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Ágrip  

Helgi kennir Tómasi tómstundir er barnabók sem er ætluð til að fræða börn um 

áhættuþætti félagslegrar einangrunar. Með bókinni geta börn, jafnt sem fullorðnir, lært 

um mismunandi tómstundir og hver munurinn er á skipulögðum og óskipulögðum 

tómstundum. Verkefnið skiptist í tvo hluta, greinagerð og barnabók. Viðfangsefni þessarar 

greinagerðar eru margvíslegar, þar sem fjallað verður meðal annars um tómstundir, 

skipulagðar tómstundir, tómstundamenntun, félagslega einangrun, þunglyndi og 

barnabækur sem fræðsluefni. Skortur á tómstundaiðkun getur aukið líkur á að börn þrói 

með sér þunglyndi og kvíða og í þessari greinagerð verður rætt möguleikana á að sporna 

gegn slíkri þróun með aukinni tómstundaiðkun. Helgi kennir Tómasi tómstundir er 

fræðsluefni á myndrænu formi sem hefur það að markmiði að vera eins konar forvörn 

fyrir framtíðarheilsu barna. Vonin er jafnframt sú að bókin muni fræða börn um 

tómstundaiðkun og mikilvægi þess að stunda tómstundir. Í bókinni er að finna 

myndskreytingar og teikningar sem hafa þann tilgang að auðga texta bókarinnar og gæða 

hana lífi 
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Formáli 

Ég ákvað að gera barnabók þar sem ég hef séð börn í leikskólum eru frædd um margs 

konar hegðun, líkt og að deila með öðrum, vera góð við hvort annað og hvernig eigi að 

koma fram við aðra. Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á mikilvægi tómstunda þá virðist 

skorta fræðslu um þær í leikskólum og er markmið mitt með barnabókinni að bæta slíka 

fræðslu. Þessi bók tók um það bil ár að þróa og samdi ég söguna sjálf, Ísold Atla 

Jónasdóttir myndskreytti. Þegar kom að lokaverkefninu hugsaði ég hvað myndi henta mér 

best og hvar hæfileikar mínir liggja. Þá vaknaði upp sú hugmynd að búa til barnabók sem 

fræðir börn um skipulagðar tómstundir. Fyrr á árinu fór ég í vettvangsnám í leikskóla og 

þar fékk ég að sjá hvernig börn tóku við bókinni minni. Mér til mikillar ánægju vildu þau 

læra meira um tómstundir og upp koma hugmynd að ég ætti jafnvel að lengja bókina enn 

frekar.   

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Eygló Rúnarsdóttur fyrir hjálpina og fyrir að hvetja 

mig áfram. Ísold Atla Jónsdóttir þakka ég kærlega fyrir að hjálpa mér að gefa persónum 

bókarinnar líf. Ég vil síðan þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við vinnslu verkefnisins 

með því að lesa yfir, leiðbeina mér og gefa mér ábendingar um heimildir. Ég vil þakka Söru 

systur minni, Pálmari mági mínum og Rakel Sesselju Hostert fyrir yfirlesturinn og 

foreldrum mínum fyrir andlegan stuðning.
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1 Inngangur 

Er mögulegt að kenna tómstundamenntun með öðrum fögum eins og list, stærðfræði eða 

samfélagsfræði? Rannsóknir hafa sýnt fram á að tómstundir og iðkun þeirra geti haft 

verulega jákvæð áhrif á andlega og líkamlega vellíðan einstaklinga (Leitner og Leitner, 

2012). Leitner og Leitner (2012) tala jafnframt um það að tómstundamenntun geti verið 

kennd með öðrum áföngum líkt og samfélagsfræði, bókmenntun, myndlist og tónmennt. 

Hvernig einstaklingar stunda og iðka tómstundir er einnig þáttur sem mikilvægt er að 

skoða. Algengt er að fólk bregði á það ráð að vinna gegn þunglyndi og andlegri vanlíðan 

með notkun þunglyndislyfja. Barnabókin er gerð sem fræðsluefni til að hjálpa börnum að 

skilja tómstundir betur og hvað tómstundaleysi getur haft slæm áhrif á andlega vellíðan. Í 

bókinni Helgi kennir Tómasi tómstundir, bók sem er hugsuð sem forvörn gegn félagslegri 

einangrun barna, sýnir meðal annars hverjar afleiðingar þess að stunda ekki tómstundir. 

Bókin útskýrir á einfaldan hátt hvað tómstundir er mikilvægur þáttur við félagsleg tengsl 

barna. Það er ekki mikil fræðsla í leikskólum um tómstundir. Þessi skortur á fræðslu leiðir 

meðal annars til þess að lítið er vitað um afleiðingar þess að stunda þær ekki. Eins og 

bókin kemur inn á, eru fleiri úrræði fyrir börn með vanlíða og þunglyndi en lyfjanotkun. 

Aukin tómstundaiðkun er ein þeirra leiða, en hún getur bætt andlega líðan og auk þess 

verið leið fyrir fólk til að vinna í sjálfum sér og vandamálum sínum.  

Markmið bókarinnar er að auka fræðslu um tómstundir og fræða lesendur um hvað 

félagsleg einangrun og takmörkuð tómstundaiðkun geti haft slæmar afleiðingar á andlega 

og líkamlega líðan. Bókin er ekki einungis hugsuð fyrir börn heldur hefur hún einnig þann 

tilgang að fræða foreldra um hættu barna sem einangra sig félagslega. Bókin auðveldar 

foreldrum að vera vakandi fyrir hugsanlegum áhættuþáttum sem gætu verið til staðar og 

gefur þeim einnig önnur úrræði eins og að auka tómstundariðkun barna sinna.  

Í upphafi þessarar greinagerðar verður gert grein fyrir fræðilegri umfjöllun og helstu 

hugtökum sem barnabókin byggir á. Þetta eru hugtök á borð við tómstundir, 

tómstundamenntun, heilsa, félagsleg einangrun og þunglyndi svo eitthvað sé nefnt. Reynt 

verður að svara hvaða áhrif það hefur á börn sem stunda skipulagðar tómstundir. 

Söguþráðurinn er á einföldum nótum. Það eru tvær aðalpersónur, þær heita Helgi og 

Tómas. Í bókinni líður Tómas ekki vel andlega, það sést á gráu litunum sem fylgja honum. 

Gráu litirnir tákna félagsleg einangrun sem Tómas upplifir í byrjun bókarinnar. Helgi er 

litríkur og ákveður að kynna Tómasi fyrir tómstundum. Því fleiri tómstundum sem Tómas 

kynnist í gegnum Helga, því litríkari verður hann. 
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2 Tómstundir 

Skiptar skoðanir hafa verið á því hvernig skilgreina megi hugtakið tómstundir en eitt eru 

fræðimenn sammála um, tómstundir er það sem allir þurfa til að stuðla að andlegri og 

líkamlegri heilsu. Fræðimönnum hefur einnig verið tíðrætt um að tómstundir séu ekki 

skylda, eins og vinna eða skyldur sem við sinnum til að sjá um okkur sjálf.  

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2009) fjölluðu meðal 

annars um tómstundaiðkun utan skólatíma hjá börnum í fyrsta, þriðja, sjötta og níunda 

bekk, en niðurstöður þeirra bentu til þess að stelpur eru líklegri til að stunda listnám sem 

tómstundir en strákar. Jafnframt komust þau að þeirri niðurstöðu að strákar horfa meira á 

sjónvarp í frístundum sínum en stelpur. Sylvia-Bobiak og Caldwell (2006) skoðuðu einnig 

þennan mun á kynjum þegar kemur að vali á tómstundum. Samkvæmt þeim fá karlmenn 

yfirleitt meiri stuðning til að stunda tómstundir og gera það yfirleitt í gegnum hreyfingu. 

Með hreyfingunni losna þeir við streitu sem þeir upplifa í vinnu og daglegu amstri. Kim 

(2015) talar einnig um þennan mun kynjanna, en samkvæmt henni stunda konur meira af 

félagslegum tómstundum heldur en karlmenn. Ástæðan fyrir því er að samkvæmt 

samfélögum þá sjá konur um fjölskylduna og börnin og því stunda þær meira af 

tómstundum sem örvar hugann þeirra líkt og list, að mála eða að fara á tónleika sem 

inniheldur klassískri tónlist.  

Fólk sem komið er á eftirlaunaaldur stundar tómstundir oft í þeim tilgangi að mynda 

félagsleg tengsl við aðra. Tómstundaiðkun getur þannig verið mismunandi eftir kyni og 

aldri. Parker (1979) er þeirrar skoðunar að tómstundir veita manni hamingju, fullnægingu, 

andlegt jafnvægi og frelsi. Samkvæmt Blackshaw (2010) eru tómstundir ákveðið virkni í lífi 

manns en skyldur líkt og vinna, fjölskylda og samfélagið flokkast ekki undir tómstundir. 

Aðal tilgangurinn með tómstundum sé að auka vellíðan og lífsgæði einstaklinga (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). Hægt er að flokka tómstundir í tvo flokka, það er tilgangsmiklar 

tómstundir (e. serious leisure) annars vegar og tilgangsminni tómstundir (e. casual leisure) 

hins vegar. Tilgangsmiklar tómstundir eru þær tómstundir sem fólk gefur sér tíma til að 

stunda og hefur jákvæð áhrif á eintaklinga líkt og fótboltaæfingar, listnám og fleira. 

Tilgangsminni tómstundir eru aftur á móti þær tómstundir sem hafa jákvæð áhrif til 

skamms tíma, sem sagt að hanga með vinum eða fara í bíó. Tilgangsmiklar tómstundir eru 

skilgreindar sem tómstundir sem hafa dýpt og mikið innihald á meðan tilgangsminni 

tómstundir eru grunnhyggðar og yfirborðskenndar (Blackshaw, 2010). Einstaklingar sem 

stunda tilgangsmiklar tómstundir og halda sig við þær að alvöru geta breytt þessum 

tómstundum í atvinnu, eins og atvinnumenn í fótbolta. Stebbins (sjá Blackshaw, 2010) 

tekur þetta einu skrefi lengra og flokkar tilgangsmiklar tómstundir í þrjá flokka, 

https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs11205-010-9724-2#CR31
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byrjandinn, áhugamaðurinn og sjálfboðaliðinn. Allir þessir eiga það sameiginlegt að hjálpa 

einstaklingum að móta tómstundir sínar.  

 Skipulagðar tómstundir 

Börn á grunnskólaaldri sem stunda skipulagðar tómstundir fá tækifæri til að upplifa 

ánægju og slökun og í leiðinni læra þau að vera sjálfbarga og setja sér markmið fyrir 

framtíðina. Skipulagðar tómstundir hjálpa börnum jafnframt að styrkja sjálfsmynd sína og 

auðvelda þeim að taka ákvarðanir, auk þess sem þær þróa félagsleg og persónuleg tengsl 

(Scheuer, Sachs og Rosenblum, 2014). Skortur á tómstundaiðkun getur leitt til þess að 

börn fá færri tækifæri til að kanna félagslega, samskiptaleið, tilfinningalega og líkamlega 

möguleika sem gerir þeim fært að vaxa sem einstaklingar. Börn geta jafnframt aukið 

lífsgæðin sín með því að stunda skipulagðar tómstundir (Bult, Verschuren, Jongmans, 

Lindeman og Ketelaar, 2011). Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen 

(2009) töluðu um að foreldrar væru oftast þeir einstaklingar sem sjá um að skipuleggja og 

undirbúa tómstundir fyrir börn á aldrinum fimm til ellefu ára, oft í þeim tilgangi að minnka 

tölvunotkun eða hafa meiri stjórn á því hvað börn gera í tölvunni.   

Árið 2009 ákvað Félagsmiðstöðin Þorpið að gera tilraun sem bar heitið Gaman-

saman. Tilraunin snerist um að breyta frístundaklúbb fatlaðra barna á aldrinum tíu til tólf 

ára, í tómstundastarf fyrir börn á sama aldri. Niðurstöður leiddu í ljós að mikil þörf væri á 

tómstundastarfi fyrir þennan aldur og kom þá upp sú hugmynd hjá bæjarfélaginu að efla 

þetta ferli enn meira. Markmiðið með Gaman-saman var að efla og styðja við 

tómstundaiðkun barna og auka samskipti krakka af mismunandi bakgrunn með 

skipulögðum tómstundum. Á sama tíma var markmiðið að sporna gegn félagslegri 

einangrun barna (Ruth Jörgensdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015).  

 Tómstundir og heilsa 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin tómstundaiðkun stuðli að bættri heilsu og vellíðan 

(Adams, Leibbrandt og Moon, 2010). Aristóteles var meðal þeirra sem hélt því fram að 

tómstundir væru lykillinn að hamingju og andlegu heilbrigði. Hann trúði því einnig að 

tómstundir væru oft á tíðum tengdar við leti, en vinna við sköpunarfærni (Blackshaw, 

2010). Með aukinni tækniþróun á seinustu áratugum hafa orðið breytingar á tómstundum 

og hreyfingu. Því meiri sem tæknin er því minna stunda börnin tómstundir og hreyfingu 

(Gumusgul, 2018). Streitan sem fylgir nútímasamfélagi er talin ýta undir þunglyndi og 

kvíða, en með því að stunda tómstundir þá eiga einstaklingar auðveldara að draga úr 

streitu og bæta andlega líðan (Kim, 2015).  
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Að stunda tómstundir eykur og styrkir velferð barna og auðveldar þeim að mynda 

félagleg tengsl við önnur börn, sem í leiðinni eykur hamingju barna. Þegar kemur að  

velferð barna þá skiptir máli hvaða tómstundir þau stunda. Tómstundir líkt og 

sjónvarpsáhorf eða tölvunotkun eru ekki talin hjálpa til og ef eitthvað geta þessar 

tómstundir skaðað velferð barna. Tómstundir sem innihalda aftur á móti hreyfingu og ýta 

undir félagsleg tengsl styðja við velferð barna og hamingju. Jafnframt sýna rannsóknir 

fram á að ef foreldrar eru virkir þátttkendur í íþróttaiðkun barna sinna eykur það líkur á 

bættri velferð (Holder, Coleman og Shen, 2009).  

 Félagsleg einangrun 

Félagsleg tengsl endurspeglast í mörgum þáttum, til dæmis að hlusta, sýna tillitssemi og 

beita líkamstjáningu. Ef börn eiga erfitt með að tjá sig eða mynda félagsleg tengsl þá er 

hætta á því að þau einangri sig félagslega. Skilgreiningin á félagslegri einangrun er fjarvera 

eða skortur á félagslegum samskiptum eða misræmi viðkomenda að ná ákveðnu stigi 

félagslegra samskipta (Dattilo, 2008). 

Nýjar rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægt er fyrir andlegan, líkamlegan og 

félagslegan þroska grunnskólabarna er að tilheyra einhvers konar félagshópi. Mannfólkið 

er í eðli sínu félagsverur og finna því flestir þörf fyrir að tengjast félagslega. Þarfapýramídi 

Maslow sýnir að félagsleg tengsl séu álíka mikilvægur þáttur fyrir okkur eins og 

grunnþarfirnar, svo sem svefn og matur. Aðilar á vegum skóla einbeita sér frekar á því að 

skoða félagsleg tengsl frekar en félagslega einangrun. Félagsleg einangrun eða 

einmanaleiki er jafnframt algengara meðal barna sem flokka sig sem ,,hinsegin fólk” 

(London og Ingram, 2018).  

Að stunda eitthvað félagslegt eins og skipulagðar tómstundir hefur sýnt sig að  hafi 

uppbyggjandi áhrif á heilsu og vellíðan. Niðurstöður á rannsókn sem var framkvæmd 

nýlega sýnir að það sé tenging á milli félagslegra samskipta og dauðsfalla. Skortur á 

félagslegum tengslum er eins mikill áhættuþáttur og reykingar, áfengi og offita þegar 

kemur að hækkandi dánartíðni. Skortur á félagslegum samböndum sem eru skilgreind 

sem félagsleg einangrun eru því viðfangsefni sem hafa fengið mikinn hljómgrunn í 

rannsóknum á síðustu árum (Tanskanen og Anttila, 2016).  

Samkvæmt Tanskanen og Anttila (2016) ræðst félagsleg einangrun aðallega af 

umhverfinu og því hvort að einstaklingar séu í aðstæðum til að geta myndað félagsleg 

tengsl, frekar en að einstaklingar einangri sig viljandi. Þau telja einmanaleikann og 

félagslega einangrun ekki endilega vera það sama, þótt eitt leiði iðulega að öðru.  
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 Þunglyndi 

Þunglyndi og kvíði eru taldir vera eitt af megin sjúkdómum sem hrjá fullorðna og nýlega 

hafa rannsóknir fræðimanna einnig beinst að börnum. Samkvæmt American Psychiatric 

Association er þunglyndi talið vera sjúkdómur sem hefur áhrif á virkni og daglegt líf 

einstaklinga og leiðir iðulega út í breytingar á svefnvenjum, skort á matarlyst, lélegt 

sjálfsmati og sjálfsvígshugsanir. Rannsóknir hafa sýnt að þó að þunglyndi greinist oftast 

ekki fyrr en á þrítugsaldri, þá er algengt að það byrji í barnæsku og þá aðallega í kringum 

gelgjuskeiðið (Ismail, Ismail og Simsek, 2017).  

Children's Depression Inventory eða CDI er sálfræðilegt mat sem hjálpar 

fræðimönnum að rannsaka og meta alvarleikann á þunglyndi barna og öðru sem gæti 

tengst því. Stofnandi CDI er sálfræðingurinn Maria Kovacs, en hún hefur notast við 27 

atriða mælikvarða til að meta hversu alvarlegt þunglyndi er. CDI er ekki greiningartæki 

sem fræðimenn nota heldur er frekar hugsað sem hjálpartæki til að meta alvarleika 

þunglyndis á meðal barna (Giannakopoulos, Kazantzi, Dimitrakaki, Tsiantis, Kolaitis og 

Tountas, 2009). 

Í rannsókn sem Ekinci (2018) framkvæmdi, notaðist hann við CDI til að kanna hversu 

algengt þunglyndi er meðal barna eftir kyni og aldri í borginni Kutahya í Tyrklandi. 

Markmið hans var að skoða hvernig og hvort íþróttir hafi áhrif á þunglyndi hjá börnum á 

grunnskólaaldri.  Úrtak rannsóknarinnar voru alls 342 börn, þar af 113 stelpur og 198 

strákar. Ekinci (2018) skilgreinir þunglyndi meðal annars sem þungar hugsanir, neikvæðar 

væntingar, vonleysi, minnimáttarkennd, svartsýni, aukin hætta á sjálfsvígi og að neita að 

mæta í skólann. Þunglyndi er algengur geðsjúkdómur sem getur haft varanleg áhrif á 

andlega sem líkamlega heilsu barna. Eknici (2018) notaði þversniðs rannsóknaraðferð, en 

sú aðferð algengust þegar það kemur að því að rannsaka íþróttir og velferð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að þau sem stunduðu íþróttir sýndu síður þunglyndi en þau sem 

stunduðu ekki íþrótti. Niðurstöður leiddu þó í ljós að börn sem stunduðu engar 

skipulagðar tómstundir eiga í meiri hættu á að þróa með sér þunglyndi en aðrir.  

OECD eða The Organisation for Economic Co-operation and Development, sem 

stendur fyrir Efnahags- og framfarastofnun, er milliríkjastofnun sem inniheldur alls 36 

lönd og er Ísland eitt af þeim löndum. Rannsókn sem framkvæmd var árið 2015 leiddi í 

ljós að notkun á þunglyndislyfjum er hæst hér á landi miðað við önnur OECD lönd 

(Hagstofa Íslands, 2017). 

Nemesco-skýrslan sem gerð var árið 2012, sýnir hvað Íslendingar skera sig mikið úr 

miðað við önnur Norðurlönd þegar kemur að notkun á þunglyndislyfjum. Árið 2013 voru 

alls 480 börn undir átján ára aldri skráð á þunglyndislyfjum (Magnús Jóhannson, Ólafur B. 
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Einarsson, Lárus S. Guðmundsson og Leifur Bárðarson, 2014). Spurningar vakna því upp, 

hvort þörf sé á því að rannsaka betur lyfjanotkun ungra barna og hvort hægt sé að finna 

betri leið til að meðhöndla þunglyndi hér á landi? Hér fyrir neðan (sjá Tafla 1) er hægt að 

sjá fjölda þeirra barna sem ávísað var þunglyndislyfjum á árunum 2008- 2012, eftir aldri 

og búsetu. 

 

Tafla 1. Ávísanir þunglyndislyfja á börn á Íslandi og Danmörku eftir aldri, fjöldi notenda í 
1000 íbúa 

                                                                  Ísland                                                   Danmörk 

 2008 2012 2008 2012 

0-4 ára 1,99 1,15 0,05 0,08 

5-9 ára 14,18 13,11 0,48 0,44 

10-14 ára 33,38 37,74 3,71 4,12 

15-19 ára 58,05 68,44 26,80 28,43 

 (Læknablaðið, 2014).  
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3 Vinátta 

Vinátta er líklegast með nánustu félagstengslum sem tveir eða fleiri einstaklingar geta 

myndað. Þrátt fyrir það hafa fáar rannsóknir verið gerðar á mikilvægi vináttu fyrir velferð 

og þroskaferli barna. Að stunda tómstundir með vinum veitir einstaklingum félagslegan 

stuðning og dregur úr líkum á félaglegri einangrun og einmanaleika (Glover og Parry, 

2008).  

Börn leita sér yfirleitt að vinum innan sama aldurshóps eða jafnvel innan sömu 

stéttar. Á ungum aldri haf flest börn ekki náð þroska til að flokkast sem góðir leikfélagar, 

en með árunum læra þau að deila með öðrum og mynda í leiðinni nánari sambönd við vini 

sína. Oft er talað um að börn séu í kringum sex ára aldur þegar þau fyrst ná skilningi á því 

hvað felst í því að vera vinur. Á þeim aldri hafa þau lært hvernig eigi að vera hluti af 

vinahóp, hvernig útkljá eigi deilur, hvernig eigi að eignast vini og hvernig eigi að halda 

þeim. Með leik læra börnin tilfinningalegastjórnun, samkennd og menningarlegan 

skilning. Foreldrar bera einnig ábyrgð á leik barna sinna, meðal annars með því að hafa 

stjórn á heimsóknum og tíma sem varið er með vinum. Foreldrar geta vissulega leikið við 

börn sín en þau muna aldrei jafnast á við vini barnanna þegar kemur að reglum í leikjum. 

Börn sem eiga enga vini þegar þau eru ellefu ára eru talin vera líklegra en önnur börn til 

að þróa með sér þunglyndi fyrir þrettán ára aldur (Berger, 2014).  

Rannsóknir sýna að vinátta bætir sálfræðilega, andlega, líkamlega og tilfinningalega 

heilsu fólks (Glover og Parry, 2008). Gott er að eiga vini þegar maður gengur í gegnum 

erfiða tíma, þar sem vináttan veitir manni oft andlegan stuðning og jafnvel dregur úr álagi 

ef streita er til staðar. Félagslegur stuðningur er lýstur sem umhyggjusemi fyrir öðrum, 

einnig tilfinningin að ef maður finnur fyrir þörf á andlegum stuðningi þá er hann til staðar. 

Vinátta er þannig talin vera mikilvæg tómstundaauðlind fyrir streituhöndlun. Vinátta sem 

myndast aftur á móti í streituvaldandi ástandi verður vinátta oft eins konar sálfræðileg 

afþreying. Streituvaldandi ástand getur tekið sinn toll á vináttu en ef hún lifir það af 

verður hún oft sterkari en hún var áður. Mikilvægt er að fræðimenn skoði betur hvað felst 

í vináttu, til að vita hvernig eigi að stuðla að henni (Glover og Parry, 2008).  

Vinátta getur verið mikilvæg þegar kemur að persónulegum þroska eintaklings. Hún 

hefur áhrif á lífsgæði, sjálfsmynd, tilfinningalega þróun og félagslega aðlögun skammstíma 

og langtíma. Einnig hefur hún áhrif á vitsmunalega hæfileika einstaklinga og sjálfsálit 

þeirra. Vinátta er mismunandi eftir aldri og tekur breytingum með árunum, og er þannig 

öðruvísi fyrir börn og unglinga. Vinir hjálpa manni ekki einungis með félagslega hæfni 

heldur geta þeir einnig nýst þegar kemur að almennri menntun og námi. Árásagjarnir 

einstaklingar eru líklegir til að leita af vinum sem eru einnig árásagjarnir. Saman eru þessir 
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einstaklingar oft hvassir eða harðir við aðra en á sama tíma geta þeir kennt hvor öðrum 

um mikilvægi vináttu og tryggð (Berger, 2014).  

Vinátta verður oft dýpri og tilfinningaríkari með árunum. Þegar börn eru í kringum sex 

ára aldur eru þau yfirleitt sátt við það að hafa einhvern til að leika við en þegar þau ná tíu 

ára aldrinum búast þau við meiru frá vinum sínum, eins og að geta deilt með þeim 

leyndarmálum. Þau eiga einnig erfiðara með það þegar slitnar úr vinskapnum, því eldri 

sem þau eru. Með aldrinum eru börn líklegri að finna sér vini sem hafa svipaðan bakgrunn 

og sömu áhugamál og þau sjálf.  Í grunnskóla er líklegt að bestu vinir séu af sama kyni, á 

sama aldri, af sama kynþætti eða þjóðerni og í svipaðri félagsstöðu. Ástæðan fyrir þessu 

er ekki endilega sú að börn séu fordómafull, heldur vilja þau frekar eiga vini sem skilja þau 

og eru sammála þeim. Ástæðan fyrir ákveðinni kynskiptingu í vináttu er til dæmis sú að 

strákar stunda meira af grófum tómstundum (e. Raough and tumble play) líkt og box, 

glíma og fleira, á meðan stelpur stunda oftar tómstundir sem krefjast samskipta (Berger, 

2014). 

 Leikur 

Leikur (e. play) er hugtak sem hefur fengið aukinn hljómgrunn meðal þroskaþjálfa á 

síðustu árum, en skiptar skoðanir hafa verið á meðal fræðimanna hvort leikur sé 

mikilvægur fyrir þroska barna eða hvort hann sé einungis athöfn sem hefur 

skemmtanagildi. Sumir kennarar vilja nota leik til bæta leskunnáttu barna eða kenna þeim 

stærðfræði, á meðan aðrir vilja nota leik til að efla tilfinningaþroska barna sem eiga erfitt 

með að læra, tjá sig eða leika sér lítið (Berger, 2014). 

Með tímanum breytist leikur fyrir börn en með hækkandi aldri verður hann meira 

félagslegur og getur jafnvel nýst í að leysa verkefni. Sumum fræðimönnum finnst 

mikilvægt að börn séu sjálfstæð þegar kemur að leik og fái svigrúm til að finna upp á 

leikjum sjálf og ákveða staðinn til að framkvæma hann. Jafnvel eru sumir þeirrar skoðunar 

að afskipti foreldra ættu að vera lítil sem engin þegar kemur að leik (Berger, 2014). 

Mildren Parten (sjá Berger, 2014) talar um fimm mismunandi stig af leikjum sem börn 

geta stundað. Fyrsta stigið er einsamall leikur (e. solitary play), en í því felst að barnið 

leikur sér eitt og tekur ekki eftir umhverfinu eða öðrum einstaklingum í kringum sig sem 

gætu einnig verið að leika sér. Annað stigið er svokallaður áhorfendaleikur (e. onlooker 

play), en þá eru börn meira að horfa á aðra krakka leika sér en að leika sér sjálf. Samhliða 

leikur (e. parallel play) er svo þegar börn leika sér með líka hluti á líkan hátt en eru ekki að 

leika sér saman. Fjórði leikurinn er svokallaður tengdur leikur (e. associative play), en 

hann lýsir sér þannig að börn leika sér saman en eiginlegur samleikurinn er þó enn 

takmarkaður. Seinast kemur samvinnuleikur (e. cooperative play), sem er leikur þar sem 
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börnin leika sér saman, skiptast á og búa í sameiningu til sinn eigin heim. Fyrsta stigið 

miðar við börn sem eru á eins árs aldri á meðan seinasta stigið eru börn sem hafa náð sex 

ára aldri.  

Leikur er kenndur á mismunandi hátt eftir heimshlutum. Í Asíu er til dæmis meiri 

áhersla lögð á að kenna ungum börnum samvinnu og að deila með öðrum, á meðan að 

foreldrar í Norður Ameríku hvetja börn sín til að vera sjálfstæð (Berger, 2104). Hvernig 

sem leikurinn er kenndur þá læra börn hvernig eigi að leika sér og í gegnum leikinn læra 

þau í leiðinni á sjálfan sig.  

Leikskólar voru fyrst stofnaðir til að hjálpa foreldrum á vinnumarkaði en það hefur 

þróast að börn hafi stað til þess að geta leikið sér, en gegnum tíðina þá hafa leikskólar 

notað leik sem tæki til að leyfa börnum að læra á heiminn og einnig þau sjálf og þá með 

eins litla afskipti af fullorðnum. Í dag hafa leikskólar fjölbreyttari kennsluskrá og hafa því 

ekki haft tök á að notað leik eins mikið inn í kennslu og áður fyrr. Leikur hefur sýnt út á 

það að það bætir fimm þroskastig barna sem eru, líkamlegi, tungumála, tilfinninga, 

félagslega og vitsmunalega. Að nota leik hjálpar börnum að tengjast betur líkamanum 

sínum líkt og að nota perlur til að örva smáhreyfingu þeirra. Leikur hefur sýnt það að börn 

fá betri orðaforða og öðlast betri tungumála skilning (Pyle, Prioletta og Poliszczuk, 2018).  
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4 Barnabækur sem fræðsluefni 

Hvernig gerir maður góða barnabók? Með því að hafa innihaldið, hönnunina og 

fræðslugildi við hæfi aldurs eða þroskunarstigs barnanna sem á að ná til. Það eru sex 

grunnþættir í menntun; læsi, heilbrigði, sjálfbærni, mannréttindi, lýðræði og jafnrétti 

(Rannveig Oddsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir og Jenný Gunnbjörnsdóttir, 2018). Í 

barnabókmenntum gefst tækifæri til að vinna með þessa grunnþætti og gefa meiri sýn á 

mismunandi svið í samfélaginu og umhverfinu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Það er 

talið mikilvægt að hafa barnabók með sama fræðslustig og þroska og barnið sjálft. Ef 

barnabókin er talin of fræðileg eða of flókin fyrir aldurin sem er miða við, er hætta á því 

að barnið haldi sér frá bókum þegar það eldist. Barnabækur er tól sem er notað til að 

kynna börnum fyrir litum, formum og jafnvel móðurmáli þeirra. Munurinn á barnabókum 

og bókum fyrir fullorðna er það að barnabækur þurfa að beina athygli á tilfinningar barna, 

hugmyndir þeirra og upplifun. Svo að bókmenntir fyrir börn séu viðeigandi þá þarf bókin 

að setja í forgang raunveruleika barna eins mikið og efnið leyfir, svo þau geta tengt efninu 

enn betur (Erkan, 2016).  

Það er talið mjög mikilvægt að virða þroskastig barna í barnabókum. Til að velja góða 

barnabók fyrir barn þarf að hafa í huga tilfinningar barnsins, hvað barnið skilur og hvernig 

það hefur lifað lífi sínu hingað til. Til að barnabók virki, svo að barnið tengist efninu, er 

talið best að hafa þá eitthvað barn sem persónu til að barnið sjáft sem les eða lesið er fyrir 

getur tengst og jafnvel séð sjált sig í persónunni. Barnabækur sem eru notaðar til að 

fræða börn þarf fyrst og fremst að vekja forvitnina í þeim svo þau séu viljug að læra það 

sem bókin er að reyna að kenna þeim. Það er einnig gott að hafa efni í barnabók sem ýtir 

undir ímyndunarafl barna. Barnabækur þurfa að sýna tilfinningar, svo sem reiði, hamingju, 

ótta, umhyggju og fleira á þann hátt sem börn geta skilið (Erkan, Ertugul, 2016). 

 Byrjendalæsi 

Rannsók var gerð í sex skólum í 1. og 2. bekk árið 2013 til 2015 með Byrjendalæsi. 

Byrjendalæsi er kennsluaðferð sem er notuð til að hjálpa börnum sem eru að byrja í skóla 

með því að nota barnabækur (Lesvefurinn, e.d). Byrjendalæsi var þróuð af Rósu 

Eggertsdóttur og öðrum sérfræðingum í Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. 

Byrjendalæsi leggur áherslu á hópavinnu og um leið er eintaklingsþörfum mætt. Það er 

lögð áhersla á að kenna talað mál, lestur, hlustun og ritun. Kennararnir völdu bækurnar út 

frá hvaða kennsluefni þau voru að kenna. Í þessari rannsók sýndu niðurstöður að með því 

að nota barnabækur gaf það tækifæri að vinna með sex grunnþætti menntunar. Það var 

unnið mest með læsi en vöktu bækurnar upp umræðu sem tengdist 4 af 6 
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grunnþáttunum, lýðræði, heilbrigði, velferð og mannréttindi. En markmiðið af þessari 

rannsókn var það að nota barnabókmenntir til að vinna með þessum sex grunnþáttum 

menntunar (Rannveig Oddsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir og Jenný Gunnbjörnsdóttir, 

2018).  

Með því að nota barnabók fyrir læsiskennslu þá gefur það tækifæri að kafa djúpt í 

textann og á meðan að vinna með orðaforða, ritun og skilning. Það voru ýmsum 

spurningum varpað fram sem gáfu börnunum tækifæri til að setja sig í spor 

sögurpersónunnar og læsu í tilfinningar og líðan þeirra. Það voru spurningar eins 

og ,,hvernig líður þeim” og ,,hvernig tilfinning er persónan að upplifa”. Það kom skýrt fram 

að það skiptir gríðalega miklu máli hvaða bók og efni kennararnir völdu þegar það kom að 

læsikennslu, það var unnið mest með myndskreyttar bækur. Þegar rannsakendurnir fóru 

yfir niðurstöðurnar sáu þau að sumir grunnþættirnir voru ekki notaðir jafn mikið og aðrir, 

og þegar farið var yfir niðurstöðurnar kom ekkert á óvart að læsi var mest notað af 

grunnþáttunum sex. Í gögnunum fundu þau nokkur dæmi um samræður um tilfinningar 

líðan hjá sögupersónu út frá mynd og texta. Samkvæmt niðurstöðunum fundu þau út að 

það er hægt að mestu leiti að nota barnabækur til að vinna með grunnþættunum sex en 

er erfiðara að nota barnabók til að vinna með öllum sex grunnþáttunum. Rannsakendurnir 

sáu þó nokkur dæmi þar sem bókmenntin mátti vera betur nýtt til að mynda umræðu 

tengt grunnþáttunum sex (Rannveig Oddsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir og Jenný 

Gunnbjörnsdóttir, 2018). 

 Tómstundamenntun 

Tómstundamenntun er ferill sem hefur þann tilgang að ýta undir velferð einstaklinga. 

Tómstundamenntun snýst um að skilja af hverju við stundum tómstundir og hvernig hægt 

er að nýta tómstundir í daglegu lífi. Jafnframt að skoða hvernig tómstundir geta bætt 

lífsgæði og stuðlað að líkamlegri og andlegri vellíðan (Leitner og Leitner, 2012). 

Samkvæmt Leitner og Leitner (2012) gerir tómstundamenntun fólki það kleift að skilja 

hvernig tómstundir geta minnkað streitu og aukið andlega vellíðan. Þeir telja 

tómstundamenntun vera mikilvæga sem kennsla í skólum, en enn þann dag í dag efast 

fólk um tilgang þess.. Tómstundamenntun hefur nefnilega þann eiginleika að vera bæði 

formleg og óformleg. Ef við tölum aðeins um hvað formlegt nám er þá er besta lýsingin sú 

að formlegt nám er þegar það er ákveðið sérstakt efni sem kennt verður með völdum 

kennsluaðfeðrum á völdum tíma. Óformlegt nám getur átt sér stað innan sem utan skóla 

og það hefur ekkert sérstakt efni né ákveðinn tíma (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Dattilo (2008) lýsir tómstundamenntun sem þróunarferli til að skilja sjálfan sig betur 

og skilja betur hvaða tómstundir hentar lífstíl hvers og eins. Sivan (sjá Dattilo, 2008) lýsir 
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tómstundamenntun aftur á móti sem aðferðafræðilegu skipulagsferli sem viðurkennir að 

hver og einn einstaklingur hefur rétt til að stunda tómstundir. 

 Helgi kennir Tómasi um tómstundir 

Þessari greinagerð fylgir barnabókin Helgi kennir Tómasi um tómstundir. Barna bókin er 

skáldsaga sem fjallar um tvo drengi, Helga og Tómas. Hún er ætluð börnum frá fimm til 

átta ára þó að hún ætti líka vel við börn á leikskólaaldri. Foreldrar eiga að geta lesið fyrir 

börnin eða með þeim. Börnin eiga einnig að geta lesið bókina sjálf þegar þau hafa náð 

færni á lestri. Bókin er auðlesin og mikið einblýnt á myndmál, þar sem Tómas byrjar 

litalítill, aðeins grár litur umlykur hann. Ástæður fyrir gráa litinum er innivera Tómasar og 

þeirri félagslegri einangrun sem hann upplifir að vera einn inni. Helgi er kraftmikill strákur 

sem elskar útiveru og tómstundaiðkun sem því fylgir. Hann vill hjálpa Tómasi og í hvert 

skipti sem Tómas kemst í nánd við margskonar tómstundir með Helga verður hann 

litríkari. Með bókinni er ætlunin að börn kynnast þeim þeim skipulögðum tómstundum 

sem eru í boði og einnig sjái hversu mikilvægt það er að stunda þær. Bókin er 32 blaðsíður 

og er myndskreytt af Ísoldi Atla Jónasdóttir. Við uppsetningu bókarinnar er myndum og 

texta haldið aðskildum til að auðvelda lestur og til að leyfa myndunum að njóta sín. 
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5 Lokaorð 

Það eru til margar mismunandi leiðir að kenna börnum ýmsa hluti. Ein af þeim aðferðum 

er með myndrænu formi. Sjálf hef ég séð hvað það virkar vel fyrir börn á ungum aldri, og 

ákvaði ég því að gera barnabók. Með barnabókinni minni sjá börn andlega vellíða í 

myndrænu formi. Með þessari bók gæti það mögulega vakið áhuga barna um hvað 

tómstundir eru og að þær geta hjálpað manni að líða betur.  

Ég sjálf hef unnið á leikskólum og með ungum börnum í allt að fimm  ár, og á þessum 

tíma sá ég hvað það var verið að fræða krakka á mismunandi málum. Með barnabókinni 

minni þá er hægt að kenna krökkum um tómstundir og áhættuþættina að stunda engar 

og félagslega einangra sig.  

Eins og það hefur verið talað um í þessari greinagerð þá er tómstundarmenntun og 

tómstundir gríðalega mikilvægt fyrir andlega vellíðan. Að nota tómstundir til að fræða 

krakka um mikilvægi tómstunda er mikilvægt svo þau einangra sig ekki frá vinum og 

fjölskyldu. Félagsleg einangrun hefur slæmar afleiðingar fyrir framtíð barna og með 

bókinni minni þá sýnir það í myndrænu formi svo börn skilji betur áhættuþættina að 

einangra sig eða aðra. Dattilo (2008) sýnir það að tómstundir leiða að menntun og 

menntun leiðir aftur svo til tómstunda. Ég vona að með bókinni minni þá aukum við 

fræðslu barna í leikskólum og grunnskólum  
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