ekki meinbugi á þessu fyrirkomulagi. 

Einnig þarf að skoða hvort kjarasamningar kennara standi í vegi fyrir þessu skipulagi og 

er það í skoðun. Það þarf að skoða hvernig skipurit á að líta út á sameinuðum 

starfsstöðvum en skipurit þeirra starfseininga sem nú þegar stýra skóla- og frístundastarfi 

eru ólík sbr. Klébergsskóla, Dalskóla, Ártúnsskóla og Norðlingaskóla.  Í vetur þarf 

einnig að rýna vel hvernig þetta fyrirkomulag á skóla- og frístundastarfi kemur út 

fjárhagslega. 

 

Í vetur munu stjórnendur skólanna tveggja, Ársels auk fulltrúa af skrifstofu SFS 

undirbúa og þróa þessi samþættingarverkefni. Skoða þarf aðkomu Ársels að þessum 

tilraunaverkefnum, hvernig á ráðgjöf og stuðningi að vera háttað frá hendi Ársels til 

Norðlingaskóla/Klapparholts og Ártúnsskóla/Skólasels. 

Það þarf að meta verkefnin og mun TOR koma að því mati og er það í undirbúningi. 

Samþætta þarf sumarþjónustuna og vetrarþjónustuna.  Það eru starfrækt 36 

frístundaheimili á veturna í borginni en sumarþjónustan hefur verið rekin á rúmlega 20 

stöðum í borginni. 
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Það er mikilvægt að viðfangsefni frístundahlutans séu á forsendum frítímans þ.e. börnin 

hafi val um viðfangsefni og að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi 

sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Í frístundastarfinu er lögð áhersla á að 

þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir 

sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega 

starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á 

umhverfi sitt og aðstæður. Mikilvægt er að standa vörð um þessi gildi frístundastarfsins.  

 

Mikilvægt er að halda áfram að þróa leiðir til að minnka skutl foreldra í samvinnu við 

íþrótta- og æskulýðsfélögin. Skoða þarf hvort hægt sé að færa meira af íþrótta- og 

tómstundastarfi fyrr á daginn, að yngri börnin séu í auknu mæli í íþrótta- og 

tómstundastarfi sem er í þeirra nærumhverfi. Einnig þarf að skoða samþættingu við 

frístundaakstur og frekara samstarf við Strætó.  Matið þarf ekki síst að ná til þess hverju 

þessi vinna skilar fyrir börnin, foreldrana og starfið.   

 

 

8. fundur / fskj. 5.12b 

 

Fylgiskjal 1. 

Dæmi um stundaskrá hjá nemendum í fyrsta bekk gæti litið svona út: 

              

 

          

  Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

7.30-8.30 Frístund Frístund Frístund Frístund Frístund 

8.30-9.50 Frístund 1b Skóli Skóli Skóli Frístund 1b 

9.50-11.10 Skóli Skóli Skóli Frístund 1b Skóli 

11.10-11.50 Matartími Matartími Matartími Matartími Matartími 

11.50-13.10 Skóli Skóli Frístund 1b Skóli Skóli 

13.10-14.30 Skóli Frístund 1b Skóli Skóli Skóli 

14.30-17.15 Frístund, 
gjaldtaka 

Frístund,  
gjaldtaka 

Frístund,  
gjaldtaka 

Frístund,  
gjaldtaka 

Frístund,  
gjaldtaka 

 

 

 

Fylgiskjal 2 

Stundaskrá Klapparholts í skipulögðu starfi 25. október til áramóta 

  

      

 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 
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kl. 8:10 - 9:20 Undirbúningur 
3. - 4. bekkur 30 - 
34   1. - 2. bekkur 17 1. - 2. bekkur 30 

kl. 9:20 - 9:30 Undirbúningur Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur 

kl. 9:30 - 10:40 Undirbúningur 
3. - 4. bekkur 30 - 
34 

3. - 4. bekkur 30 - 
34 1. - 2. bekkur 17 1. - 2. bekkur 30 

kl. 10:40 - 
11:00 Undirbúningur Frímínútur Frímínútur Frímínútur Frímínútur 

kl. 11:00 - 
12:00 Undirbúningur 

3. - 4. bekkur 30 - 
34 

3. - 4. bekkur 30 - 
34   1. - 2. bekkur 30 

Kl. 12:00 - 
13:20 Matur og undirb. Matur og undirb. Matur og undirb. Matur og undirb. Matur og undirb. 

kl. 13:20 - 
17:15 

Gjaldskyld 
þjónusta Gjaldskyld þjónusta Gjaldskyld þjónusta 

Gjaldskyld 
þjónusta 

Gjaldskyld 
þjónusta 
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