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Formáli 

Hvað verður til þess að svona verkefni lítur dagsins ljós, er í raun margþætt. Áhugi á því námi 

sem fer fram fyrir utan veggi menntastofnana var eitt af því sem Auður Pálsdóttir vissi að ég 

hefði og beindi mér í þessa óvæntu en stórskemmtilegu átt sem verkefnið tók . Það reynist 

frekar illa að ætla mér að passa inn í hið hefðbundna box/kassa hvort sem er í námi, kennslu 

og daglega lífinu. 

Það er búið að lesa í gegnum ógrynni af lagabókstaf, skýrslum og greinum til að skoða 

og sjá hvernig landið liggur fyrir formlegt og óformlegt nám og ég hef verið svo ótrúlega 

heppin að hafa í kringum mig fólk sem finnst þessi málaflokkur mjög athyglisverður. Þegar 

var farið að líða undir lok á verkefninu þá var ég farin að fá spurningar um niðurstöður og 

hvað hefði verið markverðast. Ómetanlegur áhugi blakhópsins míns og hvatning ýtti manni 

vel áfram þegar maður var alveg orðin galin á öllum lestrinum. 

Stærstu og mestu þakkirnar fær Björg Ágústsdóttir lögfræðingur, fyrrum og núverandi 

bæjarstóri Grundarfjarðarbæjar sem er auk þess með meistaragráðu í verkefnastjórnun. 

Sérfræðiaðstoð hennar sérstaklega hvað varðar að komast í gegnum lagabókstafinn og 

hvernig eigi að koma honum í ritfært horf, var ómetanleg. Einnig hugmyndir og spurningar 

um verkefnið þar sem Björg sat sem formaður skólanefndar við Fjölbrautaskóla Snæfellinga í 

fjölda ára og hefur því mjög góða yfirsýn yfir hvað gerist innan veggja menntastofnana og svo 

sem bæjarstjóri þar sem afþreying ungmenna kom inn á hennar borð. 

Margrét Jóhannsdóttir grunnskólakennari til 40 ára og hefur séð tímana tvenna í 

kennslufræðunum, las yfir verkefnið og fannst gaman að fylgjast með og sjá hvernig sumar 

kennsluaðferðir eru að koma aftur eða eins og hún sagði sjálf „þetta fer allt í hringi“. Margrét 

er íslenskusnillingur sem hefur gefið mér góð ráð um orð og orðnotkun. Ómetanlegt að geta 

setið og rökrætt efni verkefnisins fram og til baka við reynslubolta eins og Möggu sem er 

búin að kenna í heimavistarskóla (Varmalandi), skólaseli og hefðbundnum grunnskóla. Hún 

hefur farið óhefðbundnar leiðir í sinni kennslu með því t.d. að nota mikið tónlist og leiklist. 

Þriðji snillingurinn Sigurlaug R. Sævarsdóttir, starfar sem skrifstofustjóri Grundarfjarðarbæjar 

tók að sér að lesa yfir verkefnið í veikindafríinu sínu þar sem sumt sem þarna er verið að 

skrifa um snýr að málefnum sveitafélagana og henni í hag að lesa. 
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Heimilislífið var óneitanlega undirlagt af lestri og tölvuvinnu  meðan á verkefnavinnu stóð 

en bóndinn varð bara að harka þetta af sér þar sem höfundur verksins var búin að styðja við 

bakið á honum í gegnum tvenn veikindi, þannig að leikar eru jafnir. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf  

Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Grundarfirði, 1. Apríl 2019 

 

 

 

  

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Hvað telst vera „alvöru“ nám? 

What is „real“ learning? - Formal and informal learning 

Þessi lokaritgerð fjallar um formlegt og óformlegt nám, hvernig þetta tvennt er skilgreint 

með lögum frá Alþingi og meðal fræðimanna á Íslandi. Notast verður við kenningar Pierre 

Bourdieu og Howards Gardner þar sem þær falla vel að hugmyndum um báðar tegundir þess 

náms sem verða skoðaðar. 

Meginrannsóknarspurningin lýtur að því hvort að hægt sé að tengja enn betur saman 

milli formlegs náms sem verður til innan veggja menntastofnana og óformlegs náms sem 

verður til í tómstundum, þannig að þeir nemendur sem sækja sér þekkingar utan veggja 

menntastofnana geti fengið það meira metið inn í námið sitt innan Aðalnámskrá bæði grunn 

og framhaldsskóla. 

. 

Bourdieu fjallar um einstaklinginn út frá því sem viðkomandi lærir af lífinu og hvernig 

hann nýtir það innan samfélagsins. Howard Gardner skoðar hvernig mannshugurinn virkar og 

nýtir þær greindir sem við höfum yfir að ráða til náms. Skoðuð verða stjórnsýslulög og 

reglugerðir sem taka til grunnskóla, tómstunda og frítíma, ásamt þeim hugtökum sem mest 

koma fyrir þegar þessi málefni eru rædd. Íslenskar rannsóknir og fræðigreinar verða 

skoðaðar til að fá sem raunhæfasta mynd af því sem er að gerast á Íslandi um þessar mundir 

innan mennta- og tómstundastarfs. Skoðaðar verða menntastefnurnar „skóli án 

aðgreiningar“ og „einstaklingsmiðað nám“ út frá kenningum Bourdieu og Gardners með 

tengingu við nýtingu óformlegs náms með formlegu námi. Rætt verður um niðurstöður úr 

samanburði á því efni sem hægt er að finna og reynt að sjá heildarmynd út úr því sem er að 

gerast í dag innan menntamála og síðan þess sem er að gerast á sviði tómstundamenntunar 

og hvernig síðan þetta er að skila sér út í æskulýðsstarfið. 
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Abstract 

What is „real“ learning? - Formal and nonformal learning 

This essay deals with formal and informal learning, how these two are defined b 

y law from parliament and among scholars in Iceland. The theorys of Pierre Bourdieu and 

Howards Gardner will be used as they reflect on the concepts of both types of study. 

The main research question relates to whether that can be better connected between 

formal and informal learning so that students who pursue knowledge outside the walls of 

educational institutions to receive  more valued in their studies. 

Bourdieu discusses the individual based on what he learns from life and how he utilizes it 

within society. Howard Gardner examines how the human mind works and utilizes the 

intelligence we have for learning. Laws and regulations covering compulsory school, leisure 

and free time will be examined, along with the most common concepts when discussing 

these issues. Icelandic research and academic subjects will be examined to get a realistic 

picture of what is happening at present in education and leisure. Will be explored 

educational glands "inclusion" and "individualized learning" from the theory Bourdieu and 

Gardners connected to the use of informal learning with formal education. Discuss the 

results of the comparison of the material can be found and tried to see a complete picture of 

the what is happening today within education and then of what is happening in the field of 

leisure education and how since this is passed on to the youthteaching. 
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Til hvers að vinna svona verkefni? 

„Sá lærir sem lifir” segir spakmæli nokkurt sem mikið er til í. Á lífsins löngu leið er margt sem 

lærist og við nemum nýja hluti til að geta nýtt þá í okkar eigin þágu og samfélagsins. Að 

minnsta kosti væri það bæði nauðsynlegt og æskilegt. Öll sú hraða framþróun og nýja 

tæknibyltingin (þriðja iðnbyltingin) sem er hafin, getur gert námi og kennslu erfitt fyrir þar 

sem tækniframfarir eru svo ótrúlega hraðar, en geta að sama skapi auðveldað nám, þar sem 

aðgengi að fræði-, upplýsinga- og kennsluefni er allt betra og mun auðveldara að stunda nám 

og vinnu bæði heima og að heiman. Samfélagið keppist við að halda í við framþróunina og 

því verða grunnstoðir eins og menntakerfið að fylgjast mjög vel með og sýna að það fylgi 

tíðarandanum. Menntakerfið þarf að grípa tæknikeflið og vera í fararbroddi með því að 

standa vörð um nám barna og ungmenna til að þau fái besta námsefnið og kennsluaðferðir 

sem völ er á hverju sinni. Grunnstoðirnar fyrir nám sem eru lög Alþingis um grunnskóla þurfa 

að vera styrkar og fylgja tíðarandanum. 

Margar ástæður eru fyrir vali á því efni sem skrifað er um í verkefninu, mörg áhugamál 

höfundar, sérstæð skólaganga og því sem lífsins skóli hefur borið á borð. Höfundur var alla 

tíð í grunnskóla með heimavist þar sem nemendur voru allir samankomnir á sama grundvelli, 

sveitakrakkar með áhuga á búskap. Fór síðan á fyrsta ári framhaldsskóla á aðra heimavist þar 

sem nemendahópurinn var flokkaður í prúðu og stilltu nemendurna úr sveitinni og svo 

vandræðapésana af höfuðborgarsvæðinu. Klára síðan framhaldsskólann í þriðja skólanum 

þar sem nemendur voru flokkaðir eftir búsetu af nemendum sjálfum. Í dag er gaman að 

skoða þessa flokkun út frá kenningum menntafræðimanna sem seinna koma fyrir í 

verkefninu. 

Að geta svo aldrei einhvern veginn fallið sjálf alveg inn í ramma háskólans af því að mig 

langaði oft til að gera hlutina öðruvísi. Oft var þessi hugsun í felum við verkefnagerð „það 

hlýtur að vera hægt að gera þetta á annan hátt“. Að sú þekking og reynsla út frá uppeldi, 

skólagöngu og lífsreynslu væri ekki gjaldgeng af því að hún stendur hvergi í bókum reynist 

erfitt fyrir þann sem er ekki á meðaltali í öllum fögum. Að muna heilu glærusöfnin utan að og 

sjá þau eins og ljósmyndir í huganum í skriflegum prófum en klúðra síðan krossaprófum um 

sama efni fær mann til að efast um gildi einhæfra námsmata og kassalaga 

prófa/verkefnaskila. Menntastefnan í dag snýst um einstaklingsmiðað nám sem ætti þá að 

vera í þá átt að hver nemandi gæti skilað verkefnum í því formi sem honum hentar best. 

Hversu langt ætlum við niður í menntastigi leik-, og grunnskólanna með einstaklingsmiðað 

nám og á það að vera út alla skólagönguna, jafnvel í gegnum háskólanám? 

Að hafa upplifað heilaskaða hjá nánum einstakling og sjá áhrifin af völdum hans; hversu 

brothætt þekkingin og menntunin er í raun þegar eitthvað kemur fyrir heilastöðvarnar, gefur 
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manni annað sjónarhorn á viðfangsefnið sem hér er til umfjöllunar. Einstaklingur sem var vel 

máli farinn, ritfær og gekk almennt vel í daglegu lífi, tapar við heilaáverka hæfileikanum til að 

skrifa texta, þannig að jafnvel einföldustu mannanöfn geta valdið erfiðleikum á ja.is. Að geta 

ekki lesið sér lengur til gagns í bókum vegna þess að inntakið festist ekki í 

skammtímaminninu. Talað mál er oft erfitt þar sem vantar orðaforðann yfir bæði flóknari 

hluti og að muna hreinlega ekki heitið á hlutnum. Þarna hverfa út hlutar af greindum og þá 

vaknar spurningin um hvor einhverjar aðrar eflist í staðinn. Þetta sýnir hversu mannsheilinn 

er viðkvæmur fyrir utanaðkomandi áföllum og hvað má lítið út af bera. 

Til að nýta lærdóm lífsins og þá þekkingu sem fengist hefur með menntun í gegnum 

skólagöngu, þá er vert að skoða hvað verður til þess að við föllum í það mynstur sem oft 

kallast lífsmynstur. Eru það líffræðilegar erfðir eða uppeldi sem ráða framtíð okkar og hvað 

er það sem fær okkur til að taka beygjur til breytingar á þeirri leið? 

Hvaða leiðir er hægt að fara til að hjálpa nemanda sem fellur ekki alveg inn í 

menntakerfið einhverra hluta vegna, þrátt fyrir bæði einstaklingsmiðað nám og skóla án 

aðgreiningar. Getur nemandinn fundið tómstundaiðkun við sitt hæfi og innan síns áhugasviðs 

þannig að grunnskólinn gæti metið hana inn í námsferil viðkomandi til að létta á þeim fögum 

sem viðkomandi er ekki að finna sig í. Getur stjórnsýslan og menntakerfið sýnt þann 

sveigjanleika sem til þarf til að fylgja kröfum nútímans um að einstaklingur eigi að geta 

stundað nám á sínum forsendum?  

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum  er staðreynd sem skólakerfið í heild sinni þarf að 

taka á og vinna markvisst að því að fækka þeim sem hætta námi. Með því að skoða hverjar 

ástæðurnar geta verið, ætti að vera hægt að koma með einhver bjargráð fyrir þá sem vega 

salt á brúninni með að fara eða vera (Stjórnarráðið, 2014). Oft eru þetta nemendur sem 

finna sig ekki eftir hefðbundnum leiðum, en gætu komist langt í skólakerfinu ef þeir fengju 

metið það óformlega nám sem verið er að stunda utan skólans. 
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1. Inngangur 

Hér verður í innganginum fjallað um meginrannsóknarspurningu verkefnisins og nokkrar 

undirspurningar sem komu upp við lestur hinna ýmsu gagna og ritverka en það var 

nauðsynlegt að svara þeim til að fá heildstæðari yfirsýn og möguleika til að svara 

meginspurningunni sem best. Uppsetning verkefnisins verður einnig reifuð og farið yfir það 

helsta sem kemur fyrir sem umfjöllunarefni. 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 

Verkefnið er heimildaritgerð þar sem leitast er við að finna fræðilegar íslenskar rannsóknir, 

skýrslur og fræðilega umfjöllun um formlegt og óformlegt nám. Skoðuð verður hvor tegund 

náms fyrir sig og síðan hvernig eða hvort að námsleiðirnar hafi áhrif á hvor aðra. Helstu 

hugtök verða skoðuð sem koma fyrir við lesturinn til að auka skilning lesandans sem og 

höfundar til að rök séu fyrir þeim niðurstöðum sem verða í lokin. 

Farið verður yfir þau stjórnsýslulög og reglugerðir sem eiga að varða leiðina í gegnum 

skólagöngu barna og ungmenna sem og tómstundastarfi/tómstundum og frítíma. Einnig 

verða skoðuð tengsl frítíma og tómstundastarfs við formlegt nám og hvernig eða hvort nýta 

megi inn í skólakerfið það óformlega nám sem verður til utan menntastofnana. 

Leitast verður við að nota eins mikið af íslensku efni og rannsóknum og kostur er, til að 

niðurstaðan sýni sem raunhæfasta mynd af því sem er að gerast í námi innan grunnskóla, í 

frítíma og tómstundum ungmenna á Íslandi. Einnig verður leitast við að skoða umræður og 

hugmyndir fræðimanna, rannsóknaraðila, foreldra, stjórnsýslu ásamt fleirum sem koma að 

þessum málefnum og hvað þessir hópar telji að hægt sé að gera betur. 

1.2 Rannsóknarspurning og markmið 

Sett verður fram ein meginspurning sem leitað er svara við en síðan eru þrjár 

undirspurningar sem verða teknar fyrir til að auka skilning og víkka sjónarhorn bæði 

lesandans og höfundar. 

1. Hvaða möguleika hafa nemendur grunnskóla á að fá metið óformlegt nám sem verður til 

utan menntastofnana inn í menntakerfið? 

a. Hver er skilgreiningin á formlegu og óformlegu námi og hver eru mörkin þar á milli? 

b. Takmarka hæfnimarkmið og viðmið aðalnámskrár grunnskóla hvað hægt er að meta 

til náms? 
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c. Eru lög og reglugerðir um menntun og tómstundir til samræmis við þá öru þróun og 

breytingar sem eru í þjóðfélaginu í dag? 

Það óformlega nám sem verður fjallað um seinna í verkinu vísar til þess sem börn og 

ungmenni gera í frístundum sínum. Í frístundum eru þau vel flest að stunda einhverskonar 

tómstundir sem skipulagðar eru af einstaklingum sem eru menntaðir tómstundafræðingar 

ásamt því að búa yfir margskonar reynslu. Börn og ungmenni stunda oft tómstundir saman 

og því eru skilin á milli unglingastigs í grunnskóla og yngstu nemenda í framhaldsskólum oft 

óljós og því munu þessir tveir nemendahópar fylgjast töluvert að í gegnum verkefnið. 

Ein af undirspurningunum snýr að löggjöfinni um  grunnskóla ásamt æskulýðslögum nr. 

70/2007 og hvernig þessi lög hafa áhrif á aðalnámskrá grunnskóla. Grunnskólarnir hafa 

ákveðin stjórnsýslulög til að fara eftir þegar ákvarðanir eru teknar þegar verið er að breyta 

eða semja ný atriði í aðalnámskrá grunnskóla. Tómstundaiðkun er líka með ákveðin lög sem 

þarf að fara eftir þegar bæði skólar og sveitafélög skipuleggja nám og æskulýðsstarfsemi.  

Þar sem verið er að innleiða styttingu framhaldsskólanáms úr fjórum árum í þrjú ár á 

síðustu árum (Stjórnarráðið, 2014) þá ætti það að vera raunhæfur kostur fyrir nemendur 

framhaldskólanna að nýta óformlegt nám út tómstundum til að geta aukið möguleika sína á 

meira rými í formlegu námi. Nemendum í 10. bekk grunnskóla hefur staðið til boða að taka 

fyrstu áfanga grunnfaga eins og íslensku, stærðfræði og ensku við framhaldsskólana til að 

byrja sem fyrst að vinna sér inn námseiningar. Væri þá jafnvel möguleiki á að nýta óformlegt 

nám sem verður til við tómstundaiðkun, í staðinn fyrir að taka framhaldsskólanám á síðasta 

vetri grunnskólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011)? 

Tómstunda- og félagsmálafræði hefur verið kennd síðan árið 2001 við Háskóla Íslands í 

nokkuð föstum farvegi en með því varð til nýr faghópur sem starfar nú í dag á mjög 

fjölbreyttum vettvangi. Þessi menntun ætti því að vera farin að skila sér í fleiri 

tómstundafulltrúum og hæfari einstaklingum til að starfa í tómstundamálum bæði innan 

skóla og sveitarfélaga. Við áramótin 2013-2014 höfðu 119 nemendur útskrifast með BA 

gráðu og sjö með M. Ed.- gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði og síðan hefur bæst við 

þann fjölda (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2014). En þetta ætti að leiða til þess að hægt sé að 

gera auknar kröfur til óformlegrar menntunar utan menntastofnana þar sem fagþekking er 

orðin meiri. Með aukinni menntun tómstundafræðinga verður tómstundanám skilvirkara og 

skipulagðara þannig að aukinn möguleiki er á að hægt sé að nýta þá þekkingu sem nemandi 

aflar sér í tómstundum innan veggja menntastofnanna.  
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1.3 Fræðilegur bakgrunnur 

Að baki fræðilegri umfjöllun eru alltaf skoðaðar fræðikenningar sem falla að verkinu, í þetta 

sinn eru það mennta og mannfræðingar sem verða fyrir valinu. Með því að skoða hvernig 

þessir fræðimenn skilgreina og sjá það umhverfi sem nemandinn lifir og hrærist í bæði innan 

veggja menntastofnanna og í frítíma sínum, þá áttum við okkur betur á hvernig kenningar 

þeirra virka. Bæði rannsóknaraðferðir og kennsluaðferðir þurfa að vera þrautreyndar til að 

hægt sé að hafa traustan grunn til að byggja framhaldið. Því betur sem við gerum okkur grein 

fyrir hvernig mannlegt eðli virkar, því auðveldara er að aðlaga nám og kennsluaðferðir sem 

geta hentað menntakerfinu eins og það er í dag. Menntafræðingar skilgreina ekki einungis 

hvað gerist í námi eða innan menntastofnana, heldur skoða þeir líka hvernig mannlegt eðli 

þróast eftir tilteknum leiðum, og hvað hefur áhrif á hegðun okkar og viðbrögð við 

utanaðkomandi aðstæðum (Armstrong, 2001, Ollion, 2012). 

Fyrri fræðimaðurinn sem varð fyrir valinu er Pierre Bourdieu, sem þótti mjög framsækinn 

með hugmyndum sínum um hvernig samfélög virkuðu í heild sinni. Eftir að hafa skoðað með 

vettvangsrannsóknum og skilgreint hina ósýnilegu uppbyggingu og mótun einstaklingsins til 

að hann verði partur af heild. Setti hann fram hugtökin menningarauður, vettvangur og 

habitus, sem hann skilgreindi síðan hvert fyrir sig. Hugtökin vinna samt saman og eru 

órjúfanlegur hluti hvert af öðru þó svo að habitus sé það hugtak sem við verðum mest vör 

við í fari fólks, en hugtakið hefur stundum verið nefnt „veruháttur“  (Gestur Guðmundsson, 

2008). 

Howard Gardner er seinni fræðimaðurinn, en hann setti fram kenninguna um fjölgreindir, 

að við búum yfir fleiri en einni greind. Greindirnar séu missterkar hjá hverjum og einum og 

hjá meðalmanni eru jafnan flestar greindirnar í notkun í einu, en þeir sem búa yfir sérgáfum 

eins og þeir sem við köllum stundum ofvita þá er ein greind allsráðandi og hinar eru ekki 

virkar (Armstrong, 2001).  

Hugmyndir Bourdieu verða skoðaðar í ljósi þeirra spurningar hvort að við getum á 

einhvern hátt stigið út fyrir það sem okkur er meðfætt og er fengið með uppeldinu innan  

menningar- og félagsauðs. Þannig að allt nám hvort sem það er formlegt eða óformlegt getur 

orðið okkur til aðstoðar og góðs bæði í leik og starfi þannig að við leysum betur úr aðstæðum 

sem koma upp.  

Að falla ekki inn í skólakerfið þegar komið er á unglingastigið og við byrjun 

framhaldsskólanáms, en brillera síðan í tómstundum þar sem nemandinn fær að sinna því 

sem huganum lætur best er gamalkunn saga. Sem gerir það vert að skoða hvort að hægt sé 

að vinna betur með tómstundanám innan menntakerfisins. Einnig með því að nýta 

fjölgreindarkenningu Howards Gardner  þá ætti að vera meiri möguleiki fyrir þá nemendur 

sem eru utanveltu í kerfinu að fá metið inn óformlegt nám sem hentar þeim, heldur en að 
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láta þá hanga yfir námsefni eða kennsluaðferðum sem þeir ná ekki tengingu við. Fyrir 

nemanda með góða hreyfigreind og sem gengur vel í íþróttum en er síðan með slaka 

málgreind, þá ætti að gefa þessum nemanda svigrúm til að nýta óformlega námið innan 

íþróttanna til að losa sig undan þeim aðstæðum sem honum líður ekki vel í (Armstrong, 

2001, Gardner, 1983). 

Þessar tvær kenningar verða skoðaðar frá því sjónarhorni að þær varpi ljósi á þverun 

marka (e. boundary crossing) en þetta hugtak hefur verið þýtt þannig yfir á íslensku og er þá 

notað um einstaklinga sem færa sig á milli starfsemiskerfa/vettvangs. Með því að notast við 

þetta hugtak er hægt að skilgreina betur nemendur sem fara á milli margra vettvanga. Þeir 

flytja með sér færni frá einum vettvangi yfir á annan og auka þar með við þekkingu sína. 

Þannig verður til ákveðin goggunarröð innan hvers vettvangs eftir því hversu vel viðkomandi 

þekkir hinar duldu leikreglur sem þar eru(Engeström, Engeström og Kärkkäinen, 1995).  

Með kenningar Bourdieu og Gardners í huga er vert að velta því fyrir sér hvort 

einstaklingsmiðað nám og skóli án aðgreiningar, falli ekki einstaklega vel að þeirra 

hugmyndafræði um hvernig mannshugurinn virkar og þeim utanaðkomandi þætti sem 

samfélagið er. Í einstaklingsmiðaðri kennslu verið að stuðla að sjálfstæðari og agaðri 

vinnubrögðum nemandans og með því að vita hverjar eru sterkustu greindirnar ætti að vera 

auðveldara að finna farveg og jafnvel að nýta tómstundaiðkun inn í námsferilinn. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er hefðbundin, þar sem byrjað verður á að kynna þá fræðimenn 

og kenningar sem lagðar eru til grundvallar verkinu. Gerð verður grein fyrir helstu afrekum 

þeirra og fjallað um þau hugtök sem notuð verða til að skilgreina umfjöllunarefnið. 

Farið verður yfir þau hugtök sem byggt er á í rannsóknarhlutanum til að lesandinn geri 

sér strax gleggri grein fyrir því sem verið er að fjalla um. Síðan verður aðalnámskrá 

grunnskólana skoðuð með tilliti til þeirra þátta sem snúa að námi unglinga og 

megináherslum. Einnig verður farið yfir lög um grunnskóla og lög um æskulýð til að sjá hvað 

þau segja um formlega og óformlega menntun. 

Leitast verður við að skoða sem mest af íslenskum rannsóknum og hvað íslenskir 

fræðimenn hafa skrifað um tómstundir tengdar námi og hvernig tengin er á milli frístunda, 

tómstunda og menntastofnana. Færri íbúar í þéttbýliskjörnum ætti að gera upplýsingaflæði 

til ungmenna  auðveldara og minna mál fyrir þau að fylgja hópnum í því sem verið er að taka 

sér fyrir hendur í tómstundum. Þrátt fyrir allt þá er vellíðan nemenda almennt mikil á öllum 

skólastigum en tölur sína að þriðjungur landsmanna stundar nám á öllum skólastigum 

(Stjórnarráðið, 2014, Ungt fólk, 2016). 

. 
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Þær niðurstöður sem fást með skoðun á lagabókstaf, greinum, skýrslum  og rannsóknum 

verða reifaðar og bornar saman til að sjá að hvort svar fáist við megin 

rannsóknarspurningunni og þeim aukaspurningum sem kviknuðu við allan lesturinn. 

Í umræðum verða dregnar fram niðurstöður úr fyrri kafla og bornar saman til að sjá 

hverju verkefnið skilaði í raun og veru. Þar verður samantekt á niðurstöðum og skoðað hvort 

meginsvar hafi fundist við rannsóknarspurningunni ásamt aukaspurningum. Er möguleiki á 

að sjá eitthvert mynstur, og hver gætu hugsanlega verið næstu skref til úrbóta?  

Lokaorð verða sá lærdómur sem höfundur dró af gerð þessa verkefnis og þankar þar að 

lútandi. Reifað verður hvað unnt sé að gera til að vinna betur að þessum málaflokki með 

hagsmuni nemenda að leiðarljósi.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Til að mynda sem heildstæðastan ramma utan um kennslu innan starfandi menntastofnana 

og einnig til að hafa sem leiðbeinandi vörður þegar menntastefnur eru mótaðar, þarf alltaf 

að skoða þá hugmyndafræði sem lýtur að kennslu og hugmyndum sem liggja þar að baki. 

Hægt er að rekja fyrstu skjalfestu hugmyndir fræðimanna um kennslu og nám til tíma 

Sókratesar þegar hann færði heimspekina nær hversdagsleika mannsins og spurði þeirra 

spurninga sem ætíð brenna á einstaklingnum, þannig að samræðulistin varð viðurkenndari 

og sú kúnst kennara að spyrja réttu spurninganna (Haukur Már Helgason, 2000).  

Félagsfræði menntunar sem fræðigrein var í blóma á tímabilinu 1830 – 1920 og margar 

kenningar sem settar voru fram á þeim tíma hafa staðist tímans tönn. Á 17. og 18. öld komu 

fram kennismiðir líkt og t.d. Karl Marx sem talaði um félagslega leysingu ásamt því hversu 

tvíeggjað sverð hún gæti verið (Gestur Guðmundsson, 2008, History, 2009). Á þeim tíma fóru 

leiguliðar óðalseigenda að safnast saman í bæjum og vinna almenn störf, kirkjan missti völd 

sín yfir þegnum lénsherranna og um tíma ríkti ófremdarástand í Evrópu þar sem margra alda 

lénsfyrirkomulag var í upplausn. Tími iðnbyltingarinnar var að hefjast með allri sinni 

umbyltingu (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Félagsfræðin kemur fram upp úr upplausn Evrópu, fyrst á 17. öld, síðan af fullum þunga á 

18. öld,  þar sem iðnbyltingin var að halda innreið sína og sú samfélagslega lagsskipting sem 

hafði gilt í tíð lénsherrana var öll að riðlast. Á endanum þurfti að koma einhverju skikki á 

samfélagið út frá hugmyndafræði sem þá virkaði. Frakkinn Auguste Comte mótaði heitið 

félagsfræði, sem byggði á að nota aðferðir úr raunvísindum til að skoða uppbyggingu 

samfélagsins og hvernig mætti síðan stjórna því. Hann taldi þessar aðferðir fyrir ofan 

guðfræði-, og heimspekilegar hugmyndir sem áður höfðu mótað samfélagið (Gestur 

Guðmundsson, 2008, History, 2009). Comte taldi einnig að bestu menn innan hvers 

samfélags gætu sett reglur og raðað í stéttir og samfélög, þar sem stöðugt siðferði og 

félagsleg regla mundi ráða ríkjum. Þarna voru gömlu hefðirnar um stéttarskiptingu hafðar 

með leynt og ljóst því að þær voru það sem menn þekktu og höfðu alist upp við (Gestur 

Guðmundsson, 2008, History, 2009). 

Auguste Comte var uppi á árunum 1798 – 1857, Alexis de Tocquieville 1805 – 1859 og 

Karl Marx 1818 – 1883. Þeir eru því allir samtímamenn í þeim suðupotti breytinga sem voru 

að verða í Evrópu á þessum tíma. Alexis de Tocquieville, sem var franskur, horfði á 

bandarískt samfélag og hvernig það byggðist upp á allt annan hátt heldur en evrópskt. Í 

Bandaríkjunum var ekki farið eftir gamla evrópska lénsfyrirkomulaginu, heldur var landið 

stórt og þar mættust margskonar straumar og stefnur (History, 2018). Mikið var um 

innflytjendur víðsvegar úr Evrópu, þræla frá Afríku og frumbyggja, þar sem hver þjóðflokkur 
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reyndi að halda í sína menningarsiði sem hann flutti með úr fjarlægum heimahögum. Alexis 

de Tocquieville fór síðan ásamt öðrum frönskum menntafræðingi til Bandaríkjanna, þar sem 

þeir heimsóttu fangelsi víðsvegar og ræddu við fanga, en niðurstaða þeirra var að lýðræðið 

gæti sett rétt einstaklingsins í hættu þar sem viðkomandi hyrfi inn í fjöldann og gleymdist 

(History, 2018). 

Eins bera kennslufræðikenningar oft merki þess þjóðlands og tíðaranda sem ræður ríkjum 

þá stundina. Líkt og þegar Karl Marx lagði fram sínar hugmyndir um kennslu, en hann var 

alinn upp á prússneska vísu við mikinn heraga. Evrópskar menntastefnur mótuðust því af 

lénsfyrirkomulaginu og þeirri stéttaskiptinu sem tíðkast hafði í árhundruð og höfðu virkað til 

að halda jafnvægi innan þjóða, allt þar til að tækniframfarir urðu það miklar að hreyfing 

komst á alþýðuna (History, 2009). 

2.1 Kennismiðir 

Þeir fræðimenn sem hentuðu hugmyndafræði þessa verkefnis eru Pierre Bourdieu og 

Howard Gardner, þar sem þeir leggja báðir til grundvallar þann mannlega þátt eða hegðun 

sem er bæði lærð og ómeðvituð/ósjálfráð. Þeir koma frá tveimur ólíkum menningarheimum 

þar sem menntastefnurnar sem þeir alast upp við  eru ólíkar og taka síðan áfram það sem 

þeir telja best í sína hugmyndavinnu og kenningasmíði. Pierre Bourdieu var fæddur og 

uppalinn í Frakklandi, þar sem menntakerfið bar enn þá merki gamla lénsfyrirkomulagsins og 

var stéttarskipt. Hann reyndi á eigin skinni þau hugtök og kenningar sem síðan urðu hans 

kennimerki (Olllion, 2012). Howard Gardner er Bandaríkjamaður sem elst upp við mun meira 

lýðræði og sveigjanleika en Bourdieu, þar sem hann gekk í dæmigerðan hverfisskóla, þar sátu 

nemendur úr öllum stéttum við sama borð. Þarna var búið að færa úr skorðum allar 

fastmótaðar hugmyndir gömlu Evrópu um stéttarskiptingu og margþætt menning mættist 

(Lynn Melby Gordon, 2017). 

2.1.1 Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) var franskur sálfræðingur, sem með emperískum rannsóknum 

sínum skilgreindi duldu skiptinguna innan mannlegs samfélags og mannlegrar hegðunar. 

Hann var af verkamönnum kominn, en braust í gegnum franska menntakerfið og náði að 

útskrifast úr virtum háskóla. Áhugi hans á félagsfræðilegum rannsóknum kviknaði þegar 

hann var að kenna í Alsír, meðan hann kláraði herskylduna. Þar byggði Bourdieu grunninn að 

þeim kenningum sem seinna höfðu mikil áhrif á menntakerfi heimsins (Dimitriadis, Greg & 

Kamberelis, George, 2006, Olllion, 2012). 

Bourdieu er einn þekktasti kenningasmiður og fræðimaður samtímans á sviði hug- og 

félagsvísinda þar sem rannsóknir hans ná yfir mörg svið eins og heimspeki, fjölmiðlun, 
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menntavísindi, þjóðfræði, bókmenntir, hagfræði og jafnvel tungumálafræði. Hann taldi 

sjálfan sig vera bardagamann sem þyrfti að berast fyrir skilningi á sinni eigin stöðu sem 

fræðimanns allt til hins síðasta. Hann vildi alla tíð rannsaka á vettvangi mannlega hegðun 

bæði með eigindlegum og megindlegum rannsóknarsniðum, til að fá sem besta mynd af 

samfélaginu, tölulegar upplýsingar fyrir þá sem vildu rök fyrir niðurstöðum og svo 

niðurstöður þar sem var hægt að beita fræðikenningum (Oddný Eir Ævarsdóttir, 2002, 

Olllion, 2012). 

Pierre Bourdieu byggði hugmyndafræði sína á kenningum Emile Durkheims, Marcel 

Mauss, Max Webers, Karls Marx, Erving Goffman ásamt mörgum fleiri bæði mannfræðingum 

og félagsfræðingum. Hann vildi samt ekki meina að þetta væru neinar stórsmíðar (e. Grand 

theory) á sviði samfélagsfræðikenninga, líkt og hjá áður töldum meisturum. Bourdieu kom úr 

heimspekiumhverfi þar sem venjan var að skoða hluti frá mörgum hliðum og ólíkum 

sjónarmiðum til að fá heildstæða mynd ( Gestur Guðmundsson, 2008). 

Þeir sem leggja fyrir sig menntafræði  eiga oft ekki hvað auðveldast með að koma fram til 

að rökstyðja mál sitt auk þess að hafa puttana á púlsi þess sem að gerast í núinu, en 

Bourdieu mætti á fundi, kom reglulega fram opinberlega á vettvangi fjölmiðla og stjórnmála, 

til að sýna fram á og sanna að menntamaðurinn væri í stakk búin til að taka þátt í 

samtímaumræðu. Hann flokkbatt sig ekki innan pólitíkurinnar, en hafði samt afskipti af 

stjórnmálum til að skilja strauma og stefnur þeirra afla sem réðu, til að geta brugðist við sem 

félagsfræðingur með því að skilgreina og gagnrýna pólitíska hugmyndafræði þess tíma 

(Oddný Eir Ævarsdóttir, 2002, Olllion, 2012). 

Fyrstu rannsóknir Bourdieu voru í Alsír, þar sem hann skoðaði stöðu kvenna og hvernig 

menntakerfið væri uppbyggt. Eftir það rannsakaði hann á vettvangi franska menntakerfið, 

fjölmiðla ásamt lista- og menningarheiminum í Frakklandi. Þegar hann var búin að skoða 

franska barnaskóla, áttaði hann sig á hvernig menningarlegt og félagslegt auðmagn felst í 

félagslegri virðingu, myndun tengsla og hæfni til að tjá sig. Auðmagn sem þetta taldi hann að 

erfist (erfðafesta) og því væri viðkomandi einstaklingur misvel í stakk búnir til að mynda 

tengsl, tala máli sínu og mynda félagsleg tengsl ásamt því að tjá sig almennt. Síðan væru 

menn múlbundnir af menntakerfinu sem viðhéldi stöðluðum hugmyndum um að tilheyra 

ákveðnum hópi án þess að eiga möguleika á breytingum (Oddný Eir Ævarsdóttir, 2002, 

Olllion, 2012, Gestur Guðmundsson, 2008). 

Bourdieu tók eftir því sem hann rannsakaði meira á vettvangi mismunandi 

þjóðfélagshópa að þegar einstaklingur er fæddur inn í ákveðið munstur þá er erfitt fyrir hann 

að brjótast út úr sínu meðfædda umhverfi bæði vegna erfða og uppeldis og síðan hvernig 

samfélagið stimplar viðkomandi. Ef þú ert af listafólki kominn þá er erfitt að brjótast undan 

væntingum samfélagsins um listhneigð, þó svo að það sé ekki snefill af hæfileikum fyrir hendi 
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og bókhald meira spennandi. Það er búið að innprenta okkur fyrirfram staðlaðar hugmyndir 

um stöðu og skipan einstaklinga, þannig að við ósjálfrátt flokkum viðkomandi um leið og upp 

kemst úr hvaða þjóðfélagsstétt hann er (Gestur Guðmundsson, 2008, Oddný Eir Ævarsdóttir, 

2002). 

Þau þrjú meginhugtök sem ber að hafa í huga þegar kenningar Bourdieu eru skoðaðar og 

hann lagði hvað mest upp úr að skoða þjóðfélagshópa út frá eru í stuttu máli þessi: 

Vettvangur → sem er kerfi aðstæðna milli persóna sem eiga í mannlegum samskiptum 

um eitthvað sem er þeim sameiginlegt. Hver vettvangur getur lifað sjálfstæðu lífi og farið 

eftir sínum eigin leikreglum. 

Menningarauður → er sú þekking og menntun sem hver einstaklingur býr yfir og skilar út 

í samfélagið. 

Habitus → uppeldisleg forritun sem verður til þess að við gerum allt ósjálfrátt þegar allt 

annað er gleymt. 

(Gestur Guðmundsson, 2008). 

Bourdieu telur að menningarauður byrji inni á heimilunum með þeirri þekkingu sem er til 

staðar hjá uppalendum/fjölskyldu og það sé forsenda þess hvert við stefnum í lífinu. Með 

þessu áfram flyst sú þekking og kunnátta sem fyrri kynslóðir bjuggu yfir, en habitus sé svo 

nátengdur menningarauðnum að þessi tvö hugtök séu nánast órjúfanleg heild. 

Menningarauð er hægt að bæta við með námi innan menntastofnanna og þá um leið fyrir 

einstaklinginn að hækka í goggunarröð þjóðfélagshópsins sem viðkomandi tilheyrir. Hægt sé 

að safna menningarauði líkt og veraldlegum auð og nýta hann sér í hag. Hver listgrein og 

menningarkimi hefur sinn eigin menningarauð (Oddný Eir Ævarsdóttir, 2002, Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

Vettvangur er hugtak sem Bourdieu notaði til að skilgreina hópa og hvað þeir sem væru 

innan hópsins ættu sameiginlegt. Allir þeir sem eru innan hópsins vinna að sama markmiði 

eða sækjast eftir ákveðnum gæðum og móta sínar eigin leikreglur til að ná markmiðinu. Þar 

kemur inn í menningarauðurinn og hver menntastaða viðkomandi, er hversu hátt hann 

kemst í goggunarröðinni og getur þá jafnvel komist í æðri valdastöður (Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

Hægt er að beita hugtakinu „vettvangur” á hverja þá námsgrein sem er innan veggja 

skólasamfélaganna, íslenska er einn vettvangur, stærðfræði annar, náttúrufræði sá þriðji 

o.s.frv. þar sem hver námsgrein lítur þeim grunnleikreglum sem aðalnámsskrá grunnskólana 

setur þeim. Síðan er það kennara og nemenda að skapa þær óskráðu umferðarreglur sem 

þarf að hafa til að goggunarröð nemenda haldist og að móta leiðir til að ná settu markmiði. 

Síðan þurfa námsgreinarnar sem sjálfstæðir vettvangar að geta skarast (e. boundery 
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crossing) þannig að hver vettvangur styðji við annan og allt gangi eins og tannhjól í klukku 

(Gestur Guðmundsson, 2008, Engeström, Engeström og Kärkkäinen, 1995 ). 

Habitus er það hugtak sem var Boudieu mest hugleikið og hann skoðaði hvað mest. 

Habitusinn er það sem okkur er meðfætt og við lærum ómeðvitað frá fæðingu, það sem gerir 

okkur að þeirri persónu sem við erum. Þar sameinast bæði erfðafræði og lærð hegðun 

fjölskyldu og umhverfis, þar sem einstaklingur getur haft t.d. sterkt svipmót eða 

ættareinkenni, sem verður til þess að viðkomandi er strax stimplaður, síðan getur verið lærð 

hegðun t.d mállýska sem kemur upp um þann vettvang sem viðkomandi tilheyrir. Habitus er 

allt þetta smáa sem einkennir okkur ómeðvitað og kemur að lokum upp um þá 

þjóðfélagsstöðu sem við höfum (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Allt þetta litla og smáa sem við lærum ómeðvitað á lífsleiðinni t.d. að borða með lokaðan 

munn, þakka fyrir matinn, opna dyr fyrir aðra, virða umferðareglur eða segja “guð hjálpi þér” 

þegar einhver hnerrar er það sem einkennir okkur. Við áttum okkur ekki á hversu eðlislæg 

hegðunin, er fyrr en einhver utanaðkomandi brýtur óskrifuðu reglurnar okkar. Habitus er 

ekki það sem við lærum innan veggja menntakerfisins nema að litlu leyti, heldur er hann öll 

þau uppeldis- og umhverfisáhrif sem við verðum fyrir á lífsleiðinni (Oddný Eir Ævarsdóttir, 

2002, Gestur Guðmundsson, 2008). 

En hvað geta kenningar Bourdieu gert fyrir íslenskt menntakerfi til að bæta það? 

Samkvæmt Gesti Guðmundssyni (2008) er hægt að nota hugtakið um vettvang til að skoða 

ýmsa hluta menningar og menntakerfis og hvernig þessi tvö hugtök vinna bæði með og á 

móti hvort öðru. Hver skóli hefur sinn vettvang, sem síðan skiptist niður í minni vettvanga og 

hver þeirra verður að lifa sjálfstæðu lífi, ásamt því að vinna með öðrum vettvöngum. Þannig 

rúllar kerfið áfram eins og tannhjól í klukku en um leið og ójafnvægi verður þá eru vandræði í 

paradís (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Kenningar Bourdieu lögðu línurnar um þá hugmynd að ákveðin gjá væri til staðar milli 

einstakra heimila þegar tungumál menntakerfisins ætti í hlut og að sum börn stæðu betur að 

vígi í skólakerfinu eingöngu vegna uppeldis og menningarlegrar stöðu foreldra þeirra og því 

væri oft á tíðum sem skólakerfið verðlaunaði nemendur fyrir færni sem ekki væri endilega 

kennd í skólum heldur væri í höndum uppalenda og félagslegs stuðningsnets (Gestur 

Guðmundsson, 2008, Oddný Eir Ævarsdóttir, 2002). 

2.1.2 Howard Gardner 

Howard Gardner er fæddur 1943 í Bandaríkjunum, sonur þýskra flóttamanna og gekk sem 

barn í almenningsskóla í hverfinu sínu. Hann lærði á píanó og varð mjög fær píanóleikari en 

þar sem honum fannst námið í skólanum frekar létt, var það ekki fyrr en hann kom upp í 

háskóla sem áskoranir voru loksins honum að skapi. Í dag er Gardner þekktur sem 
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fræðimaður innan sál- og félagsfræði ásamt menntunarfræðum sem hann hefur starfað hvað 

mest við og þá sérstaklega eftir að hann setti fram stóru kenninguna sína um fjölgreindir 

(Lynn Melby Gordon, 2017, Gardner, 2011). 

Gardner setti fram kenningar sínar um fjölgreindir í byrjun sem gagnrýni á stöðluð 

greindarpróf í bók sinni „Frames of mind“ (1983) og var með því að reyna að auka skilning 

manna á hvernig stöðvar heilans virka. Allt sem við gerum eða framkvæmum þarf að notast 

við fleiri en eina greind og oftast þurfa 2 – 3 greindir að vinna saman, vildi hann meina. 

Fjölgreindarkenningin var mótsvar við þeirri flokkun innan veggja skólakerfisins í vestrænum 

samfélögum, í þá nemendur sem kunnu og ekki kunnu. Gardner fannst of mikil áhersla lögð á 

afmarkaða kunnáttu, að nemendur vissu frekar en skyldu og að það væri einungis eitt rétt 

svar við spurningunum, í staðinn fyrir að ýta undir gagnrýna og frjóa hugsun, þar sem 

nemendur geta greint frá verkefnum sínum frá fleiri sjónarhornum en einu (Gardner, 1983). 

Gardner kynntist fræðimanninum Erik Eriksson sem varð til þess að hann skipti frá 

klínískri sálfræði yfir í félags- og sálfræði, þar sem áhuginn lá í að rannsaka áður óþekkt efni. 

Hann var ekki fylgjandi þess að nota hefðbundin greindarpróf, þar sem þau væru of stöðluð 

og gæfu ekki rétta mynd af getu einstaklingsins. Ein af ástæðum þess að Gardner vildi 

rannsaka margbreytileika mannsheilans var, að þegar hann var í doktorsnámi þá opnaðist 

fyrir honum heill heimur eftir fyrirlestur sem hann hlustaði á um áhrif heilaskemmda. Síðan 

eftir að hafa gert rannsóknir á einstaklingum með heilaskaða, setti hann fram 

fjölgreindarkenninguna þegar niðurstöður bentu til þess að þó svo að ein greind sé útslegin 

þá eru aðrar sem geta orðið virkar í staðinn (Gardner, 1983, 2011). 

Þegar Gardner vann að rannsóknum sínum varðandi heilaskaða við Aphasia Research 

Center hjá Boston Veterans Administration Medical Center á listamönnum og öðrum 

hæfileikaríkum einstaklingum, komst hann að því að þó svo að einn hæfileiki eða greind 

hafði dottið út eða skaðast, þá gátu þær sem eftir voru alveg virkað jafn vel áfram. Hann setti 

því fram grunnpróf fyrir hverja greind, sem þurfti að standast til að geta kallast sjálfstæð 

greind en ekki bara hæfileiki eða sérgáfa (Gardner, 2011; Amstrong, 2001).  

Í bókinni „Fjölgreindir í skólastofunni“ eftir Tomas Armstrong, þar sem hann gerir 

kenningum Howards Gardner um fjölgreindir góð skil, kemur fram að Gardner telur að 

mannleg greind skiptist niður í átta eftirfarandi greindir: 

Málgreind → orð. 

Rök- og stærðfræðigreind → rökhugsun, sundurgreining. 

Tónlistagreind - heyrn, hljóð, tónlist, hlustun. 

Líkams -, og hreyfigreind → snertiskyn, hreyfing, beiting verkfæra, líkamsbeiting. 

Samskiptagreind - samvera, samskipti, samvinna. 
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Sjálfsþekkingargreind → sjálfsvitund, sjálfmynd, sjálfstæði. 

Rýmisgreind → sjón, myndir, ímyndun, heild.  

Umhverfisgreind - gagnagrunnur, þekking, sundurgreining. 

(Armstrong, 2001). 

Til rökstuðnings tók Tomas Armstrong saman þá átta þætti sem talið var að legðu 

línurnar fyrir mælikvarða á greindir: 

Afleiðingar heilaskaða og staðsetning greindar í heilanum → Heilaskemmdir virðast bara 

hafa áhrif á eina greind, eftir því hvar skemmdin verður. 

Skilgreinanlegur hámarksárangur og þroskaferli greindar → Allar greindir koma í ljós á 

ákveðnu tímabili í frumbernsku, en toppa á mismunandi tímum á lífsleiðinni þar sem þær 

virðast hafa sitt eigið þroskamunstur. 

Afburðagreint fólk, ofvitar og aðrir frávikshópar → Þeir einstaklingar sem hafa yfirburða 

greind á einu sviði, en aðrar greindir virka varla.  

Sögulegt samhengi og þróunarsaga → Hellaristur hafa verið skoðaðar í sögulegu 

samhengi sem og fornleifar en þar hafa fundist merki bæði um hljóðfæri og tákn um 

málgreind. 

Rannsóknir í tilraunasálfræði → Hver greind starfar sjálfstætt fyrir sig og hefur verið sýnt 

fram á það með rannsóknum. Tilraunasálfræði beitir tilraunaaðferð náttúruvísinda við 

rannsóknir á heila og hegðun manna (Heiða María Sigurðardóttir, 2005) 

Sálfræðilegar mælingar → Til að geta talist greind, þarf að uppfylla formlegt próf því til 

sönnunar. 

Táknkerfi og tákn → Hver greind hefur sitt eigið táknkerfi eða nokkurskonar tungumál. 

Greining á kjarna greindar → Hver greind virkar eins og fruma, með helling af líffærum en 

þarf samt kjarna til að allt virki eins og á að gera. 

(Armstrong, 2001). 

Gardner setti fram fjögur lykilatriði sem bæri þó að hafa í huga þegar fjölgreindir eru 

skoðaðar: 

Hver einstaklingur hefur yfir öllum greindunum að ráða → greindir vinna saman á 

sérstæðan hátt. 

Flestir einstaklingar geta þróað hverja greind fyrir sig til að hún nýttist → allt fari það þó 

eftir örvun umhverfisins. 

Greindirnar starfa saman eftir flóknu munstri → Það þarf vanalegast að nota allar 

greindirnar til að leysa eitt verkefni. 
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Hver greind getur virkað mismunandi á hverju sviði fyrir sig → liggur í færni hvers 

einstaklings innan greindarinnar, t.d. góður í hugarreikningi en vonlaus í excelvinnu. 

(Armstrong, 2001). 

Það sem Gardner telur að mestu máli skipti sé að allar greindir virki saman og styðji við 

hvora aðra til að þær nýtist sem best. Það sem gerist oft við heilaskaða, er að ein greind 

dettur út og þá verða aðrar greindir að koma sterkari inn til að brúa bilið. Venjuleg 

manneskja nýtir að meðaltali fjórar greindir í einu við daglegar athafnir og því eiga þeir sem 

hafa ekki nema eina greind mjög sterka oft erfiðara með að fóta sig í daglega lífinu (Gardner, 

1983, Armstrong, 2001). 

Fjölgreindarkenningin fellur vel innan tómstundarammans þar sem börn og ungmenni 

velja sér tómstundaiðkun eftir þeirri greind sem er sterkust hjá þeim. Ef viðkomandi velur sér 

tómstundastarf sem ekki hentar og hreinlega leiðist þá er sá vettvangur rangur en þá er oft 

um að ræða að t.d. foreldrar hafi ætlað einstaklingnum annað. Þá kemur til habitusin hans 

Bourdieu sem segir við lærum ómeðvitað og af umhverfinu. 

2.2 Hugtök og flokkun 

Til að geta skoðað niður í kjölinn þá þætti sem snúa að menntun og frítíma barna og 

ungmenna, þarf að skoða hvað hugtökin þýða sem verið er að fjalla um. Hér fyrir neðan 

verður farið yfir þau meginhugtök sem skipta mestu máli í áframhaldinu. Mörg þessara 

hugtaka erum við að nota í daglegu lífi, án þess að vita alveg eða hafa fullan skilning á inntaki 

þeirra. Það þarf að útvíkka og auka skilninginn á því hvað er bak við hugtökin, til bæði að 

hafa hugmynd um fræðilega hlutann og geta lesið út úr þeim rannsóknum sem gerðar hafa 

verið. Með því að skilja það sem við erum að lesa og ná megininntaki þeirra fræðilegu þátta 

sem verið er að fjalla um, er engin vafi á því um hvað er verið að skrifa. 

Þau hugtök sem verða skilgreind í framhaldinu snúa öll að menntun og því sem börn og 

ungmenni gera í sínum tíma utan menntastofnunar og heimilis. Hugtökin marka þann ramma 

sem er utan um það athæfi sem við teljum vera nám innan menntastofnunar, frítíma og 

skipulagt starf í frítíma. Mörkin milli daglegra þátta/vettvangs í lífi okkar hafa verið 

árhundruð að þróast, eftir því sem ánauð og kvaðir fyrri alda hafa horfið og hver 

einstaklingur orðið meira sjálfráður (Eygló Rúnarsdóttir,2017). 

Notkun lykilhugtaka hafa verið með ólíkum hætti þar sem hugmyndum manna ber ekki 

saman um hvað liggur að baki. Hugtökin hafa þróast jafnóðum eftir því sem þau eru notuð á 

vettvangi og hvernig þau hafa verið þýdd af þeim sem koma nálægt þessum málaflokki. 

Oftast er vísað til frítíma og tómstunda með tvennum hætti, oft sem tíma og svo 

viðfangsefnis og/eða athafna (Alfa Aradóttir, Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís 

Valdimarsdóttir , 2017). 
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Þau hugtök sem eru notuð hvað mest með ólíkum hætti eru frítími, frístundir og 

tómstundir og algengast er að þau séu notuð til að skilgreina athafnir, viðfangsefni eða sem 

tími. Allt fer þetta eftir því hvaða meining er lögð í hugtakið, hvort að það sé já-, eða 

neikvætt. Einnig skiptir miklu máli hvernig og úr hvaða tungumáli hugtökin eru þýdd, til að 

merking þeirra sé sambærileg (Eygló Rúnarsdóttir, 2017). 

2.2.1 Hugtakið frítími 

Hugmyndin um frítíma hefur nokkuð skýran sess í hugum flestra, en hann byggir á því að 

hluti hans sé bundinn því að einstaklingurinn þurfi að sinna vinnu, skóla eða einhverju því 

sem er bundið tilteknum tímaramma. Mannskepnan hefur gengið í gegnum mörg tímabil 

sem flest snerust um að nýta allan þann tíma sem hægt var til að lifa af og því var engin 

aukatími afgangs. Smám saman fór frítími að þróast, þar sem hinir ríku höfðu meiri tíma til 

að sinna því sem þeir vildu, þar sem þeir réðu yfir vinnuafli. Eftir því sem samfélagið steig 

framfaraskref í átt að iðnbyltingu, fór vinnutími að verða afmarkaðri og þá myndaðist auður 

tími sem kallaðist frítími (Árni Guðmundsson, 2017). 

Frítími hefur verið háður stöðu einstaklingsins í samfélaginu í gegnum aldirnar, þeir 

stéttlægstu réðu ekki sínum tíma sjálfir, miðstéttin réði sér aðeins meira, en þeir hæst settu 

höfðu allan þann frítíma sem þau vildu. Oft voru þeir lægst settu notaðir sem skemmtiefni 

fyrir hástéttina, sem þurfti afþreyingu í frítímanum. Frítími hefur einnig tengst 

trúarbrögðum, þar sem helgidagar hafa komið til. Einn dagur vikunnar átti t.d. að fara í 

trúarlegar athafnir, auk annarra auka helgidaga s.s. fæðingar og upprisu Jesú Krists (Árni 

Guðmundsson, 2017). 

Með iðnbyltingunni urðu til skarpari skil milli þess sem er skilgreint sem vinnutími annars 

vegar og frítími hins vegar. Vinnutími eru þær aðgerðir innan ákveðins tímaramma þar sem 

við þiggjum eða fáum laun fyrir, en frítími eru þær stundir sem ekki eru innan ramma 

stimpilklukkunnar og gefa ekki af sér nein laun önnur en ánægju. Iðnbyltingin batt  niður 

samfélagið til að vinna eftir fyrir fram áætluðum tímum, þannig að flestir unnu á sama tíma 

og voru líka með lausan tíma með öllum hinum (Árni Guðmundsson, 2017). 

Eftir því sem aðstaða batnaði og frístundastarfsemi fékk húsnæði til viðvarandi starfs, 

jókst skipulögð starfsemi og fór að verða fastur þáttur í tilverunni. Með þessari þróun varð til 

markvissara tómstunda-, og félagsstarf (Árni Guðmundsson, 2017). 

2.2.2 Hugtakið tómstundir 

Hvernig skilgreinum við hugtakið tómstundir og hvað felur það í sér þannig að við getum lagt 

sem bestan skilning í það. 
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Í æskulýðslögum (nr. 70/2007) er fjallað um hugtakið æskulýðsstarf og hvernig það 

tengist við skipulagt tómstundastarf. Orðið tómstund hefur samkvæmt orðabók merkinguna 

„frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna skyldustörfum” (Snara, e.d., Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009), skilgreina í grein sinni orðið 

tómstundir sem þátttöku í tómstundastarfi, íþróttum, listum og þess konar viðburðum sem 

eru á vegum samtaka eða félaga skipulagðar utan skólatíma. Tómstundir eru mitt á milli 

skólatíma og frístunda og er það notað yfir það sem er skipulagt er í frítímanum. 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) kemst að þeirri niðurstöðu eftir að hafa leitað fanga víða, 

að tómstundir séu álitnar andstæða vinnu og sá tími sem eftir er þegar vinnu, líkamlegum 

nauðsynjaverkum og skyldustörfum er lokið, einnig skipti gæði tímans máli. Erfitt hafi samt 

reynst að njörva hugtakið fast niður, þar sem tímaramminn sem ætlaður er fyrir tómstundir 

getur falið í sér aðra ástundun. Fólk velur sér oft að gera tvo til þrjá hluti í einu sem allir geta 

flokkast sem tómstundir, þar sem hægt er að draga lærdóm af þessum tilteknu athöfnum. 

Einnig þurfa tómstundirnar að hafa í för með sér ánægju, merkingarbæra reynslu, ánægju og 

jákvæð áhrif ásamt frelsi til að velja. Þegar iðkendur velja sjálfir á milli frítíma og tómstunda, 

hefur það leitt í ljós að innri áhugahvöt, frelsi og innri ánægja er það sem þeir telja að sé 

grundvallarforsenda að viðkomandi aðgerð kallist tómstund (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Loka niðurstaðan í grein Vöndu (2010) um skilgreiningu á tómstundum varð þessi 

„Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir eru því 

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

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um 

tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með 

sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á 

lífsgæðum” (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010:8). 

Má segja að þarna hafi Vanda komið fram með skýran greinarmun á tómstundum og 

frítíma, sem hægt sé að nota til að auka skilning á hugtökunum. Því má bæta við að 

samkvæmt skilgreiningu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna táknar hugtakið tómstund: „Að 

hafa tíma og frelsi til að gera það sem börn og ungmenni langar til”  (Sameinuðu Þjóðirnar, 

2008). 

Hugtakið tómstundir var samt fyrst þegar var byrjað að notast við það, litið frekar 

neikvæðum augum. Talið var að hugtakið vísaði til tómra stunda sem þyrfti að fylla af 

einhverskonar viðfangsefnum. Þetta væri tómarúm sem myndaðist milli skylduverka s.s. 

vinnu og heimilis og þar þyrftu að vera einhverskonar verk í gangi (Eygló Rúnarsdóttir,2017). 
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2.2.3 Hugtakið frístund 

Amalía Björnsdóttir og Börkur Hansen (2009) skilgreina hugtakið „frístund“ sem afþreyingu 

og viðfangsefni sem börn og unglingar fást við í sínum frítíma á eigin vegum. Oft á tíðum eru 

hugtökin frístund og tómstund samtvinnuð og notuð yfir allt sem börn og ungmenni gera 

fyrir utan heimili og skóla (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). Frístund er líka oft notað sem 

samheiti hugtaksins frítími og vísar þá til bæði tíma í daglegu amstri einstaklings og svo til 

athafna og viðfangsefna (Eygló Rúnarsdóttir, 2017) 

Þegar talað er um skipulegt starf er meiningin að það sé fastur viðburður, þar sem 

einhverskonar nám á sér stað en óskipulagt starf er kynningarfundur eða opið hús t.d. hjá 

skátum (Árni Guðmundsson, 2017).  

2.2.4 Flokkun á námi 

Nám fer fram nánast hvar sem er og við hvaða aðstæður sem er, en það er skilgreint í nokkra 

flokka, þó svo að við tengjum yfirleitt hugtakið „nám“ við það sem gerist innan formlegra 

skólaveggja: 

Formlegt nám (e. formal learning) → fer fram innan veggja skólakerfisins. Fer eftir 

skilgreindri og fastsettri námskrá sem sett er fram af stjórnvöldum og nemandinn hefur 

lítið val eða stjórn á því sem á að læra (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). 

Óformlegt nám (e. informal learning) →  þátttaka er af fúsum og frjálsum vilja án þess 

að það sé skylda. Þarna hefur nemandinn/unglingurinn allt vald um hvort að hann lærir 

og hvað. Óformlegt nám er skilgreint sem sá lærdómur, þroski, og hæfni sem við 

göngum í gegn um í skóla lífsins og í samskiptum okkar við aðra, t.d. fjölskyldu og félaga 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). 

Óformbundið nám (e. non-formal learning) →  nám sem gerist „óvart“ og byggist alla 

jafna á samtali. Hugtakinu er ætlað að brúa bilið á milli formlegs og óformlegs náms sem 

námsvettvangur (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). 

Óformleg nám (e. informal learning) →er sá vettvangur þar sem þátttakan gefur 

viðkomandi tækifæri til að öðlast menntandi reynslu, sem getur þroskað og eflt 

lýðræðisvitund (Alfa Aradóttir, Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, 

2017). 

2.3 Kennslufræði 

Til eru margar kennsluaðferðir og sú sem hefur verið hvað mest notuð, er fyrirlestraformið 

þar sem kennarinn stendur fyrir framan nemendur og heldur einræðu um námsefnið. Þessi 

aðferð hefur verið notuð allt frá tímum forn Grikkja (Haukur Már Helgason, 2000) en 

bókalestur og ritun fylgja gjarnan þessari tegund náms og hentar misvel nemendum. Í dag 
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eru viðurkenndar kennsluaðferðir orðnar allmargar og fara eftir menntastefnu hvers 

þjóðríkis fyrir sig, en þær tvær sem henta umfjöllunarefni verkefnisins eru einstaklingsmiðað 

nám og skóli án aðgreiningar. 

Einstaklingsmiðað nám byggir á því sem nemandinn getur gert sjálfur eftir sínum eigin 

námsaðferðum, á meðan lokaútkoman verður sú sem menntastofnunin vill fá fram. Því 

hentar hún þeim sem eiga við námserfiðleika að stríða á einhvern hátt og geta ekki fylgt hinu 

hefðbundna fyrirlestraformi. Skóli án aðgreiningar gerir öllum nemendum kleift að stunda 

nám óháð fötlun, á þeim stað sem þeim hentar best, mörkin milli nemenda hverfa og 

nemendur læra að taka tillit til hvors annars (Ingvar Sigurgeirsson, 2003).  

2.3.1 Einstaklingsmiðað nám 

Í einstaklingsmiðuðum námsaðferðum er kennslan sniðin að einstaklingsmiðuðum þörfum 

nemanda Nemandanum er frjálst að læra hvaða fag sem hann vill þegar það hentar honum. 

Þarna kappkostar kennarinn að koma með eins sveigjanlegum hætti á móts við nemandann 

og hægt er. Í staðinn tekur nemandinn ábyrgð á eigin námi og ástundun. Einstaklingsmiðuð 

kennsla hentar vel með námsaðferðum, eins og skóla án aðgreiningar. Oft er þessum tveimur 

námsaðferðum ruglað saman og haldið að þær séu ein og sama aðferðin þar sem þær snúast 

um sömu þætti sem lúta að nemandanum (Ingvar Sigurgeirsson, 2003). 

Einstaklingsmiðaðar kennslu  eru ekki nýjar af nálinni og má rekja hugmyndafræði þess 

alla leið til uppeldisfrömuða á borð við Jean - Jacques Rousseu (1712 - 1778). Kunnastir eru 

líklega John Dewey (1859 - 1952) sem er þekktur fyrir kenningar sínar um nám og svo Jean 

Piaget (1896 - 1989) sem kom fram með kenninguna um félagslega hugsmíðihyggju. 

Fjölgreindarkenning Howards Gardner kemur þarna sterk inn sem hugmynd um 

einstaklingsmiðaða kennslu, til að styrkja hugmyndir og sjónarmið út frá rannsóknum um 

virkni heilans (Ingvar Sigurgeirsson, 2003). 

Þegar námsstíll nemenda er skoðaður til að færa rök fyrir einstaklingsmiðaða kennslu, 

hefur komið í ljós að mismunandi aðferðir henta einstaklingum og því betur sem komið er til 

móts við þá, því betur gengur viðkomandi nemanda að fást við námið. Þetta verður til að 

nemandinn nær að læra á sínum hraða og í þeim námslotum sem hann kýs (Tomlinson, 

2003). 

2.3.2 Skóli án aðgreiningar 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008er kveðið á um að skólar skuli vera án aðgreiningar, 

þ.e.a.s. opnir einstaklingum á aldrinum 6 - 16 ára, sem vilja stunda grunnskóla. Það má ekki 

vera nein mismunun af neinu tagi, sem komið gæti í veg fyrir skólagöngu viðkomandi 

(Alþingi, 2008). Hugtakið sjálft á sér djúpar rætur í hugmyndum um lýðræðislega þátttöku, 
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jöfnuð og félagslegt réttlæti ásamt borgaralegum skyldum í anda John Dewey (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2003). 

Skóli án aðgreiningar hefur átt sér langa sögu en undir ýmsum öðrum nöfnum, s.s. 

normalisering, blöndun, eða skóli margbreytileikans. Þarna fara saman margar ólíkar víddir 

sem sprottnar eru af menningar-, og félagslegum, siðfræðilegum, sálfræðilegum og 

sögulegum þáttum sem varða félagsfesti viðkomandi einstaklinga og hópa. Hugtakið nýtist 

við túlkun og greiningu á starfsfólki, nemendum, aðstæðum nemendahóps hvort sem er í 

bekk, skóla eða innan skólasamfélagsins (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára 

Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðadóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 

2014). 

samantekt 

þegar fræðilegi bakgrunnurinn er skoðaður út frá megin rannsóknarspurningunni sem snýr 

að því hvort að nemendur geti nýtt tómstundaiðkun inn í námskrá grunnskólana þá sýna 

bæði Bourdieu og Garnder fram á að einstaklingurinn mótast af umhverfi sínu sem og 

erfðum. Því ætti að vera möguleiki á að segja til um bæði hvaða námsleið og tómstundir 

viðkomandi mun tileinka sér á unglingsárunum. Við veljum okkur t.d. tómstundir eftir því 

hvaða greind er sterkust og út frá þeim habitus sem við ölumst upp í.  

Með því að skoða þau hugtök sem hvað mest eru notuð þegar tími barna og ungmenna 

er skilgreindur þá myndast meiri rammi um það sem haft er fyrir stafni. Hugtökin hafa í 

gegnum tíðina verið misvísandi en með því að skilgreina og ramma þau inn þá verður 

tómstundastarf bæði innan skólanna sem og tómstundaaðila samstilltara og 

merkingarmeira. 

Einstaklingsmiðað nám og skóli án aðgreiningar eru stefnur í skólastarfi sem eru „inn“ í 

dag og verið er að vinna eftir í skólum. Fjölgreindarkenningin fellur vel að báðum stefnum 

þar sem verið er að vinna með einstaklinginn á hans forsendum og námshraða. Bourdieu 

segir okkur frekar hvernig er hægt að lesa í bakgrunn nemandans til að geta séð hvernig 

hann mun spjara sig sem einstaklingur ásamt því hverju má búast við varðandi námsval. 
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3. Lög og reglugerðir um æskulýð, skóla og félagasamtök 

Til að ólík kerfi geti unnið saman sem ein heild þurfa að vera til lög og reglugerðir sem á að  

fara eftir, sem leiðbeina skólastjórnendum, tómstundafulltrúum og þeim sem koma að allri 

þeirri ólíku starfsemi sem lítur að börnum og ungmennum í leik og starfi. Ef upp koma 

einhver vafamál þá er til fast mótaður rammi sem öllum aðilum ber að fara eftir bæði í 

landinu og heiminum öllum meðtöldum til að sem bestu lausnirnar og úrræðin séu möguleg. 

Til eru lög frá Alþingi um æskulýðsstarf, grunnskóla og þau félagasamtök sem starfa í 

kringum börn og ungmenni. Síðan er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

sem allar aðildaþjóðir þurfa að vinna eftir. Barnasáttmálinn er stór og veigamikill þáttur sem 

þarf að skoða vandlega og vinna eftir þegar lög og reglugerðir eru endurskoðaðar bæði hvað 

varðar skóla og sveitarfélög. 

Tekin verða sérstaklega fyrir lög frá Alþingi um grunnskóla síðan 2008 og æskulýðslög 

síðan 2007, ásamt því að skoða frumvarp til laga er varða félagasamtök til almannaheilla. 

Gert verður grein fyrir Félagi fagfólks í frítíma verður  þar sem þarna er um að ræða nýtt og 

metnaðarfullt félag sem í framtíðinni kemur til með að styðja við bakið á 

tómstundafræðingum og því faglega starfi sem þeir vinna innan sveitarfélaga. Barnasáttmáli 

Sameinuðu Þjóðanna er stór þáttur sem verður að skoða vel í þeim atriðum sem lúta að 

börnum og ungmennum og eru sérstaklega teknar fyrir þær greinar sem snúa að menntun og 

tómstundum barna og ungmenna. 

Öll umfjöllun kaflans lítur að því að skoða hvernig stjórnsýslan stýrir því að börn og 

ungmenni eigi að stunda skóla og síðan hvernig aðalnámskrá setur niður hvað skal kunna. 

Hvaða áhrif hefur stjórnsýslan á æskulýðinn með því að hafa stjórnsýslulög sem ákvarða 

ramman utan um tómstundir. Síðan er það Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem ekki má 

sniðganga og þarf ætíð að vera til aðhalds stjórnsýslunni. 

3.1 Lög um æskulýðsstarf 

Í gildi eru æskulýðslög nr. 70/2007. Strax í fyrstu grein laganna er tekið fram að með 

æskulýðsstarfi sé átt við skipulagða tómstunda- og félagsstarfsemi þar sem börn og 

ungmenni starfi saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem 

þau sjálf meta að verðleikum. Einnig skuli miða að því að auka lýðræðisvitund og mannkosti 

þátttakenda (Alþingi, 2007). 

Í 2. grein laganna segir að lögin gildi um starfsemi félagasamtaka og félaga sem eru á 

frjálsum áhugamannagrundvelli, þar sem félagastarfsemin byggist fyrst og fremst á 

sjálfboðastarfi og eigin fjármagni. Einnig eigi þetta við um æskulýðsstarf á vegum 

sveitafélaga og ríkis ásamt skólum (Alþingi, 2007). 
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Tekið er sérstaklega fram í IV. kafla, 10. grein að það skuli miða við að þeir sem starfi með 

eða hafi einhverskonar umsjón með börnum og ungmennum í hverskonar æskulýðsstarfi 

skuli vera lögráða, hafi þjálfun, tiltekna þekkingu, menntun ásamt reynslu af þesskonar 

störfum (Alþingi, 2007). 

3.2 Lög um grunnskóla 

Í 15. gr. laga um grunnskóla kemur fram að skólastjóra sé heimilt að veita undanþágu frá 

skyldunámi nemanda í tiltekinni námsgrein, svo fremi sem gild rök séu fyrir hendi. Einnig sé 

skólastjóra heimilt að viðurkenna nám sem jafngildir grunnskólanámi þrátt fyrir að vera utan 

grunnskólans. Ef foreldrar barns á skólaskyldualdri sækja um tímabundna undanþágu eða að 

öllu leyti í einstakri námsgrein er heimilt að veita undanþáguna ef til þess eru gildar ástæður 

(Alþingi, 2008). 

Í 26. grein. laganna um val í námi er tiltekið að heimilt sé að meta skipulagt nám sem er 

stundað utan grunnskólans og aftur tiltekið að hægt sé að meta þátttöku í félagslífi, 

atvinnulífi, sjálfboðaliðastarfi og íþróttum svo lengi sem það falli að markmiðum 

skólastarfsins (Alþingi, 2008). 

Sérstaklega er til þess tekið í 33. gr. laga um grunnskóla, að í öllum grunnskólum landsins 

skuli nemendur eiga þess kost að taka þátt í félags- og tómstundastarfi, sem bæði gæti verið 

liður í daglegu starfi eða partur af kennslu utan hefðbundins skólatíma. Öllum börnum á 

yngsta stigi grunnskóla skal gefast kostur á að sækja þjónustu frístundaheimila, þar sem 

nemendur séu innan frístundavettvangs þar sem skipulag skal miðast við þarfir, þroska og 

áhuga hvers nemanda fyrir sig (Alþingi, 2008). 

Skýrt kemur fram í 33. grein laganna að á frístundaheimilum gildi almenn ákvæði laga og 

reglugerða sem sett eru fram til að tryggja öryggi, velferð, réttindi, skyldur og 

tilkynningaskyldur auk ráðningabanns á grundvelli laga um sakavottorð (Alþingi, 2008). 

Mennta- og menningarráðuneytið sér um að gefa út viðmið um gæði frístundastarfs og 

hvert einstakt hlutverk, skipulag, markmið, starfshættir, starfsaðstæður ásamt menntun 

starfsfólks og stjórnun. Allt er þetta gert í samráði við Samband Íslenskra sveitafélaga, en 

sveitafélögin fara með faglegt forræði frístundaheimilanna og sjá um að skipuleggja 

starfsemi þeirra og rekstrarform þar sem samþætting frístunda- og skólastarfs og þarfir 

barna eru höfð að leiðarljósi (Alþingi, 2008).  

3.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins – Barnasáttmálinn 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti Barnasáttmálann 20. nóvember 1989 sem var 

undirritaður 26. janúar 1990, en fullgiltur 28. október 1990 af Íslands hálfu og öðlaðist gildi 

27. nóvember 1992 (Námsgagnastofnun, e.d.).  Með þessum samningi eru aðildarríkin að 
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samþykkja þær meginreglur, að allt fólk eigi rétt á grundvallarmannréttindum þá sérstaklega 

börn. Börn skuli hafin yfir allan vafa þegar kemur að réttindum þeirra til áhyggjulausrar 

barnæsku, án tilliti til trúarbragða, litarháttar, aðstöðu eða forsögu barnsins 

(Námsgagnastofnun, e.d.).   

Í 28. grein Barnasáttmálans viðurkenna aðildarríki hans rétt barnsins til menntunar og að 

öll börn skuli njóta sömu tækifæra, t.d. til ókeypis grunnmenntunar og þróa skuli margskonar 

framhaldsmenntun ásamt starfsmenntun til að sem flest börn geti notið menntunar. Séð skal 

til þess að ráðgjöf og upplýsingar um starfsval og nám séu aðgengilegar fyrir börn, ásamt því 

að gerðar séu ráðstafanir til að nemendur stundi skóla/nám reglubundið og hverfi ekki úr 

námi vegna bágra aðstæðna. Alþjóðleg samvinna skal höfð um menntamál, til að greiða fyrir 

útrýmingu á vanþekkingu og ólæsi, ásamt því að efla aðgang að nútímakennsluaðferðum, 

ásamt vísinda og tækniþekkingar (Námsgagnastofnun, e.d.).   

Samkvæmt 29. grein Barnasáttmálans þá skal menntun barna beinast að því að þroska og 

rækta persónuleika, ásamt líkamlegri og andlegri getu þeirra. Barnið  skal móta með sér 

virðingu fyrir mannfrelsi, mannréttindum og þeim grundvallarsjónarmiðum sem lúta að 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig skal barnið vera undirbúið til að lifa ábyrgu lífi og eftir 

þeim sjónarmiðum sem Barnasáttmálinn setur fram um kynjajafnrétti, umburðarlyndi, frið, 

þjóðerni og allt sem lítur að mannlegum samskiptum til að þessir þættir gangi sem best fyrir 

sig ( Námsgagnastofnun, e.d.).   

Sérstaklega er tekið fram í 31. grein sáttmálans að viðurkenndur sé réttur barns til 

tómstunda og hvíldar ásamt því að stunda skemmtanir og leiki sem hæfa þeirra aldri, auk 

þess að geta tekið þátt í listum og menningarlífi án hindrana (Námsgagnastofnun, e.d.).    

3.4 Frumvarp til laga um félagasamtök til almannaheilla 

Lagt var fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015 -2016 frumvarp til laga um félagasamtök til 

almannaheilla. Samanber 1. grein þessa frumvarps um félög sem eru starfrækt eða stofnuð 

samkvæmt samþykktum, til að efla ákveðin skýrt afmörkuð málefni til almannaheilla, en ekki 

í ágóðaskyni fyrir þátttakendur (Stjórnarráðið, 2018). Félagasamtökum er gert að fara eftir 

tilsettum samþykktum samkvæmt 5. grein um stofnun félags til að hægt sé að skrá hið 

nýstofnaða félag löglega (Stjórnarráðið, 2018). 

3.4.1 Félag fagfólks í frítímaþjónustu  

Félag var stofnað um fagfólk í frítímaþjónustu í maí 2005 fyrir þá fagaðila sem starfa á 

vettvangi frítímans, en í kringum þúsund einstaklingar starfa í frístundaheimilum, 

ungmennahúsum, í félagsmiðstöðvum, frístundamiðstöðvum og skrifstofum sem sinna 

æskulýðsmálum. Tilgangur félagsins er að leggja áherslu á sérþekkingu í frítímaþjónustu og 
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mikilvægi hennar, ásamt því að vera stjórnvöldum til ráðgjafar og auk þess að vera 

leiðbeinandi í faglegri umræðu (Félag fagfólks í frítímaþjónustu, e.d.). 

Félag fagfólks í frítímaþjónustu samþykkti á aðalfundi félagsins hinn 28. maí 2009 

siðareglur, sem ætlaðar eru sem leiðarljós til grundvallar starfinu. Virðing fyrir manngildum 

og sérstöðu hvers einstaklings, ásamt trú á getu viðkomandi til að nýta hæfileika sína til hins 

ýtrasta, er sá grunnur sem siðareglurnar ganga út frá (Félag fagfólks í frítímaþjónustu, e.d.). Í 

siðareglunum kemur fram í 5. grein þar sem segir að fagfólk í frítímaþjónustu skuli kynna sér 

reglugerðir og lög sem gilda um þeirra starfsvettvang (Félag fagfólks í frítímaþjónustu, e.d.). 

Samantekt 

Það er nauðsynlegt að skoða vel þau lög sem stjórnsýslan þarf að vinna eftir til að vita hvaða 

vörður marka leiðina. Síðan þarf að taka tillit til þátta eins og Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna því hann leggur línur fyrir allt barna og ungmennastarf þeirra landa sem vinna 

undir honum. Þarna eru tveir stórir og leiðbeinandi þættir sem allt regluverkið þarf að taka 

tillit til. 

Með því að skoða frumvarp til laga um félagasamtök ásamt því sem félag fagfólks í 

frítímaþjónustu er að gera, þá er ljóst að það er mikill metnaður í að koma málum 

tómstundafræðinga sem best frá garði og að starfið sé sem sýnilegast. Félag fyrir fagfólk er 

nauðsynlegt sérstaklega þegar aukning er í útskriftum á tómstundafræðingum til að halda 

utan um hópinn. Einnig eru þessi samtök nauðsynlegt aðhald fyrir stjórnsýsluna til að gerðar 

verði kröfur um endurbætur á stjórnsýslulögum til samræmis við Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna.  
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4. Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað að vera rammi fyrir kennara, nemendur, foreldra, 

stjórnendur og starfsfólk innan skólakerfisins og birtir heildarsýn um þá menntastefnu og 

menntun sem felst í þeim lögum sem gilda þá stundina (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 11, 

2013). Aðalnámskráin á að leggja línurnar fyrir leik-, grunn-, og framhaldsskóla í skólastarfi 

bæði fyrir kennara, foreldra og nemendur, bæði hvað varðar starfsreglur sem kennurum er 

ætlað að fara eftir og svo þau viðmið í námi sem nemendum er ætlað að ná. Sérstaklega er 

tiltekið hlutverk skólans og fagmennska kennara, þar sem sérstaklega er nefnd á bls. 13 að 

nám og menntun eigi sér stað á fleiri stöðum en bara í skólum, eins að það hvíli á kennurum 

ekki bara sú skylda að miðla þekkingu til nemenda sinna, heldur sjá til þess að þeir hafi 

tækifæri á að afla sér leikni og þekkingar, efla frjóa hugsun og örva starfsgleði (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Það er tiltekið sérstaklega í aðalnámskrá grunnskóla á bls. 139  að 

menntun sé ævilangt ferli. 

Á bls. 38 í aðalnámskrá er sérstaklega tekið til þess að námshæfni sé undirstöðuþáttur í 

öllu skólastarfi og byggist þar af leiðandi á sjálfsskilningi nemandans, þ.e.a.s. að nemandinn 

þekki eigin styrk- og veikleika og eigi þar af leiðandi að geta tekið eigin ákvarðanir út frá því. 

Að geta aflað sér þekkingar og leikni eftir fleiri en einni leið, telst vera námshæfni sem kemur 

með því að ná tökum á tæknimiðlum, ná valdi á að nýta sér samskipta- og upplýsingatækni 

ásamt því að notast við heimildaleit bæði á söfnum og í gagnabönkum. Einnig eigi að nýta 

mannauð nærsamfélagsins sem byggir á reynslu fjölskyldu og foreldra (Aðalnámskrá 

grunnskólana, 2013). 

Nám í grunnskóla hefur það að meginmarkmiði að stuðla að aukinni þekkingu, leikni og 

hæfni nemandans til að takast á við áskoranir bæði innan veggja skólans og í daglegu lífi Þess 

vegna er mikilvægt að fjölbreytni í valgreinum unglingastigs sé aukin til að tengja nám við 

veruleika. Tengingin snýr að mörgum þáttum s.s. listum, menningu, atvinnulífi og félags og 

tómstundastarfi. Við þetta verða samskipti við aðra vettvanga auðveldari (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Ef foreldrar óska eftir tímabundinni þátttöku barna sinna í atvinnulífi, sem og félagslífi, 

skipulögðu sjálfboðaliðastarfi eða íþróttum, þá er grunnskólanum það heimilt að veita leyfi 

svo fremi sem það stuðli að markmiðum skólastarfsins. Einnig er heimilt að meta nám sem er 

stundað t.d. listaskóla eða málaskóla. Ekki má meta meira en 160 mínútur á viku á skólaárinu 

hjá viðkomandi nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:50). 
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4.1 Viðmiðunarstundaskrá 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er sett fram viðmiðunarstundaskrá sem sýnir hlutfallslegt 

vægi milli námsgreina og námssviða. Hver grunnskóli ákveður fyrir sig hvort kenna eigi 

námsgreinar og námssvið aðgreind eða samþætt, en gæta þarf að því að námið verði sem 

heildstæðast. Í viðmiðunarstundaskránni er áætlaður tími gefinn upp í mínútum á viku 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Undir náttúrugreinar flokkast meðal annars náttúrufræði, eðlisvísindi, efnafræði, 

jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt. Heildartími sem nemendur fá í 1.-4.bekk í 

náttúrugreinum er 420 mínútur á viku, 340 mínútur í 5.-7.bekk og 360 mínútur í 8.-10.bekk. 

Samanlagt er þetta einungis 8,33% af heildartíma nemenda á grunnskólagöngu sinni svo 

dæmi sé tekið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:52).  

Sérstaklega er til þess tekið í grein 16.2 á bls. 78 að skólastjóra sé heimilt að viðurkenna 

nám utan grunnskólans, eða hæfni nemanda sem jafngildir grunnskólanámi, t.d. annað 

tungumál, eða tónlistarnám. Heimilt er að meta sem nám í valgreinum þátttöku í félagslífi, 

íþróttum eða sjálfboðaliðastarfi á unglingastigi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

4.2 Lykilhæfni 

Til að stuðla að alhliða þroska nemandans þarf hann að búa yfir lykilhæfni sem tengist öllum 

námssviðum og snýr að honum sjálfum.  Þetta lýtur að miðlun, skapandi og gagnrýnni 

hugsun, tjáningu, samvinnu, sjálfstæði, ásamt ábyrgð og mati á eigin námi. Þetta á að búa 

nemandann undir að vera virkur í lýðræðissamfélagi og stuðla að getu til starfsþróunar 

ásamt áframhaldandi námi. Síðan eru hæfniviðmið fyrir lykilhæfni nemandans sem eru 

skilgreind við lok hvers námsstigs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 86-87).  

4.3 Hæfniviðmið 

Fyrir hverja og eina námsgrein eru skrifuð hæfniviðmið sem tengjast grunnþáttunum og á 

grundvelli þeirra eru valin bæði námsefni, kennsluaðferðir og matsaðferðir sem eru við hæfi 

fyrir hvert kennslustig. Hæfniviðmiðin fyrir hverja námsgrein eru sett upp í töflu með þremur 

flokkum einum fyrir hvert stig grunnskólans, yngsta stig sem nær upp í fjórða bekk, miðstig 

sem nær upp í sjöunda bekk og unglingastig sem endar á tíunda bekk. Hver tafla sýnir þá 

hæfni sem hver einstaklingur þarf og skal búa yfir í lok hvers skólastigs fyrir sig (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

Ef skoðaður er fjöldi hæfniviðmiða sem gefin eru upp í hverri námsgrein fyrir sig þá er 

náttúrufræðin með tíu hæfniviðmið, íslenskan með fjögur, stærðfræði með sjö, lykilhæfni 

með fimm og heimilisfræði með fjögur svo dæmi séu tekin. Í náttúrufræði eru hæfniviðmið 
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fyrir verklag sem skiptast í fimm þætti og svo hæfniviðmið fyrir viðfangsefni sem skiptast í 

seinni fimm viðfangsefnin (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Samantekt 

Aðalnámskrá grunnskóla þarf að fara eftir lögum um grunnskóla (Alþingi, 2008) til að varða 

leiðina í námi einstaklings. Síðan þarf aðalnámskráin að smíða í kringum lögin til að allt 

stemmi saman. Settar eru niður aðalnámsgreinar og sagt til um hversu margar 

kennslustundir eiga að vera á bak við hverja grein. Síðan þarf að tikka í boxin sem eru 

lykilhæfni og hæfniviðmið sem nemendur þurfa að standa skil á með einkunnum. Þar sem 

menntakerfið á Íslandi er byggt þannig upp að nemendur þurfa að fá ákveðnar einkunnir sem 

segja til um hversu mikið af markmiðunum er búið að uppfylla, þá er erfitt að taka 

tómstundanám sem ekki er með sama ramma og ætla að nota til að létta á námi innan 

aðalnámskrár.   
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5. Rannsóknir, skýrslur og greinar 

Til er þó nokkuð af íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið um frítíma og tómstundir 

barna og ungmenna þó oft sé verið að skoða þessa hluti sem hliðarafurð við önnur 

rannsóknarefni. Mikið er til af gögnum á vegum sveitarfélaga landsins um fjölda barna og 

ungmenna sem bæði stunda skólagöngu og svo tómstundir í sínum heimahéruðum og vert 

að skoða tölur til að sjá skólaþróun samhliða mennta og tómstundamálum. 

Helstu rannsóknir á Íslandi sem geta sýnt fram á að nám barna og tómstundir þeirra séu 

samliggjandi þættir sem hafa áhrif á hvorn annan,  eru æskulýðsrannsóknirnar „Ungt fólk” 

sem hafa verið framkvæmdar reglubundið síðan 1992 en þær eru gerðar meðal nemanda á 

unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskólum þar sem kannaðir eru helstu þættir sem lúta 

að skóla og frístundum ungmenna. Einnig eru til íslenskar rannsóknir þar sem skoðuð eru 

tengsl milli tómstunda, frítíma og skóla. Það sem sýnir hvað best hversu góðar rannsóknir 

þarna eru á ferð, er að frá 1997 hafa verið ritaðar níu doktorsritgerðir ásamt tugum 

bakkalárs- og meistararitgerða út frá þeim (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, 

Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2016). Framhaldsskólar landsins hafa einnig nýtt sér niðurstöður úr 

þessum rannsóknum til að stuðla að betri og bættri líðan nemenda sinna. 

Það kemur fram í „Ungt fólk“ að ein megin ástæða þess að Ísland er ekki alveg 

samanburðarhæft við önnur lönd Evrópu er að hér er allt í smærri einingum, þ.e.a.s. litlir 

bæir og þorp og þar af leiðir að það er auðveldara að ná til einstaklinga og meiri líkur á að 

þeir mæti í tómstundir af því að allir hinir eru að mæta. Það fer minni tími í ferðalög og oft 

auðveldara með tíma ásamt aðgengi þar sem styttri vegalengdir eru milli heimilis og 

tómstunda. Því hafa rannsóknir „Ungs fólks” vakið verðskuldaða athygli út fyrir landsteinana 

meðal erlendra vísindamanna þar sem gæðin þykja einstök ásamt því að umfang og yfirgrip 

er til fyrirmyndar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg 

Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). 

Birtar hafa verið ritrýndar greinar þar sem skoðuð hafa verið áhrif skóla og tómstunda, 

bæði í sitt í  hvoru lagi og svo hvernig þetta tvennt tengist. Mikið af þeim greinum má finna 

inn á netla.hi.is en þar inni eru eingöngu greinar eftir fagfólk innan menntakerfisins. Síðan 

var hafin útgáfa á fagtímaritinu „Frístundir og fagmennska“  árið 2017 þar sem ætlunin er að 

birta lærðar greinar um tómstundir og því sem lítur að tómstundum landsmanna. Þessu riti 

fagaðila er ætlað að styðja við starfandi tómstundafulltrúa ásamt því að bæði ráðamenn og 

almenningur geti kynnt sér það sem er efst á baugi í tómstundafræðum. 
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5.1 Almennar rannsóknir og þverfaglegt efni 

Þverfaglegar og almennar rannsóknir fjalla bæði um nám innan skólans og svo það sem 

nemendur gera í tómstundum sínum. Þverfaglegar rannsóknir skoða marga þætti í einu til að 

sjá hvernig þeir skarast og hvernig þeir hafa áhrif á hvorn annan. Almennar rannsóknir taka 

fyrir ákveðið málefni og skoða það til hlítar. Meðfylgjandi greinum er ætlað að svara því 

hvernig standa á að menntun barna og ungmenna innan menntakerfisins t.d. út frá 

sjónarhóli Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hvað það er sem leggur stjórnsýslunni 

lífsreglurnar þegar verið er að fjalla um menntun, tómstundir og frítíma barna og ungmenna. 

5.1.1 Ungt fólk 2016 

Megineinkenni rannsókna hjá Ungu fólki er að ekki er notast við úrtak nemenda heldur eru 

lagðir spurningalistar fyrir alla nemendur sem eru í öllum skólum landsins til að sem bestar 

og heildstæðastar niðurstöður fáist. Með þessu er hægt að bera saman landshluta, tímabil 

og sveitarfélög. Með því að nota allt þýðið sem telur 8., 9. og 10. bekk grunnskóla landsins 

færst heildstæðari mynd af því sem verið er að skoða heldur en að notast við úrtak (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María 

Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). Úrtaksrannsókn á þessum 

tiltekna hóp getur bæði falið í sér tilviljunarkennda úrtaksvinnu og kerfisbundna 

úrtaksskekkju og því ekki gefið rétta mynd, einnig er hætta á að úrtakið sé ekki nógu dreift á 

milli nemenda (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Framkvæmdin fer eftir 

ströngum reglum þar sem engin auðkenni nemenda koma fram, allir spurningalistar settir í 

sér umslög hver fyrir sig, kennarar leggja spurningalistana fyrir á tilteknum degi og 

kennslustund til allt í rannsókninni sé sem marktækast (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). 

Strax í formála „Ungt fólk 2016” kemur fram að hlutfall þeirra sem stunda skipulagt 

félags- og tómstundastarf hefur breyst milli ára, frá 2006 til 2016, meðal pilta en stúlkur 

héldu sömu hlutfallstölu. Yfir allt landið þá voru strákar í 46% árið 2006 en 2016 var það 43% 

sem þýðir að þátttakan hefur dregist saman um 3%. Stúlkur voru árið 2006 í 52% þátttöku en 

sveifluðust aðeins meira milli ára en piltarnir en voru samt í sömu prósentutölu árið 2016 og 

þær voru 2006. Þegar tölurnar eru sundurliðaðar i höfuðborgarsvæði og svo landsbyggð þá 

sést að strákar í 8. bekk á höfuðborgarsvæðinu eru með 45% þátttöku í tómstundastarfi á 

móti 44% á landsbyggðinni. Þegar horft er til stúlkna þá er höfuðborgarsvæðið með 52% á 

móti 55% á landsbyggðinni. Þetta sýnir að hlutföllin er nokkuð jöfn heilt yfir landið (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María 

Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016).  
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Þegar hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk er skoðað sem taka þátt í helstu tómstundaiðju 

sem er í boði fyrir þennan aldur þá hreyfist það lítið en breyting sést á námi í tónlistaskólum 

þar sem nemendum hefur fækkað um 6% á tíu árum. Mesta breytingin er hjá þeim sem 

stunda einhverskonar handmennt en þar fór fjöldinn úr 10% í 2%. Þegar þessi tiltekni 

nemendahópur er skoðaður með tilliti til aðsóknar í félagsmiðstöðvar þá eru nemendur á 

landsbyggðinni duglegri við að mæta eða 45% og 27% taka þátt í hópastarfi á móti 37% á 

höfuðborgarsvæðinu og 23% í hópastarfi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, 

Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2016). 

Frístundastarf innan grunnskólans eru t.d. bekkjarkvöld eða skemmtanir sem skólinn 

stendur fyrir  telur hjá öllu unglingastiginu á höfuðborgarsvæðinu 12.1% en landsbyggðinni 

12,3% en þegar kemur að störfum vegna nemendaráðs þá höfuðborgarsvæðið með 11,3% en 

landsbyggðin með 15,7%. Nemendurnir segjast taka þátt í viðburðum nokkrum sinnum í 

mánuði eftir því hvað er um að vera (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón 

Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2016). 

Íþróttaiðkun skiptir miklu máli þegar kemur að tómstundum unglinga og sýna rannsóknir 

Ungs fólks 2016 að hlutfall iðkenda í skipulögðu íþróttastarfi fjórum sinnum í viku hefur 

aukist frá árinu 2000 og var 19% en árið 2016 var það komið upp í 37% þátttakenda í 10. 

bekk. Hlutfall pilta óháð búsetu í 9. og 10. bekk er 57% sem segist reyna á sig þannig að 

púlsinn taki við sér en stúlkurnar eru ívið slakari en tæpur helmingur þeirra stunda íþróttir til 

áreynslu. Höfundar skýrslunnar „Ungt fólk 2016“ taka það sérstaklega fram að á milli 

hreyfingar, líkamlegs atgervis og námsframmistöðu, sé sterkt samband sem sýnt hefur verið 

fram á með sífellt fleiri rannsóknum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón 

Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2016). 

Skýrsluhöfundar Ungs fólks 2016 telja að mikilvægt sé að greina á milli formlegra og 

óformlegra íþrótta til að sína fram á mikilvægi þess að íþróttaiðkun sé undir handleiðslu 

menntaðra leiðbeinanda þar sem líklegra er að iðkandin haldist bæði lengur í íþróttum og fái 

jákvæðari líðan þannig að það dragi úr áhættuhegðun s.s. reykingum, steranotkun og 

áfengisneyslu. Á móti ef iðkandi stundar íþróttir þar sem ekki er leiðbeinandi, að hættara sé 

við að iðkandi hætti snemma og geti leiðst út í óæskilegt líferni  (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María 

Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016). 

Eitt af því sem hefur komið hvað skýrast fram í þessum rannsóknum allt frá 1992 er að öll 

tómstundastarfsemi sem er skipulögð, markmiðabundin og þar sem ábyrgir og menntaðir 
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aðilar eru í forsvari, þá er mun líklegra að allt starf og uppbygging verði markvissara og skilji 

mun meira eftir sig til framtíðar. Þegar æskulýðsstarf er ekki í föstum skorðum í höndum 

fagaðila eru meiri líkur á að það nám fari í súginn  (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna 

Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir,2016). 

5.1.2 Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tiltekur í 24. grein sinni að allir hafi rétt til 

tómstunda og hvíldar með takmörkun á vinnutíma. Síðan í 26.1. grein sáttmálans sem segir 

að „allir hafa rétt til menntunar” (bls. 13) og að grunnskólamenntun sé skylda. Sérmenntun 

og starfsmenntun skuli vera öllum frjáls og háskólamenntun skal vera öllum frjáls á grundvelli 

hæfni. Í 26.3. grein er sérstaklega tiltekið að foreldrar skulu ráða hverrar menntunar börn 

þeirra njóti fremi öllum öðrum (Sameinuðu þjóðirnar, 2008). 

5.1.3 Barnasáttmálinn og æskulýðsstarf – Erum við að hlusta? 

Alfa Aradóttir tekur fyrir í sinni grein sem hún skrifar í tímaritið „Frístundir og fagmennska“ 

hvernig unnið hefur verið með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hér á Íslandi frá því að 

hann var fullgiltur árið 1992 og lögfestur 2013. Reyndar kemst ekki skriður á notkun hans 

þrátt fyrir fullgildinguna fyrr en hann er komin í lög og þá fyrst er farið að vinna fyrir alvöru 

eftir því sem hann segir (Alfa Aradóttir, 2017). 

Eftir að Barnasáttmálinn var lögfestur skyldi hann hafður til grundvallar allri 

ákvarðanatöku um mál sem snúa að eða snerta börn. Fullgildir alþjóðasamningar fá ekki 

sjálfkrafa lagalegt gildi samkvæmt íslenskum rétti þannig að þeir nái fram yfir landslög. 

Stangist íslensk lög hinsvegar á við alþjóðalög þá skulu þau íslensku ráða/gilda nema þegar 

um er að ræða tilfelli þar sem alþjóðasamningar ganga mun lengra en íslenskt lagaumhverfi 

(Alfa Aradóttir, 2017). 

Það sem er einstakt við Barnasáttmálann er að hann er fyrsti alþjóðasamningurinn sem 

tekur til allra mannvera sem eru undir 18 ára aldri. Sérstæði samningsins liggur í 

upplýsingaskyldu hverrar einustu þjóðar sem er aðildarrík,i um hvernig hann er 

framkvæmdur til alþjóðlegs eftirlitsaðila sem er barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna (Alfa 

Aradóttir, 2017). 

Alfa tók saman nokkra þætti sem varða frístundaþjónustu og hvernig barnaréttarnefndin 

vinnur og þær athugasemdir sem hún hefur gert við íslensk yfirvöld. Það sem kveður mest á 

eru „grundvallarákvæðin fjögur“ sem eru greinar nr. 2, 3, 6, og 12. Grein nr. 2 tekur 

sérstaklega til þess að öll börn eigi rétt á öllum þeim upplýsingum sem þau varða, um það 

sem eru í boði og að ekkert standi í vegi fyrir þátttöku þeirra. Sem dæmi má nefna 

klæðaburð, trúarskoðanir eða mismunandi tungumál. Það sem lýtur að þeim einstaklingum 



 

41 

sem stýra einhverskonar starfi fyrir börn er grein nr. 3 en þar eru vangaveltur um reglur 

varðandi menntunarviðmið starfsfólks/leiðbeinanda eða hver séu gæðaviðmið fyrir 

starfsemina. Greinar 6. og 12. fjalla um réttinn til lífs og þroska ásamt tjáningarfrelsi barna og 

ungmenna (Alfa Aradóttir, 2017). 

Athugasemdir Barnaréttarnefndarinnar snúa meginhluta að því hvort það sé verið að 

hlusta nægjanlega vel á það sem börn og ungmenni hafa að segja. Að þau geti nýtt málfrelsi 

sitt til fullnustu ásamt því að öll hafi jafnan rétt til þess hvort sem þau séu í minnihlutahóp 

þjóðfélagsins eða eigi við fötlun að stríða. Barnaréttarnefndin hefur áhyggjur af því að börn 

og ungmenni sem eigi við andlega erfiðleika að etja, fái ekki þau tækifæri sem þeim ber þar 

sem ekki er til menntað starfsfólk til að sinna þörfum þessa hóps. Einnig finnst nefndinni að 

ekki sé nægjanlega fylgst með því hvað börn hafi fyrir stafni í tómstundum. Mörg hver stundi 

engar tómstundir en önnur of margar og því verði að bæta gagnasöfnunarkerfin enn betur til 

að halda utan um þá sem þurfa (Alfa Aradóttir, 2017). 

Íþróttafélög landsins halda úti öflugri æskulýðsstarfsemi og mikið af upplýsingum sem þar 

liggja en stærsti gallinn er sá að þessi félög starfa mikið til sjálfstætt og því oft erfitt að 

nálgast iðkendatölur. Rekstur félagsmiðstöðva og margt af æskulýðsstarfinu er síðan á 

vegum sveitarfélaganna. Eitt af því sem upphefur komið er að ekki eru samræmdar 

aðgerðarstefnur innan íþróttafélaga um hvernig eigi að taka á ýmsum málum sem upp koma 

og ekki hægt að leita aðstoðar stjórnsýslunnar þar sem þessi málaflokkur heyrir ekki undir 

hana (Alfa Aradóttir, 2017). 

Síðasta sem Alfa tekur fyrir er að í ársbyrjun 2013 þá hafi starfsfólk sveitafélaganna farið 

af stað með vangaveltur um hvernig væri best að vinna með Barnasáttmálann og koma 

honum inn í reglugerðarverk sveitarfélaganna.  

5.1.4 Hugleiðingar um heildstæða menntastefnu 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir tekur fyrir í grein sinni „Hugleiðingar um heildstæða menntastefnu” 

bókina Leading educational change: Global issues, challenges and lessons on whole-system 

reform þar sem er að finna ýmsar greinar sem alþjóðlegir fræðimenn hafa ritað um 

menntun. Kolbrún telur að það sé öflugur boðskapur í bókinni um að þróun menntakerfa sé 

gríðarlega flókið verkefni sem að hluta til sé tæknilegt en reynist samt í eðli sínu siðferðilegt 

og menningarlegt ferli þar sem allir hagsmunaaðilar verða að koma að borðinu (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2015). 

Helen Janc Malone ritstjóri bókarinnar Leading educational change: Global issues, 

challenges and lessons on whole-system reform leggur til áhugaverðar áherslur og dregur 

fram atriði sem oft gleymast í umræðunni um menntun og nám, það er að menntun felst 

ekki eingöngu í því sem gerist innan veggja menntastofnana og að þekking ásamt hæfni verði 
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ekki afmörkuð. Hún færir rök fyrir því að of lítil áhersla sé lögð á að skoða fjögur meginatriði 

sem skipti máli í menntun og lýðræði en það eru markmið menntunar, vægi nemenda í 

skólastarfi, mikilvægi tómstunda- og félagsstarfs og síðan stefnumótun með aðkomu allra 

hagsmunaaðila. Sér í lagi þurfi að varpa skýrara ljósi á vægi tómstunda- og félagsstarfs fyrir 

menntun barna þar sem þau eru ekki nema hluta dagsins innan skólans en síðan taki við nám 

utan menntastofnunar. Sjálfsprottið og óformlegt nám er því ríkur þáttur í menntun og það 

þurfi að skilja betur samspilið á milli náms á óformlegum og formlegum vettvangi. Því sé 

nauðsynlegt að allir aðilar komi að borðinu þegar kemur að stefnumótun í þróun 

menntamála, ekki bara sérfræðingar heldur líka foreldrar, nemendur, kennarar og 

tómstundaleiðbeinendur/kennarar (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). 

5.1.5 Hin hugsandi sjálfsvera: Formlegt og óformlegt nám skoðað í ljósi heimspeki Páls 
Skúlasonar 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir hefur skoðað hugmyndir Páls Skúlasonar heimspekings um formlegt og 

óformlegt nám og rætt þær í grein sinni „Hin hugsandi sjálfsvera: Formlegt og óformlegt nám 

skoðað í ljósi heimspeki Páls Skúlasonar” (2016). Páll vill meina að öll menntun byggist á 

tvenns konar stefnum, annars vegar óformlegu námi og hins vegar formlegu námi. Hann 

tengir óformlega námið við tilvistarspeki, að staðreyndin sé sú að við erum hér og nú og 

lærum af eigin reynslu með einum eða öðrum hætti. Formlega námið verði til vegna þarfar 

okkar fyrir að fanga og gera veruleikann skiljanlegan eftir einhverskonar kerfi. Óformlegt 

nám tengist reynsluheimi viðkomandi einstaklings og þroska hans en formlegt nám tengist 

þeim hugmyndum og kerfum sem við þróum með okkur til að skilja og greina veruleikann á 

sem heildstæðastan hátt (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016). 

Menntahugsjónin var Páli mjög mikilvæg þar sem hann taldi að öflug menntun skipti 

mestu máli þegar kæmi að því að leysa erfiðustu og þýðingamestu verkefni samfélagsins.  

Hann taldi að menntun fælist í því að mannskepnan öðlaðist hæfni, þroskaðist og efldist á 

vegferðinni við að leysa verkefni lífsins. En hins vegar væri staðan í dag sú að hugtakið 

„menntun“ væri lagt að jöfnu við formlegt nám, skólagöngu og fræðslu (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2016). 

Páll varaði eindregið við því að tækni- og markaðshyggjuöflin og sú hugmyndafræði sem 

þar væri mundi taka yfir svið menntunar og það mundi leiða til óraunhæfra krafna um að 

menntun hafi það að markmiði að vera ávallt flokkanleg, mælanleg og skilgreinanleg. Þetta 

mundi leiða til þess að óformlegt nám fengi lítið vægi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016).   

Páll heldur því fram að við sköpum okkar eigin merkingarheim en samt búi merkingin í 

veruleikanum sem umlykur okkur. Þannig byggist öll menntun á þeim tveimur straumum 

sem formlegt og óformlegt nám skapa, við þurfum á þessu tvennu að halda til að veruleikinn 

verði merkingabær. Til að skilgreina þetta tvennt í sundur þá verðum við að gera okkur grein 
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fyrir að formlega námið er ákveðið af einhverjum öðrum og við fáum því lítið ráðið hvað lært 

er. Óformlega námið er það sem gerist óundirbúið og svona eiginlega hittir okkur í hausinn 

þegar við eigum þess síst von. Niðurstaðan er eiginlega sú að allt sem heitir nám er í raun 

sjálfsmenntun þar sem það er einstaklingurinn sjálfur sem vex dafnar og þroskast (Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2016). 

5.1.6 Tómstundir og menntun 

Í ritinu „Frístundir og fagmennska” er margt góðra greina, helst má nefna grein Jakobs 

Frímanns Þorsteinssonar „Tómstundir og menntun” þar sem hann fjallar um eðli tómstunda 

og inntak þeirra ásamt því hvernig staða þeirra er gagnvart menntun og skólakerfi. Jakob 

dregur fram þau meginatriði sem honum þykir skipta máli í þessari umræðu en eitt af þeim 

fjallar um menntunargildi tómstunda sem eru nánast jafngild námi innan menntastofnana. 

Þessi rök eru forsenda þess að rétt sé að því staðið að réttindum einstaklingar til að taka þátt 

í tómstundum og að opinberir aðilar standi við sínar skuldbindingar. Þarna sér staðinn vörður 

um jafnrétti til menntunar og náms en nám er hér skilgreint sem þátttaka í góðu og 

fjölbreyttu frístunda- og tómstundastarfi (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017). 

Jakob telur að það sem einkenni gott tómstundastarf sé bæði agi og metnaður 

starfsfólks, en það sem tengist þessu órjúfanlegum böndum er hugtakið æskulýðsstarf sem 

hefur þó þann annmarka að vísa til ákveðins aldurshóps þ.e.a.s. barna, unglinga og 

ungmenna. Með því að skoða eðli og inntak tómstundastarfs þá sjáist það berlega að allt það 

starf eigi erindi inn í umræðuna um menntamál mun meira en verið hefur í gegnum árin. 

Hingað til hafi umræðan um frí- og tómstundaiðkun verið of jaðarsett þrátt fyrir mikilvægi 

þeirra (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017). Þetta sést mjög berlega þegar lög um 

æskulýðsmál nr. 70. 2007 eru skoðuð, þá ná þau varla tveimur blaðsíðum. Þessi lög hafa ekki 

fylgt því sem er að gerast í æskulýðsmálum en framþróunin er hröð um leið og 

tómstundafræðin festir sig betur í sessi sem fræðigrein. 

Mikilvægt er að skoða hvern vettvang fyrir sig, sem er fyrir hvert form menntunar og 

hvernig sé hægt að tengja þá saman. Fyrst þarf að skilgreina vettvanginn og hverjir starfa 

innan hans og með hvaða menntun, og skoða um leið hvað gerist þegar menntunarstigið 

hækkar eins og t.d. innan tómstunda/æskulýðsstarf. Um leið og bætist við fagþekkinguna er 

hægt að gera meiri kröfur á skilning, markmið og umræður/samræður manna á millum innan 

raða þeirra sem koma að þessum málefnum.  

Fram kemur í grein Jakobs að miðað við þann fjölda félagsmiðstöðva og þau áhrif sem 

þær hafa haft á ungmenni í tómstundastarfi ásamt öllu því góða starfi sem verið hefur unnið 

undir hatti tómstundastarfs þá sé skólinn og sú menntastefna sem að hann fylgir aðeins hluti 
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af stórri heild sem leggur til menntunina sem nútíma samfélag vill og krefst (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2017). 

Hugtökin formlegt og óformlegt nám og formlaust nám er líka tekið fyrir í grein Jakobs 

þar sem dregið er fram í dagsljósið að skilgreiningarnar á þessum hugtökum hafa verið frekar 

mikið á reiki þá sérstaklega þar sem erlendum tungumálum hefur ekki borið saman um 

merkingu þeirra. Með því að draga fram sjö lykilþætti sem aðgreina þessar þrjár 

námstegundir þá er hægt að gera sér gleggri mynd af því hvernig allt virkar saman. Megin 

atriðin eru samt hlutverk þess sem stýrir, námskrá og umgjörð, með því að gera sér grein 

þessum atriðum þá verður skilgreining þeirra strax auðveldari. Má segja að þetta líti svona 

út: 

Formleg menntun (e. formal learning) → vottað af ábyrgum aðila innan ákveðins 

menntakerfis, umgjörðin er formleg og vottuð með viðurkenningu t.d. prófskírteini. 

Námsumgjörðin er kennari, nemandi, námskrá, miðlun, skóli, einkunn. 

Hálfformleg menntun (e. non – formal learning) → samið um hvernig námskráin á að 

vera. Umgjörðin er leiðbeinandi, ungmenni, sveigjanleg dagskrá, virkt nám, utan skólans, 

útkoma. 

Óformleg menntun (e. informal learning) → nám án námskrár og byggist á samtali. 

Umgjörðin er að fullorðnir hafa ekki hlutverk, engin áætlun, nemendastýrt, getur gerst 

hvar sem er og engin vottun um árangur. 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017). 

5.2 Skólastarf  

Skólaþróun er ferli sem stanslaust er í endurnýjun og endurskoðun. Með því verður til 

fjölbreytileiki í námi, skapandi skólastarf ásamt því að leitað er leiða til að börn og ungmenni 

geti stundað bæði nám og tómstundir. Eitt af stærri málum skólaþróunar í dag er stytting 

framhaldsskólanna úr fjórum árum niður í þrjú. Vert er að skoða áhrif styttingar náms á 

tómstundir og frítíma barna og ungmenna til að sjá strax hvaða áhrif þessar breytingar hafa á 

nemendur.  

Nám og tómstundir snúa ekki bara að börnum og ungmennum heldur einnig foreldrum 

og/eða forráðamönnum þeirra. Með því að nota kenningar Pierre Bourdieu til að skoða bæði 

habitus og félagsauð fjölskyldu hvers einstaklings er hægt að fá betri mynd af áhugamálum 

og námsframvindu bæði í námi og tómstundum. Það umhverfi sem einstaklingurinn elst upp 

í er það sem hefur áhrif alla ævina. Með því að einstaklingsmiða nám út frá nánasta umhverfi 

nemandans ætti að öllum líkinum að vera hægt að gera viðkomandi námið mun auðveldara. 
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5.2.1 Hvítbók: Umbætur í menntun 

Í Hvítbókinni (2014) er strax nefnt að leggja ætti áherslu á hæfni nemenda og að skólar hefðu 

svigrúm til að leggja rækt við bæði fjölbreytilega og margvíslega hæfileika ungs fólks. 

Sveitastjórnir og skólar fengu aukin áhrif til að móta námsframboð um leið og kennsluhætti. 

Grunnskólastigið skal leggja áherslu á alhliða þroska nemenda þar sem unnið er með færni 

og skilning á íslensku máli og samfélagi ásamt hæfni til samvinnu og samskipta ásamt 

frumkvæði og sjálfstæðrar hugsunar þar sem sköpunarkrafturinn er virkjaður í átt að 

menntun og þroska (Stjórnarráðið, 2014). 

Aðalnámskráin skilgreinir hæfni þannig að það felist í henni leikni, viðhorf og þekking þar 

sem viðhorf endurspegli tilfinningar, sköpunarmátt og siðferði. Hæfni vísar til afraksturs 

menntunar þ.e. hverju skilar hún til nemandans í því formi að vera ekki bara þekking sem er 

til staðar. Hæfni er síðan skipt niður í stig innan hæfniramma aðalnámskrár þannig að 

nemandinn hafi leiðbeinandi viðmið til að fara eftir, síðan eftir því sem líður á skólagönguna 

þá verður hæfniviðmiðið sértækara (Stjórnarráðið, 2014). 

Þegar gerður var samanburður á íslenska menntakerfinu við önnur í heiminum þá stóð 

það helst upp úr að stærsti styrkleikinn er að hér á landi eru jöfn tækifæri til menntunar og 

minnsti munur á milli skóla í árangri hjá nemendum. Félagsleg staða hefur lítil sem engin 

áhrif á árangur ásamt því að aðgengi að menntun er gott og að jafnaði er þriðjungur 

þjóðarinnar í öllum aldurshópum skráður í skóla. Einn helsti styrkur menntakerfisins á Íslandi 

er að miðstýring þess er lítil sem engin. Sveitarstjórnir leggja línurnar varðandi skólastefnu og 

geta mótað enn frekar áherslur sínar með skólanámskrám í starfi leik- og grunnskóla 

(Stjórnarráðið, 2014). 

Eitt af því sem kom fram í Hvítbókinni (2014) er að líðan nemenda hér á landi er góð í 

samanburði við önnur lönd, en vellíðan er mikilvæg forsenda menntunar og að nemendur 

nái að tileinka sér fjölbreyttari hæfni (Stjórnarráðið, 2014) 

5.2.2 Stytting náms í framhaldsskólum og hugsanlegar afleiðingar þess 

Fram kom í fréttum RÚV þann 16. apríl 2018 að bæði þjálfarar afrekseinstaklinga í 

íþróttum og þeir sem koma að ungmennaráðum sjá sterka fylgni milli þess að 

framhaldsskólinn hafi verið styttur í þrjú ár og að nemendur séu að mæta verr á æfingar og 

viðburði í félagslífinu vegna lengri skóladags og aukins álags í námi. Nemendur séu að mæta 

þreyttari á æfingar og því verði árangur ekki nægjanlega góður sem valdi iðkandanum 

vonbrigðum. Það sé enginn hvíld á milli skólatíma og æfinga þannig að þetta verði ein 

samfella (Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2018). 

Erla Jónsdóttir sem er formaður Ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs (2018) vill að rannsakað 

verði hversu miklu álagi stytting framhaldsskólanáms valdi nemendum. Það sé farið að örla á 
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meiri streitu og álagi sem sést í því að minna er sótt í nemendastarf og léleg mæting sé á 

viðburði innan hennar skóla. Kvíði, streita og þunglyndi eru farin að gera vart við sig í auknu 

mæli en áður þar sem námið hafi meiri streituvaldandi áhrif. Ef nemandi ætli að vera í fullu 

námi þá sé algerlega fullt starf og annað rúmist ekki fyrir (Rúnar Snær Reynisson, 2018). 

Formaður félags framhaldsskólakennara, Guðríður Arnardóttir lýsti áhyggjum kennara 

yfir því sem væri að gerast með styttingu framhaldsskólanáms í tómstundum, íþróttaiðkun 

og auknu brottfalli nemenda úr skóla. Álagið komi berlega í ljós í íþróttum og 

tómstundaiðkun ásamt tónlist þar sem nemendur leggja tómstundir á hilluna til að geta sinnt 

námi af fullum krafti. Þetta sé upplifun þeirra kennara sem eru að útskrifa fyrstu 

nemendurna úr þriggja ára kerfinu. Það hafi verið varað við þessari þróun strax í byrjun og 

núna vilji Kennarasamband Íslands að mennta- og menningarmálaráðherra láti gera óháða 

úttekt á styttingu námsins af óháðum aðilum og nýta niðurstöðuna til úrbóta ( Ásrún Brynja 

Ingvarsdóttir, 2018). 

5.2.3 „þá er gott að fá einhvern utanaðkomandi...sem borin er virðing fyrir“ 

Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir gerðu rannsókn til að skoða reynslu 

mæðra af margskonar samskiptum við menntað fagfólk og kennara í ljósi þess að þær kæmu 

frá ólíkum stéttum. Þær ákváðu að taka fyrir mæður sem áttu börn á einhverfurófinu til að 

varpa ljósi á hvernig aðstæður og bakgrunnur móta bjargráð mæðranna. Fjallað er um 

hvernig aðstæður og bakgrunnur með áherslu á veiruhátt (habitus) ásamt félags- og 

menningarauð ásamt því hvernig þetta markar þátttöku þeirra í skólastarfi og samskiptum 

við sérfræðinga og skólafólk (Berglind Rós Magnúsdóttir & Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Greinin er nokkurskonar frumrannsókn (e. pilot study) fyrir rannsóknarverkefni sem hefur 

heitið „Virkni, val og skyldur foreldra í íslensku menntakerfi“ þar sem kenningar Bourdieu eru 

notaðar ásamt gagnrýnu sjónarhorni. Þetta rannsóknarlíkan er ætlað að greina bjargráð 

þeirra mæðra sem eru með börn á einhverfurófi. Skoðuð var reynsla mæðranna af 

samskiptum við bæði kennara og það fagfólk sem tók þátt í umsjá barnsins (Berglind Rós 

Magnúsdóttir & Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Hegðunarraskanir og fötlun hafa afgerandi áhrif á skólagöngu barna og því þurfa 

foreldrar að taka mun meiri þátt í því sem barnið er að gera innan veggja skólans og í 

tómstundum. En þó mest að því sem lýtur að heimanámi og félagsstörfum. Sýnileiki foreldra 

og bein samskipti við kennara hafa í gegnum tíðina verið lengst af lítil sem engin. Árið 2008 

var lögfest  í grunnskólalögum, að foreldrum beri eindregin skylda til að vera í virkum 

samskiptum við kennara og skólayfirvöld ásamt því að standa vörð um hagsmuni barnsins 

gagnvart skólanum. Með því að samstarf milli foreldra og kennara hefur aukist þá hefur 

komið í ljós að mesta álagi fylgir í skólum sem starfa eftir stefnunni „skóli án aðgreiningar“ 
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þar sem eru nemendur með krefjandi hegðun með meðfylgjandi agamálum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir & Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Rannsóknarviðföng Berglindar og Hafdísar voru mæður barna sem höfðu verið skilgreind 

einhverstaðar á einhverfurófinu. Mæðurnar áttu það sammerkt að þurfa að hafa meiri 

samskipti við starfsfólk og sérfræðinga þar sem nemendahópurinn taldist meira krefjandi en 

almennt gerist. Með því að velja foreldra og þá sérstaklega mæður þá ætti það að varpa sem 

bestu ljósi á hvernig aðstæður og bakgrunnur fjölskyldna og mæðra á landinu geta virkilega 

skipt sköpum í samskiptum milli skóla og heimilis (Berglind Rós Magnúsdóttir & Hafdís  Helga 

Gísladóttir, 2017). 

Bourdieuískar stéttarannsóknir eru hafðar að leiðarljósi í rannsókninni þar sem fræði 

hans hafa verið útfærð í rannsóknum á foreldrastarfi í skólum. Meginhugtök Bourdieu eru 

lögð til grundavallar rannsókninni; auður, veruháttur (habitus) og vettvangur  en hann nýtti 

öll þessi hugtök til að víkka út og þróa hugtakið stétt þannig að það greindi betur í sundur 

félags- og menntunarþáttinn. Leikreglurnar mótast smá saman og að lokum verður til 

sérstakt regluverk sem verður bæði einkenni og sérstaða vettvangsins (Berglind Rós 

Magnúsdóttir & Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Ein að ástæðunum fyrir því að tala er við mæður í þessari rannsókn er að hlutverk 

foreldra hvað varðar umönnun, skóla, heimili og þátttöku barnsins í námi hvílir mun meira á 

mæðrum heldur en feðrum barnanna. Síðan þegar um fötlun eða röskun er að ræða þá eykst 

kynjaslagsíðan til muna. Talað var við 14 mæður og 4 feður þar sem börnin þeirra reyndust 

vera skilgreind með dæmigerða einhverfu (e. autistic disorder) en börnin teljast vera með 

sértækar menntunarþarfir og krefjandi hegðun. Nemendurnir stunduðu flestir nám við sinn 

hverfisskóla en einnig við sérdeildir og/eða í sérskólum. Sérdeildir fyrir nemendur á 

einhverfurófi eru fimm talsins í Reykjavík og tveir sérskólar (Berglind Rós Magnúsdóttir & 

Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Stéttarstaða viðmælanda/foreldra var skilgreind út frá menntunarstigi og var 

háskólamenntun talin það æðsta og viðkomandi fjölskylda væri þá í millistétt. Síðan var horft 

til þess hvort að viðkomandi væri fyrsta kynslóð af háskólamenntuðum einstakling innan 

fjölskyldunnar eða væru t.d. afar eða ömmur með háskólapróf. Tekið var með í útreikningana 

barneignaaldur, tómstundir, vinna, hjúskapur, frítími, efnahagur, vinna og flest það sem 

getur raðað einstakling í tiltekin vettvang (Berglind Rós Magnúsdóttir & Hafdís  Helga 

Gísladóttir, 2017). 

Þegar Berglind og Hafdís fóru að greina viðtölin þá kom í ljós að mæðurnar áttu margt 

sameiginlegt og svo komu líka fram atriði sem skiptu þeim svo algerlega í tvo hópa. Allar áttu 

konurnar sameiginlegt að vera í kringum fertugt á meðan viðtölunum stóð en flestar höfðu 

átt börnin um og yfir þrítugt. Mæðrunum gekk sjálfum vel í skóla og töldu sig vera meðal-, 
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eða nokkuð góða námsmenn. Stuðningur foreldra þeirra sjálfra var ekki upp á marga fiska 

vegna stuttar skólagöngu. Þær mæður í hópnum sem voru með háskólamenntun, voru giftar 

mönnum í góðum stöðum og/eða voru með háskólapróf. Þarna var komin birtingarmynd  

fyrstu kynslóðar millistéttar. Þær konur sem féllu undir lægri stétt höfðu allar skilið við feður 

barna sinna þrátt fyrir að vera í sambúð með öðrum þá spilaði efnahagsleg staða þar inn í 

(Berglind Rós Magnúsdóttir & Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Það sem kom hvað mest á óvart í rannsókninni, var hversu mikið tengslanetið skipti máli 

hjá fjölskyldunum en það reyndist vera áberandi munur á milli lægri og milli stéttar. Það sem 

getur gerst þegar tengslanetið er lélegt eða ekkert þá er mikill möguleiki á að  viðkomandi 

einangrist inn á heimilinu eða hafi fá tækifæri til að nálgast aðstoð. Flestar mæðurnar í 

rannsókninni höfðu dregið úr atvinnuþátttöku sinni eða jafnvel alveg hætt að vinna úti við. 

Þær gerðu það til að geta sinnt viðkomandi einstakling sem best bæði við heimanám og gera 

sitt besta til að efla færni barnsins.  Mæðurnar töldu sig allar eiga í jákvæðum samskiptum 

við skólann en þegar nánar var skoðað og kafað dýpra kom margt athyglisvert í ljós. Þegar 

þær voru beðnar um að kryfja betur samskipti sín við kennara þá var þeirra upplifun oft sú að 

þær mættu ekki vera of aðgangsharðar í kröfum gagnvart kennurunum og skólanum. En 

þessi þankagangur virtist vera óháður stéttarstöðu (Berglind Rós Magnúsdóttir & Hafdís  

Helga Gísladóttir, 2017). 

Stærsti  munurinn kom samt fram þegar farið var yfir viðtöl mæðranna við kennara 

barnanna. Mæðurnar í millistétt vildu ekki vera með ýtni og spurningar við kennarana, þar 

sem þær töldu að börnin mundu líða fyrir það að eiga frekar mömmur. Þær mæður sem 

bjuggu við erfiðan fjárhag og lélegt tengsla/stuðningsnet létu það vera að spyrja spurninga til 

að halda friðinn til að hreinlega til að halda haus gagnvart kennurunum þar sem þær upplifðu 

það oftar en ekki að vera einar á báti á móti öllum kennurum og fagaðilum. Efnaminni 

mömmur áttu erfiðara með að taka á móti gagnrýni af hálfu skólans og ákveðnum mótbyr í 

kerfinu. Þær upplifa allar að tekið sé vel í hugmyndir þeirra en síðan gerist lítið sem ekkert í 

framhaldinu. Konur úr lægri stétt upplifa það að þær séu ekki jafningjar annarra í sömu 

stöðu, því þær fái svo oft ræðuna um fjárskort á meðan menntakerfið vilji allt fyrir 

millistéttina gera. Millistéttarkonur upplifa sig ekki í andstöðu gagnvart fagaðilanum heldur 

að þau séu saman í liði og allir væru að stefna að sama marki. Foreldrar í lægri stéttum eru 

jafnvel mun líklegri til að líta á kennarana og fagfólk sem yfirvald (Berglind Rós Magnúsdóttir 

& Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

Sú niðurstaða sem kom hvað best í ljós í endann var sú, að stéttarstaða og tengslanet 

skipta gríðarlega miklu máli þegar kemur að félagsauð, sá einstaklingur sem býr að lélegum 

félagsauð kemst lítið áfram í samfélaginu. Um leið og menningarauður er sterkur þá komast 
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einstaklingarnir lengra og berjast mun betur fyrir fjölskyldu sinni (Berglind Rós Magnúsdóttir 

& Hafdís  Helga Gísladóttir, 2017). 

5.2.4 Skóli án aðgreiningar  

Skýrslan Skóli án aðgreiningar: samantekt á lögum og fræðilegu efni (2014) sýnir fram á að 

skýrsluhöfundar hafi greint hvar pottur er brotinn í framkvæmd  „Skóli án aðgreiningar. 

Þegar kemur að lagasetningu um menntagæði eða framkvæmd má hins vegar segja að 

íslenskt lagaumhverfi styðji ekki nægjanlega við nám og kennslu án aðgreiningar þar sem 

ekki eru til dæmis ákvæði um símenntun kennara. Einnig sé ramminn um samstarf 

heilbrigðiskerfis, félags- og menntageirans óskýr og brotakenndur. Stefnan þykir réttlát og 

mannúðleg en þykir frekar snúin í framkvæmd (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, 

Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir, 2014). 

Teknir eru fyrir tveir meginþættir í skýrslunni, annarsvegar samantekt á skilgreiningum og 

hvernig hugtakið skóli án aðgreiningar er túlkað í opinberum gögnum og hins vegar greining 

á rannsóknum og öðrum úttektum innan hugmyndafræðinnar. Íslenskar rannsóknir eru 

sérstaklega teknar fyrir. Sérstaklega er farið vel yfir allar skilgreiningar á hugtökum þar sem 

sést vel mismunur á hvort að hugtökin séu túlkuð eftir menntakerfinu eða stjórnsýslunni 

(Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, 

Anna Kristín Sigurðadóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 2014).  

Skýrsluhöfundar „Skóla án aðgreiningar” fóru í gegnum það hvernig skóli án aðgreiningar 

væri túlkaður í lögum og alþjóðasamþykktum og kom ýmislegt athyglisvert í ljós. Notaðar 

voru eigindlegar aðferðir þar sem upplýsingar voru kóðaðar og ákveðin orð notuð sem 

útgangspunktar til að finna heimildir. Helstu niðurstöður úr þeim kafla voru þær, þegar 

íslensk löggjöf er skoðuð þá er margt gott í henni en ekki séð til þess að framkvæmdin sé 

nægjanlega auðveld. Þegar innra samræmi er borið saman við alþjóðasamþykktir þá sést að 

vilji löggjafans er vel skýr og nokkuð gott samræmi er á milli fyrirmæla sem varða skóla án 

aðgreiningar og lagatextans. Tekinn er af allur vafi um að allir eigi rétt á skólagöngu. Þegar 

kemur að lagasetningu um framkvæmd eða menntagæði sem byggir á innra starfi skólanna, 

starfsfólki og hvernig menntakerfinu gengur að vinna með öðrum kerfum eins og t.d. 

félagskerfinu, þá kemur berlega í ljós að lagaumhverfið á Íslandi styður ekki nægjanlega við 

nám án aðgreiningar. Þegar sveigjanleiki og jafnræði eru skoðuð þá kemur í ljós að minnst er 

á slíkt samstarf í lögum um grunnskóla (2008) en ramminn um þetta tvennt er töluvert 

brotakenndur og óskýr (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún 

Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðadóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 2014). 
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Ef Ísland á að hafa möguleika á að uppfylla ákvæði laga og alþjóðasamþykkta mun betur 

en gert er þá þarf að styðja við skóla og sveitarfélög til meiri sveigjanleika. Þetta kallar á 

hugarfarsbreytingu, skipulag, viðhorf, vinnubrögð ásamt áherslubreytingum í núverandi 

kennaranámi og símenntun starfandi kennara. Skortur er á stuðningi til starfþróunar og 

stuðningi við kennara sem starfa í skóla án aðgreiningar og þeir hafa áhyggjur af úrræðaleysi 

til að takast á við hegðunarvanda nemenda (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, 

Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðadóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir, 2014).  

5.3 Tómstundastarf 

Tómstundastarf skiptir miklu máli í félagsþroska einstaklinga því þar verða til ævilöng tengsl 

sem nýtast bæði þegar út á vinnumarkaðinn er komið og svo í áframhaldandi tómstundum. 

Þarna læra einstaklingar að umgangast hvor annan á jafningjagrundvelli þar sem allir eru að 

sinna sama hugðarefni. Það sem við veljum okkur sem tómstundaiðkun veltur á hvaða greind 

er sterkust og hvaða menningar-, og félagsauð við búum yfir.  

5.3.1 Tíminn eftir skólann skiptir líka máli 

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen skrifuðu grein sem heitir „Tíminn 

eftir skólann skiptir líka máli” þar sem þau skoðuðu tómstundaiðkun og frístundir barna í 1., 

3., 6., og 9. bekk grunnskóla. Gögnin sem þau unnu upp úr fengu þau úr annarri rannsókn 

sem þau gerðu og heitir „Námsáhugi og námsumhverfi nemenda”. Valdir voru 10 heildstæðir 

skólar með hentugleikaúrtaki um landið allt. Lagðir voru spurningalistar fyrir bæði nemendur 

og foreldra. Rannsakendurnir sömdu spurningalistana með hliðsjón af erlendum listum þar 

sem ekki voru til heildstæðir spurningalistar fyrir þá hópa sem átti að rannsaka (Amalía, 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson, Börkur Hansen, 2009). 

Það er sérstaklega tekið fram í greininni að sá tími sem nemandinn dvelur innan veggja 

menntastofnunar er skemmri á hverjum degi heldur en sá tími sem einstaklingurinn hefur 

sem frjálsan tíma og getur ráðstafað að vild. Stór áhrifavaldur á val barna varðandi 

tómstundir er fjölskyldan og það gildismat sem samfélagið setur. Oft passa ekki saman þau 

samfélagslegu gildi sem grunnskólinn stendur fyrir og svo þau sem samfélagið leggur línurnar 

með (Amalía, Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson, Börkur Hansen, 2009). 

Greinarhöfundar vilja meina að sá tími hjá unglingastigi í grunnskóla sem kallast getur 

frítími sé orðinn styttri á síðustu árum og áratugum. Bæði er orðin lengri viðvera barna í 

heildagsskólum eða frístundaheimilum, skólaárið sjálft hefur einnig verið lengt um nokkrar 

vikur. Einnig spilar þátttaka í launaðri vinnu stórt hlutverk í minni frítíma ungmenna (Amalía, 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson, Börkur Hansen, 2009). 
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Það kom fram í þessari grein að mikill meirihluti foreldra eða um 92% taldi mikilvægt að 

börn þeirra tækju þátt í íþróttum, listnámi eða tómstundastarfi. Það var einnig skoðað hvort 

að menntun foreldra hefði áhrif á á ýmsa þætti og sást greinilegur munur hvað varðar 

listnám að þeir nemendur sem áttu háskólagengna foreldra skiluðu sér betur í listgreinar, 

einnig átti það við um tómstundaiðkun. Marktækur munur kom fram sérstaklega þegar báðir 

foreldrar voru háskólagengnir eða um 46% nemenda sem voru í listnámi en ef báðir foreldrar 

voru með grunnskólapróf þá voru einungis 11% sem mættu í listgreinar (Amalía, Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson, Börkur Hansen, 2009). 

5.3.2 Ný menntun í takt við kröfur samtímans: Tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla 
Íslands 

Í grein frá árinu 2014 sem Jakob Frímann Þorsteinsson skrifar um aðdraganda náms í 

tómstunda- og félagsmálafræði kemur skýrt  fram upplýsingar um tilurð fagstéttarinnar sem í 

dag er nefnd tómstundafulltrúar. Á níunda áratug síðustu aldar var byrjað að halda námskeið 

og haldið áfram að þróa námskeiðaformið þar til að Háskólinn ákvað í kringum árið 2000 að 

bjóða upp á frekara nám í tómstundafræðum. Þetta nám hefur síðan haldið áfram að mótast 

og þróast samkvæmt því sem samfélagið ásamt áhrifavöldum hefur gert kröfur um (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2014). 

Helstu viðfangsefni tómstunda- og félagsfræðinnar eru formlegt og formlaust nám, 

félagsuppeldisfræði, tómstundafræði, reynslumiðað nám ásamt því að leggja áherslu á að 

efla þroska nemenda bæði sem einstaklinga og sem hluta af hóp. Við kennslu þessara 

nemenda eru notaðar formlegar kennsluaðferðir til að kenna hvernig á að nota óformlegt og 

formlaust nám. Það verður til þess að nemendurnir þekki allar helstu tegundir forms á námi 

og eiga þar með auðveldara að vinna með einstaklinga með mismunandi námsþarfir (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2014). 

Jakob tekur það sérstaklega fram í greininni að orðanefnd hafi hafist handa við að gera 

íðorðasafn og einnig kemur fram hjá Rannsóknastofu í Tómstundafræðum, þar sem er 

sérstök orðanefnd sem sinnir þessum málaflokki, að þessari tilteknu nefnd er ætlað að skila 

af sér verkinu árið 2018. Það var talið brýnt að renna sterkari stoðum undir hugtakanotkun í 

þessum málaflokki, sér í lagi til að auðvelda aðkomu á vettvangi fyrir rannsakendur, 

nemendur, vettvang og áframhaldandi stefnumörkun í æskulýðsmálum (Háskóli Íslands, e.d., 

Jakob Frímann Þorsteinsson, 2014). 
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6. Niðurstöður 

Skólastarf og tómstundir eru þættir sem hver einstaklingur einhverstaðar á lífsleiðinni tekur 

þátt í. Skólastarf er einn vettvangur en tómstundir annar og mikilvægt að þessir tveir 

vettvangar geti unnið sem best saman til að ekki myndist árekstrar. Því er nauðsynlegt að 

skoða hvað hægt er að gera til að allt vinni sem best saman. Til leiðbeiningar er æskilegt að 

rifja upp rannsóknarspurninguna og þær undirspurningar sem óhjákvæmilega komu fram 

eftir því sem leið á verkefnið: 

1. Hvaða möguleika hafa nemendur grunnskóla á að fá metið óformlegt nám sem verður til 

utan menntastofnanna inn í menntakerfið? 

a. Hver er skilgreiningin á formlegu og óformlegu námi og hver eru mörkin þar á milli? 

b. Takmarka hæfnimarkmið og viðmið aðalnámskrár grunnskóla hvað hægt er að meta 

til náms? 

c. Eru lög og reglugerðir um menntun og tómstundir til samræmis við þá öru þróun og 

breytingar sem eru í þjóðfélaginu í dag? 

 

Stutta svarið við þessum spurningum er hægt að setja fram í nokkrum setningum: 

1. Nemendur hafa lítinn sem engan möguleika að fá óformlegt nám metið inn í 

menntakerfið. 

a) Skilgreiningin á formlegu og óformlegu námi hefur ekki verið samhljóma og því hefur 

skilgreiningin oft verið á reiki. Hægt er að skerpa á skilgreininguni milli þessara 

tveggja hugtaka mun betur. 

b) Þrátt fyrir góða viðleitni þá hefur aðalnámskrá grunnskóla ekki þann sveigjanleika að 

geta metið óformlegt nám inn í grunnskólana. 

c) Lög og reglugerðir fylgja ekki þeirri þróun sem er í dag, hugtakaskilningur þeirra er 

takmarkaður og orðalag ekki til samræmis við þann sameiginlega skilning sem er að 

verða að veruleika. 

Meðfylgjandi niðurstöður sýna fram á hvað liggur að baki ofangreindum svörum þar sem 

greinar, lög og skýrslur voru bornar saman til að fá sem heildstæðasta mynd. En þegar 

mismunandi skýrslur, lög frá Alþingi ásamt fræðigreinum eru bornar saman og skoðaðar frá 

sjónarhorni menntavísinda annarsvegar og tómstundum hinsvegar, þá má sjá að það er 

margt sem þarfnast úrbóta þó að mjög vel sé gert á mörgum sviðum. Margir þessara þátta 

bæði menntunar, tómstunda auk frítíma eru ótrúlega samtvinnaðir þrátt fyrir að mörkin eigi 

að vera skýr samkvæmt stjórnsýslu. Alþjóðasamþykktir leggja stjórnsýslunni línurnar um 
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þann ramma sem bæði skólamál og tómstundir þurfa að starfa eftir. Það sem hefur gerst er 

að stjórnsýslan hefur dregist aftur úr þeirri þróun sem hefur orðið á t.d. menntun 

tómstundafræðinga. 

Hér í framhaldinu verða greinar, rannsóknir og skýrslur bornar saman til að fá sem besta 

mynd á hvernig þessir tveir vettvangar sem formlegt og óformlegt nám eru og hvernig þeir 

vinna. Geta þessir vettvangar lifað sjálfstæðu lífi hvor fyrir sig eða geta þeir myndað heild þar 

sem öll tannhjólin snúast eins og gott klukkuverk. Niðurstöðurnar sýna okkur að bæði 

námsformin henta vel og að það sé hægt að nýta óformlega námið mun betur en gert er í 

dag. 

Skólaþróun í dag er hröð og verið að afmarka mun betur t.d. aðalnámskrá grunnskóla til 

að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim. Verið er að skýra betur hæfniviðmið og 

lykilhugtök til að grunnskólanemendur nái betri tökum á þeim. Þá þarf allt stjórnsýslukerfið 

að laga sig þeim breytingum sem eru að verða og endursemja lög og reglugerðir. Því verða 

félagasamtök eins og Félag fagfólks í frítímaþjónustu að veita gott aðhald og pressu um að 

stjórnsýslan staðni ekki. 

6.1 Almennar rannsóknir 

6.1.1 Hver er niðurstaðan úr skýrslunni “Ung fólk 2016” ? 

Fram kemur í skýrslu Ungs fólks 2016 að það sé orðið mjög mikilvægt að greina á milli 

formlegrar íþróttaiðkunar innan íþróttafélaga, og síðan óformlegra íþrótta sem stundaðar 

eru utan vébanda íþróttasambanda þar sem skipulagt íþróttastarf hafi jákvæðari áhrif á bæði 

líkamlega og andlega heilsu ungmenna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón 

Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2016). Þeir nemendur sem stunduðu íþróttir án eftirlits/þjálfara var hættara við 

að leiðast út á rangar brautir t.d. áfengis eða lyfjaneyslu. Ef nemendur hafa minni tíma til 

íþróttaiðkunar í tómstundum vegna þess að mikið er að gera í náminu þá bitnar það á heilsu 

þeirra og félagslegum tengingum. Um leið missa þeir mikilvægan þátt sem lýtur að myndun 

tenginga og lærdóms á óskráðum reglum um samskipti í íþróttum, eins hvað varðar 

menningarlíf innan skólans. Þetta sést í þeirri umræðu sem verið hefur að undanförnu í 

fjölmiðlum (Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2018). 

Þegar „Ungt fólk” rannsóknarskýrslan síðan 2016 er skoðuð vilja rannsakendur meina að 

lagt sé mikið upp úr stefnumótun á faglegu starfi fyrir ungmenni. Það sé líka gerð krafa um 

jöfn tækifæri og nægt framboð til að allir geti tekið þátt í æskulýðsstarfi, og það sé gerð sú 

krafa að þeir aðilar sem starfi að æskulýðsmálum hafi þá þjálfun og menntun sem uppfylli 

þær kröfur sem samtíminn gerir (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón 
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Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2016). Þegar þetta er skoðað í samhengi við þær tölur sem til eru um útskrifaða 

tómstundafræðinga þá ætti þetta að vera gerlegt en síðan er það hitt atriðið að hversu 

margir af þessum einstaklingum séu að skila sér til starfa innan síns starfssviðs. Reyndar er 

Tómstundafræðin tiltölulega ung fræðigrein sem enn þá er í hraðri mótun, og því margt sem 

þarf að huga að (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2014). 

Það kemur skýrt fram í rannsóknum Ungs fólks (2016) að menntun foreldra skiptir að 

einhverju leiti máli þegar kemur að tómstundum barna þeirra. Þegar báðir foreldrar eru 

háskólamenntaðir þá er hátt hlutfall nemenda sem skilar sér í listgreinar og íþróttir en þetta 

styður kenningar Bourdieu um að einstaklingar taki með sér þann menningarauð sem fylgir 

uppeldinu. Þeir foreldrar sem hafa minni menntun standa ekki jafn vel að því að börnin 

stundi einhverskonar tómstundaiðkun. 

Niðurstöðurnar sýna að því betri menntun starfsfólks sem er innan tómstundastarfs og 

íþrótta þá verði allt starf markvissara og þar með eru mun meiri líkur á að nemendur haldi 

áfram iðkun. Um leið verður öll tengslamyndun betri milli nemenda sem á seinna eftir að 

fylgja þeim út í lífið. Tómstundafulltrúi sem hefur skýrar reglur og lög til að vinna eftir hefur 

meiri vinnufrið og getur því einbeitt sér að því að leysa þau verkefni sem liggja fyrir heldur en 

þegar ekki er rammi. 

6.1.2 Barnasáttmálinn og hugleiðingar 

Barnaréttarnefndin gerði þó nokkrar athugasemdir árið 2011 til íslenska ríkisins um 

framkvæmd Barnasáttmálans. Nefndin hafði t.d. áhyggjur af því að það væri ekki vitað 

hversu vel ungmennaráðin væru að virka, þar sem ekki væri um að ræða eiginleg 

aldurstakmörk og hvort að þeir sem sætu í ráðunum endurspegluðu fjölbreytileikann. Og 

hvort að í ungmennaráðinu sætu börn af báðum kynjum, öllum þjóðarbrotum og 

fötlunarstigum. Það sé heldur ekki til neinskonar viðmið eða leiðbeiningar fyrir þá aðila sem 

ætlað er að bera ábyrgð á því að halda utan um allt sem varðar ungmennaráðin. Ráð skipað 

fullorðnum sé allt annað en ráð skipað ungmennum sem þurfa mun á meiri handleiðslu að 

halda (Alfa Aradóttir, 2017).  

Önnur stóra athugasemdin frá Barnaréttarnefndinni tengist tómstundum og 

æskulýðsstarfi barna og ungmenna. Athugasemdin snýst um að mismunur getur verið á 

þjónustu milli sveitarfélaganna á landinu. Það er ekkert eftirlit með því hvaða þjónustu 

sveitarfélögin eru að bjóða börnum og ungmennum með sérþarfir. Þetta getur orðið til að 

fjölskyldur þurfi að flytja milli sveitarfélaga til að fá þá þjónustu sem þarf og þá um leið frá 

sínum nánustu og baklandi (Alfa Aradóttir, 2017). 
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Þriðja stóra athugasemdin sem var gerð árið 2011 tengdist 28. grein Barnasáttmálans þar 

sem talað er um aðgerðir varðandi brottfall barna úr námi. Mestur partur 

athugasemdarinnar snýr þó að brottfalli nemenda sem eru af erlendu bergi brotnir. Þegar 

þessi mál voru skoðuð betur kom í ljós að flækjustigið í stjórnsýslunni var það mikið að mörk 

þeirra sem áttu að veita tiltekna þjónustu voru óskýr. Þjónustan er oft veitt af ríki, 

sveitarfélagi eða þriðja aðila og samtalið þarna á milli var ekki nægjanlega mikið til að börn 

og ungmenni fengju þann stuðning sem til þurfti (Alfa Aradóttir, 2017).  

Alfa Aradóttir veltir því fyrir sér þegar hún talar um Barnasáttmálann hvort að það séu til 

reglur um menntunar- og eða gæðaviðmið um starfsemina eða starfsfólk. Þegar opinberir 

aðilar fela ýmsum aðilum þjónustu gagnvart börnum þá vaknar sú spurning hvort að gætt sé 

að atriðum eins og menntun starfsfólks og nauðsynlegri mönnun. Barnaréttarnefndin gerði 

athugasemdir um það að staðan í geðheilbrigðismálum barna hér á landi væri ekki 

nægjanlega góð og þá er sérstaklega tekið til þess að mögulega sé skortur á úrræðum fyrir 

börn með andleg veikindi til að getað stundað einhverskonar æskulýðsstarf. Þegar allt er 

tekið saman, sú þjónusta sem kemur frá ríki ásamt sveitarfélögum ásamt þriðja aðila, virðist 

ekki vera nægjanlegt skipulag á hver á að gera hvað og sinna hvaða þjónustu. Mikil hætta er 

á að fullorðnir fari að skipta sér um of af því sem á að vera á hendi ungmennaráðs og hvernig 

frístundastarf börn og ungmenni vilja.  

Með  því að skoða allar athugasemdir frá Barnaréttarnefndinni sem gerðar voru og krafan 

um menntaða einstaklinga til að allir hópar barna og ungmenna geti tekið þátt í félags- og 

tómstundastarfi eru skoðaðar í samhengi, þá sést að sá fjöldi tómstundafræðinga og 

kennaramenntaðra er ekki nægjanlegur til að fylla upp í fjöldann. Þrátt fyrir aukin fjölda sem 

útskrifast úr tómstundafræði þá virðist lítið vera að gerast í mönnun innan sveitarfélagana. 

Síðan er sú krafa að auka skilvirkni í skráningu á tómstundum barna og unglinga þá gleymist 

oft að bæði UMFÍ og ÍSÍ kalla eftir iðkendaskrá sinna aðildarfélaga til að geta greitt út 

lottótekjur og því betri skráning sem er hjá aðildarfélagi þá er meiri peningur til þess. Einnig 

er UMFÍ með skráningarkerfið „Felix“ þar sem bæði forráðamenn íþróttafélaga, þjálfarar og 

foreldrar geta skráð inn iðkendur ásamt æfingum, mætingalistum og utanumhald varðandi 

mót. Inn á Felix er því heilmikil vitneskja um iðkendafjölda sem hægt er að nálgast 

(Ungmennafélag Íslands, 2018). 

6.1.3 Barnaréttindanefnd og ályktanir hennar 

Barnaréttindanefnd setti fram alvarlegar athugasemdir við framkvæmd Barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna hér á landi árið 2013. Stór hluti af þeim sneri að því að hagur barna og 

ungmenna var ekki borinn fyrir brjósti með því að ráða menntaða starfskrafta í 

tómstundastarf. Þeir nemendur sem voru af öðru bergi brotnir eða glímdu við andleg 
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veikindi voru sá hópur sem var og er hvað viðkvæmastur og mesta hættan á að verði út 

undan. Þarna vantaði að kæmu til starfa tómstundafræðingar sem hefðu þau verkfæri sem 

þyrfti til að sinna andlega veikum börnum. Barnaréttarnefndin taldi það vera á ábyrgð 

sveitarfélagana að sinna þessum hóp einstaklinga. Það eru einfaldlega of margir veikir 

og/eða brotnir til að passa inn í venjuleg frístundastarf og því þyrfti að hlúa sérstaklega að 

þeim.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um réttindi barna og ungmenna, að okkur 

fullorðna fólkinu beri að hlusta á raddir þeirra og skoðanir. Þau hafi fullt tjáningarfrelsi og 

eigi að hafa sem bestar aðstæður til náms. Samt er sú sorglega staðreynd að rödd barnanna 

týnist oft í orðræðu fullorðna fólksins og því varð til embættið „umboðsmaður barna“ sem á 

að tala máli þeirra.  

6.1.4 Samanburður á lögum sem varða ungmenni 

Þegar Æskulýðslögin eru skoðuð vandlega þá er ekki mikið sem þar er ritað um ábyrgð og 

skyldur þeirra sem koma að æskulýðsstarfi, strax í upphafi er nefnt að ábyrgðaraðilar mega 

ekki neyta áfengis og vímuefna á meðan t.d. ferðalögum stendur. Hvergi kemur fram hver 

ábyrgð aðila sem standa fyrir tómstundastarfi er, ef eitthvað kemur fyrir. Ragnhildur 

Helgadóttir tekur fyrir í skýrslu sem hún vann fyrir Mennta og menningarmálaráðuneytið 

(2016) þætti sem varða ungmenni og umsjónarmenn. Þarna koma fram atriði sem ættu að 

vera í æskulýðslögum eins og t.d. um aðbúnað og öryggismál. Má segja að æskulýðslögin 

sem slík hafi komið undarlega fyrir sjónir þar þau rétt dekka tvær blaðsíður og segja ekki 

mikið. Hvergi er getið um samræmdar reglur fyrir félagsmiðstöðvar til að vinna eftir eða 

leiðbeinandi reglur fyrir þá sem sjá um tómstundir ungmenna almennt. Með auknum fjölda 

menntaðra tómstundafræðinga þá mætti gera meiri kröfur um að lög um æskulýð séu 

endurskoðuð þannig að meira gagn verði af lögunum. Það verður að vera viðunandi 

starfsumhverfi fyrir tómstundafulltrúa þar sem hann hefur lög og reglugerðir til að varða 

vinnuleiðina og taka af öll vafamál sem koma upp. 

Lög um grunnskóla og æskulýð eru orðin um tíu ára gömul og sést við skoðun að þau eru 

úr takti við þær framfarir sem orðið hafa með bættri menntun tómstundafræðinga. Miðað 

við þá þróun sem hefur verið undanfarið í mennta- og skólamálum t.d. með styttingu 

framhaldsskólana þá er lítið gert til að koma á móts við nemendur í sveigjanleika.  

Áhugavert væri að skoða hvort það sé fylgni milli fjölda þeirra sem útskrifast úr 

Tómstundafræði og þeirra sem síðan skila sér sem menntað fagfólk inn í félags-, og 

tómstundaiðkun unglinga. Gæti síðan sú aukning á menntuðu fagfólki inn í frístundastarf 

aukið gæði óformlegs náms og auðveldað nemendum að fá slíkt metið innan grunnskólans. 

Með því að fá fleiri menntaða einstaklinga þá mundi vera auðveldara að halda utan um allar 
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skráningar og skýrslugerð til að betur sjáist hverjir og hvenær stunda tómstundir og hvernig 

ungmenni eyða frítíma sínum. Um leið og þessi framkvæmd kæmist á koppinn þá væri hægt 

að halda mun betur utan um óformlegt nám hjá nemandanum og þá strax væri hægt að gera 

kröfu á menntastofnanir að samþykkja meiri sveigjanleika í námsvali. Ef skráning á þeim sem 

sækja einhverskonar tómstundaiðkun er ekki nægjanlega góð þá fæst ekki nægjanlega skýr 

mynd af fjölda þeirra sem nýta frítímann til óformlegs náms. 

Niðurstaðan úr samanburðinum á lögum, reglum og því sem fræðimenn segja er að 

skólayfirvöld eru tilbúin til að þjappa námi enn meira saman og þrengja um leið að 

nemendum sem eiga við námserfiðleika að stríða þannig að þeir eigi erfiðara með að halda í 

við sína jafnaldra í námi. Lítill sem enginn sveigjanleiki er hjá stjórnvaldinu til að koma á móts 

við nemendur til að auðvelda þeim förina eftir menntaveginum en nemandinn á að sætta sig 

við ýmsar breytingar. 

6.1.5 Skilgreiningar á hugtökum 

Eitt af því sem þarf að gera er að skilgreina mun betur grunnhugtökin innan grunnskóla, 

tómstunda og frítíma, þannig að allir þeir sem koma að frítíma og tómstundum barna 

unglinga séu á sömu blaðsíðunni. Þetta mundi auðvelda til muna alla vinnu við endurbætur á 

lögum og reglum um grunnskólana og æskulýð. Það sem kom skýrt í ljós í allnokkrum 

rannsóknum, var að skilgreining hugtakanna var misjöfn og oft á tíðum þá virtist þetta hamla 

betri samvinnu milli fagaðila og þeirra sem eiga að sjá um mótun ramma um þessi mál. Þetta 

kom berlega í ljós þegar skýrslan “Skóli án aðgreiningar: samantekt á lögum og fræðilegu 

efni” (2014) var skoðuð, þar kom ítrekað fram að ekki væri nægjanlegur skilningur eða 

samvinna milli menntastofnanna, ráðamanna og fagfólks til að skólastefna eins og skóli án 

aðgreiningar verði eins og best er á kosið. Ekki er boðið upp á nægjanlega endurmenntun 

fyrir kennara og þeir sjálfir tregir í taumi oft á tíðum, jafnvel vantar fjármagn til að geta gert 

betur. Ekki eru til nægjanlega skýrar starfsreglur eða lög hvað varðar þessi atriði til að allir 

aðilar séu samstíga. Ein niðurstaðan var að skóli án aðgreiningar þarf að byrja strax í leikskóla 

til að hægt sé að halda áfram að þróa þá vinnu þegar komið er upp í grunnskóla.  

Þegar greinar Kolbrúnar Pálsdóttur (2016) og Jakobs Frímanns Þorsteinssonar (2017) eru 

bornar saman þá eru þau mjög samhljóða í því að þegar einstaklingur tekur þátt í 

tómstundanámi þá býr hann til sinn eigin merkingarbæra heim, og beitir til þess 

margþættum námsleiðum sem hafa ekkert með menntakerfið að gera sem slíkt. Jakob og 

Kolbrún vilja bæði meina að sú menntun sem fer fram innan tómstundastarfsins sé allt eins 

mikilvæg og sú sem fer fram innan skólakerfisins. Reyndar kemst Jakob að þeirri niðurstöðu 

að hugtökin um formlegt, óformlegt og formlaust nám séu ekki nægjanlega vel skilgreind til 

að hægt sé að nota þau til að afmarka námsleiðir. Á meðan ekki sé alþjóðlegur og almennur 
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samhljóma skilningur á þeim þá sé ekki hægt að ætlast til að hægt sé að vinna út frá þeim 

afmarkandi stefnu. Yfirvöld hafi ekki þær leiðbeiningar sem þurfi til að hægt sé að draga 

skýrar línur hvað varðar tómstundastarf og nám innan menntastofnanna. Það sést best á 

þeim lagabókstaf sem en er í gildi í dag að hann fylgir ekki þróun sem er hefur orðið í 

mennta-, og tómstundafræðum.  

Síðan þegar lög frá Alþingi eru skoðuð bæði hvað varðar grunnskóla og æskulýð, þá sést 

að það er ekki verið samstíga um hvernig skuli takast á við það nám sem fer fram utan veggja 

menntastofnanna. Skólastjórnendum er í sjálfvaldi sett hvað þeir meta inn sem fullgilt nám 

þar sem ekki er tiltekið nákvæmlega hvað þeir mega meta mikið. Einungis er talað um að 

skólastjóra sé heimilt að gera undanþágur frá námi ef eitthvað sérstakt beri við. Með þessu 

er verið að njörva niður ramma um hvað hægt er að gera fyrir þá nemendur sem vildu fylgja 

einstaklingsmiðuðu námi eins og hægt væri. 

Eftir að Tómstunda- og félagsmálafræðin sleit barnsskónum og fór að þróast og mótast í 

þá átt sem hún er í dag þá sást berlega, að það hefði þurfti að leggja mun fyrr af stað með þá 

vinnu sem verið er að skila af sér þessa dagana hjá Rannsóknarstofu í tómstundafræðum. 

Þarna er loksins verið að koma með sameiginlegan hugtakabanka til að bæði 

menntastofnanir og svo æskulýðsstarf geti gengið að sameiginlegum skilningi þegar verið er 

að ræða um ungmenni og þeirra notkun á tíma til tómstunda utan skipulagðar dagskrár 

innan menntastofnanna. Með því að skilgreina tómstunda, og frítímahugtökin betur og 

samræma þá verður vinna Barnaréttarnefndar auðveldari þar sem ekki fer milli mála hvað er 

verið að tala um.  Stjórnsýslan fær þarna líka verkfæri í hendurnar til að vinna eftir þannig að 

samtalið milli allra þeirra aðila sem að börnum og ungmennum koma varðandi frístundir 

ættu að vera á sömu blaðsíðunni. 

Samantekt 

Heildarniðurstaðan er að Sameinuðu þjóðirnar leggja línurnar hvað varðar bæði nám, 

tómstundir og frítíma barna og ungmenna með Barnasáttmálanum og sem aðildarþjóð ber 

Íslandi að starfa eftir þessum samning. Aðalnámskrá grunnskóla hefur Barnasáttmálann til 

hliðsjónar þegar unnið er að úrbótum á aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Nýjasta 

viðbótin við aðalnámskrá er síðan árið 2013 en lög um æskulýðsstarf nr. 70. eru síðan 2007 

og lög um grunnskóla 2008 einnig er búið að leggja fyrir Alþingi árin 2015 -2016 frumvarp til 

laga um félagasamtök til almannaheilla. Þetta sýnir að stjórnsýslan er ekki í takt við þær 

framfarir og þróun sem er að verða á síðustu árum. 

Þar sem lög um grunnskóla og æskulýð hafa ekki verið uppfærð síðustu árin þá 

samræmast oft ekki þau hugtök og skilningur á þeim við það sem stendur innan laganna. 

Sífellt fleiri tómstundafræðingar útskrifast og skila til baka betri skilning á hugtökum innan 
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tómstundastarfsins og þar með verður allt starf mun skilvirkara. Með því að stjórnsýslan, 

menntakerfið og tómstundastarf noti sömu hugtökin og hafi sama skilning á þeim þá ætti allt 

starf fyrir börn og ungmenni að vera samstilltara. 

6.2 Skólastarf 

6.2.1 Hvernig standa Bourdieu og Gardner gagnvart kennsluaðferðum í dag? 

Þegar skoðaðir eru þeir straumar sem nú eru í kennslufræðum, bæði einstaklingsmiðað nám 

og skóli án aðgreiningar þá falla Bourdieu og Garndner báðir vel að þessum stefnum. Þeir 

vilja horfa á einstaklinginn og sjá hvers hann er megnugur, áður en hann er flokkaður innan 

menntakerfisins. Bourdieu vill horfa á nemandann og lesa út úr habitusnum (veruháttnum), 

og hvaða menningarauð hann býr yfir en Gardner vill finna styrkleika nemandans út frá 

greindum áður en eiginlegt nám byrjar að fara fram. Ef bæði kennarar og 

tómstundaleiðbeinendur mundu byrja á að skoða nemandann út frá kenningum Bourdieu og 

Gardners, þá væri hægt að koma í veg fyrir meira brottfall bæði úr tómstundum og 

menntakerfinu. Nemandinn mundi fá námsefni sem hentaði hans getu og áhugasviði ásamt 

áskorunum. Um leið væri hægt að tala um einstaklingsmiðað nám af því að nemandinn væri 

að gera það sem hann hefði getu til, áhuga á og á sínum hraða. 

Ef á að fá það besta út úr einstaklingsmiðuðu námi þannig að það virki bæði fyrir 

nemendur og kennara þá verða styrkleikar nemandans að liggja fyrir. Þetta kallar líka á aukna 

víðsýni hjá menntastofnunum til að takast á við þá áskorun að beina nemendum í þann 

farveg sem einstaklingmiðað nám er. Kennari sem fagaðili verður að setja alla sína 

“fordóma” sem honum eru innprentaðir (habitus), bæði í uppeldi og samfélagi til hliðar og 

ganga til verksins líkt og málari að auðum striga. Þarna verður að skoða styrkleika 

nemandans út frá fjölgreindarkenningunni til að námsefnið hentaði nemandanum ásamt 

mennta- og félagsauð. 

Helsti ókostur við þessar tvær fræðikenningar er að þrátt fyrir að sé allt gert til að nám 

henti nemandanum er þetta samt dulbúin flokkun. Bourdieu kemur nemandanum fyrir innan 

samfélagsins hjá sínum þjóðfélagshóp í rétta tröppu goggunarraðarinnar þar með er 

ósjálfrátt búið að setja stimpil á viðkomandi. Sama gerist með Howard Gardner þegar 

nemandinn er flokkaður út frá greind, þá er auðvelt að setja nördastimplinum á hann ef ein 

greind er ívið sterkari en aðrar. 

Ungmenni sækjast í þann farveg sem liggur vel fyrir þeim þegar þau velja sér 

tómstundaiðkun, þar eiga greindir sem eru ráðandi að njóta sín sem best. Þeir sem sjá um 

tómstundir unglinga þurfa líka að vera vakandi fyrir því að virkja og nýta hæfileikana sem 

blómstra. Einnig þurfa menntastofnanir að vera vakandi fyrir því sem nemendur eru að gera í 
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tómstundum til að geta nýtt sér þekkingu bæði iðkenda og leiðbeinanda sér til góðs. Margt 

gott gerist utan veggja skólastofnunarinnar sem full ástæða er fyrir kennarar að fylgjast með. 

Að vinna með einstaklingum hvort sem er út frá kenningum Bourdieu eða Howards 

Gardner, eftir þeim áherslum og kröfum sem Aðalnámskrá gefur um viðmið, hæfni, og síðan 

viðmiðunartíma er ekki auðvelt. Þegar viðmiðunartíminn fyrir hverja grein fyrir sig er 

skoðaður þá sést að ekki er mikið svigrúm innan menntakerfisins til að vinna með 

einstaklingsmiðað nám. Til að nemandinn geti nýtt sér einstaklingsmiðað nám sem hentar 

hans virkustu greindum, þá reynist ekki rúm til þess innan námsskrár þar sem allir eiga nota 

sömu aðferðirnar við að ná hæfnimarkmiðum. Með því að nemandinn skal að fara eftir 

viðmiðunarstundarskrá þá er hann færður frá sínum menningarauð og honum er vörðuð leið 

innan vettvangsins með formuðu námi þannig að hans habitus breytist oft á tíðum. 

Nemandinn nær oft ekki að beita sinni bestu greind þegar Aðalnámskráin festir grunnskólann 

niður þannig að allir nemendur verða að tikka í sömu boxin í hæfniviðmiðum. Þegar 

hæfniviðmiðin eru svona mörg og allir nemendur þurfa að fylgja þeim í öllum námsgreinum 

þá er í raun ekki hægt að tala um einstaklingsmiðað nám þar sem allir þurfa að enda á sama 

punktinum.  

6.2.2 Bourdieu í verki 

„þá er gott að fá einhvern utanaðkomandi...sem borin er virðing fyrir“ er fyrirsögn á 

rannsókn sem var gerð meðal foreldra sem áttu einhverf börn í skóla. Kenningar Bourdieu 

voru hafðar að leiðarljósi um að stéttarskipting (menntaauður) skipti máli þegar foreldrar 

þurftu að hafa samskipti við kennara og sérfræðinga varðandi börnin. Í þessari rannsókn kom 

berlega í ljós að menningarauður og vettvangur skipta máli þegar kemur að því að aðstoða 

barnið bæði gagnvart kennurum og varðandi tengslanet. Foreldarnir sem voru með minni 

menntun áttu erfiðara með tjáskipti við þá sem þeir töldu ofar í virðingarstiganum. Þeir 

virtust einnig eiga erfiðara með að rífa sig út úr lægri stéttar farveginum.  

Bourdieu sýnir fram á með kenningum sínum að það er erfitt að rífa sig út úr mynstri sem 

er bæði erfðafræðilegt og uppeldislegt þegar komið er í skóla. Þar verður til þess að ósjálfrátt 

fara þær vangaveltur af stað hvort að kennarar nái að vera „hlutlausir“, að þeir komi eins 

fram við alla nemendur út frá foreldrum þeirra. Ef kennarinn er með góðan menningarauð 

ásamt vettvang og upplifir sig sem jafnvel æðri millistétt þá getur oft gerst það sem hann 

ætlar ekki að láta gerast og það er að tala niður til minna menntaðar foreldra. Þetta 

viðheldur oft þessari ósýnilegu goggunarröð þegar kemur að tómstundum og börn efnaminni 

foreldra sækjast því ekki að vera þar sem einstaklingar eru í hærri stétt. 

Stéttarskipting hefur alla tíð liðist og mun líðast áfram þó svo að hún muni vera duldari 

en áður þar sem mörk vettvangana eru ekki eins sýnilegir og áður. Úlfur verður alltaf úlfur þó 
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svo að hann sé komin í sauðagæru, erfðum er erfitt að breyta. Á meðan litið t.d. á listir og 

hljóðfæri fyrir millistétt en fótbolti fyrir alla þá getur skiptingin reynst erfið. 

6.2.4  lög og reglur um grunnskóla, æskulýð og Barnasáttmálann 

Í 3. kafla  og kafla 5.1.2 – 3. er farið yfir þau lög og reglur sem lúta að grunnskólum, æskulýð, 

Barnasáttmálanum og þeim félagasamtökum sem koma að tómstundum barna og 

ungmenna. Allt er þetta sett fram á sem bestan máta til að vernda réttindi barna og 

ungmenna til náms og tómstunda. Það sem hægt er að finna að bæði lögum um grunnskóla 

og Æskulýðslögum að þau eru síðan 2007 og 2008. Þrátt fyrir alla viðauka við lögin sem hafa 

bæst við í gegnum árin þá er komin tími á að yfirfara þessi lög og samræma þau betur því 

sem er að gerast í dag í mennta- og tómstundamálum. Meiri samþjöppun hefur orðið á námi 

bæði innan grunnskóla og framhaldsskóla ásamt því að meiri kröfur eru gerðar til 

frístundaheimila að hafa innan sinna raða sérmenntað fólk þ.e.a.s. útskrifaða 

tómstundafulltrúa.  

Með styttingu framhaldsskólanáms úr fjórum árum niður í þrjú ár þá kemur fram í skýrslu 

nr. C15:03 um efnahagsleg áhrif af styttingu framhaldsnáms að námið þéttist til muna og 

frjáls tími minnkar heilt yfir árið. Með þessu telja þeir að fórnarkostnaðurinn vegna 

styttingarinnar muni af þeim sökum hækka útskriftarhlutfallið þar sem útskriftin sem 

lokapunkturinn er nær en áður. Því ættu nemendur að haldast betur við námið og klára. Með 

þessu vilja greinarhöfundar meina að líklegt sé að brotthvarf minnki þar sem námið sé styttra 

og hraðari námsframvinda verði (Stjórnarráðið, 2015). 

Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna er það rit sem þarf að taka fullt tillit til þegar fengist 

er við málefni barna og ungmenna. Þarna er að finna leiðarljósið sem öllum aðildarfélögum 

Sameinuðu Þjóðanna ber að fara eftir sérstaklega þegar farið er yfir lög og réttindi til handa 

börnum og ungmennum. Barnasáttmálinn hefur alltaf lokaorðið á því hvernig á að túlka 

stöðu barna og ungmenna. 

Þar er strax komið ályktamál milli styttingar á námi í framhaldsskólum og síðan 

Barnasáttmálans um menntun fyrir alla. Nám á styttri tíma þýðir fyrir þá nemendur sem eiga 

við einhverskonar námerfiðleika að stríða mun meiri vinnu við námið auk þess sem þau 

mundu þurfa aukna aðstoð. Þarna þarf að horfa í einstaklingsmiðað nám sem og skóla án 

aðgreiningar. Þarna er verið að breyta því að eðlilegur námshraði í framhaldsskóla taldist 

áður vera fjögur ár niður í þrjú ár. Með þessu er hætta á að streita aukist hjá þeim 

nemendum sem vilja fylgja sínum jafnöldrum en ráða ekki við námshraðan. 

Lög um grunnskóla ásamt æskulýðslögum hafa í sínum lagagreinum ákvæði um á hvaða 

grundvelli einstaklingar skuli ráðnir til starfa og er vísað í á einum stað hvaða hegningarlög 

viðkomandi mega ekki hafa brotið. Sem dæmi er bara sagt í 33. gr. laga um grunnskóla þegar 
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rætt er um mannaráðningar á frístundaheimili „ráðningabann á grundvelli sakavottorðs“ 

(Alþingi, 2008). Í Æskulýðslögunum kemur þó skýrt fram í IV. kafla, 10. grein að óheimilt sé 

að ráða einstaklinga sem hlotið hafi refsidóm vegna brota á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940 ásamt lögum nr. 65/1974 sem teljast ávana og fíkniefna, en viðkomandi má ekki 

hafa framið þau brot síðustu fimm árin (Alþingi, 2007). Þarna er ósamræmi á milli laga sem 

bæði lúta að hagsmunum barna og ungmenna, Lög um grunnskóla vísa bara almennt í 

lagaheimildir en Æskulýðslögin er þó mun nákvæmari (Alþingi, 2007). 

Félag fagfólks í frítímaþjónustu setti fram sín lög og siðareglur samkvæmt þeim ákvæðum 

sem stjórnsýslan kveður á um árið 2009 (Félag fagaðila í frístundaþjónustu, e.d.). Félaginu 

skal skylt að fara eftir þeim lögum frá Alþingi sem sett hafa verið fyrir félagasamtök. Félagið 

setur fram sínar siðareglur sem þeir sem starfa innan félagsins skulu fara eftir í hvívetna. 

Einnig er nefnt að félagsmenn skuli fylgja þeim lögum og reglum sem koma fram í 

lagafrumvarpi sem var sett fram 2015 -2016 (Alþingi, 2016). Í lögum félagsins er einnig talað 

um að farið skuli eftir þeim lögum sem til eru og eru það þá Æskulýðslögin. Með stofnun 

þessa félags þá eru tómstundafræðingar að sýna fram á að þeir vilji hafa ákveðin ramma um 

sín störf og halda utan um tómstundafræðinga sem fagaðila og gera starfið sýnilegra. 

6.2.5 Stytting náms ásamt Hvítbók 

Það er stöðug krafa um að það sé verið að bæta við námi á hvaða skólastigi sem er í gegnum 

árin. Þegar viðmiðunartímar fyrir t.d. náttúrufræði er skoðaðir þá fara engan vegin saman 

hæfnimarkmið og kennslustundir, það er einfaldlega of mikið námsefni sem liggur undir. 

Þegar námsefnið er orðið of mikið, þá verður eitthvað eftir út undan. Þá er farið að sleppa 

nauðsynlegu efni sem svo kemur sér illa fyrir nemendur þegar þeir koma upp í 

framhaldsskóla þar sem þeir eiga að kunna áveðið námsefni samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

Ungmenni eru á viðkvæmasta tímabilinu til að hætta í tómstundum á unglingastigi 

grunnskóla og í byrjun framhaldsskóla og það kom skýrt fram í fréttum RÚV (2018) að bæði 

kennarar og nemendur eru farnir að finna fyrir því að nám hafi verið stytt í framhaldsskólum. 

Pressan að klára á þremur árum sé það mikil að tómstundir sitji á hakanum vegna þess að 

það þurfi að sinna náminu langt fram á kvöld. Þetta kemur niður á félagslífi skólana þar sem 

ekki er verið að mæta í uppákomur eða kaffihúsakvöld. Einnig koma fram áhyggjur vegna 

andlegrar líðan nemenda þar sem þeir eru að upplifa meiri pressu frá skólasamfélaginu um 

að standa sig. 

Hvítbókin (2014) vill meina að íslenskir nemendur séu þeir hamingjusömustu samkvæmt 

mælingum og alsáttir við sitt nám. Ef þessar mælingar væru gerðar núna eftir að fyrstu 

nemendurnir eru að klára stúdentspróf á þriggja ára reglunni þá er ekki víst að gleðin væri 
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jafn mikil. Þrátt fyrir að nemendur hafi haft hvað mest svigrúm af evrópubúum með 

fjölbreytni í námi þá er ekki víst að það skili sér til lengdar ef námsálagið er of mikið. Þegar 

mikið af nemendum þurfa líka að vinna með skóla þar sem ekki er til fjármagn á heimilinu til 

að stunda eingöngu námið þá er ekkert eftir af frítíma. 

6.2.6 Formlegt og óformlegt nám í anda Páls Skúlasonar 

Páll Skúlason heimspekingur skoðaði muninn á formlegu og óformlegu námi og hans 

niðurstaða var sú að á meðan við lifum þá lærum við og við lærum til að lifa. Sú reynsla sem 

við verðum fyrir á lífsleiðinni kennir okkur alltaf einhverja lexíu sem hægt er að draga 

lærdóm af. Merkingarheimurinn verður okkar þegar við náum að túlka veruleikann sem 

umlykur okkur og myndar hið óformlega nám sem ósjálfrátt verður. Óformlegt telur hann 

vera óundirbúið og sé hreinlega eitthvað sem gerist fyrir okkur, það sem oftast er kallað skóli 

lífsins eða bara lífsreynsla. Hann tiltekur það ekki sérstaklega sem tómstundir. 

Formlegt nám telur Páll vera það sem við þurfum til að skilja veruleikan eftir settum 

leiðum og reglum. Það sé eitthvað sem er ákveðið af öðrum og við fáum litlu sem engu ráðið 

um hvað við lærum. Við þurfum alltaf einhverskonar leiðbeiningar til að skilja leikreglurnar 

sem settar eru af samfélaginu í gegnum það sem kallast formleg menntun og gerist innan 

veggja menntastofnanna.  

Eitt var það sem Páll Skúlason hafði áhyggjur af varðandi menntun og það væru þau áhrif 

sem atvinnulífið hefði á forgangsröðun innan menntakerfisins. Þessar vangaveltur voru og 

eru réttlætanlegar þar sem háværar raddir eru uppi í dag um hið sama. Menntakerfið er en 

þá í svo föstu formi með að allt skuli vera mælanlegt að ekki er svigrúm til þess að meta inn 

óformlegt nám sem verður til í tómstundum. Óformlegt nám er að sögn menntakerfisins ekki 

nægjanlega mælanlegt. Skólin verður samt sem áður að horfa í kringum sig og sjá hvað er að 

gerast í atvinnulífinu til að bregðast við með einhverjum hætti þegar teikn eru á lofti um að 

tilteknar námsgreinar séu að fara halloka. 

Þessar hugmyndir Páls um formlegt og óformlegt nám falla vel að hugmyndafræði 

Howards Gardner um að við notum þær greindir sem eru virkastar til að ná til okkar þekkingu 

hvort sem er eftir hefðbundnum eða óhefðbundnum leiðum. Sú greind/greindir sem eru 

virkastar hjálpa okkur til að takast á við formlegt nám og vinna úr þeirri kunnáttu sem við 

öðlumst og síðan nýtum við það til að ná tökum á óformlega náminu sem gerist án þess að 

þess verði vart.  

Samantekt 

Með því að horfa í félags- og menningarauð einstaklinga er hægt að sjá hvaða stétt 

samfélagsins viðkomandi tilheyrir en þessu fylgir að hann er settur inn í einn ákveðin 

vettvang sem honum er síðan ætlað að fylgja. Þar með er verið að stjórna viðkomandi 
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einstakling í ákveðna átt. Bourdieu reyndi það á eigin skinni hvernig er að brjótast gegn 

stéttarskiptingu í menntakerfinu og það var reynslan sem mótaði hans rannsóknir. Með því 

að flokka nemendur eftir félags- og menningarauð þá er þeim gert erfiðara fyrir með að 

prufa nýja hluti, það er búið að leggja brautina fyrir þau með fyrir fram gefnum hugmyndum. 

Ef horft er á nemanda út frá fjölgreindarkenningu Gardners og nemandinn á að vinna með þá 

greind sem er sterkust og reyna styrkja þá veikustu þá geta þær greindir sem eru á miðjunni 

orðið útundan. 

Framhaldsskólanám var stytt úr fjórum árum niður í þrjú ár, og núna eru fyrstu 

árgangarnir að klára þetta ferli. Sama magn af námsefni á styttri tíma kallar á meiri tíma við 

skólabækurnar og nemendur tala um minni tíma fyrir tómstundir, fjölskyldu og vinnu. Þarna 

er verið að auka álag á andlega heilsu nemenda ásamt því að fjárhagur skerðist ef ekki gefst 

tími fyrir vinnu. Atvinnulífið hefur í gegnum tíðina stólað á vinnuframlag 

framhaldsskólanemenda yfir vetrartíman og það þyrfti að fá upplýsingar hvernig þessi 

breyting hefur komið út varðandi vinnu. Páll Skúlason hefur einmitt áhyggjur af því hvort að 

atvinnulífið sé að stjórna námi of mikið en það er tekið fram í Aðalnámskrá grunnskóla að 

nemendur eigi að kynnast atvinnulífinu. 

6.3 Tómstundastarf 

6.3.1 Frístundir og fagmennska 

Tímaritið „Frístundir og fagmennska” er nauðsynleg lesning fyrir alla sem hafa áhuga á 

tómstundastarfi til að auka þekkingu sína og skilning á tómstundum. Þarna eru góðar 

skilgreiningar á hugtökunum um tómstundir og frítíma sem auðvelda allan skilning á hvernig 

ber að túlka hugtökin. Mikilvægasta atriðið sem kemur þarna fram, er að frí- og 

tómstundaiðkun hefur þrátt fyrir mikilvægi verið hingað til verið of jaðarsett. Það vantar að 

koma umræðunni meira inn í menntaumhverfið til að ýta en meiri fagmennsku inn í 

æskulýðs- og tómstundastarfið. 

Miðað við þá fagþekkingu sem hefur verið byggð upp síðustu árin þá er tómstundafræðin 

ung grein sem er að berjast fyrir því að tekið verði mark á því sem kemur fram þar. Sífellt 

fleiri eru að koma inn í tómstundastarf með háskólanám á bakinu og um leið ætti að vera 

meiri þekking á bak við starfið sjálft, þá ættu menntastofnanir að geta tekið meira tillit til 

þess sem nemendur læra í tómstundum. Með aukinni fagþekkingu ætti að vera auðveldara 

fyrir nemendur að fá óformlegt nám viðurkennt innan menntastofnanna en Jakob Frímann 

Þorsteinsson (2017) vill meina að sá kafli sé frekar aftarlega á merinni. Þarna má velta fyrir 

sér þeirri spurningu hvort að sveitafélögunum þyki of dýrt að ráða menntaða 

tómstundafulltrúa til starfa. En ef farið verður strangt eftir kröfum Barnaréttarnefndarinnar 
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þá verður að fjölga starfandi tómstundafulltrúum til að standa við Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. 

Samantekt 

Tómstundir eru partur af daglegri iðju fyrir börn og unglinga til að efla félagsþroskan og því 

er nauðsynlegt að þar sé vel menntað starfsfólk sem heldur utan um starfið. En það sem 

vantar er að tómstundafræðingar séu sýnilegri í starfi til að stjórnsýslan vilji gera breytingar í 

lögum og reglugerðum fyrir grunnskóla og æskulýð. Með því að menntunarstig 

tómstundafræðinga eykst þá er hægt að sýna fram á markvissara og hnitmiðaðra 

tómstundanám og þá um leið að óformlegt nám á samleið með formlegu námi. 

Út frá rannsóknaspurningunum sem voru settar fram í byrjun, þá má klárlega sjá að 

bráðra úrbóta er þörf hjá stjórnsýslunni til að nemendur geti nýtt óformlega námið sitt til að 

styðja við formlegt nám. Samtalið á milli formlegs náms og ófomlegs náms þarf að vera mun 

skýrara í samvinnu við stjórnsýsluna. 
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7. Umræður og ályktanir 

Í upphafi var lagt af stað með meginrannsóknarspurningu sem síðar leiddi af sér nokkrar 

undirspurningar sem vert var að skoða en stóra spurningin var sú að hvaða möguleika hafa 

nemendur grunnskóla á að fá metið óformlegt nám sem verður til utan menntastofnanna inn 

í menntakerfið? Spurningarnar sem fylgdu í kjölfarið lutu að ýmsum þáttum: 

a. Hver er skilgreiningin á formlegu og óformlegu námi og hver eru mörkin þar á milli? 

b. Takmarka hæfnimarkmið og viðmið aðalnámskrár grunnskóla hvað hægt er að meta 

til náms? 

c. Eru lög og reglugerðir um menntun og tómstundir til samræmis við þá öru þróun og 

breytingar sem eru í þjóðfélaginu í dag? 

Stutta svarið við stóru spurningunni er einfalt, eins og lögin um grunnskóla og æskulýð 

eru byggð upp í dag þá eiga nemendur lítin sem engan möguleika á því að fá tómstundanám 

metið innan Aðalnámskrá grunnskóla. Þar sem tómstundastarf er ekki innan ramma 

aðalnámskrár og yfirleitt ekki gefin einkunn fyrir það þá er lítill sem engin möguleiki á að 

einstaklingur geti nýtt sér það til tekna. Lög um grunnskóla (2008) gefa skólastjórnendum 

ekkert svigrúm til að meta tómstundanám þar sem einungis fagmenntað tómstundanám eins 

og t.d. tónlistarnám er metið inn. 

Skilgreiningin á formlegu námi er það nám sem verður til innan veggja menntastofnanna 

og er fært til einkunnar eftir skilgreinum Aðalnámskrá grunnskóla. Óformlegt nám er það 

sem verður til við tómstundaiðkun einstaklinga utan veggja menntastofnanna. 

Tómstundanám er ekki starfrækt undir skilgreiningum Aðalnámskrár grunnskóla um hvað 

skal metið til einkunnar og að nemendur eigi að vita. Með þessu er afmarkaður vettvangur 

fyrir formlegt nám annarvegar en óformlegt hinsvegar.  

Hvernig á starfsumhverfið í kringum tómstundir vera fjölbreytt þegar æskulýðslögin eru 

jafn fáorð og raun ber vitni. Með því að hafa ekki skýrar línur í lögum þá verður umgjörðin 

ekki nægjanlega skörp og því verður starfið einhæfara. Ýmsar ályktanir af hendi 

stjórnsýslunnar hafa verið gerðar varðandi tómstundamál en það er eins og lítið þokist í átt 

til betri vegar sem sýnir sig í því hversu langt er síðan að lög um grunnskóla nr. 91 og 

æskulýðslög nr. 70 voru samin og staðfest. Miðað við að búið er að útskrifa fjölda 

tómstundafræðinga eftir útgáfu lagabókstafsins og þeir komnir til starfa inn í 

tómstundasviðið þá ætti menntunarstigið og gæðin að hafa aukist til muna, því þyrfti að fara 

taka lagabálkinn til endurskoðunar. 

Grunnskólalögin eru þó viðameiri en æskulýðslögin þannig að kennarar hafa meira kjöt á 

beinunum til að styðjast við. Tómstundafulltrúar þurfa að moða úr þunnum lagabókstaf 
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þegar kemur að starfsvettvangi þeirra. Þetta verður til þess að misræmis getur gætt þegar 

reglur eru settar í t.d. félagsmiðstöðvum þar sem engar heildstæðar reglugerðir eru til fyrir 

þær. En með því að fjölga menntuðum tómstundafulltrúum og þeir verða sýnilegri þá eykst 

krafan um endurskoðun laga um æskulýð. 

Það eru til upplýsingar hjá íþróttafélögunum um hversu margir stunda einhverskonar 

íþróttir, það þarf að nálgast þær og vinna úr þeim. Þá er hægt að sjá raunhæfa heild iðkenda 

og hvað er verið að æfa. Þetta er eitt dæmið um að allar upplýsingar eru til en ekki nýttar til 

úrvinnslu. Öll félög þurfa að halda félagatal samanber hestamannafélögin í landinu þar sem 

hægt er að sjá fjölda iðkenda. Það þarf hreinlega að raða púslunum rétt og þá sést 

heildarmyndin. Hversu margir eru að stunda tómstundir eða er einhver hluti nemenda sem 

skýtur sér undan því. 

Þegar kemur að grunnskólanum þurfa kennarar að geta komið því til skila að “nemendum 

þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu” (námsmatinu). Þegar 

hæfniviðmið t.d. náttúrufræðinnar eru eins mörg og raun ber vitni og ekki auðveld aflestrar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 28) þá er þetta langt frá því að vera auðvelt. Þrátt fyrir 

að aðalnámskrá grunnskóla hafi verið breytt 2011 í þá átt að opna fyrir marga þætti 

tómstundastarfs þá er ekki hægt að sjá hvernig það á að vera framkvæmt bæði út frá lögum 

um grunnskóla og því sem stendur í námskránni um mat á námi utan skólans og hins 

formlega menntakerfis. Það er í valdi skólastjórnenda við hvern skóla hvað er metið af 

óformlegu námi. Skólastjórnendur sitja undir þeirri pressu að allir nemendurnir tikki í sama 

boxið og að atvinnulífið pressar á að „framleiddir“ séu góðir námsmenn í tilteknum greinum 

af því að það vantar starfskrafta inn í viðkomandi grein. 

Þegar fréttir RÚV síðan í apríl 2018 eru skoðaðar þá eru strax komnar fram 

efasemdaraddir og áhyggjur um að þriggja ára framhaldsskólanám sé ekki æskilegt, þar sem 

það hafi stór áhrif á félagslega þáttinn hjá nemendum. Þessi þjöppun náms verði til að auka 

bæði andlega og líkamlega líðan til hins verra. En það ætti að hafa verið hægt að reikna út 

nákvæmlega hvaða tíma framhaldsskólanám tekur þar sem eru reiknilíkön fyrir hversu 

langan tíma hver námseining tekur. Hver námseining hefur ákveðið margar mínútur í vinnu 

og því ætti að sjást hversu mikið nemendur þurfa að sitja við lærdóm. Þegar lengri 

„vinnudagur“ hjá nemendum er farin að bitna á félagslega þættinum þannig að þeir hætta að 

mæta í tómstundaiðkun, þá um leið getur félagleg færni þeirra minnkað til muna. Einnig 

getur farið svo að líkamleg hreysti fari niður á við ef íþróttaiðkun minnkar eða hættir. 

Hvítbókin sem kom út 2014 og var afar umdeild þá, þar sem gripið var strax til róttækra 

aðgerða eins og að þeir einstaklingar sem væru 25 ára og eldri hefðu ekki forgang inn í 

framhaldsskóla landsins. Síðan stendur skýrt í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

að allir skulu hafa jafnan rétt til náms. Þarna strax er komin mótsögn milli mannréttinda og 
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svo hvað ráðamenn þjóðarinnar ætla að framkvæma. Þessi 25 ára regla kemur þvert á þær 

niðurstöður sem koma fram í Hvítbókinni, að þriðjungur þjóðarinnar sé í einhverskonar námi 

alla jafna. Ef það ætti að halda þessum fjölda nemenda inni þá ætti ekki að hamla aðgang að 

skólum sama hversu gamall nemandinn er (Stjórnarráðið, 2014). 

Hæfniviðmið er eitt af því sem Hvítbókin leggur áherslu á að farið sé eftir í aðalnámskrám 

skólastiganna. Að hæfniviðmiðin leggi línurnar um hvernig kennslan eigi að vera og eftir því 

sem ofar er komið í menntakerfið eigi þau að vera sértækari. Eina sem gerist með þessi 

markmið er að þeim hreinlega fjölgar eftir því sem ofar er farið og á unglingastigi 

grunnskólans eru þau orðin t.d. í náttúrufræði 10 talsins og orðuð svo háfleygt að þau eru 

eiginlega óskiljanleg. Það er ekki nóg að vilja að það sé farið eftir rannsóknum og tölulegum 

niðurstöðum til að kennsla verði sem best, það verður þá líka að endurskoða námsskrár á 

mjög gagnrýnin hátt. Einnig verður að skoða námsefnið sem verið er að vinna með en þar 

leynist innan um eitthvað af risaeðlum. 

Líkt og innan tómstundafræðinnar er menntunarstig þjálfara innan íþróttahreyfingarinnar 

sífellt að hækka. Meiri kröfur eru gerðar til þess að þjálfarar séu menntaðir bæði með 

sérþekkingu á sinni grein auk almennra þátta og hafa bæði UMFÍ og ÍSÍ staðir fyrir 

námskeiðum til að bæta við þekkingu. Því ætti að vera meiri möguleiki fyrir nemendur að fá 

íþróttir metnar inn sem valgreinar á unglingastigi eða til eininga í framhaldsskólum. Oft hefur 

þetta ekki verið hægt eða samþykkt af skólayfirvöldum nema viðkomandi nemandi sé í 

meistaraflokk (hópíþrótt 

Með því að nýta ekki þann mannauð og þekkingu sem er til staðar bæði innan 

menntakerfisins og tómstundastarfs þá hægist á framþróun og áfram er verið í sama farinu. 

Nýjar hugmyndir ná ekki hljómgrunni og samfélagið verður svolítið „gamaldags“ þar sem 

menningarauðurinn nær ekki að þroskast og dafna. Ef við horfum á heildina eins og gagnverk 

í klukku þá þarf að fara púsla tannhjólunum saman. 
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8. Lokaorð 

Eftir að hafa lesið, grúskað, skoðað og spekulerað í gegnum allt efni sem fylgir því að skrifa 

stórt verkefni þá eru margar spurningar sem búið er að svara, en eins og góðu efni sæmir þá 

eru en þá fleiri spurningar búnar að kvikna. 

Vonandi gerist það sem fyrst að fagfólk, menntastofnanir og ráðamenn ræði af alvöru um 

hvernig megi bæta alla aðkomu að æskulýðmálum, til að hægt sé að gera enn betur fyrir 

unga fólkið okkar. Skýrar afmarkaðar reglur þar sem allir eru með á nótunum virka best. 

Þarna þurfa allir aðilar að setjast að sama borði með sömu hugmyndirnar, sama skilningin og 

sameiginlegan vilja til að gera en betur og samræma ólíkar hugmyndir. 

Það sem sást skýrast og kom í sjálfum sér ekki á óvart, var það ósamræmi sem var á milli 

þess sem þeir aðilar sem skoðuðu vinnu og verkumhverfi þeirra sem sjá um tómstundir 

ungmenna og þess sem ráðamenn þjóðarinnar voru búnir að setja fram. Lög og reglugerðir 

eru ekki að fylgja eftir þeirri framþróun sem hefur orðið á kennslu í Tómstundafræðum þrátt 

fyrir að það sé aukning á menntuðu fagfólki til að skipuleggja æskulýðsstarf í landinu. Tölur 

og framkvæmdir eru ekki alltaf að haldast í hendur. 

Aukin kvíði ungmenna ásamt þunglyndi er ekki það sem við viljum sjá stórfellda aukningu 

á, en virðist því miður á hraðri uppleið líkt og nýleg fréttaviðtöl við skólastjórnendur benda á. 

Fámennari fjölbrauta- og menntaskólar hafa átt þess kost samanber Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga, sem hefur nánast frá stofnun skólans útskrifað nemendur á styttri tíma en 

fjórum árum, því hefði verið hægur leikur hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu að láta 

gera rannsóknir til að skoða áhrif styttri námstími hefur á ungmenni. Þetta virðist vera 

vanhugsuð aðgerð til að þjappa saman námi til að smala fyrr inn í háskólana svo að hægt sé 

að koma einstaklingum sem fyrst út á vinnumarkað. Þarna er hægt að spyrja hvort að þetta 

sé gert með hag nemenda fyrir brjósti eða er hreinlega verið að dansa eftir hljóðpípu 

atvinnulífsins. 

Heildarniðurstaðan í mínum augum er sú að á meðan Aðalnámskrá grunnskólana er jafn 

niðurnjörvuð og raun ber vitni þá verður langt í land með að tómstundir hljóti náð fyrir 

augum skólana. Við höldum áfram að keyra nemendur áfram í námspressu þar sem allir eiga 

að vera eins, þrátt fyrir fögur fyrirheit um einstaklingsmiðað nám og skóla án aðgreiningar. 

Þessar tvær námsleiðir eiga ekki eftir að blómstra eins vel og mögulegt væri á meðan 

atvinnulífið vill hafa puttana í hvaða námsbrautir eru ákjósanlegar. Nemendum er pressað í 

gegnum grunn-, og framhaldsskóla með öllum brögðum þannig að þegar þeir eru komnir að 

þröskuldi háskólans, þá er nemandinn komin með upp í kok af námi og stingur af í 

heimsreisu.  
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Formlegt og óformlegt nám mun seint ná saman á meðan engin samræða er á milli 

skólayfirvalda og æskulýðsmála. Á meðan munu nemendur ekki fá notið afrakstursins af 

verkum sínum í tómstundum sem verður þá til þess að þeim fækkar sem stunda 

tómstundastarf að ráði. Það er engin hagur í uppskerunni ef maður fær ekki að njóta hennar. 

Um leið og námsleiðirnar munu starfa saman verðu meira svigrúm fyrir þá nemendur 

grunnskólana sem þurfa einstaklingsmiðað nám til að vera á sínum forsendum í námi, ekki 

bara á forsendum skólans. Menntakerfið þrífst ekki án nemenda og nemendur ekki án þess. 
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