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Ágrip 

Tilgangur rannsóknar sem þessi ritgerð byggir á var að skoða samþætt skóla- og 
frístundastarf við Grunnskólann á Ísafirði, Frístund. Höfundur innleiddi verkefnið á sínum 

tíma með þann tilgang að koma betur til móts við þarfir barna bæði í skóla og frístundum. 

Með breytingum á Lögum um grunnskóla árið 2016 fékk starf frístundaheimila ákveðna 

viðurkenningu sem hluti af námsumhverfi grunnskólabarna. Samstarf aðila sem koma að 

skipulagi á námsumhverfi barna er misjafnt og mikilvægt að skoða það betur. Leitað var 

svara við því að hverju þurfi að huga þegar skapaðar eru aðstæður fyrir börn til að sinna 

alhliða menntun af áhuga og með gleði. Tilgangur rannsóknarinnar var að til yrði hagnýt 

þekking sem nýtist fag- og rekstraraðilum í skóla- og frístundastarfi. Það er von rannsakanda 

að niðurstöður nýtist þeim sem skipuleggja og sjá um að skapa aðstæður fyrir börn til að 

sinna alhliða menntun. Rannsóknin er tilviksrannsókn og byggir á eigindlegum viðtölum. 

Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki úr hópi starfsmanna, barna sem nú eru í Frístund 
og eldri barna sem tóku þátt í Frístundaverkefninu á sínum tíma. Niðurstöður 

rannsóknarinnar er að mikilvægt er að hafa mikið og gott skipulag þar sem allir vita til hvers 

er ætlast af þeim; rammi verkefnisins verður að vera skýr og allir að hafa möguleika á að 
segja sína skoðun. Skapa þarf traust svo samskipti geti verið hreinskiptin, lausnamiðuð og 

heiðarleg. Mikilvægt er að koma á fundum einu sinni eða tvisvar á ári þar sem allir sem að 

verkefninu koma geta átt samtal. Milli funda þarf upplýsingagjöf að vera markviss með það 
fyrir augum að ná til allra hópa í skólasamfélaginu. Gæta þarf vel að þeim börnum sem þurfa 

örlítið meiri þjónustu en flestir og fjölga þarf fagfólki sem sinnir frístundastarfi barna. 
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Abstract 

,,This is an opportunity to enter the grounds of social experiments”  

The purpose of the research on which this master's thesis is based was to examine 

integrated school and leisure activities, called Frístund, at Ísafjörður Primary School. The 

author introduced the project at the school with the aim of better meeting the needs of 

children both in school and leisure activities. With changes to the Compulsory School Act in 

2016, the work of leisure centers received a certain recognition as part of the learning 

environment of primary school children. The co-operation of parties involved in the 

organization of children's learning environment varies and it is important to look at it more 

closely. Answers were sought as to what needs to be considered when creating conditions 

for children to pursue a comprehensive education with interest and joy. The purpose of the 

study was to create practical knowledge that will be useful to professionals and operators of 

school and leisure activities. The researcher hopes that the results will be useful to those 

who plan and create conditions for children to pursue a comprehensive education. The study 

is a case study and is based on qualitative interviews. Participants were selected with a 

purposive sample from the group of staff, children who are in Frístund today and children 

from the group of older children who had participated in the leisure activities project at a 

younger age. The results of the study are that it is important to have an advanced and 

effective organization where everyone knows what is expected of them, the framework of 

the project must be clear and everyone must have the opportunity to express their opinion. 

Trust needs to be built so that communication can be straightforward, solution-oriented and 

honest. It is important to establish meetings once or twice a year where everyone involved 

in the project can have a conversation. Between meetings, the provision of information must 

be purposeful in order to reach all groups in the school community. Children who need a 

little more service than most need to be taken care of, and professionals involved in 

children's leisure activities need to grow in numbers. 
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1 Inngangur  

Ritgerð þessi greinir frá niðurstöðum rannsóknar, tilviksrannsóknar, þar sem samþætting 
skóla- og frístunda í Grunnskólanum á Ísafirði er skoðuð. Ritgerðin er hluti af M.Ed. námi 

höfundar í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var 

að skoða, út frá börnum, hvernig samþætt skóla- og frístundastarf við Grunnskólann á 

Ísafirði, Frístund, hefur komið út. Leitað var svara við því að hverju þurfi að huga þegar 

skapaðar eru aðstæður fyrir börn til að sinna alhliða menntun af áhuga og með gleði þegar 

horft er heildstætt á dag barna. Höfundur hefur velt því fyrir sér hvort og þá hversu miklu 

samstarf allra þeirra sem að menntun barna koma skipti. Mikilvægt er að nýta reynslu 

starfsfólks og barna í Frístund til að læra af.   

Mikilvægt er að skapa skilyrði fyrir börn til að þjálfa og auka hæfni sína og færni meðfram 

aukinni þekkingu sem auðvelt er að nálgast. Í þessum fyrsta kafla ritgerðarinnar verður gerð 
grein fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar, bakgrunni og gildi hennar. 

1.1 Bakgrunnur rannsóknarinnar 
Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram í markmiðsgreininni að ,,Hlutverk 
grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.” Í lögunum eru lagðar línur í öllu starfi 

grunnskóla og frístundaheimila. Þær breytingar voru gerðar á lögunum árið 2016 að ekki er 
lengur talað um lengda viðveru barna heldur talað um tómstunda- og félagsstarf. 

Sveitarfélögum hafði  verið heimilt samkvæmt lögum frá árinu 1995 að að bjóða upp á 
lengda viðveru en með lagabreytingunum 2016 er orðin skylda að bjóða upp á frístundastarf 
utan hefðbundins skólatíma. Í ritgerð þessari er orðið frístundaheimili (e. after school 

program) notað um þær stofnanir sem sinna frístundastarfi fyrir 6-9 ára börn, undir leiðsögn 

starfsfólks, eftir að skóladegi lýkur.  

1.1.1 Þátttaka á frístundaheimilum 

Frístundastarf  (e. leisure activities) á frístundaheimilum er orðinn stór hluti af skóladegi 

yngstu grunnskólabarna í nútímasamfélagi. Starfið hefur vaxið mjög síðustu ár og 

fagmennska aukist. Lögð er áhersla á uppbyggileg viðfangsefni sem auka ánægju og vellíðan 
barna. Með breytingum á Lögum um grunnskóla árið 2016 fellst ákveðin viðurkenning á því 

hálfformlega námi (e. non-formal learning) og óformlega námi (e. informal learning) sem þar 

á sér stað. Kolbrún Þ. Pálsdóttir gerði könnun á starfsemi frístundaheimila árið 2013 fyrir 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið og kemur þar fram að 58% allra barna í landinu á 

aldrinum 6-9 ára hafi verið skráð á frístundaheimili. Nýrri tölur á landsvísu er ekki hægt að 
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nálgast en miðað við samtöl við forstöðumenn hefur aðsókn aukist frá 2013 og er sérstaklega 

mikil í 1. og 2. bekk um allt land. Í Reykjavíkurborg býr stór hluti landsmanna og tölur frá 

borginni gefa ákveðna vísbendingu um þróun annars staðar. Árið 2008 voru 77% barna í 1. 
bekk að nýta þjónustu frístundaheimila, 55% nemenda í 2. bekk, 28% nemenda í 3. bekk og 

6% nemenda í 4. bekk (Reykjavíkurborg, 2016). Tíu árum síðar eða haustið 2018 voru  97,1% 

barna í 1. bekk skráð á frístundaheimili, 91,7% barna í 2. bekk, 72,5% barna í 3. bekk og 
28,3% barna í 4. bekk (Oddný Sturludóttir, 2020).  Á Ísafirði hefur breytingin orðið sú að í dag 

eru nánast öll börn í 1.-2. bekk á frístundaheimili og haustið 2018 var í fyrsta sinn farið að 

bjóða upp á þjónustu fyrir börn í 3. og 4. bekk vegna eftirspurnar sem ekki hafði áður verið til 

staðar (Stefanía Helga Ásmundsdóttir, munnleg heimild, 10. september 2019) . 

1.1.2 Frístund 

Höfundur hefur mikinn áhuga á að binda betur saman þekkingu allra þeirra sem að menntun 
barna koma og styrkja þannig lærdómssamfélagið. Kennarar læri ekki bara af kennurum 

heldur komi þar inn annars konar sérfræðingar, eins og tómstundafræðingar, sem víkki 
sýnina og styrki lærdómssamfélagið í skólum enn frekar. Þegar fleiri starfsstéttir eiga 
reglulegt samtal um menntun barna kemst lærdómssamfélagið á hærra þroskastig. Höfundur 

hefur unnið að eflingu skóla- og frístundastarfs grunnskólanemenda í um tvo áratugi og 
hefur þá trú að best sé fyrir börn og menntun þeirra að allt starf innan skólasamfélagsins sé 

samþætt eða mikið samstarf sé milli aðila. Mikilvægt er að þeir vinni bæði vel og skipulega 

saman. Samstarf og samvinna sem fram fer innan skólasamfélagsins skapar öflugara 
lærdómssamfélag. Davis (2011) segir að ekki sé til ein fullkomin leið í samstarfi, þar komi 
margir þættir við sögu og mikilvægt sé að leyfa samstarfinu að þróast. Samstarf byggir á 

samskiptum, tengslum, áhuga, straumum og stefnum. Fólk þarf að sýna virðingu og traust, 
vera sveigjanlegt og tilbúið til að leita lausna og hugsa út fyrir kassann.  

Höfundur innleiddi, í starfi sínu sem sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar, 

samþættingu skóla- og frístundastarfs í yngstu bekki Grunnskólans á Ísafirði. Verkefnið fékk 

nafnið Frístund og er samstarf skólans, Dægradvalar (frístundaheimili), Tónlistarskóla 

Ísafjarðar og Héraðssambands Vestfirðinga. Innleiðingin tókst mjög vel og verkefnið hefur 

fest sig í sessi. Upphafið má rekja til vilja höfundar í nokkurn tíma til að gera breytingar með 

þann tilgang að koma meira til móts við þarfir barna bæði í skóla og frístundum og var 

markmiðið frá upphafi að hafa hagsmuni barnanna ávallt að leiðarljósi. Héraðssamband 

Vestfirðinga hafði rekið íþróttaskóla fyrir nemendur í 1.-4. bekk í tvö ár með góðum árangri 

áður en Frístund fór af stað, en börn með miklar sérþarfir og innflytjendur skiluðu sér illa inn 

í íþróttastarfið og voru sjaldnast í Dægradvöl.  Af þessum sökum var mikilvægt að breyta 

skipulagi frístundastarfsins á þann veg að það hentaði öllum. Hugmyndin var að taka 

hefðbundna skóladaginn í sundur frá kl. 11-12  og á þeim tíma gætu nemendur í 1.-4. bekk 
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farið í þá tómstund sem þeir veldu sjálfir, allir tækju þátt í einhverju. Höfundur taldi 

mikilvægt að þeir sem kæmu að menntun þeirra í víðum skilningi væru í meira samstarfi og 

að samfella og samræmi væri í öllu því starfi sem börnin væru þátttakendur í frá kl. 8-16 
virka daga. Í öllu starfi Frístundar frá upphafi hefur verið horft til grunnþátta menntunar en 

sér í lagi til þáttanna jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, sköpun, heilbrigði og velferð. 

Frístund hóf göngu sína haustið 2013 með það að markmiði að: 

• Mæta þörfum barna þegar horft er heildstætt á skóladag þeirra 

• Auka samstarf allra í skólasamfélaginu 

• Öll börn tækju þátt í frístundastarfi 

• Fjölga innflytjendum í frístundastarfi 

• Mæta þörfum barna með sérþarfir til þátttöku í frístundastarfi 

• Fjölga stundum þar sem börn í 3.-4. bekk væru í starfi með fagaðilum  

• Bæta líðan barna 

 

Stærsta áskorunin var að sannfæra fólk um ágæti verkefnisins og vinna því brautargengi. 
Höfundur nýtti sér hugmyndafræði þjónandi forystu og lagði áherslu á að hlusta á 
hagsmunaaðila og gefa sér góðan tíma til þess, auk þess að nýta átta þrepa líkan Kotters í 

breytingaferlinu. Stýrihópur var skipaður fljótlega eftir að búið var að skapa skilning um að 

verkefnið myndi auðga skólastarfið. Skapa þurfti umhverfi þar sem allir gátu látið ljós sitt 
skína, svigrúm væri fyrir allar hugmyndir, hlustað væri á gagnrýni og fólki gefinn tími til að 

melta hugmyndirnar. Þá þurfti höfundur að sýna að hann væri tilbúinn til að skoða nýjar 

leiðir. Mikið var lagt upp úr því að kynna hugmyndina mjög gróflega fyrir hagsmunaaðilum og 

ítrekað á hverjum fundi að ekkert væri ákveðið, mikilvægt væri að fá fram sem fjölbreyttust 
sjónarmið. Á fundi með kennurum var lögð mikil áhersla á að um væri að ræða verkefni sem 

ekki væri fullmótað og ef kennurum litist ekki á það færi það ekki af stað, valdið lægi hjá 

þeim. Kennarar sáu strax tækifæri í verkefninu. Uppbrotið væri mikilvægt fyrir nemendur og 

skapast myndi góður tími til samstarfs kennara snemma dags. Hlustun og heiðarlegt samtal 

líkt og hugsmiður hugmyndafræði þjónandi forystu Robert Greenleaf (2008) leggur áherslu á, 

var meðal annars lykillinn að góðri niðurstöðu að mati höfundar.  

Í því teymi sem sett var á laggirnar hafa setið stjórnendur; Grunnskólans á Ísafirði, 
Tónlistarskóla Ísafjarðar, íþróttahreyfingarinnar, félagsmiðstöðvar og Dægradvalar. Í 

framhaldi af kennarafundi var haldinn foreldrafundur allra foreldra barna í 1.-3. bekk auk 
foreldra elstu barna í leikskóla. Mjög góð mæting var á fundinn. Fyrir fundinn var búið að 

hafa samband við Mennta- og menningarmálaráðuneytið og fá álit á því hvort þeir hefðu 

eitthvað við breytt skipulag skóladags að athuga. Það reyndist ekki vera og voru starfsmenn 
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ráðuneytisins spenntir að fá að fylgjast með þeim breytingum sem við vorum að fara í. Á 

foreldrafundinum var óskað eftir athugasemdum en þær voru ekki margar. Foreldrar sáu 

strax kostinn við uppbrotið, börnin yrðu lengur undir eftirliti fagaðila, öll börn tækju þátt, 
þeir sem kæmu að menntun barnanna væru í meira samstarfi, kostnaður við gæslu yrði 

minni og allir yrðu búnir með sínar tómstundir kl. 16. Foreldrum eins og kennurum var gerð 

grein fyrir því að ekki yrði farið af stað með verkefnið ef andstaða væri við það í 
foreldrahópnum. Ákveðið var að senda könnun á alla foreldra við upphaf verkefnisins og 

kanna hug þeirra. Þátttaka í könnuninni var mjög góð en 84% foreldra svöruðu henni. 

Niðurstaða könnunarinnar var að 90% foreldra vildu fara í verkefnið. Verkefnið var einnig 

kynnt fyrir fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar og tóku báðar 
nefndirnar vel í verkefnið þar sem það féll vel að bæði skólastefnu og íþrótta- og 

tómstundastefnu sveitarfélagsins.  

Fyrstu árin var gert hlé á hefðbundnu skólastarfi allra nemenda í 1.-4. bekk frá klukkan 
11-12, sjá stundatöflu í viðauka E. Skipulaginu hefur verið breytt nokkru sinnum meðal 

annars færðar til frímínútur og matartímar og að lokum breyttist skipulagið vegna fjölgunar 
barna og voru þá gerð tvö hlé, annars vegar fyrir börn í 1.-2. bekk og hins vegar fyrir börn í 
3.-4. bekk, 45 mínútur í senn. Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á að bjóða börnum upp á 

fjölbreytt frístundastarf á þessum tíma og horft til þess að margir vilja og hafa þörf fyrir að 

hreyfa sig, aðrir þurfa eins konar næðisstund þar sem hægt er að slaka á og enn aðrir þurfa 
rými fyrir sköpun. Sem dæmi um það sem í boði hefur verið er: Sund, boltaskóli, 

grunnþjálfun, jóga, lestur á bókasafni, kór, forskóli tónlist, trommusmiðja, úkulelesmiðja, 
hljómsveit, einstaklingstímar í tónlist, tónsmiðja, danssmiðja, leiklist, útivera, frjáls leikur, 

perlur og föndur, skák, kubbar, orkuheimur, heimurinn og ég, frístundafjör, ævintýrahópur, 
verksmiðjan, spil og þrautir, hópleikir og frjáls leikur. Í frístundastarfi líkt og Frístund gefst 

gott tækifæri til að leiðbeina börnum í félagslegum samskiptum og þau fá þar tækifæri til að 

þjálfa sig í þeim. Frá upphafi Frístundar hefur verið lögð áhersla á þessa þætti og fá börnin 

sjálf til að koma með hugmyndir að lausnum þegar eitthvað gengur ekki alveg nógu vel upp. 

Frístundastarfið er lýðræðislegt og börn geta sagt sína skoðun. Þetta fellur vel að 

uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar sem unnið er eftir í Grunnskólanum á Ísafirði og 

frístundaheimilinu Dægradvöl en svigrúm fyrir spjall er meira í Frístund þar sem ekki er unnið 

eftir fyrirfram ákveðinni námskrá. Í gegnum árin hafa verið settir upp hópar þar sem farið er í 

hópleiki sem þjálfa félagsfærni og litlir hópar gera eitthvað skemmtilegt en leiðbeinandi 

hefur tækifæri til að tala við börnin og leggja inn góða siði og venjur og fá skoðun þeirra á 
ýmsum málefnum og atvikum. Það kom fljótlega í ljós að besta tækifærið til að spjalla og 

útkljá ýmis mál var þegar börnin voru að perla eða föndra, gera eitthvað í rólegheitum með 
höndunum. Frístund skapaði tækifæri fyrir þau börn sem oft standa hvað höllustum fæti 
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félagslega, vegna frávika eða uppruna, tækifæri til að æfa sig á þessum félagslega 

tilraunavelli sem Frístund hefur orðið.   

Verkefnið hefur gengið vel og er nú á sínu áttunda starfsári. Teymisfundir eru reglulegir 
og mat hefur verið lagt á það í tvígang  og niðurstöður komið mjög vel út. Áhersla hefur verið 

lögð á að lagfæra það sem athugasemdir hafa komið fram um í þeim könnunum sem gerðar 

hafa verið. Auka hefur þurft við gæslu í íþróttaklefum, dreifa stuðningsfulltrúum betur, auka 
samvinnu milli stofnana, bæta upplýsingaflæði og fleira. Mikil ánægja hefur verið meðal 

nemenda og foreldra með verkefnið og í könnun sem gerð var árið 2014 kemur fram að 94% 

foreldra eru ánægð með verkefnið og 96% vilja halda því áfram (Grunnskólinn á Ísafirði, 
2014).  Vissulega er mikilvægt að nemendur og foreldrar séu ánægðir en það er líka 

nauðsynlegt að rannsaka betur hvaða áhrif þessi samþætting er að hafa á líðan barna og 

námsframvindu. Tilfinningin er að breytingin geri nemendum gott, en er hyggjuvitið 

nægjanlegt til að halda verkefninu áfram? Nauðsynlegt er að skoða markvissar hver upplifun 
barna, kennara og starfsfólks Frístundar er af núverandi samþættingu.  

1.2 Rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurning 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða, meðal annars út frá börnum, að hverju þurfi að huga 

þegar skóla- og frístundastarf er samþætt. Tilgangurinn er að til verði hagnýt þekking sem 

nýtist fag- og rekstraraðilum í skóla- og frístundastarfi. Það er von rannsakanda að 
niðurstöður nýtist þeim sem skipuleggja og sjá um að skapa aðstæður fyrir börn til að sinna 

alhliða menntun af áhuga og með gleði. Horft er til alls þess tíma sem börn eru í 

skólaumhverfinu, hvort heldur á frístundaheimili eða skóla og því velt upp hvort samþætta 
eigi skóla- og frístundstarf enn frekar en gert er.  Áhugavert er líka að vita hvaða augum börn 
líta samþætt skóla- og frístundstarf? 

Með þeim breytingum á Lögum um grunnskóla árið 2016, sem áður hefur verið greint frá, 
fékk starf frístundaheimila ákveðna viðurkenningu sem hluti af námsumhverfi 

grunnskólabarna. Samstarf þessara tveggja aðila sem koma að skipulagi á námsumhverfi 

barna er mjög misjafnt og mikilvægt að skoða hvaða leiðir ganga vel og hvaða virka síður. 

Þetta samstarf hefur lítið verið rannsakað en mjög brýnt er að skólar og frístundaheimili fái 

tækifæri til að læra af reynslu og þekkingu þeirra sem gert hafa tilraunir með samþættingu 

eða aukið samstarf. 

Við Grunnskólann á Ísafirði hefur samþætting skóla- og frístundastarfs verið við lýði í 
nokkur ár. Í þessari rannsókn var skoða hvernig til hefur tekist og hvaða þættir 

samþættingarinnar skipta mestu máli fyrir börnin. Í því skyni var sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning:  
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Hvaða þættir í samþættingu skóla- og frístundastarfs skipta mestu fyrir velferð 
grunnskólabarna? 

 

Til að svara megin spurningunni verða eftirfarandi spurningar lagðar til grundvallar: 

 

• Hvaða sýn hefur starfsfólk skóla og frístundaheimilis á Ísafirði til samþættingar skóla- 
og frístundastarfs? 

• Hver er upplifun barna af samþættingu skóla- og frístundastarfi? 

• Hvað telja börn að skipti mestu máli í skóla- og frístundastarfi? 

• Hvaða þætti telja foreldrar að vegi þyngst þegar kemur að samþættingu skóla- og 
frístundastarfs? 

1.3 Gildi verkefnisins 
Þær breytingar á Lögum um grunnskóla sem gerðar voru árið 2016 fela meðal annars í sér að 
nú er sveitarfélögum skylt að bjóða upp á frístundastarf utan hefðbundins skólatíma. Auk 
þess sem fram kemur í 33. grein laganna, sem fjallar um frístundaheimili, þegar skipulag og 

rekstrarform frístundaheimila sé ákveðið skuli gera það með samþættingu skóla- og 

frístundastarfs og þarfir barna að leiðarljósi. Það er því mikilvægt að grunnskólar og 
frístundaheimili hugi að meira samstarfi og jafnvel samþættingu á næstu árum. Það er von 

höfundar að rannsóknin geti varpað ljósi á hvað hefur gengið vel og hvað síður varðandi 
samþættingu í því verkefni sem verið hefur í gangi í Grunnskólanum á Ísafirði. Í rannsókninni 

var lögð áhersla á  að sjónarmið sem flestra hagsmunaaðila kæmi fram. Hver er upplifun 

barna, starfsmanna og foreldra af þeim tilraunum sem gerðar hafa verið? Reglulega er fylgst 

með líðan barna í skólum meðal annars í gegnum rannsóknir eins og Skólapúlsinn, Heilsa og 

lífskjör skólanema á Íslandi og rannsókn Rannsóknar og greiningar á högum og líðan 

nemenda. Ekki hefur verið fylgst með líðan eða upplifun barna á frístundastarfi og því er 

bæði áhugavert og nauðsynlegt að heyra hvað þau hafa að segja varðandi það starf sem 

skipulagt er fyrir þau. Foreldrar og starfsmenn skóla eru reglulega spurðir út í starf skólanna 

en höfundur veit ekki til þess að kannanir á breiðum grunni séu gerðar þar sem spurt er út í 

frístundastarfið þó hugsanlega hafi það verið gert í ákveðnum skólahverfum í innra mati 

stofnana. 

Áhersla rannsóknarinnar var á að skoða hvað er mikilvægt að leggja áherslu á svo 

samþætting skóla- og frístundastarfs skili þeim ágóða sem tiltekinn er í Lögum um 
grunnskóla. Í lögunum er lögð áhersla á að skólar leitist við að haga störfum sínum í 
samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðli að alhliða þroska, velferð og menntun hvers 
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og eins.  Í Aðalnámskrá grunnskóla er almenn menntun betur skilgreind. Hún byggist á 

fjölbreyttu námi sem á sér stað víðar en í skólanum, stefnt skal að almennri menntun í 

heildstæðu skólastarfi. Frístundaheimili eru nýliðar í menntakerfinu og saga þeirra er stutt 
samanborið við sögu grunnskóla. Það er því mikilvægt að fjölga rannsóknum í þessari ungu 

fræðigrein. Starf frístundaheimila hefur lítið verið skoðað og samstarf skóla og 

frístundaheimila enn minna. Í rannsókninni var rætt við börn og starfsmenn sem hafa verið 
þátttakendur á einhvern hátt í samþættingu í Grunnskólanum á Ísafirði og geta talist til 

hagsmunaaðila. Könnun á viðhorfi foreldra fór fram í gegnum rafræna spurningalista. Það er 

von höfundar að verkefnið verði afurð sem skólasamfélög geti stuðst við þegar hugað er að 

samþættingu skóla- og frístundastarfs.  

Á síðustu áratugum hefur þekking og skilningur á mikilvægi þess að hlusta á raddir barna 

aukist. Rannsakendur vilja í auknum mæli hlusta á þau og öðlast þannig betur skilning á námi 

þeirra, lífi og reynslu bæði innan skóla sem utan. Vissulega á Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna þar hlut að máli en ástæðurnar eru líka fræðilegar þar sem litið er á börn sem 

sérfræðinga um eigið líf og þau hafi hæfni til að tjá skoðanir sínar (Jóhanna Einarsdóttir, 
2012, bls. 13). Það er því mikilvægt að hlusta á þeirra raddir þegar verið er að rannsaka starf 
sem að þeim snýr.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um rannsóknina og bakgrunn hennar. 

Í kafla tvö er farið yfir þau fræði sem tengjast viðfangsefninu og lagaumhverfi. Aðferðarfræði 

rannsóknarinnar eru gerð skil í þriðja kafla og niðurstöður eru kynntar í fjórða kafla. 
Umræður og ályktanir eru settar fram í fimmta kafla og lokaorð í þeim sjötta og síðasta.  
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2 Staða þekkingar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir stöðu þekkingar á fræðasviðinu og því lagaumhverfi sem 
skólar og frístundaheimili vinna út frá. Fjallað er um kenningar og rannsóknir á námi barna, 

um hlutverk reynslunáms og um mikilvægi leiksins. Þá er ljósi varpað á breytt hlutverk skóla 

og þróun lærdómssamfélaga í skólum.  

2.1 Lagaumhverfi 
Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að ,,Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, 

er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 
sífelldri þróun.” Breytingar voru gerðar á lögunum árið 2016  ekki er lengur talað um lengda 

viðveru barna heldur talað um tómstunda- og félagsstarf. Í lögunum er kveðið á um að 

sveitarfélög skuli bjóða upp á frístundastarf utan hefðbundins skólatíma, en áður hafði það 
verið val sveitarfélaga. Þá bættist við lögin sérstök grein um frístundaheimili og í þeirri grein 

er það áréttað að um frístundaheimili gildi almenn ákvæði laganna og reglugerða sem settar 

eru samkvæmt þeim um öryggi og velferð barna, réttindi og skyldur, tilkynningarskyldu og 
ráðningarbann á grundvelli sakavottorðs. Í 33. grein laganna segir jafnframt ,,Sveitarfélög 

fara með faglegt forræði frístundaheimila, ákveða skipulag starfsemi þeirra og rekstrarform 

með samþættingu skóla- og frístundastarfs og þarfir barna að leiðarljósi.“ Það má ljóst vera 
samkvæmt lagagreininni að löggjafinn ætlast til þess að skóla- og frístundastarf sé samþætt. 

Aðalnámskrá Grunnskóla frá 2011 byggir á lögum um grunnskóla og birtir heildarsýn um 
menntun og útfærir þá menntastefnu sem í lögunum fellst. Skólar eru menntastofnanir og í 
námskránni er farið yfir skilgreiningu á menntun, að hún sé ekki einhlít, hún sé bundin við 
stað og stund og geti jafnvel verið einstaklingsbundin. Mikilvægt sé að skólastarfið miði að 

virkri þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og skólarnir styðji við námshvöt nemenda og 

rækti námsgleði og vinnuanda. Einnig kemur fram að almenn menntun 21. aldar er skilgreind 
út frá þörfum einstaklinganna og samfélagsins og eigi að stuðla að aukinni hæfni einstaklinga 

til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Hún á að miða að því að efla skilning einstaklingsins á 

eiginleikum sínum og hæfileikum til að takast á við flókin verkefni í því samfélagi sem hann 
lifir í. Almenna menntun öðlast fólk víða þó skólinn sé grundvöllur þess (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 15). Námskráin fjallar ekki sérstaklega um samþættingu eða samstarf 

grunnskóla og frístundaheimila enda er hún skrifuð nokkrum árum áður en breytingarnar á 
lögunum voru gerðar.  

Í viðmiðum um frístundastarf sem gefið var út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
2018 segir að hlutverk frístundaheimila fyrir 6-9 ára börn sé: ,,að bjóða þeim innihaldsríkt 

frístunda- og tómstundastarf í barnvænu og skapandi umhverfi þar sem starfshættir 
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einkennast af frjálsum leik og vali”. Leiðarljós viðmiðanna er að öll börn hafi tækifæri til að 

taka þátt í fjölbreyttu frístunda- og tómstundastarfi með það að markmiði að efla sjálfstraust 

þeirra og félagsfærni. Mikilvægt er að allt starfið einkennist af fagmennsku og virðingu þar 
sem jákvæð samskipti og lýðræðislegir starfshættir eru hafðir að leiðarljósi. Þá er mikilvægt 

að börnin búi við öryggi og finnist þau örugg í starfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2018).    

Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er töluverð 

áhersla á að börn fái að tjá sig um þau mál sem að þeim snúa. Í lögunum kemur fram að 

nemendur skuli eiga tvo fulltrúa í skólaráði. Skólaráð  fjallar um námskrá skóla, starfsáætlun, 
rekstraráætlun og aðrar áætlanir skóla. Þá á ráðið að fá til umsagnar allar meiriháttar 

breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun er tekin fyrir. Í 

kaflanum um nemendur kemur fram að skólinn sé vinnustaður þeirra og hann þurfi að taka 

mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Þeir eiga rétt á að njóta bernsku sinnar í öllu starfi 
skólans og fá nægjanlega hvíld frá skipulögðu starfi innan hvers skóladags. Þá eiga þeir rétt á 

því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi þá þætti sem snerta þá eins og 
námsumhverfi, námstilhögun og fyrirkomulag skólastarfs og að tekið sé tillit til sjónarmiða 
þeirra eins og unnt er. Í kaflanum um hlutverk skóla í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 13) 

kemur fram að skólastarfið skuli miða að virkri þátttöku barna í lýðræðissamfélagi bæði 

innan sem utan skólans. Tólfta grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna áréttar einnig rétt 
barna til að láta í ljós skoðanir sínar og að tekið sé réttmætt tillit til þeirra (lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Það er því mikilvægt að hlustað sé á 
börn við skipulag alls skólastarfs og tillit tekið til þeirra sjónarmiða, hvort sem horft er á 

formlega eða óformlega menntun.  

2.2 Reynslunám 
Vitað er að börn læra af reynslunni og það fer mikið nám fram fyrstu ár barna ekki bara í 

skóla heldur líka í leik og því sem þau taka sér fyrir hendur. Bandaríski heimspekingurinn og 

menntafrömuðurinn John Dewey (2000) segir að menntun og þroski sé ævarandi ferli þar 
sem manneskjan á í miklu samspili við umhverfið/aðstæður þar sem fortíðin skiptir máli ekki 

síður en nútíðin og framtíðin. Hann leggur áherslu á að samspil innri og ytri 

skilyrða/aðstæðna sé gert jafn hátt undir höfði. Við lifum í umhverfi sem skapað er af 
forfeðrum okkar og það hefur áhrif á okkur en þegar kemur að skipulagningu náms og þroska 

einstaklings getur verið verra að skipuleggja of mikið. Dewey segir að þegar undirbúningur er 

gerður að ráðandi markmiði þá er möguleikum nútíðar fórnað fyrir ímyndaða framtíð. Sú 

hugsjón að nota nútíðina einungis til að búa sig undir framtíðina stangast á við sjálfa sig. Við 

lifum alltaf á þeim tíma sem við lifum á en ekki í einhverjum öðrum tíma, og aðeins með því 
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að fá á hverjum nú-tíma fulla merkingu út úr hverri nú-reynslu erum við undir það búin að 

gera hið sama í framtíðinni. Sambandið milli nútíðar og framtíðar er ekki spurning um 

annaðhvort-eða. Nútíðin hefur hvað sem öðru líður áhrif á framtíðina. Fólkið sem ætti að 
hafa einhverja hugmynd um sambandið milli þeirra er fólkið sem hefur komist til þroska. 

Þess vegna hvílir á því ábyrgðin að skapa skilyrði fyrir þá tegund reynslu í nútíðinni sem hefur 

ákjósanleg áhrif á framtíðina (Dewey, 2000, bls. 52-59). 

 Á svipuðum tíma og John Dewey koma fram með sínar hugmyndir um menntun var 

íslenskur sálfræðingur og heimspekingur Guðmundur Finnbogason (1994, bls. 33) að birta rit 

um alþýðufræðslu, bókina Lýðmenntun. Bókin markaði tímamót í íslenskri alþýðufræðslu og í 
framhaldi var ábyrgðin á fræðslu færð frá heimilunum til opinberra stjórnvalda. Í bókinni 

kemur fram að menntun hvers manns sé metin út frá því hversu hæfur hann er til að lifa og 

starfa í samfélagi þannig að líf hans verði meira virði fyrir hann og aðra með hverjum degi. 

,,Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annarra manna“. Rúm öld er liðin frá skrifum 
John Dewey og Guðmundar Finnbogasonar en þau eiga samt vel við enn þann dag í dag þar 

sem markmiðsgrein Laga um grunnskóla segir að hlutverkið sé að stuðla að alhliða þroska 
allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Það er 
nauðsynlegt að horfa á þroska barns í víðu samhengi, hvernig verður það að ,,manni“ eða 

hvernig það menntast. Bæði Guðmundur og Dewey segja að það gerist í samfélagi annarra 

manna og lögin eru á sömu línu og leggja áherslu á að undirbúa þurfi börn til þátttöku í 
samfélagi annarra. Þegar horft er til menntunar barna eða þess að þau séu að menntast þarf 

því að skoða bæði þann tíma sem barn er í formlegu námi og hálfformlegu eða óformlegu 
námi og tengja það saman þannig að það styðji hvert við annað. Dewey ritaði meðal annars 

að ,,Langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngunin til að halda áfram að læra" 
þetta er mikilvægt að hafa í huga í allri vinnu með börnum og ungmennum (Dewey, 2000, 

bls. 9). Þó langt sé liðið frá því Dewey ritaði þessi orð eiga þau mjög vel við þær hugmyndir 

sem fræðimenn hafa um skóla 21. aldarinnar. 

Atferilssálfræðingurinn David A. Klob (1984) setti fram 
líkan um námsferil (e. experiential learning model) sem 
byggir á kenningum margra fræðimanna meðal annars John 

Dewey. Líkanið lýsir reynslumiðuðu námi á einfaldan hátt. 

Líkanið er hringur sem byggir á fjórum þáttum sem Klob 
telur nauðsynlegt að þátttakandi gangi í gegnum svo 

raunverulegt nám eigi sér stað og þekking verði til. Þessir 

þættir eru reynsla eða upplifun (e. concrete experiences), 

ígrundun (e. reflective observation), myndun hugtaka og alhæfing (e. abstract 

Mynd 1. Námshringur Klobs. 
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conceptualization) og að lokum beitingu (e. active experimentation). Klob skilgreinir nám 

sem ferli þar sem þekking verður til með umbreytingu reynslu.  

Flestir sérfræðingar eru sammála um að þegar nemendur taka virkan þátt í námsferlinu 
fái þeir mest út úr því (Smart og Csapo, 2007). Að ofangreindu er ljóst að margvíslegar 

rannsóknir hafa staðfest mikilvægi reynslunáms og þess að virk þátttaka nemenda sé 

undirstaða menntunar. 

2.3 Nám á nýrri öld og breytt hlutverk skóla 
Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér eða hvaða þekkingu er mikilvæg fyrir ungt fólk 

að hafa á 21. öldinni. Það eru miklar líkur á að það mikilvægasta sem við getum gert til að 
undirbúa ungmenni undir lífið sé að auka hæfni þess á ýmsum sviðum. Páll Skúlason (1987, 

bls. 304-305) segir í bók sinni Pælingar að ,,Mennirnir menntast hvað sem öllum mennta- og 

markaðskerfum líður“. Jafnframt segir hann að menntun sé þroski og það sé hlutverk skóla 
að skapa leiðir til þroska og á þar við að þroski sé vöxtur eða fullkomnun þeirra eiginleika 

sem mönnum eru eðlislægir. Það er maðurinn sem menntast verður ,,meira maður“ það er 

hann sem þroskast, vex og dafnar. Þeir sem eldri eru og stýra og/eða starfa við 
menntastofnanir hafa það hlutverk að skapa aðstæður fyrir börn svo þau geti menntað sig 

þannig að auðveldara verði að takast á við það sem framtíðin ber í skauti sér. 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2014, bls. 82-83) segir að menntun felist í alhliða þroska og þar sé 
ekki bara átt við hina vitrænu, tæknilegu birtingamynd menntunar heldur sé þroski ævilöng 
atburðarrás sem byggist á samspili einstaklings og umhverfis sem á sér stað bæði í formlegu 
(e. formal learning) og óformlegu námi (e. non-formal learning). Fræðimenn hafa greint á 

milli formlegs og óformlegs náms. Hið hefðbundna skólakerfi byggist fyrst og fremst á 
formlegu námi þar sem markmið eru fyrirfram mótuð, hæfniviðmið eru viðurkennd, 

kennsluhættir skipulagðir, kennari eða leiðbeinandi er til staðar og náminu lýkur með 

einkunn eða mati. Óformlega námið byggist hins vegar á sveigjanleika og frelsi þess sem 

lærir, það er enginn sérstakur kennari eða leiðbeinandi, nemandinn stýrir ferlinu sjálfur 

meðvitað eða ómeðvitað, námið er bundið aðstæðum en ekkert formlegt mat er að því 

loknu. 

Í greininni Skólastarf á nýrri öld fjallar Gerður G. Óskarsdóttir (2003) um skóla 
framtíðarinnar og að skólinn verði að breytast þar sem þjóðfélagið breytist stöðugt. Gerður 
setur fram skemmtilega sýn á skóla framtíðarinnar en þar fer meira fyrir færni eða hæfni en 

þekkingu nemenda þó þeir séu vissulega að auka við þekkingu sína. Gerður leggur áherslu á 

hæfni nemenda líkt og Dewey og Guðmundur. Mikilvægt er að nýta möguleika þeirra sem 

koma að menntun barna, til að þjálfa þá færni og hæfni sem fræðimenn telja að búi börn 

hvað best undir þátttöku í samfélagi framtíðarinnar. Sýn Gerðar á skólastofu framtíðarinnar 
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er áhersla á sveigjanleika á öllum sviðum, námsgreinar samþættar og nemendur vinna jafnt 

utan sem innan skólabyggingarinnar og áhersla lögð á að viðfangsefnin reyni á mismunandi 

skilningarvit, greind og færni. Gerður leggur áherslu á mikilvægi þess að þjálfa félagsfærni og 
að í öllu námi séu mikil mannleg samskipti. Í skóla framtíðarinnar sér Gerður fyrir sér mikið 

samstarf við grenndarsamfélagið og að í skólunum sé alls kyns frístundastarf og listnám í 

boði að skóla loknum. Samstarfið hafi fyrst og fremst þann tilgang að auðga reynslu 
nemenda og þroska þeirra og geti bætt námsárangur. Mikilvægt sé að nemendur fari ekki 

heim strax eftir skóla og séu þar einir, þjálfa þurfi samskipti.  

Gerður (2014) vitnar í Corrigan (2008) og Hargreaves (2000) þegar hún spáir því að nám 
muni í framtíðinni fara fram í fjölbreyttara námsumhverfi en nú, teygi sig út fyrir 

skólabyggingar og að fleiri en kennarar muni koma að námi barna. Hargreaves (2004, 2006) 

segir líklegt að hlutverk kennara og starfsmanna verði meira í átt við hlutverk leiðtoga og 

samverkamanna nemenda í lærdómssamfélagi. Þar sé samvinna margra aðila sem eigi það 
sameiginlegt að koma að menntun barna utan skólans sem innan. Því er spáð að 

þátttökunám (e. service learning) verði eitt eftirminnilegasta framfaraskrefið í skólamálum á 
næstu árum (Corrigan, 2008). Fram kemur í grein Gerðar að eitt af rökum fyrir tengslum 
skóla við grenndarsamfélagið með þátttökunámi séu jákvæð áhrif á námsárangur og bætt 

ástundun og hegðun þeirra. Nemendur fái fjölbreytta reynslu sem sé einstaklingsmiðuð, 

aukna þekkingu, félagslegan þroska og jákvæð viðhorf til skólans sem hafi óbein áhrif á allt 
nám þeirra. 

Devaney og Moroney (2018) koma inn á það í bók sinni The growing out-of-school time 
field að frístundageirinn hafi unnið samkvæmt þeirri hæfni sem 21. öldin gerir kröfu til. Þar 
kemur einnig fram að rannsóknir bendi til að félagsleg hæfni hafi forspárgildi um það hvernig 
einstaklingum vegnar í lífinu. Því er mikilvægt að leggja mikla áherslu á félagslega færni 

nemenda í menntun þeirra og mikilvægt að nýta þá þekkingu og færni sem byggst hefur upp 
í frístundageiranum í því óformlega námi sem þar hefur farið fram. Kolbrún Þ. Pálsdóttir 

(2014, bls. 86) segir að menntun sé einungis að litlu leyti tæknileg og því verði að leggja 

áherslu á hugmyndafræði óformlegs náms samhliða formlegu námi. Óformlegt nám byggir á 
þeirri hugmyndafræði að efla sjálfstæði barnsins og nýta umhverfi og athafnir á 

uppbyggilegan hátt.  

Sýn barna á nám er ekki alltaf eins og sýn fullorðinna. Í rannsókn sem Jóhanna 
Einarsdóttir (2008) gerði á viðhorfum barna í 1. bekk grunnskóla til upphafs grunnskóla-

göngunnar, námskrá grunnskólans og lýðræðis kemur fram að börnin telja að lestur og 
stærðfræði séu megin viðfangsefni grunnskólans og hlutverk kennara sé fyrst og fremst að 

kenna þær greinar. Börnunum fannst lestur og stærðfræði hins vegar sjaldnast 
skemmtilegustu greinarnar. Í rannsókninni var börnunum bæði gefinn kostur á að teikna 
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myndir og taka ljósmyndir af því sem þeim fannst skemmtilegt og leiðinlegt í skólanum. 

Börnin nefndu helst að sérgreinar væru skemmtilegar eins og sund, íþróttir og smíði. Þegar 

þau mynduðu eitthvað sem þau tengdu við eitthvað skemmtilegt, komu fram myndir af 
leikvellinum, vinum, uppstoppuðum dýrum, húsnæði heilsdagsskólans, skólanum, 

leikföngum, námsgögnum, eigin myndverkum, íþróttasalnum, bókasafni og morgunsöng. 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2012a) kannaði viðhorf sex til sjö ára barna til skóla og 
frístundaheimilis. Í niðurstöðunum kemur fram að börnum finnst mikilvægt að hafa val um 

þau verkefni sem þau fást við bæði í skólanum og á frístundaheimilinu og að góð samskipti 

við bæði börn og fullorðna skipti miklu fyrir vellíðan þeirra. Oftast myndast vinatengsl milli 
barna í sama bekk en í rannsókninni kom í ljós að börn mynduðu líka vinatengsl við börn úr 

öðrum bekkjum og árgöngum og þar var frístundaheimilið vettvangur fyrir ný vinatengsl og 

jók möguleika þeirra sem glímdu við félagslega einangrun innan síns bekkjar. 

Frístundaheimilin gegna mikilvægu félagslegu hlutverki frá sjónarhóli barna, þar geta þau 
leikið við vini sína og hafa val um viðfangsefni. 

2.4 Nám í gegnum leik 
Í nýlegri bók sem rituð er um mikilvægi leiksins ritar Vasily Sukhomlinsky, í formála að börn 

uppgötvi heiminn í gegnum leik, hann gefi þeim frelsi til sköpunar. Án leiksins verða allar 

hliðar vitsmunalegra uppgötvana ómögulegar. Leikurinn er eins konar gluggi sem opnar leið 
að því sem lífið gefur, hugflæði fastmótaðra hugmynda sem flæða inn í ævintýraheim barna 

(Sukhomlinsky, 2016; Sahlberg og Doyle). Raunverulegur leikur er ekki einhver sérstök 

athöfn, hann er hugarástand þar sem alls kyns athafnir fara fram. Í leiknum eru öll skynfæri 
nýtt auk líkamlegra athafna. Í eðlilegum leik eru börn frjáls, þau velja að leika, hann er 
skapandi, hann krefst þess að sá sem leikur sé virkur og það er hægt að ná samkomulagi um 

reglurnar (Robinson, 2019). 

Árið 2011 lýsti Evrópusambandið því yfir að öll börn eiga rétt á hvíld, frístundum og leik. 

Þar var mikilvægi leiksins viðurkenndur sem námsaðferð sem skipti sköpum í námi ungra 

barna (Milteer og Ginsburg, 2012). Árið 2013 gaf American Academy of Pediatrics (AAP) það 

út að frítími  væri börnum nauðsynlegur fyrir frammistöðu þeirra í skólum (Murray og 

Ramstetter, 2013). Sama ár lagði AAP til að skólar væru með daglega íþróttakennslu eða 

kraftmikla hreyfingu í að minnsta kosti 60 mínútur á dag (Kohl og Cook, 2013). Árið 2018 

sendi AAP aftur frá sér yfirlýsingu um leik í lífi barna og lagði áherslu á að leikurinn er í 

grundvallaratriðum mjög mikilvægur börnum til að læra og öðlast þá færni sem 21. öldin 
kallar eftir, svo sem lausn á vandamálum, samvinnu og sköpun. Litið er á þetta sem 

mikilvæga hæfileika fyrir velgengni í lífinu. Í skýrslu frá stofnuninni kemur fram að leikur 
hjálpar til við að byggja upp þá færni sem krafist er í breyttum heimi. Leikur veitir einstakt 
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tækifæri til að  bæta tungumál og stærðfræðikunnáttu en líka til að byggja upp örugg, stöðug 

og ræktandi sambönd sem er góð forvörn gegn álagi og stressi. Þá byggir leikurinn undir 

félagslega og tilfinningalega seiglu (Yogman, Carner, Hutchinson, Hirsh-Pasek og Golinkoff, 
2018). Það má ljóst vera að mikilvægt er að horfa á menntun barna frá mörgum hliðum og 

gefa þeim tækifæri til að menntast bæði með formlegu og óformlegu námi. Hreyfing og 

leikur þarf að vera fléttað inn í nám barna með markvissum hætt. 

2.5 Fyrri rannsóknir hér á landi 
Það samstarf eða sú samvinna sem þekkist í dag milli skóla og frístundaheimila er mjög 
mismunandi. Mikilvægt er að vita hvort það samstarf skili árangri, hvað beri að hafa í huga 

við samþættingu og hvað þurfi að varast. Fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna að ýmsar 

hindranir rísi upp við samstarf ólíkra fagstétta og oft á tíðum má eflaust rekja það til 

þekkingar- og skilningsleysi fagfólks á störfum hvers annars (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, Brynja 
Elísabeth Halldórsdóttir og Esther Helga Líneyjardóttir, 2014; Stanek, 2012; Ulrike Schubert, 

2017). Rannsóknir í Svíþjóð og Danmörku sýna að togstreita skapast milli hugmyndafræði 
skólans og hugmyndafræði frístundaráðgjafa. Skólamiðuð hugsun hins formlega náms nær 
yfirhöndinni á kostnað hins óformlega þar sem megin áherslan er á félagsfærni (Haglund, 

2004). Mikilvægt er því að huga vel að skipulagi á heildstæðum skóladegi barna. 

Skipulag frístunda fyrir börn í fjölmenningarskóla hefur veriðið skoðað hér á landi. 
Könnuð voru viðhorf til samþættingar í skóla- og frístundastarfi í fjölmenningarskóla og voru 

niðurstöðurnar að samþætting komi vel út fyrir börn og fjölskyldur þeirra og efldi tengsla-

myndun og samfélag barna. Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar er að skýra þurfi betur 
hlutverk frístundaleiðbeinenda en þeir upplifðu óvissu í starfi sínu. Þeir aðstoðuðu á 
hefðbundnum skólatíma líkt og stuðningsfulltrúar, fóru eftir fyrirmælum og skipulagi frá 

kennurum á skólatíma og báru einungis ábyrgð á frístundastarfi eftir kl. 14:30 á daginn. 
Upplifun þeirra var að þekking þeirra væri vanmetin og eru niðurstöðurnar í takt við 

niðurstöður í doktorsverkefni Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, Brynja Elísabeth 

Halldórsdóttir og Ester Helga Líneyjardóttir, 2014). Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2012) rannsakaði 
hvernig hlutverk frístundaheimila í Reykjavík hefur þróast frá ólíkum sjónarhóli. Hún kemst 

að þeirri niðurstöðu að meginhlutverk frístundaheimila frá sjónarhóli kerfisins sé dagvistun 

og þá hafi fagvitund starfsfólks ekki þróast sem skyldi. Það upplifi sig ekki sem hluta af 
skólastarfinu og telji framlag sitt ekki metið að verðleikum í skólakerfinu, sem Kolbrún segir í 

takt við aðrar rannsóknir  (Cartmel, 2007; EFILWC, 2006). Niðurstöður Kolbrúnar eru að 

frístundaheimilin séu mikilvægar stofnanir í lífi barna þar sem þau fá tækifæri til leiks og 

félagslegrar þátttöku eftir að skóla lýkur.  
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 Ulrike Schubert (2017) skoðaði þróunarverkefnið Gæðastund í Kópavogi þar sem 

unnið er að samþættingu á skóla- og frístundastarfi. Fylgst var með daglegu starfi í 

Gæðastund og ígrunduð framvinda þess með það að markmiði að efla starfið. Að mati 
Schubert býður samþætting skóla- og frístundastarfs uppá möguleika á að vinna með 

grunnþætti menntunar á ólíka vegu, sérstaklega grunnþættina lýðræði, sköpun, læsi og 

sjálfbærni. Helstu niðurstöður Schubert eru að náðst hafi árangur með verkefninu, 
Gæðastund bjóði upp á menntatækifæri sem geri börnum kleift að skapa eigin menntaferla 

og læra af reynslunni. Samstarf hefur skapast milli fagstétta en niðurstöður benda til að enn 

sé töluvert í land þar til sameiginlegur skilningur starfsfólks, á menntun barna, í skóla- og 

frístundastarfi náist.  

Dagur barnsins í Reykjavík er verkefni sem hófst árið 2011 þar sem fimm grunnskólar í 

Reykjavík samþætta skóla- og frístundastarf, hver með sínu sniði. Hluti verkefnisins var að 

skólastjórnendur tóku við rekstri frístundaheimila.  Verkefnið gengur út á að brjóta upp 
skólastarf barna í 1.-4. bekk og gefa börnum tækifæri á fjölbreyttum viðfangsefnum sem eru 

sambland af námi og leik. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar lagði mikla áherslu á að 
hugmyndafræði frístundastarfsins fengi að njóta sín, að börnin hefðu val um viðfangsefni og 
að hver einstaklingur fengi að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi 

og virðingu (Reykjavíkurborg, 2012; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Verkefnið var tengt þremur 

grunnþáttum menntunar, vellíðan, lýðræði og læsi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Útfærsla 
skólanna á verkefninu hefur verið mjög mismunandi enda enginn skólanna eins. Í skýrslu um 

verkefnið segja stjórnendur að helsti kostur þess sé að nánara samstarf sé um börnin, 
samnýting á starfsfólki og meiri samfella sé fyrir börnin í skóla- og frístundastarfi. Þá nefna 

þeir að þegar tvær fagstéttir vinni saman auki það víddir í starfinu þar sem formlegt og 
óformlegt nám fléttist saman. Það sé mjög gott fyrir börn að sami aðili þjónusti þá allan 

daginn sérstaklega þau börn sem þurfa mikið aðhald og þoli illa breytingar. Rekstrarlegur 

ávinningur er líka með verkefninu þar sem skipulag er einfaldara og allir tilheyra sama 

starfsmannahópnum. Stjórnendur höfðu þó áhyggjur af að hallað gæti á frístundastarf bæði 

faglega og fjárhagslega (Reykjavíkurborg, 2016). Meirihluti þátttakenda var jákvæðir 

gagnvart verkefninu og taldi gagnlegt að horfa heildstætt á menntun barna. Þá töldu þeir að 

það styddi við velferð barna. Fram kom við lok verkefnisins að mikilvægt væri að fjölga 

fagmenntuðu starfsfólki. Verkefnið gekk nokkuð vel þó athugasemdir kæmu fram. Ekki voru 

settir fram nægjanlega skýrar áætlanir í upphafi og skortur var á þekkingu á kennslufræði 

tómstunda þannig að sýn á hlutverk frístundastarfsmanna var ekki nægjanlega skýr og þeir 
nýttust ekki sem skyldi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). 
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2.6 Skipulag frístunda 
Í frístundastarfi gefast spennandi tækifæri til að virkja öll börn til þátttöku óháð kyni, aldri, 
fötlun og þjóðerni og til þess að vinna með margbreytileikann (Steingerður Kristjánsdóttir og 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Skýrt er tekið fram í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008  að taka 

eigi mið af þörfum, þroska og áhuga hvers og eins. Þarfir, þroski og áhugi barna er mjög 
misjafn jafnvel þó þau séu á svipuðum aldri. Það er áskorun að ná að mæta öllum börnum 

þar sem þau eru stödd og skipuleggja frístundastarfið með þeirra þarfir í huga. Á Íslandi 

hefur verið mótuð sú stefna að skólastarf skuli vera án aðgreiningar. Í því felst að öll börn 
eiga að hafa kost á að sækja hverfisskóla og fá viðeigandi stuðning (Steingerður 

Kristjánsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). 

Skipulag frístunda fyrir börn á grunnskólaaldri er mjög mismunandi í heiminum. Sums  

staðar er frístundastarf skipulagt í tengslum við skóla á meðan annars staðar eru það 
eingöngu frjáls félagasamtök sem bjóða upp á slíkt starf. Í nýlegri evrópskri skýrslu kemur 

fram að mikilvægt er að skipuleggja þjónustuna í tengslum við skólana þegar horft er til 

jafnræðis. Börn í dreifbýli og börn efnaminni foreldra hafa oft á tíðum minna aðgengi að 
frístundastarfi bæði vegna skorts á samgöngum og vegna kostnaðar. Í skýrslunni kemur 

einnig fram að nauðsynlegt er að skilgreina vel og marka skýra stefnu um starfið þar sem 

mikill munur er á því milli landa hvernig horft er á það. Horfa þarf til réttinda barna en í 
mörgum löndum hefur starfið verið skipulagt með þarfir foreldra og vinnumarkaðarins að 

leiðarljósi. Fjölga þarf alþjóðlegum rannsóknum á starfsemi eftir skóla (e. out of school care) 

en þar fer fram mikilvægt starf sem hefur áhrif á menntun og þroska þeirra barna sem taka 
þátt í því (EFILWC, 2020). 

Pasi Sahlberg hefur starfað sem ráðgjafi í menntamálum víða um heim, meðal annars á 

Íslandi og hlotið viðurkenningar fyrir rannsóknir sínar á jöfnuði og góðum árangri í menntun. 

Hann hefur töluvert ritað um þann árangur sem Finnar hafa náð, en þar eru skóladagar 

styttri en í mörgum öðrum löndum og fjöldi kennslustunda sem áætlaðir eru á hvern 

nemenda með því minnsta sem þekkist meðal OECD landa. Börn í Finnlandi taka hins vegar 

þátt í margvíslegu íþrótta- og frístundstarfi og hafa góðan tíma til þess þar sem skóladagarnir 

eru styttri. Í Finnlandi er talað um frjáls félagasamtök sem þriðja geirann og að hann leggi 
umtalsvert af mörkum til félagslegs og persónulegs þroska ungra Finna og þar með einnig til 

frammistöðu þeirra í skólakerfinu. Þriðji geirinn hefur almennt skýr markmið og reglur um 

fræðsluhlutverk sitt. Þar læra börn félagslega færni, lausn erfiðra verkefna og þjálfast í 
leiðtogafærni með þátttöku í starfinu. Almennt er talið að þessi félög séu jákvæð viðbót við 

þá formlegu menntun sem börnin fá í skólanum (Sahlberg, 2017). 

Rannsóknir sýna að samþætt skóla- og frístundastarf getur bæði haft kosti og galla. 

Kostirnir felast í betri nýtingu mannauðs (ólíkir faghópar vinna saman að velferð og þroska 
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barna) og húsnæðis auk þess sem aukin þekking skapast í skólasamfélaginu sem stuðlar að 

markvissari þjónustu við börnin og fjölskyldur þeirra, sér í lagi þau börn sem standa höllum 

fæti. Gallar samþættingar eru helst þeir að spenna skapist milli formlegs og óformlegs náms 
og sýna rannsóknir að formlega námið tekur yfirleitt yfirhöndina á kostnað óformlegs náms 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). 

2.7 Samstarf í lærdómssamfélagi 
Þær breytingar sem urðu á Lögum um grunnskóla árið 2016 og varða frístundaheimili fela í 

sér ákveðna viðurkenningu á því starfi sem þar hefur farið fram. Rannsóknir sýna að 
mikilvægt er fyrir velferð barna að það starfsfólk sem vinnur í skóla- og frístundastarfi sé 

samstíga og vinni saman að framgangi  náms- og félagslegrar stöðu barna (Højholt, 2001). 

Allt það samstarf og sú samvinna sem fram fer í skólasamfélaginu skapar lærdómssamfélag. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) hefur greint fimm einkenni þroskaðra lærdómssamfélaga í 
skólum. Þau eru: dreifð og styðjandi forysta, sameiginleg gildi og framtíðarsýn, faglegt 

samstarf og gagnvirkt nám, menning sem styður samstarf og skipulag starfs og vinnuvenjur 
henti samstarfi. Í lærdómssamfélagi lærir hver af öðrum með það að markmiði að ná betri 
árangri í samræmi við breyttar áherslur á hverjum tíma. 

 Eins og áður hefur komið fram segir Davis (2011) að ekki sé til ein fullkomin leið í 

samstarfi, mikilvægt er að leyfa samstarfinu að þróast þannig að það henti hverju og einu 
samfélagi. Samstarfið byggir á samskiptum og tengslum, fólk þarf að sýna virðingu og traust, 

vera sveigjanlegt og tilbúið til að leita lausna og hugsa út fyrir kassann. Mikilvægt er að allar 

þær fagstéttir, foreldrar og þeir aðilar sem koma að uppeldi og menntun barna vinni saman 
og gangi í takt. Gamla afríska máltækið Það þarf heilt þorp til að ala upp barn getur alveg átt 
við í þessu samhengi. Davis nefnir rök fyrir því að ólíkar fagstéttir ættu að starfa saman: ólík 

sjónarmið heyrist, auðveldara sé að beita snemmtækri íhlutun, betur sé hlúð að velferð 
barna, samfella í þjónustu sé tryggð, bætt upplýsingaflæði, stuðlað að námi í víðum skilningi 

og fjármagn betur nýtt svo sem húsnæði og búnaður. 

Davis (2011, bls. 12-17) greinir samstarf í fjóra flokka: samráð (e. co-operation) þar sem 
upplýsingaflæði milli sviða eða stofnana er töluvert annað hvort formlegt eða óformlegt, 

samstarf (e. collaboration) þá ræðir fólk saman um skipulag og áætlanir, samvinna (e. co-

ordination) þar sem samvinna um skipulag og gildi eru sameiginleg. Fjórði og síðasti 

flokkurinn er samþætting (e. merger/integration) henni má líkja við samruna ákveðinnar 

starfsemi/stofnana þar sem tvær eða fleiri fagstéttir vinna samhliða að sameiginlegu 
markmiði. 

Í þemahefti um frístundaheimili, sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur látið 
gera í framhaldi af breytingum á Lögum um grunnskóla frá 2016 og gæðaviðmiðum fyrir 
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frístundaheimili, kemur fram að möguleikar til samþættingar og meiri samvinnu starfsfólks 

og stofnana séu margir. Áréttað er að hvernig svo sem skipulag skóladags barna sé háttað 

þurfi að muna að samstarf ólíkra fagstétta verði alltaf til hagsbóta fyrir nám og velferð barna, 
þróun þjónustunnar og fyrir fagfólkið sjálft. ,,Á landamærum fagstétta verður til dýrmæt 

sameiginleg þekking sem veldur því að við leysum flókin vandamál mun fljótar en ella, 

öðlumst innsýn í markmið og starfsaðferðir annarra og skiljum betur gildi okkar eigin 
fagþekkingar“ (Oddný Sturludóttir, 2020).  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknir eru undirstaða vísinda og forsendur framfara. Viðfangsefni þeirra er að afla 
nýrrar þekkingar eða sannreyna þá þekkingu sem fyrir er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

17). Í kaflanum verður gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var í rannsókninni, hvernig val 

á þátttakendum fór fram og hvernig framkvæmd rannsóknar var háttað. Þá er gerð grein 

fyrir því hvernig gögn voru greind og að lokum farið yfir réttmæti rannsóknarinnar og 

siðferðileg álitamál.  

3.1 Rannsókn og rannsóknarnálgun 
Rannsakandi hefur lengi haft mikinn áhuga á að binda betur saman þekkingu allra þeirra sem 

að menntun barna koma og styrkja þannig lærdómssamfélagið sem að henni kemur. Í 

rannsókninni er samstarfsverkefnið Frístund skoðað frá nokkrum sjónarhornum og leitast við 
að svara því að hverju þurfi að huga þegar skóla- og frístundastarf er samþætt. Rannsóknin 

er tilviksrannsókn (e. case study) sem einkennist af því að ákveðið raunverulegt tilvik og 

aðstæður er krufið til mergjar. Rannsóknaraðferðin er töluvert notuð í félagsvísindagreinum 
og hentar hún vel til að öðlast skilning á raunverulegum tilfellum og aðstæðum. Einn helsti 

kostur tilviksrannsókna er að gagnasöfnun getur verið margs konar þar sem notaðar eru 

bæði megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) aðferðir. Sé gagnasöfnun 
margs konar eykur það réttmæti rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2012, bls. 497-502). 

Rannsóknin byggir á eigindlegum viðtölum, sem hentar vel þegar verið er að skoða þætti 
sem fyrir fram er ekki vitað hvað gæti hugsanlega komið fram (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 
bls. 232). Eigindlegar rannsóknaraðferðir leitast við að ná djúpum skilningi og innsýn í reynslu 

og upplifanir einstaklinga í félagslegu og menningarlegu samhengi (Braun og Clarke, 2013). 

Aðferðin felur í sér að rannsakandi ræðir við þátttakendur um reynsluheim þeirra, í þessu 
tilfelli reynslu barna, starfsmanna og foreldra af samþættu skóla- og frístundastarfi. 

Rannsóknarefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda sem leggur upp með ákveðnar 

spurningar en áherslurnar ráðast af viðtalinu sjálfu. Eigindleg viðtöl geta bæði verið opin 
óstöðluð (e. unstructured, in-depth) eða hálfopin (e. semi-structured). Rannsóknir á 

reynsluheimi fólks snúast um að skilja reynslu þeirra og þó umræðuefnið sé ákveðið fyrir 

fram er erfitt að binda sig við fyrirfram ákveðnar spurningar, mikilvægara er að ná dýpt í 
umfjöllun um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137 og 143). Til viðbótar við viðtöl 

við starfsmenn og börn var lögð fyrir foreldra stutt spurningarkönnun, sjá fylgiskjal B. Kjarni 
niðurstaðna er úr eigindlegum gögnum en til viðbótar eru niðurstöður úr megindlegum 

gögnum. 
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Rannsóknarspurningin er ferlisspurning um reynslu þátttakenda í gegnum tíðina og því 

hentar eigindleg rannsóknaraðferð vel. Niðurstöður lýsa upplifunum á breytingum á ákveðnu 

ferli og reynslu fólks (Morse, 1994; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

3.2 Þátttakendur 
Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) úr hópi starfsmanna 
skólans, starfsmanna frístundaheimilis, starfsmann íþróttaskóla HSV, starfsmaður 

Tónlistarskóla Ísafjarðar, börn sem eru í frístund í dag og börn úr hópi eldri nemenda sem 

tóku þátt í frístundaverkefninu á sínum tíma. Í tilgangsúrtaki er fjöldi þátttakanda ekki 
ákvarðaður fyrirfram heldur er það látið ráðast hversu marga þátttakendur þarf. Valdir voru 

þátttakendur sem hentuðu vel vegna persónulegrar þekkingar þeirra á fyrirbærinu (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130; Morse, 1991) 

Lagt var upp með að velja tvo til fjóra foreldra, tvo til þrjá starfsmenn skóla, tvo 
starfsmenn frístundaheimilis, einn starfsmann íþróttaskóla HSV, einn starfsmann 

Tónlistarskóla Ísafjarðar, tvö til fjögur börn sem í dag eru í Frístund og fjögur til átta börn 

sem eru í 6.-8. bekk. Niðurstaðan varð að heildarfjöldi þátttakenda samanstóð af átta 
starfsmönnum og 13 nemendum. Í upphafi var ætlunin að taka hópviðtal við einstaklinga úr 

foreldrahópnum. Ekki náðist í hóp foreldra meðal annars vegna aðstæðna í þjóðfélaginu á 

vormánuðum 2020. Í samráði við leiðbeinanda ákvað rannsakandi að óska eftir því við 
foreldra að þeir tækju þátt í stuttri könnun. Könnunin var birt á Facebook síðu Frístundar og 

foreldrar og forráðamenn voru hvattir til að taka þátt. Þrjátíu og fimm foreldrar sáu sér fært 

að taka þátt en 155 börn voru í Frístund á þeim tíma. Þó svörunin hafi ekki verið mikil gefur 
hún ákveðna vísbendingar um upplifun foreldra barna í 1.-4. bekk Grunnskólans á Ísafirði á 
starfinu í Frístund.  

Starfsfólk sem tók þátt í rannsókninni hefur unnið að skóla- og frístundamálum frá 
nokkrum árum upp í þrjá áratugi og lífaldur þeirra er frá rétt rúmlega 30 árum til 60 ára svo 

hér er um að ræða töluverða reynslu. Viðmælendur úr starfsmannahópnum verða nefndir 

Auður, Ágúst, Blær, Eir, Freyja, Gná, Harpa og Júní í niðurstöðum en börn verða nefndir 

nemendur svo ógerningur verði að rekja svörin. Allir þátttakendur úr starfsmannahópnum 

hafa meiri en eins árs reynslu af verkefninu. Nöfn foreldra koma hvergi fram og sú könnun 

sem þau svöruðu var nafnlaus. 
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3.3 Upplýst samþykki og trúnaður 
Allir þátttakendur voru upplýstir um rannsóknina og staðfestu þátttöku sína með undirritun 
(sjá viðauka C). Þátttakendur voru einnig upplýstir um að þeir þyrftu ekki að svara öllum 

spurningum og gætu hætt þátttöku hvenær sem þeir vildu. Rannsóknin á ekki að fela í sér 

neina hættu fyrir þátttakendur. Allar upplýsingar sem aflað var hjá viðmælendum eru 
órekjanlegar og var upptökum eytt að lokinni afritun. Að halda trúnaði við þátttakendur og 

gæta hag þeirra er eitt af grundvallaratriðum þegar kemur að siðfræði í rannsóknum (Kvale, 

2004). Áhersla er lögð á trúnað og órekjanleika og þess sérstaklega gætt við framsetningu 
niðurstaðna. Silverman (2005) skilgreinir réttmæti sem samheiti við sannleikann og á þar við 

að réttmætið felist í því hversu vel rannsakandanum tekst að sannfæra sig og aðra um að 

niðurstöðurnar séu sannar. Í rannsókninni hefur rannsakandi leitast við að segja rétt frá því 

sem hann hefur komist að. 

3.4 Framkvæmd rannsóknar 
Undirbúningur viðtala hófst í byrjun febrúar 2020, rannsakandi setti sig í samband við 
skólastjóra Grunnskólans á Ísafirði símleiðis. Skólastjóri tók vel í að taka þátt í rannsókninni 

og í framhaldi var honum sent upplýsingabréf (sjá viðhengi E) í tölvupósti um rannsóknina. 

Með aðstoð skólastjóra komst rannsakandi í samband við tvo kennara og stuðningsfulltrúa. 
Skólastjóri aðstoðaði við að koma á sambandi við foreldra og kennarar sendu heim 

upplýsingabréf (sjá viðhengi D) til foreldra þeirra nemenda sem þátt tóku í rannsókninni. 

Aðra þátttakendur hafði rannsakandi sjálfur samband við. Haft var samband við alla 
fullorðna þátttakendur í gegnum tölvupóst, síma eða samskiptaforrit. Viðtöl við starfsmenn 
fóru fram 9.-12. mars 2020 og áttu viðtöl við foreldra og börn að fara fram síðar í sama 

mánuði. Gera þurfti breytingar á því skipulagi vegna Covid 19 og takmarkana á eðlilegu 
skólahaldi og voru viðtöl við börnin að lokum tekin 18.-20. maí 2020.  Viðtölin voru flest tekin 

í Grunnskólanum á Ísafirði eða vinnustað starfsmanns utan tveggja viðtala sem tekin voru á 

heimili viðkomandi starfsmanna að þeirra ósk. Undirritað upplýst samþykki kom frá öllum 
þátttakendum og leyfi til að fá að taka viðtölin upp. Viðtölin tóku flest rúmlega hálfa 

klukkustund.  

Í rannsókninni var aðallega stuðst við hálfopin viðtöl (e. semi-structured) þar sem 
fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi var notaður til stuðnings en þó voru viðtöl við yngstu börnin 

opin og óstöðluð. Viðtöl við börnin voru tekin í litlum hópum í skólanum, áhersla lögð á að 
þau væru í aðstæðum sem þau þekkja (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 16). Viðtöl við 

fullorðna voru einstaklingsviðtöl, öll viðtölin voru hljóðrituð, afrituð og þemagreind og í 

framhaldi var upptökum eytt. Útbúinn var viðtalsrammi (sjá fylgiskjal A og Á) með ákveðnum 

spurningum bæði opnum og lokuðum með áherslu á þær opnu. Ekki var fyrirfram ákveðin 
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röð á spurningum önnur en sú að byrjað var á bakgrunni þátttakenda. Rannsóknaraðferðin 

er valin þar sem rannsóknarspurningarnar eru ferlisspurningar um reynslu þátttakenda af 

samþættingu skóla- og tómstunda, Frístund. Niðurstöðurnar munu lýsa ákveðinni reynslu 
þátttakenda á fyrirbærinu (Morse, 1994; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).   

Rannsakandi hefur í nokkur ár haldið dagbók um verkefnið og skráð hjá sér minnisatriði 

og hugrenningar um verkefnið, óformlega í fyrstu en markvisst síðastliðið eitt og hálft ár. 

3.5 Greining gagna 
Öll viðtölin voru tekin upp á síma, afrituð orðrétt á tölvu og greind. Í greiningarvinnunni var 

stuðst við þemagreiningu Braun og Clark (2013) en þær skipta vinnunni niður í fjögur skref. 
Fyrsta skrefið er að lesa afritunina vel og kynnast gögnunum, annað skrefið felst í að kóða 

gögnin (e. data coding) sem felur í sér skipulega og kerfisbundna greiningu gagnanna þar 

sem textinn er grandskoðaður út frá rannsóknarspurningunni, í þriðja skrefinu eru fundin 
þemu (e. theme) eða sameiginlegir þættir í kóðuninni og að lokum er þemunum gefin heiti 

og textinn fínpússaður. Við greiningu gagna er mikilvægt að hafa í huga að verið er að leita 

svara við rannsóknarspurningu og annað þarf ekki að kóða. Gott getur verið að skrá hjá sér í 
rannsóknardagbók athugasemdir sem rannsakandi tekur eftir þó hann sjái ekki strax að það 

tengist rannsóknarspurningunni. 

Eftir að afritun lauk hlustaði höfundur tvisvar á viðtölin og las þau svo nokkru sinnum yfir 
áður er hafist var handa við að kóða (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Við greiningu gagna 
eigindlegra rannsókna er ekki nauðsynlegt að bíða með greiningu gagna þar til öllum gögnum 
hefur verið safnað (Braun og Clark, 2013). Vegna aðstæðna í skólum á vormánuðum 2020 

varð rannsakandi að gera hlé á gagnaöflun eftir að gögnum hafði verið safnað meðal 
starfsmanna og hóf greiningu á þeim áður en gagna var aflað meðal nemenda og foreldra. 

Greining gagnanna birtist því í þrennu lagi en niðurstöður eru teknar saman í 

umræðukaflanum þar sem gerð er ítarlega grein fyrir þeim. Þau þemu sem fram komu við 

greiningu gagna starfsmanna eru: Samstarf, námsumhverfi, nám og ávinningur og áskoranir. 

Við greiningu gagna úr viðtölum nemenda komu fram þemun: Viðhorf, gleði, námsumhverfi, 

vinátta og nám.  

Meðan á rannsókn stóð hélt rannsakandi dagbók og skráði hugleiðingar sínar varðandi 
rannsóknina, rannsóknardagbókin nær reyndar aftur til þess dags þegar hugmyndin að 
rannsókninni varð til,  fyrir tæplega tveimur árum. Höfundur mun kynna niðurstöður fyrir 

fagfólki og fræðimönnum á fundum, málstofum og ráðstefnum. Þá stefnir höfundur á að 

birta ritrýnda grein með niðurstöðum rannsóknar. 
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3.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna 
Réttmæti eigindlegra rannsókna byggist að miklu leyti á vali á viðmælendum. Eigindlegar 
rannsóknir eru í eðli sínu þannig að ekki er að alhæfa niðurstöður yfir á heildina en þær veita 

dýpt og innsýn í það fyrirbæri sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Eigindleg viðtöl snúast um mannleg samskipti og því aldrei hægt að tryggja réttmæti þeirra 
með tæknilegum aðgerðum. Mikilvægt er að rannsakandi sé trúr þátttakendum, heiðarlegur 

og nákvæmur og fylgi þeirri aðferðarfræði sem lagt er upp með í upphafi (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 149). Tekin voru þrettán viðtöl, átta viðtöl við starfsmenn og fjögur hópviðtöl við 
börn. Ógerningur er að alhæfa um að niðurstöðurnar eigi við alla í sambærilegri stöðu þó 

þær gefi vissulega vísbendingar.  

3.7 Staða rannsakanda innan rannsóknarinnar og siðfræðileg álitaefni  
Rannsakandi getur ekki verið hlutlaus í rannsókn sinni, hann kemur alltaf með einhverjar 

hugmyndir og reynslu að henni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þekking og aðkoma 

rannsakanda á efninu er töluverð og því þarf að huga sérstaklega vel að trúverðugleika og 
réttmæti rannsóknarinnar. Hann verður að gæta hlutleysis eins og honum er unnt og leggja 

til hliðar sína fyrri reynslu og þekkingu við greiningu gagna. Rannsakandi hefur enga 

fjárhagslega hagsmuni af verkefninu, þess ber þó að geta að hann starfar í skóla- og 
frístundageiranum og var í miklum tengslum við rannsóknarefnið og þekkir vel til staðhátta á 

vettvangi. Rannsóknin var framkvæmd í skólasamfélaginu á Ísafirði þar sem rannsakandi var 

sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs og innleiddi verkefnið. Rannsakandi telur það kost að 
þekkja vel til verkefnisins og vegna þess var hann því meðvitaður um mikilvægi þess að leggja 
fyrri þekkingu til hliðar og vera tilbúin til að sjá eitthvað annað koma út en hann hefði átt von 

á. Það er mikilvægt fyrir rannsakanda að gæta hlutleysis svo niðurstöðurnar verði sem 
réttmætastar. Þetta ber að hafa í huga við lestur og túlkun niðurstaðna. 

Síðustu ár hefur rannsakandi haldið rannsóknardagbók, auk þess að halda utan um 

teymið, sem hélt utan um verkefnið, fyrstu sex árin. Hér er því að vissu leyti líka um að ræða 

starfendarannsókn þar sem að fagmaður rýnir í og rannsakar eigið starf. Í 

starfendarannsóknum er gagna aflað með ýmsum hætti, meðal annars megindlegum 
aðferðum, en þó aðallega eigindlegum aðferðum og markvissum skrifum á eigin upplifun. 

Það sem einkennir starfendarannsóknir og greinir þær frá öðrum rannsóknaraðferðum er að 

rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér og starfsháttum sínum með það í huga að 
skilja betur eigið starf og þróa það (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í starfendarannsóknum líkt og 

öðrum rannsóknum er mikilvægt að huga að réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim þemum sem 
komu upp í rannsóknargögnunum. Lagt var af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvaða þættir í samþættingu skóla- og frístundastarfs skipta mestu fyrir velferð 
grunnskólabarna? 

 

Einnig verður leitast við að varpa ljósi á eftirfarandi undirspurningar: 

• Hvaða sýn hefur starfsfólk skóla og frístundaheimilis á Ísafirði til samþætts skóla- og 
frístundastarfs? 

• Hver er upplifun barna af samþættingu skóla- og frístundastarfi? 

• Hvað telja börn að skipti mestu máli í skóla- og frístundastarfi? 

• Hvaða þætti telja foreldrar að vegi þyngst þegar kemur að samþættingu skóla- og 
frístundastarfs? 

 

Fyrst verður greint frá niðurstöðum viðtala við starfsmenn, þá er kafli um viðhorf 
barnanna sem tóku þátt og að lokum niðurstöður úr spurningakönnun sem lögð var fyrir 

foreldra.  

4.1 Viðhorf starfsfólks 
Við greiningu gagna komu fram fjögur megin þemu: Samstarf, námsumhverfi 
(upplýsingaflæði og skipulag), nám og ávinningur og áskoranir. 

4.1.1 Samstarf 

Allir þátttakendur töluðu um mikilvægi góðs samstarfs svo börnum líði vel í skólaumhverfinu. 

Spurt var sérstaklega um hvernig best væri að haga samstarfi en umræða um samstarf kom 
mjög víða fram í öllum viðtölunum. Nokkrir viðmælendur töluðu um að samstarf væri undir 

hverjum og einum komið, vilji fólk samstarf þurfi það að bera sig eftir því og vera tilbúið til 
samvinnu. Ekki eigi að bíða eftir því að einhver annar hafi frumkvæði að samstarfi, samstarfið 
sé sérstaklega mikilvægt fyrir kennara sem þurfi að hafa yfirsýn yfir það sem barnið er að fást 

við í Frístund svo árangur náist. Taka þurfi mið af degi barnsins og því þurfi allir að vinna 
saman að loka markmiðinu, það er líka gott að fá sjónarmið margra fagstétta á málin. 

Viðmælendur sem sitja teymisfundi varðandi Frístund voru mjög ánægðir með þá. Þar 

ríkti traust og hægt sé að eiga hreinskiptin samskipti auk þess sem allir séu frekar 

lausnamiðaðir. Ágúst sagði mikilvægt að allt væri mjög vel skipulagt, góð keyrsla og gott 
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teymi í kringum Frístundina eins og aðra kennslu ef hún eigi að virka vel. Þá sé mikilvægt að 

huga að mannauði og fjölga fagfólki sem vinni í Frístund. 

Fram kom hjá nokkrum viðmælendum að mikilvægt væri að auka samstarf þeirra sem 
starfa á gólfinu ekki bara meðal stjórnenda. Einhverjir töldu mikilvægt að stækka það teymi 

sem fundar nokkru sinnum yfir veturinn en aðrir töldu gagnlegra að allir sem kæmu á 

einhvern hátt að frístund hittust einu sinni eða tvisvar á hverju skólaári og færu yfir markmið, 
skipulag og fleira. Reglulegu teymisfundirnir séu hins vegar mikilvægir svo allar stofnanir séu 

upplýstar um hvernig gangi hverju sinni. Ágúst taldi þó mikilvægt að skýra þetta samstarf 

betur meðal annars hver bæri ábyrgð á börnunum í Frístund og skýra mörkin. 

Spurt var hvað viðmælendur teldu mikilvægast í samvinnu fullorðna fólksins svo 
börnunum liði sem best. Auður taldi það vera jákvæðni í samskiptum og þolinmæði gagnvart 

börnunum, ávallt þurfi að muna að við séum að þessu fyrir þau svo þau séu hamingjusöm og 

örugg samstaða allra skipti máli. Eir taldi mikilvægt að hver sá sem tekur við hópi horfi á 
heildina og vinni með hópinn og efli hann, samt þurfi að horfa á einstaklinga sem ekki finna 

sig í hópnum og skoða hvort hann myndi blómstra á öðrum stað. Harpa segir að það sem 

mestu máli skiptir séu: 

Mikil og heiðarleg samskipti og  [að] allir séu alltaf upplýstir og fólk sé bara 

duglegt að hafa samband ... og það sé ekkert verið að fara í kringum hlutina eða 

blása upp vandann, það sé bara gott og mikið samstarf og það tala allir 
heiðarlega en alltaf með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi og um leið og það kemur 

einhver vandi því oft finnst mér þetta vera svolítið fullorðna fólkið, við erum að 

fara í vörn ... [mikilvægt] að við séum svolítið fagleg og pössum svolítið að láta 
ekki kannski geðvonskuna eða þú veist einhverja hegðunarvanda eða annað fara 

að ná til okkar persónulega. 

Auður kom inn á mikilvægi þess að þessar stofnanir og félög sem eru með sömu börnin 
séu í miklu og góðu samstarfi. Skólinn og frístundaheimilið, Dægradvöl, hafa alltaf verið í 

ágætu samstarfi en með Frístundinni jókst samstarf við Tónlistarskóla Ísafjarðar og 

íþróttaskóla HSV. Fulltrúi íþróttaskóla HSV er ánægður með samstarfið, þau hafa verið í 
mestum samskiptum við frístundaheimilið, Dægradvöl, en líka ritara skólans, 

skólastjórnendur og bekkjarkennara. 

Fyrir okkur var þetta frábært að þessi svona fjarstýring á börnum sem okkur 
fannst virka vel þegar þau voru send í íþróttasalinn, við gátum sent þau og vorum 

alveg örugg með að þau skiluðu sér því þetta voru svo fáir metrar á milli í raun og 

veru, frá okkur í íþróttasalnum eða sundlauginni og aftur í Dægradvölina þannig 
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að ... þetta er svo þægilegt umhverfi fyrir okkur hérna ... þó þau séu að fara á 

milli húsa þá er það ekki einu sinni það langt, og stundum ekki á milli húsa þannig 

að bara ganga innan húss í það sem þau þurfa og vilja sækja. 

Þá skipti það miklu máli í starfi íþróttaskóla HSV að stuðningsfulltrúar fylgi ákveðnum 

börnum í íþróttastarf, það skipti hreinlega oft á tíðum sköpum hvort barnið getur tekið þátt. 

Þessu voru flestir sammála. Þá voru þátttakendur ánægðir með að þeir starfsmenn sem 
halda að mestu utan um Frístund hafa alltaf verið einstaklega sveigjanlegir að færa milli hópa 

og aðstoða foreldra og börn við að finna eitthvað sem börnin eru sátt við að stunda. 

Eir sagði að það að stuðningsfulltrúi fylgi þeim sem þess þurfa sé algjörlega frábært fyrir 
börn og veiti þeim meira tækifæri til að taka þátt í frístundum.  

Ég er mjög hrifin af því þegar börn fá leiðbeiningar í mannlegum samskiptum og 

maður er alltof oft að horfa upp á það að þau eru svo fljót að brenna allar brýr að 
baki sér fyrstu tvö þrjú árin í skólanum af því að þau kunna ekki að haga sér í 
kringum fólk eða svona hvernig maður hagar sér í mannlegum samskiptum. 

Eir hafði líka upplifað að stuðningsfulltrúum hafi þótt gaman og lærdómsríkt að fá að 
fylgja börnunum í margs konar aðstæður. Þá sé gott fyrir þá sem af einhverjum ástæðum séu 
ekki sterkir félagslega að fá að æfa félagsfærnina sína í vernduðu umhverfi hvort sem er í 

frjálsum leik eða íþróttatíma. Harpa hafði reynslu af að breyta erfiðum samskiptum í 

barnahópi, með góðu samstarfi starfsfólks skóla, starfsfólks Frístundar og foreldra var hægt 
að breyta samskiptunum og mynda ný tengsl, með því að beina þeim í eitthvað nýtt í 

Frístund og kynnast öðrum börnum.  

Þeir tveir kennarar sem rætt var við sáu mikil tækifæri í samvinnu þeirra sem sinna 
menntun barna á einhvern hátt. Sérstaklega var talað um nemendur sem verið er að vinna 

eitthvað sérstaklega með eins og hegðun eða félagsfærni. Báðir höfðu þeir sett sig í samband 

við aðra sem að Frístund koma en annar taldi að hugsanlega gætu kennarar nýtt þetta betur 
og sagði að samstarfið við Frístundina ætti að vera sambærilegt og samstarf við aðra kennara 

innan skólans eins og list- og verkgreinakennara. 

Fram kom í máli fulltrúa Tónlistarskóla Ísafjarðar að börnin skili sér betur í tónlistartíma 
þegar hann er inn í stundaskrá skólans heldur en ef það myndast biðtími eftir skóla áður en 

þau eiga að mæta í tíma hjá þeim. Þá taldi hann að rými væri fyrir enn meira samstarf 

varðandi tónlistarnám barna inni í grunnskólum almennt. 

Við erum tilbúin hérna í skólanum að fara í samstarf við grunnskólann í 

tónlistarkennslu, ég veit ekki með tónmenntakennslu en það væri voðalega 

gaman að taka upp einmitt aftur þessi námskeið sem við höfum verið með í 
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samvinnu við grunnskólann og jafnvel þróa það betur og það væri bara vikuleg 

kennsla hvort sem það væri í einkanámi eða í hópakennslu, ég held að það sé 

mjög brýnt og gott, það er alveg vilji okkar hérna og líka veit ég hjá fleiri 
tónlistarskólum á landsvísu. 

Fram kom að kjarasamningar eru stundum að flækjast fyrir og ekki náist því meira 

samstarf til dæmis við tónlistarskóla. 

Harpa hafði leitað eftir samstarfi og það kom henni skemmtileg á óvart að um leið og hún 

leitaði eftir því að vera í góðu sambandi hefur samstarfið gengið mjög vel og henni fundist 

allir svo lausnamiðaðir. Harpa taldi nauðsynlegt að stofnanir væru í góðu sambandi. Í 
Frístund fælist mikið tækifæri til að fara á félagslegan tilraunavöll og allir þurfa að vera 

upplýstir um hvernig gangi í þeim tilraunum. Þá kom fram hjá starfsmanni skólans að hann 

teldi að þeir sem stýra frístundastarfinu ættu að sitja kennarafundi svo þeir væru meira inn í 

öllu skólastarfi og setja þyrfti skýrari ramma utan um samstarf milli stofnana. 

Ég held að við séum óöguð að því leyti að ef ég nenni ekki einhverju eða mér líst 

ekki á eitthvað þá bara ... er ég ekkert að gefa mig alla í það, þess vegna mættu 
alveg vera skýrari mörk með það hvernig samvinnan á að vera ... það er ekkert í 
boði að fara ekki eftir því, svolítið eins og með börnin það verður bara að vera 

skýrt, það er þetta samstarf, þetta er á skólatíma. 

Fram kom hjá nokkrum viðmælendum að foreldrar og börn þurfi að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu varðandi valið í Frístund. Komi upp óánægja hjá börnunum er 

ástæðan oftar en ekki sú að foreldrar hafi valið fyrir börnin, mikilvægt sé að virða það að 

þetta sé þeirra frítími og hafa þau því með í ráðum þegar honum er ráðstafað. Flestir voru 

sammála um að mikilvægt væri að eiga í góðu samstarfi við foreldra og mikilvægt væri að 

upplýsa þá um það sem í gangi er. Líkt og með annað samstarf þurfi að marka ákveðna 

stefnu í því og auka upplýsingaflæði. Fram kom hugmynd um að Frístund ætti heima inni í 

foreldraviðtölum skólans. Mikilvægt væri að foreldrar, börn og starfsmenn sem koma að 

frístundastarfinu fái tækifæri til að ræða hvernig gangi í því starfi og námi sem þar fer fram. 

Viðmælandi nefndi að til dæmis gætu foreldrar farið á foreldradögum yfir skráningar í 

Frístundina með börnunum og heimsótt staðina þar sem börnin sækja sitt frístundanám og 

rætt við starfsfólk. Annar möguleiki væri að starfið/námið í Frístund væri rætt við 

umsjónarkennara líkt og rætt er um íþróttakennslu og list- og verkgreinar. Ekki hafi alveg 

náðst að tengja foreldra eins vel við starfið í Frístund eins og skólastarfið sjálft og mikilvægt 

sé að bæta það samstarf þannig að foreldrar séu betur upplýstir og geti betur tekið þá 
ábyrgð sem þeir bera á frístundastarfi barna sinna. 
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Mikil og heiðarleg samskipti með hagsmuni barna að leiðarljósi er það sem viðmælendur 

settu á oddinn. Fram kom að Frístund væri eins konar félagslegur tilraunavöllur og að allir 

þurfi að vera upplýstir um hvernig gangi í þeim tilraunum. 

4.1.2 Námsumhverfi 

Þemað námsumhverfi  inniheldur undirflokkana upplýsingaflæði og skipulag. 

4.1.2.1 Upplýsingaflæði 
Að mati allra viðmælenda gegnir upplýsingaflæði lykilhlutverki í að tryggja að samþætting og 
samstarf gangi vel. Mikilvægt sé að allir séu vel upplýstir um samstarfið, hvað fer fram á 

hverjum stað fyrir sig og hvert eigi að stefna svo allir gangi í takt. Einn viðmælandinn orðar 

þetta á einfaldan og skýran hátt ,,Það þurfi allir að tala saman kennarar, stuðningsfulltrúar, 

skólaliðar og frístundafólk ef þetta á allt að ganga vel upp“. 

Misjafnt var hvaða sýn þátttakendur höfðu á upplýsingaflæði. Á meðan einhverjir töldu 
það ekki nægjanlegt voru aðrir sem sögðu það fínt, það væri undir þeim sjálfum komið hvaða 
upplýsingar þeir meðtækju. Apríl var ánægð með upplýsingaflæðið en sagði að aðrir hafi 

verið hikandi fyrst þegar hún hóf störf en þá hafði Frístundin verið inni í skólanum í nokkur 

ár. Hún upplifði að fólk væri hikandi og vissi ekki alveg hversu mikið samstarfið ætti að vera 
og hvaða upplýsingar hún vildi fá en út frá barnahópnum sem hún ber ábyrgð á vildi hún 

virkt upplýsingaflæði. 

Blær sagði að þegar hún leitaði eftir upplýsingum hefði hún alltaf fengið þær. Töluvert var 
rætt um hvernig upplýsingaflæðið ætti að vera en engin niðurstaða var í því. Júní taldi að það 
myndi ekki duga að setja tilkynningar upp út um allt hópurinn væri svo stór með mismunandi 

þarfir. Hún ræddi líka um ábyrgð hvers og eins starfsmanns að sækja þær upplýsingar sem 
viðkomandi þyrfti til að sinna starfinu vel. Auður starfar ekki beint undir skólanum og fannst 

oft vanta upplýsingar um það þegar börn ættu slæma daga í skólanum svo hægt væri að taka 

tillit til þess þegar þau kæmu í frístundina.  

Þegar talið barst að upplýsingagjöf til foreldra voru flestir sammála um að auka mætti 

það en voru ekki vissir um hvaða leið væri best til að ná til þeirra. Harpa orðaði þetta á 
eftirfarandi hátt:,,Ég held að foreldrar viti oft ekkert alveg [hvað er í gangi í Frístund], það er 
kannski frekar að kynna þetta meira og fá foreldrana aðeins meira inn... , það þyrfti alla vega 

að kynna þetta aðeins betur fyrir foreldrum og kannski marka ákveðnari stefnu með samstarf 
og upplýsingaflæði.“  

Blær hafði töluvert gert af því að hringja í foreldra þegar eitthvað var að og það virkaði 
ágætlega. Hún hafði velt því mikið fyrir sér hvernig best væri að koma upplýsingum til 

foreldra en ekki fundið einu réttu leiðina. Júní taldi mikilvægt að upplýsa foreldra vel um 

hvað færi fram í Frístund og að það væri alltaf hægt að finna lausnir ef barnið væri ekki 
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ánægt í því sem það valdi í upphafi, það megi alltaf skipta en það þurfi að gera í samráði við 

foreldra.  

Niðurstöður sýna skýrt að starfsfólk er ekki vel upplýst um stefnumótun og lagalegan 
ramma um starf frístundaheimila. Þegar tal barst að breytingum á Lögum um grunnskóla var 

ljóst að fæstir starfsmenn mundu eftir breytingunni sem gerð var á lögunum árið 2016. 

Einhverja rámaði í það en aðrir mundu ekkert eftir að hafa heyrt af þessari breytingu. Það 
sama átti við þegar rætt var um gæðaviðmið í frístundaheimilum sem 

Menntamálaráðuneytið gaf út árið 2018. Einungis einn kannaðist við það en hafði ekki kynnt 

sér það neitt sérstaklega. Ágúst starfsmaður skóla kom inn á það að upplýsingagjöfin til 
starfsmanna sem ekki sitja í því teymi sem heldur utan um verkefnið þyrfti að vera betri. 

Almennir starfsmenn þyrftu líka að hafa meiri möguleika á að segja sína skoðun og hafa 

þannig áhrif á þróun verkefnisins. Þá fannst honum ekki vera alveg skýrt hver bæri ábyrgðina 

á börnunum í Frístundinni og hvert markmiðið með henni væri. Upplýsingagjöf til almenns 
starfsmanns skólans gæti verið betri og funda þyrfti með þeim sérstaklega einu sinni til 

tvisvar á ári. 

Nokkrum starfsmönnum var tíðrætt um það að nýju Persónuverndarlögin væru að flækja 
málin og koma í veg fyrir að nauðsynlegar upplýsingar færu á milli þeirra sem að barninu 

kæmu hvort sem það væri í skólanum eða Frístund. Þeir starfsmenn Frístundar sem ekki eru 

starfsmenn skólans hafa ekki aðgang að símanúmerum og netföngum foreldra barna sem 
ekki eru skráð í frístundarheimilið. Júní sagði í þessu sambandi: 

Í einu tilfelli lentum við í því eftir áramót. Það var einn einstaklingur sem þurfti 

smá aðstoð og ég segi, þú þarft bara að hafa samband heim og athuga hvort það 
þurfi ekki að leiðrétta dagana og leyfa einstaklingnum að velja eitthvað annað því 

hann var alltaf einhvers staðar annars staðar en í Frístundinni, hann var bara út 

um allt einhvern veginn og þá sagði hún að hún mætti ekki senda póst heim. 

Íþróttahreyfingin var í svipuðum vanda, þau höfðu látið foreldra haka við í 

skráningarferlinu hvort sækja mætti gögn til skóla en þegar nýju Persónuverndarlögin tóku 

gildi var skólinn tregur til að láta upplýsingar. Starfsmenn íþróttaskólans hafa lagt á það 
áherslu að horfa á hópinn sem heild og skipuleggja æfingar út frá því að allir séu virkir og taki 

þátt á sínum forsendum. Þeir telja sig yfirleitt ekkert hafa að gera við upplýsingar um 

raskanir einstaklinga þó vissulega komi það fyrir að mikilvægt sé að vita ef barn er að kljást 
við einhverja erfiðleika sem hindra eða trufla þátttöku þess í íþróttatímum. 

Þeir starfsmenn sem áttu sæti í teyminu voru sammála um gagnsemi þess að hafa aðgang 
að upplýsingum um börnin. Eir kemst svo að orði: ,,Við gátum náttúrulega rætt málin á 

þessum fundum, á þeim vettvangi var alltaf hægt að ræða mál og maður fékk alveg 
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upplýsingar.“ Freyja tók undir orð Eirar um mikilvægi samstarfs um hag barnanna og að 

upplýsingagjöfin í teyminu hafi verið gagnleg. Það sem þurfi að hafa að leiðarljósi sé: 

Heiðarleiki og traust og við getum alveg gert það í þessum hópi sem við erum að 
hittast í og við getum alltaf lagt allt á borðið og það er aldrei verið að ásaka einn 

eða neitt, það er frekar „þetta gengur ekki alveg, getum við fundið einhverjar 

lausnir“ og mér finnst það rosalega gott og vona að hinir upplifi það líka. Við 
vitum alveg að það gengur misvel og stundum höfum við getað reynt að færa til 

eða endurskipuleggja. 

Viðmælendur voru sammála um mikilvægi upplýsingaflæðis milli allra aðila sem koma að 

skóladegi barnsins á einhvern hátt. Upplýsingagjöf hjálpar til við að brjóta niður ósýnilega 
veggi milli stofnana og fagstétta. Niðurstöðurnar sýna að þegar fólk leitaði eftir upplýsingum 

gekk starfið betur, ábyrgðin er hins vegar ekki bara hjá hinum það bera allir einhverja ábyrgð 

á að nálgast þær upplýsingar sem þarf svo viðkomandi geti sinnt starfi sínu vel. 
Forstöðumenn stofnana þurfa hins vegar að bera ábyrgð á að upplýsa um allar breytingar 

sem verða vegna utanaðkomandi áhrifa eins og lagabreytingar. Ekki virðist nóg að kynna 

breytingar í eitt skipti það þarf stöðugt að minna á og taka á dagskrá á almennum fundum 
starfsmanna þar sem allir geta látið skoðun sína í ljós og fá tækifæri til að ræða málin. 

4.1.2.2 Skipulag 
Starfsmenn ræddu flestir um skipulag Frístundar, meðal annars tímasetningu, lengd hennar 
og aldurssamsetningu hópanna. Flestir voru á því að mikilvægt væri að brjóta hefðbundinn 

skóladag upp á miðjum degi en þó voru einhverjir þeirrar skoðunar að það væri erfitt að 

samþætta skóla- og frístundastarf. Í máli tveggja viðmælenda kom þó fram að þeir teldu 

betra að færa Frístundina strax eftir skóla og sleppa uppbrotinu á skóladeginum. 

Bekkjarkennararnir sem rætt var við voru ekki sammála um þetta, öðrum fannst uppbrotið of 

mikið rót fyrir börnin á meðan hinn taldi að þau þyrftu þetta uppbrot. Viðmælendur voru 

sammála um mikilvægi þess að allir tækju þátt í frístundastarfi líkt og fram fer í Frístund og 

einhverjir höfðu áhyggjur af því að það myndu ekki allir taka þátt ef starfið í Frístund væri 

tekið út úr hefðbundnum skóladegi og fært strax eftir skóla eins og hugmyndir komu um. 

Fram kom í máli eins viðmælanda að Frístundin hefði færst aftar á stundaskrána í vetur og 

börn í 2. bekk ættu einungis eftir eina kennslustund í skólanum eftir Frístund og taldi 

viðkomandi að þá væri tilgangurinn um uppbrotið eiginlega fokinn út í veður og vind. 

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar frá því verkefnið hófst og taldi Freyja það til mikilla 
bóta þegar ákveðið var að skipta Frístundinni upp þannig að 1. og 2. bekkur væru saman og 

3. og 4. bekkur væru saman. Við þá breytingu styttist frístundatíminn úr 60 mínútum í 40 

mínútur og telur fulltrúi íþróttahreyfingarinnar að það hafi komið aðeins niður á þeirra starfi. 
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Nokkrir viðmælendur komu inn á að nemendur í fjórða bekk séu stundum orðnir þreyttir 

á Frístund og huga þurfi betur að því að hafa í boði eitthvað sem höfðar meira til þeirra en 

það sem verið hefur. Hjá Blæ kom eftirfarandi fram: 

Það þarf bara að finna eitthvað svona öðruvísi, þau eru búin að vera í þessu sama 

formi síðan í fyrsta bekk og það er kominn svolítill leiði í þau. Þau eru orðin 

svolítið fullorðin, þannig að það þarf bara að finna einhvern veginn eitthvað sem 
þau festast betur í sem hæfir þeirra aldri, en mér finnst alveg nauðsynlegt að 

halda frístundinni sko ... Það sem ég fór að finna fyrir núna kannski síðustu tvö ár 

er að foreldrar fjórðu bekkinga finnst þau vera orðin of gömul og ég hef líka alveg 

spáð í því hvort að þau eigi að fara inn í miðstigið. 

Þessu eru ekki allir sammála, Eir segir árgangana mjög misjafna en segist sjá mestan mun 

milli kynja og þá sé sá munur alls ekki eins milli árganga, hún telur að halda eigi fjórða 

bekknum inni í Frístund. Freyja telur mikilvægt að 4. bekkurinn fái líka uppbrot. Þau séu ekki 
orðin of stór fyrir það, þau séu einungis 9 ára og það megi ekki gleymast. Eir kom inn á það 

að passa þurfi upp á matartímann, að nægur tími sé til þess að borða og að Frístundin trufli 

ekki þann tíma eða taki tíma af honum.  

Starfsmenn tjáðu sig líka sem foreldri í einhverjum tilfellum: 

Mér finnst þetta mikil kostur að hafa þetta inni, ég tala um það sem starfsmaður 

en ég get líka talað um það sem foreldri mér finnst það kostur og það er rosalega 
gott að svona skipulagt tómstundastarf geti komið inn í skóladag eða bara 

vinnudag [og að] ... þau viti bara alltaf hvenær deginum þeirra lýkur og foreldrar 

séu svolítið með í því. 

Sýn viðmælenda á það skipulag sem verið hefur í Grunnskólanum á Ísafirði undanfarin ár 

er mismunandi, allir eru þeir samt sammála um mikilvægi skipulags frístundastarfs þar sem 

öll börn taki þátt í einhverju. 

Eir sagði að einn af kostum Frístundar væri hversu mikið val börnin hafi en það geti líka 
verið ókostur þar sem stundum væri fleira en eitt sem börnin langaði að gera á sama tíma, 

og það myndaðist að einhverju leyti samkeppni um börnin. En það er líka kostur að fara út í 
lífið og vita að maður þarf stundum að velja og hafna og getur ekki fengið allt. Freyja var 

sammála því að val barna væri mikið.   

Blær taldi að í upphafi verkefnisins hafi þau markmið sem fram koma í breytingum á 
Lögum um Grunnskóla frá árinu 2016 og snúa að samþættingu á skóla- og frístundastarfi 

gengið eftir. Tilfinningin nú sé hins vegar sú að viðhorf starfsmanna hafi eitthvað breyst þó 

allir vilji að öll börn taki þátt í einhverju frístundastarfi. Hún segist hafa þurft að ganga aðeins 
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eftir samstarfi í upphafi þegar hún byrjaði en það hafi alltaf verið gott og auðvelt að leita til 

allra. Ágúst telur að samstarf eða samþætting í anda lagabreytinganna hafi á vissan hátt náð 

fram að ganga, það sé frístundastarf í boði fyrir börnin á skólatíma, enginn sleppur og allir fá 
sitt. Harpa var nokkuð sammála og taldi að Frístundin hefði haft þau áhrif að börn væru að 

prófa ýmislegt sem þau hefðu annars ekki prófað. 

 

4.1.3 Nám  

Niðurstöður benda til þess að það séu margvísleg tækifæri í samþættu skóla- og 

frístundastarfi þegar horft er til menntunar barna í víðum skilningi. Blær talaði um hversu 
auðvelt er að ná til barna í gegnum spjall og leiki og á því græði allir. Þetta svigrúm að sitja og 

spjalla sé ekki alltaf til staðar í hefðbundinni kennslu en innan Frístundar skapast mörg 

tækifæri til þess. Oft á tíðum blómstri börn í frístundastarfi sem ekki gengur alla jafnan vel 

inni í skólastofunni og með samstarfi sé hægt að vinna þannig að barnið hafi hag af. 

Blær sagði kostinn við Frístund meðal annars vera að börnin fái að labba út úr 
skólastofunni sinni í nýtt andrúmsloft, hreyfa sig og losa aðeins um. Hvort sem um er að 

ræða skóla- eða frístundastarf þá sé gott að breyta til, ekki klára langan skóladag og fara svo í 
marga tíma í frístundastarfi. 

Ágúst taldi það kost að verið væri að mæta börnum á þeirra áhugasviði og leyfa þeim að 
taka þátt í frístundum með jafnöldrum þar sem fram færi hellings nám og að allir fái tækifæri 

til að taka þátt í frístundastarfi. 

Harpa sagði einn af kostunum við Frístund vera tilbreytingin frá venjulegu skólastarfi og 

þá fjölbreyttu möguleika sem þeir hafa til að prófa alls kyns íþrótta- og frístundastarf. En ekki 
síður æfingin í félagsfærni og þá sérstaklega fyrir þau sem þurfa mest á því að halda. Það að 

stuðningsfulltrúi fylgi sínum skjólstæðingum sé eiginlega allra jákvæðast, þá fái þau svo mikla 

leiðsögn í samskiptum og fyrir suma nemendur sé Frístundin þeirra félagslegi tilraunavöllur. 

Flestir voru sammála um að einn af kostum Frístundar er að stofnanir verða nánari og 

samstarf milli þeirra hafi aukist. 

Auður sagði stærsta tækifæri Frístundar vera óformlegt nám, þar skapist meira svigrúm til 
að vinna með félagsþroskann sem sé svo mikilvægur. Þau læri svo mikið í samskiptum, verða 

öruggari og þjálfist í umgengni við aðra. Þetta séu þættir sem fleyti þér langt ,,óformlega 
námið, það fleytir þér oft lengra, ef þú ert kurteis, sjálfsöruggur þú veist jákvæðni, þetta 
fleytir þér alveg helling þó svo að nám sé líka mikilvægt.“ Eir var á svipuðu máli, það skipti 

öllu máli að læra góð samskipti og mikilvægt sé að leggja áherslu á það í menntun barna. Að 
börn fái tíma til að æfa félagsfærni sína í vernduðu umhverfi. 
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Gná var á því að það vantaði kennslu í félagslegri færni, framkomu og samfélagslegri 

hugsun inni í hefðbundna skólakerfinu. Hún taldi að víkka þurfi sjóndeildarhringinn þegar 

kemur að menntun barna þar sem breytingar í samfélaginu séu svo miklar. Freyja sagði að 
það væri frábært ef möguleiki væri á aukinni félagsfærniþjálfun innan skólans eins og 

ævintýrahópa og fjörfiskahópa og sér fyrir sér verkefni sem tómstunda- og 

félagsmálafræðingar (eða frístundafræðingar eins og Reykjavík nefnir starfsmenn sína sem 
sinna svipuðum verkefnum) gætu unnið innan skólans, með það að markmiði að leysa alls 

konar samskipti og auka félagsfærni. 

Freyja sá mikil tækifæri í óformlegu námi og nefndi meðal annars frímínútur og þegar 
talið barst að stærstu námstækifærunum sem felist í hálfformlegu námi sagði hún: 

Ég held það sé nú bara félagsfærni og samskipti sem er náttúrulega gríðarlega 

mikilvægt og ef maður hefði allan þann tíma sem maður vildi til þess að kenna 

þeim að leysa úr málum eins og náttúrulega uppbyggingarstefnan er svolítið 
þannig, það er stærsti þátturinn í þessu hálfformlega finnst mér og svona að 

víkka sjóndeildarhringinn, ekki vera bara alltaf í einhverju ákveðnu námsefni og 
það mætti kannski samþætta eitthvað meira við formlega námið en hérna ég 
held það sé fyrst og fremst..og við sjáum alveg að börn í dag eru ekkert mjög fær 

í samskiptum þannig það þyrfti einhvern veginn að geta skipt sér meir af því í leik, 

nota leikinn meira markviss í að kenna þeim. 

Viðmælendur voru almennt á því að óformlegt nám væri mikilvægt. Júní sagði að 

tómstundir ættu að vera hluti af skólastarfinu, börnin fái sitt frelsi til að fara í það sem þau 
velja sjálf en samt undir eftirliti eða með leiðsögn. Námstækifærin séu algjörlega til staðar í 

þessu starfi. 

Þó þjálfun í félagsfærni sé fyrirferða mikil í Frístund þá læra börnin margt annað. Fram 

kom að það sé heilmikill lærdómur fólginn í því að læra að fara á íþróttaæfingar, klæða sig í 
íþróttafötin og stunda æfinguna, þá læra þau margs konar spil og leiki og einhver læra á 

hljóðfæri. Þau sem eru í kór og læra texta og lög, vinna með takt og fullyrti einn viðmælandi 

að sýnt hefði verið fram á það með ótal mörgum rannsóknum að kórastarf og tónlist geti 
komið sterkt inn í íslenskunám.  

Júní er einn þeirra starfsmanna sem eru með börnunum í Frístund og talar um að þar læri 

þau meðal annars að taka tillit til hvers annars og vera vinir. Þau sitji saman og spili og læri 

helling þar því oft þurfi að lesa leiðbeiningar með spilunum og fara eftir reglunum. Þá liti þau 

og teikni og eru jafnvel að segja frá eða búa til sögur á meðan. Lærdómurinn fari fram í 
gegnum leik sem þau velji sér sjálf. Freyja talaði sérstaklega um alls kyns námsspil sem notuð 

væru, börnin teldu að þau væru að leika sér en það væri alltaf eitthvað markmið með spilinu 
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og auðvitað þurfi að vanda valið á spilunum. Þá kom fram að oft væri verið að lesa fyrir 

börnin í Frístund. 

4.1.4 Ávinningur og áskoranir 

Spurt var sérstaklega um tilfinningu starfsmanna fyrir upplifun barna og foreldra á Frístund. 

Starfsmenn voru nánast samhljóma um að upplifun bæði barna og foreldra af Frístundinni 

væri góð. Það kom þó fram í máli tveggja starfsmanna að þeir töldu að huga þyrfti betur að 
framboði og framkvæmd fyrir fjórða bekk. Í máli kennara kom fram að honum þætti börnin 

koma tætt til baka í skólann úr Frístund en annar kennari taldi að Frístund hefði ekki áhrif á 

það heldur mikið frekar eltingaleikur á göngum án eftirlits eða hávaði í matsal. Margir 
viðmælenda eru líka foreldrar og höfðu bæði þeir og börn þeirra jákvæða upplifun af 

Frístund. Auður og Blær voru sammála um að Frístund gæti verið erfið fyrir einstaka börn 

með frávik, sérstaklega börn með einhverfu sem þola lítinn hávaða en þá sé það kostur að 
stuðningsfulltrúi fylgi þeim í frístundastarfið og leysi það sem leysa þarf 100%. Eir var sem 

foreldri afskaplega ánægð með skipulagið og var viss um að aðrir foreldrar væru það líka. 

Ég er alveg sannfærð um að öðrum foreldrum hafi fundist þetta brilljant að geta 
sko haft það þannig að þegar barn labbar út úr skólanum sínum að þá á 

einhverjum dögum, það var kannski ekki alveg alltaf, en á einhverjum dögum var 
vinnudagurinn þeirra bara alveg búinn kannski þarna rétt fyrir tvö eða hálf tvö 

eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég hugsa svona fyrir foreldra hafi þetta verið 

algjör snilld af því að þá voru þau ekki, þá þurfa foreldrar ekki að taka að sér 
þessa fjarstýringu að minna á að æfingin sé að byrja kannski einum og hálfum 
tíma eftir að skóla lýkur eða eitthvað þannig þannig að koma þessu inn þarna. 

Harpa sagði börnin jákvæð gagnvart Frístund en það taki stundum fyrstu vikurnar á 
haustin að finna út hvað hentar hverjum og einum og leyfa barninu að prófa nokkra staði, 

sérstaklega ef mamma og pabbi hafa skráð barnið án samráðs við það. Freyja sagði að þegar 

foreldrar eru með fyrsta barn í Frístund finnist þeim þetta aðeins ruglingslegt í upphafi en 
svo lærist þetta. Hún hafði heyrt af einhverjum fjórðu bekkingum sem væru orðnir þreyttir á 

Frístund en vissi svo um annan nemanda sem biði eftir þessari stund og þetta væri besta 

stundin á deginum fyrir hann. Þegar börnin eru ósátt er það yfirleitt vegna þess að foreldrar 
hafa valið fyrir þau hvað þau geri í Frístund án þeirra samþykkis. Fram kom að nokkrir 

nemendur leyfa sér að perla, þó þeir haldi að einhverjum þyki það asnalegt, og segja þá að 

mamma og pabbi hafi valið það. Perlurnar virðast vera vinsælar hjá ansi stórum og breiðum 
hópi enda hefur skapast þar góð menning þar sem ýmis mál eru rædd og krufin meðan unnið 

er í rólegheitum með höndunum. Þá hafa leiðbeinendur skapað stemmingu fyrir hópperli þar 

sem samvinna og lausnarmiðað starf er í lykilhlutverki. 
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Eitt af markmiðunum í upphafi verkefnisins var að ná til barna af erlendum uppruna. 

Freyja telur að það hafi ef til vill ekki tekist eins vel og vonir stóðu til. Öll börn taki þátt í 

einhverju og mun fleiri stundi íþróttir eða annað skipulagt frístundastarf heldur en ef þetta 
starf væri eftir skóla en mörg þeirra velji frjálsan leik og dragi sig svo saman og myndi hóp. 

Töluvert var rætt um mannauð og mikilvægi þess að fagfólk eða fólk með reynslu sæi um 

frístundastarfið, of oft væri verið að henda ungu fólki í verkefni sem þau hafi ef til vill litla 
þekkingu á. Það kom þó fram að í flestum tilfellum standi þau sig vel og séu að gera sitt 

besta. Mikilvægt væri að fjölga fagfólki í öllu frístundastarfi með börnum. 

Þegar rætt var um ókosti frístundar bar ýmislegt á góma og ræddu nokkrir um manneklu 

sem kæmi niður á starfinu. Blær sagði það mikinn ókost þegar barn er sett í eitthvað sem það 
hefur ekki áhuga á, foreldrar taka einhliða ákvörðun. Þar sem Frístund er ekki skilgreind sem 

hluti af skólastarfinu eru börnin stundum að leyfa sér meira en þau gera í skólanum og telja 

að skólareglurnar gildi ekki í Frístund, og dæmi eru um aukinn dónaskap við starfsfólk. Þá 
kom fram að rými Frístundar þyrfti að vera meira, þau hefðu meira pláss, sérstaklega þyrfti 

meira rými þar sem hægt er að skapa rólegheit fyrir börn sem þola lítið áreiti. 

4.2 Viðhorf barna 
Rætt var við börn í fjórum tveggja til fjögurra manna hópum, niðurstöðurnar voru á margan 

hátt ólíkar milli yngri og eldri barna en samt margt líkt. Þar sem niðurstöðurnar eru ólíkar er 

það tiltekið. Rannsakandi ákvað að gefa börnunum ekki dulnefni heldur notast við börnin þar 
sem það á við alla og ýmist eldri eða yngri börn þar sem er vísað í niðurstöður ákveðinna 
barna. Þetta er gert svo ómögulegt sé að rekja svörin til þátttakenda. Þau þemu sem fram 

komu við greiningu gagnanna voru: Viðhorf, gleði, námsumhverfi, vinátta og nám. 

Börnin áttu það flest sameiginlegt að hafa búið nánast allt sitt líf á Ísafirði. Eitt barnið var 

ný flutt til Ísafjarðar og hafði samanburð úr skóla í Reykjavík og tvö til viðbótar höfðu búið 
annarstaðar fyrstu tvö eða þrjú árin. Þá stunduðu öll börnin einhverjar íþróttir og eða listnám 

og næstum öll stunda eða hafa stundað tónlistarnám. 

4.2.1 Viðhorf 

Börnin voru spurðir hvernig þeim líkaði fyrirkomulag Frístundar og það uppbrot sem henni 
fylgdi. Barn úr elsta hópnum orðaði svona: ,,mér fannst það bara fínt, fá pásu frá náminu, 

fara út að leika, spila eða eitthvað, mér fannst það allavega fínt“. Annað barn úr sama hópi 

sagði að það hefði farið eftir í hverju þau hefðu verið og hverjir voru með þér. Þegar börn úr 
6. bekk horfðu til baka voru þau líka ánægð að hafa tómstundirnar á skólatíma, það hafi 

verið gott að vera búin með nánast allt þegar skóla lauk á daginn. Eitt barnanna talaði um að 

gott hefði verið að þurfa ekki að flýta sér eftir skóla til að fara í hina og þessa tómstundina.  
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Mér fannst betra að hafa þetta í skólanum því ég hafði mikið af frístundum eftir 

skóla og þurfti þá alltaf að drífa mig eftir skóla þannig að mér fannst gott að geta 

farið í íþróttir og flautu og þannig í skólanum.  

Fram kom að þau börn sem voru á frístundaheimilinu eftir skóla hefðu getað verið áfram í 

frístundastarfi. Þó svo að eldri börnin hefðu ekki reynslu af styttri tíma í Frístund en 60 

mínútur á dag kom fram í máli þeirra að þau teldu að 40 mínútur, eins og hún er í dag, væri 
of stuttur tími. 

Þau börn sem rætt var við virtust öll vera nokkuð virk og flest stunda íþróttir og jafnvel 

líka einhverskonar listnám. Þegar þau voru spurð hvort þeim fyndist vanta eitthvert skipulagt 
frístundastarf á Ísafjörð nefndu þau klifur og frjálsar íþróttir og bættu því við að lítið væri um 

íþróttastarf fyrir þá sem vilja stunda einstaklingsíþróttir 

Eldri börnin töluðu um að þegar þau hefðu komið í eða kæmu í 5. bekk þá tæki Hræringur 

við með allskonar skemmtilegu vali sem svipaði til Frístundar en hann væri að vísu bara 
tvisvar í viku en þau fengju að prófa allskyns fjölbreyttar námsgreinar/frístundir sem annars 

væri ekki í skólanum. Þau voru sammála um að það væri skemmtilegt og margir töluðu um 

að Hræringur og hringekja (verk- og listgreinar) væru skemmtilegustu tímarnir í skólanum, 
einhverjum fannst þó vanta að maður gæti farið í tónlistartíma eða á íþróttaæfingu í Hræring 

líkt og mögulegt er í Frístund. 

,,Það er sko í hræring að hægt er að velja allskonar íþróttir en þegar er Hræringur þá er 
ekki hægt að velja að fara í tónlistarnám, er bara Hræringur". 

Þegar spurt var hvað væri skemmtilegast að gera í Frístund voru svörin fjölbreytt, 

einhverjir voru ánægðir að fá að fara á íþróttaæfingar (margir nefndu grunnþjálfun), í 
tónlistartíma, tefla, aðrir að leika úti og einhverjum fannst mest gaman að búa eitthvað til, 

skapa, föndra og perla eða eitthvað því um líkt. 

4.2.2 Gleði 

Börnin áttu það sameiginlegt að vera ánægð í skólanum og nokkuð sátt við skipulagið eins og 
það er. Þegar rætt var almennt um hvað þeim þætti skemmtilegast að gera var svarið yfirleitt 

tengt áhugamálum þeirra, tómstundum og íþróttum eða leika við vini sína. Einn nefndi það 

að fara til útlanda þar væri hægt að fara í skemmtigarða, göngutúra og skoða útlenskar 
byggingar. Yngstu viðmælendurnir nefndu dótadaga og bangsadaga og tengdu það við 

leikskólagöngu sína. Þegar rætt var um hvað væri skemmtilegast í skólanum fannst elstu 

börnunum frímínútur og leikfimi standa upp úr, svarað var með einu orði og ljóst að börnin 
voru alveg viss hvað var skemmtilegast. Börnin af miðstigi nefndu frímínútur, Frístund, 

hringekju og Hræring og eitt barnið nefndi líka samfélagsfræði. ,,Það er skemmtilegast í 
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frímínútum, Frístund og hringekju, í hringekju förum við annaðhvort í matreiðslu, leiklist, 

myndmennt, smíðar og saumar“.  

Hræringurinn kom oft fram í tali tveggja árganga en annar hafði reynslu af honum en hinn 
var nýlega búinn að fá kynningu og þau voru að velja hvað þau langaði að prófa næsta vetur. 

Hjá yngstu börnunum kom fram að þau væru að læra margt skemmtilegt eins og stærðfræði, 

lestur og allskonar um köngulær. ,,Mér finnst skemmtilegast að fara í Dægradvöl og fara í 
frjálsan leik, grunnþjálfun og skák, er samt ekki í skák en finnst það gaman, læra í skólanum“. 

Þau voru þó á því að það væri betra að vera í leikskóla því þar fái maður að ráða meiru 

hvað maður geri eins og að perla, föndra og leira, þau fengu að leika svo mikið meira þar. 

,,Skemmtilegast er þegar það er bangsadagur og dótadagur“ en við komumst í sameiningu að 
því að þessir dagar eru á leikskólanum en ekki í grunnskólanum en það örlaði á söknuði 

vegna þeirra. 

4.2.3 Námsumhverfi 

Í viðtölunum voru börnin spurð hvernig þau myndu stilla upp dagsskipulagi sem þyrfti að 

innihalda skóla og frístundir. Það skildu ekki allir hvað átt var við og þar sem rannsakandi vildi 
ekki spyrja leiðandi spurninga kom ósköp lítið frá yngstu börnunum enda þekkja þau lítið 

annað en það skipulag sem er í dag. Það kom þó fram hjá einu af yngstu börnunum að það 
vilji byrja daginn á að lesa og fara svo á íþróttaæfingu. Barn í 4. bekk: ,, Ég myndi vilja byrja á 

að lesa, svo stærðfræði, frímínútur og svo nesti“. Annað barn í 4. bekk: Ef ég mætti ráða væri 

lestur, svo leikfimi, svo frímínútur og svo nesti og svo stærðfræði eða læsi eða eitthvað 
þannig og eftir mat væri samfélagsfræði og útivist eða hringekja.“ 

Flestum barnanna fannst notalegt að byrja daginn á lestri og þau eldri voru á því að betra 

væri að byrja á smá lestri frekar en fara í íþróttir verandi ný vöknuð og ný búin að borða. 

Börnin af miðstigi voru sátt með skipulagið eins og það er en vildu hafa hreyfinguna fyrir 

hádegismat og að hádegismaturinn væri kl. 12. Þau sáu fyrir sér að byrja á lestri, fara svo í 

hreyfingu, frímínútur, nesti, bókleg fög, Frístund eða Hringekja og matur og eftir mat væri 

samfélagsfræði, útivist og eitthvað fleira. Barn í 6. bekk:,,Ég held, við byrjum alltaf á 

hljóðlestri, já það er svo kósí að koma inn í skólann og byrja að lesa. 

Töluvert var talað um Hræring og vildu eldri börnin fjölga dögunum sem Hræringur er í 
boði úr tveimur í þrjá.  

Barn í 6. bekk: ,,Byrja á einum venjulegum bóklegum tíma, síðan frímínútur, nesti, síðan 

stærðfræði, nei eða íþróttir síðan eftir það frístund fyrir þá sem þess þurfa.....nei kannski ekki 

alla daga því maður er kannski ekki í því sem mann langaði, kannski aðeins fleiri daga til 

dæmis þrjá daga í viku.“  
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Hér er verið að tala um Hræring á miðstigi sem nemendur vildu að væri oftar í viku. 

Hræringnum líktu þau við það starf sem er í Frístund og væri einskonar framhald af því. Þau 

sögðu margt skemmtilegt val koma inn með honum sem ekki væri í Frístund og ekki í 
hefðbundnum fögum. Þó svo ekki væri hægt að velja íþróttaæfingar í Hræring er hægt að 

velja frjálsar íþróttir og skólahreysti sem dæmi. Þá fannst þeim vanta að hægt væri að velja 

tónlistarnám í Hræring. 

Elstu börnin sem rætt var við voru sammála um að seinka skólabyrjun til kl. 8:30 . Börnin í 

6. bekk kölluðu hinsvegar eftir sveigjanleika á morgnanna og þú hefðir tíma til kl. 8:20 án 

þess að fá skráð seint. Barn í 6. bekk: ,,Skólinn mætti byrja kl. 8 en það yrði byrjað að gefa 
seint kl. 8:30.“ Annað barn í 6. bekk: ,,Þegar covid var þá mátti maður koma ekki seinna en 

8:20, já svo að það myndu ekki allir mæta á sama tíma.“ 

4.2.4 Vinátta 

Á nokkrum stöðum í viðtölunum kom fram að eitt af því sem börnunum þótti gott við 
Frístundina væri að fá tækifæri til að vera með vinum sínum í frjálsum leik og kynnast 

einhverjum nýjum krökkum sem ekki eru í þeirra bekk. Börnin voru ekki endilega að tengja 

við að eitthvað nám færi fram þegar þau eiga í samskiptum við aðra, nema þau elstu. Þau 
elstu töldu frímínútur mjög mikilvægar þar geti maður talað við vini sína og verið í meiri 

samskiptum en í tíma þó þar eigi þau samskipti við kennarana. Þau mundu eftir því úr 

Frístund að geta átt þessi óhindruðu samskipti við vini sína og önnur börn,  ,,Mér fannst fínt 
að hafa Frístundina, þú gast hitt krakkana úr hinum bekknum ... og verið með þeim.“ Fram 

kom að í íþrótta- og frístundastarfi kynnist krakkar oft öðruvísi en í skólanum og var sögð 

saga af vináttu sem hafði skapast í íþróttum, ,,eins og það var einn í bekknum mínum sem 

mér líkaði bara ekkert við en núna erum við bara vinir eftir að ég náði að kynnast honum 

betur í íþróttum. Ég hélt að hann væri alltaf reiður.“ 

Þá kynnast þau líka börnum úr nágrannabyggðunum í gegnum íþrótta- og frístundastarf, 

börnum sem ekki eru í sama skóla og þau. 

Börnin úr fjórða bekk töldu að einungis þau yngstu lærðu eitthvað í samskiptum í Frístund 

en svo kom nemandi með dæmi um leiki þar sem verið væri að þjálfa alls konar bæði í 

leiklistinni og grunnþjálfun. Nefndur var leikurinn Varúlfur þar sem þau lærðu um varúlf sem 

var öðruvísi en aðrir varúlfar og þar lærðu þau um umburðarlyndi og samvinnu. Í leiklistinni 

þjálfist þau í að koma fram fyrir framan fullt af fólki og það geti líka hjálpað ef maður ætlar 

að verða leikkona. 

Fram kom hjá börnunum að félagsskapurinn skiptir miklu máli og margir velja sér frístund 

til að vera í meiri samskiptum við vini og félaga. Dæmi voru um að barn hafði hætt í 

tónlistarnámi af því vinkona hætti, ,,Ég spilaði á flautu í 3 ár en hætti svo, vinkona mín hætti 
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en ég hafði spilað með henni og þá leiddist mér.“ Það kom skýrt fram að þau velja 

tómstundir meðal annars út frá því í hverju vinirnir eru. 

4.2.5 Nám 

Börnin voru spurð um hvar nám færi fram og hvort og þá hvað þau lærðu í frístundastarfi. 

Þau áttu í erfiðleikum með að átta sig á því að nám færi fram annars staðar en í bóklegu 

námi og töldu flest að í öðrum aðstæðum væru þau aðeins að auka færni sína til dæmis í 
fótbolta eða sundi en nefndu líka að þau kynntust nýjum íþróttagreinum. Þó svo börnin hafi 

ekki áttað sig á að nám færi fram víða nefndu þau að þau lærðu alls konar leiki og reglur sem 

gilda í þeim leikjum og tómstundum sem þau taka þátt í. Það var munur á svörunum eftir 
aldri barnanna. Allra yngstu börnin töldu að lærdómur væri það sem þau skrifuðu í bók. 

Dæmi um svar barns um það hvort maður læri eitthvað annars staðar en í skólanum var að 

það gerðist ,,allavega ekki á körfuboltaæfingu því þá þarf maður að nota báðar hendurnar á 
boltann og getur þá ekki verið með bók og blýant.“ Þá sagði eitt barnanna að það hefði einu 

sinni haldið að það að læra íslensku væri að læra að tala íslensku en nú vissi það að það væri 
meira sem þyrfti að gera. Þau töluðu töluvert um leikskólann sinn og þar hefðu þau lært að 
tala, lita, teikna, leira og alls konar en þau hefðu samt ekki verið að læra og voru ekki með 

neina bók heldur bara að leika sér allan daginn. Viðtalið við þessi yngstu kom aðeins inn á 
samskipti og þau sögðu að þau lærðu aðeins um það hvernig maður á að haga sér í 

skólanum, sumir væru með bók sem skrifað væri í og svo væri kennarinn með litaspjöld sem 

þau vissu alveg hvað þýddu. 

Á miðstiginu voru börnin spurð um hvað myndi nýtast þeim best í lífinu af því sem þau 

eru að læra og voru þau algjörlega með það á hreinu; það væri íslenska, stærðfræði og 

hringekja (list- og verkgreinar). Matreiðsla, smíðar og saumar væri eitthvað sem myndi 

nýtast mjög vel. Þá kom fram hjá þeim að hægt væri að læra erlend tungumál með því að 

horfa á eitthvað í sjónvarpinu eða á netinu. Nokkur börn nefndu leikskólann og að þar hefði 

maður lært alls konar í gegnum leik og töldu að hægt væri að fara í leiki til dæmis snú snú til 

að æfa sig að telja eða tengja leikina námsefninu. Eldri hópurinn af miðstiginu nefndi Netflix 

og Youtube sem möguleika til að læra þegar talið barst að óformlegu námi. Þau sögðu til 

dæmis að ,,í leiklistinni lærir maður að koma fram og tala fyrir framan fullt af fólki, já og svo 

lærir maður fullt af leikjum. Við lærðum um varúlf sem var öðruvísi en aðrir varúlfar og það 

voru allir með hlutverk.“ 

Elstu börnin tjáðu sig lítið þegar talið barst að námi. Þau sögðust læra mest á því að vera í 
skólanum en þó sögðust þau flest læra eitthvað í sínum frístundum en bara um hluti sem þau 

hafa áhuga á og eru að spá í. Barn í 8. bekk sagðist læra samskipti í frímínútum: ,,til dæmis í 

frímínútum þegar maður er að tala við vinina, maður talar ekki mikið við þá í tíma og eiga 
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samskipti þar þá lærir maður samskipti“. Rannsakandi upplifði svolitla spennu í hópnum og 

að svör barnanna væru ekki öll viðurkennd í hópnum, sem gæti skýrt það að það þorðu ekki 

allir að segja alveg hvað þeim fannst. 

4.3 Viðhorf foreldra 
Þrjátíu og fimm foreldrar tóku þátt í spurningakönnun sem lögð var fyrir foreldra en 155 börn 
voru skráð í Frístund þegar könnunin fór fram. Þó svörunin sé ekki mikil gefur hún ákveðna 

vísbendingar um upplifun foreldra. 

Þegar horft er til bakgrunns svarenda hafa 33 búið á Ísafirði í 5 ár eða lengur, tæplega 

80%  lengur en 10 ár og 17% í 5-10 ár. Fjöldi barna svarenda sem gengið hafa í Grunnskólann 
á Ísafirði skiptist nokkuð jafnt á milli þess að vera eitt barn, tvö börn og þrjú börn, einungis 

einn svarar því til að eiga fjögur börn sem gengið hafa í skólann. Foreldrar þekkja Frístundina 

nokkuð vel og eiga eitt til þrjú börn sem verið hafa í Frístund, þá hafa þau einnig reynslu af 
þjónustu Dægradvalar (frístundaheimilis). Fjórðungur svarenda hefur reynslu af skólastarfi úr 

öðrum grunnskólum en Grunnskólanum á Ísafirði og allir nema tveir þátttakendur telja að 

skipulag á samþættingu skóla- og frístundastarfs innan Grunnskólans á Ísafirði sé skipulagt 
með þarfir barna að leiðarljósi að öllu leyti eða að hluta til. 

Tæplega 90% telja að námstækifæri felist í óformlegu námi, sjá tafla 1. 

 

Tafla 1. Telur þú að einhver námstækifæri felist í óformlegu námi? 

Svarmöguleikar  Hlutfall svarenda sem merktu við þennan valkost 

Já 88,6% 

Veit ekki 8,6% 

Nei 2,8% 

 

Þegar foreldra eru spurðir út í upplifun sína af Frístund er hún almennt góð eða mjög góð, 
sjá tafla 2. Þó er mikilvægt að horfa til þess að fjórir aðilar svara því til að hún sé slæm. 

Tafla 2. Hver er upplifun þín sem foreldri af Frístund? 

Svarmöguleikar  Fjöldi svara  Hlutfall svarenda sem merktu við þennan 
valkost 

Mjög góð 11 33,3% 

Góð 18 54,6% 

Slæm 4 12,1% 

Mjög slæm 0 0% 
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      Þegar foreldra eru spurðir út í upplifun barna sinna af Frístund er hún einnig almennt góð 

eða mjög góð, sjá töflu 3, en þrír aðilar svara því til að upplifun barna þeirra sér slæm. 

 

Tafla 3. Hver er upplifun þíns barns/barna af Frístund? 

Svarmöguleikar  Fjöldi svara  Hlutfall svarenda sem merktu við þennan 
valkost 

Mjög góð 7 21,1% 

Góð 23 69,7% 

Slæm 3 9,1% 

Mjög slæm 0 0% 

 

Foreldrar voru spurðir úti það hvað þeim þætti mikilvægast varðandi samþættinguna 
hugsað út frá þörfum barna. Gefnir voru 10 svarmöguleikar og foreldrar beðnir að haka við 

einn til fjóra möguleika. Í töflu 1. má sjá niðurstöðurnar og ljóst að foreldrum þykir tækifærið 

til að kynnast nýjum frístundum mikilvægast en samstarf aðila sem koma að menntun, 
tækifæri barna til að æfa sig samskiptum og tækifærið til að kynnast öðrum börnum eru 

þættir sem um eða yfir helmingur svarenda telur einn af mikilvægustu þáttunum í 

samþættingunni. 

 

Tafla 4. Hvað hefur verið mikilvægast í þessari samþættingu, ef þú hugsar um börnin? 

Svarmöguleikar 
Fjöldi svara  

Hlutfall svarenda sem 
merktu við þennan 
valkost 

Tækifæri barna til að kynnast nýjum frístundum 30 88% 

Samstarf aðila sem koma að menntun barna 19 56% 

Tækifæri barna til að æfa sig í samskiptum 18 53% 

Tækifæri barna til að kynnast öðum börnum 15 44% 

Samstarf fagaðila 7 21% 

Samstarf foreldra og skóla 7 21% 

Samstarf foreldra og Dægradvalar 6 18% 

Upplýsingaflæði 6 18% 

Einstaklingsmiðun fyrir barnið mitt 5 15% 

Annað - samfella í skóla- og frístundastarfi 1 3% 

 

Þegar skoðuð eru svör foreldra við spurningu um kosti Frístundar má sjá að þar er það 

uppbrot á degi barnsins og fjölbreytni í frístundastarfi sem skorar hæst. Tæplega helmingur 
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svarenda merkir við þjálfun í félagsfærni og um 40% telur að einn af kostum Frístundar felist í 

fjölbreytni í menntun barna og blöndun árganga og bekkja. Einn sér ekki kost við Frístund, sjá 

töflu 1. 

 

Tafla 5. Hvaða kosti sérð þú við Frístund? 

Svarmöguleikar 
Fjöldi svara  

Hlutfall svarenda sem merktu 
við þennan valkost 

Uppbrot á degi barnsins 25 71% 

Fjölbreytt frístundastarf 22 63% 

Þjálfun í félagsfærni 16 46% 

Fjölbreytni í menntun barna 14 40% 

Blöndun árganga og bekkja 13 37% 

Ég sé ekki kosti við frístund 1 3% 

Annað - Að frístundastarfið sé búið á skólatíma 1 3% 

 

Foreldrar voru einnig spurðir um hvaða ókosti þeir sæju við Frístund. Rúmlega helmingur 
svarenda sér ekki ókosti við frístund og rúmlega fjórðungur merkir við að hún slíti 
skóladaginn í sundur. Líkt og með spurningu um kostina var möguleiki á að merkja við annað 

og skrifa hvað það væri. Fimm svarendur merktu við annað sem snýr að skipulagi, 
utanumhaldi, óróleika barna og upplýsingaflæði frá þeim sem koma að Frístundinni og 
standa utan skólans. 

Tafla 6. Hvaða ókosti sérð þú við Frístund? 

Svarmöguleikar 
Fjöldi svara  Hlutfall svarenda sem merktu 

við þennan valkost 

Ég sé ekki ókosti við frístund 18 53% 

Slítur skóladaginn í sundur 9 27% 

Annað  5 15% 

Skóladagurinn verður of langur fyrir mitt barn 2 6% 

 

Foreldrar höfðu í lok könnunar möguleika á að segja frá hverju þeir teldu að þyrfti að 
breyta til að bæta Frístund, annars vegar í spurningu með valmöguleikum og hins vegar í 

opnu svari. Í töflu 7 má sjá að foreldrar leggja mesta áherslu á að fjölga fagfólki sem sinnir 

frístundastarfinu, um fjórðungur vill færa starfið eftir skóla, fimmtungur vill fjölga 
frístundavalmöguleikum og tæp 10% telja að auka þurfi upplýsingaflæði. Enginn merkti við 

möguleikann að hætta með Frístund. 
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Tafla 7. Hverju þyrfti að breyta í Frístund svo betur takist til ef þú hugsar um börnin? 

Svarmöguleikar 
Hlutfall svarenda sem merktu við þennan 
valkost 

Fjölga fagfólki sem sinnir starfinu í Frístund 45,7% 

Færa Frístund eftir hefðbundinn skóladag 25,7% 

Fjölga tómstundarvalmöguleikum 20% 

Auka upplýsingaflæði til foreldra 8,6% 

Hætta með Frístund 0% 

 

Niðurstöður úr opnum svörum voru bæði þakkir fyrir flott starf og athugasemdir um það 
sem betur mætti fara. Nefnt var að mikilvægt væri að passa upp á aga og kenna börnum að 

nota íþróttaföt í íþróttum. Bæta þurfi upplýsingaflæði og fjölga fagfólki. Einnig var komið inn 
á að hugsanlega væri betra að hafa starfið í lotum og skipta nokkrum sinnum yfir skólaárið 

þannig að börnin yrðu ekki leið á viðfangsefnunum, nóg væri að hafa Frístund upp í 3. bekk 

og einn taldi að betra væri að hafa þetta starf eftir hefðbundinn skóladag. Nokkur atriði um 
uppsetningu og frágang 



 

53 

5 Umræður 

Í upphafi var lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hvaða þættir í samþættingu skóla- og 
frístundastarfs skipta máli fyrir velferð grunnskólabarna? Í þessum kafla verður farið yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar, tengsl þeirra við fræðin og leitast við að draga upp 

heildarmynd af þeim þáttum sem styðja við velferð barna í heildstæðu skóla- og 

frístundastarfi. Niðurstöður úr viðtölum við börn, starfsmenn og könnun meðal foreldra eru 

dregin saman og skiptist umræðukaflinn í fjóra undirkafla: samstarf, námsumhverfi og nám, 

ávinningur og áskoranir og að lokum gleði og vinátta. 

5.1 Samstarf 
Starfsmenn voru sammála um mikilvægi góðs samstarfs í skólasamfélaginu svo börnunum 

liði vel. Ríkja þurfi traust á milli þeirra sem að samstarfinu koma og samskiptin einkennist af 
heiðarleika og ávallt með hagsmuni barna að leiðarljósi. Mikilvægt er að þeir sem starfa 

saman, séu lausnamiðaðir svo hægt sé að leysa það sem upp kemur. Þetta rímar við aðrar 

rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi þess að starfsfólk í skóla- og frístundastarfi vinni 
saman og sé samstíga í vinnu sinni að framgangi í náms- og félagslegri stöðu barna (Højholt, 

2001). Mikilvægt er að byggja upp gott lærdómssamfélag þar sem ólík sjónarmið fá að 

heyrast. Davis (2011) rökstyður mikilvægi samstarfs ólíkra fagstétta með því að þá fái ólík 
sjónarmið að heyrast, auðveldara sé að beita snemmtækri íhlutun, betur sé hlúð að velferð 

barna, samfella í þjónustu sé tryggð, bætt upplýsingaflæði, stuðlað að námi í víðum skilningi 

og fjármagn betur nýtt svo sem húsnæði og búnaður. Með samstarfi í Frístund var hægt að 
leysa ýmis mál, þeir tveir kennarar sem rætt var við sáu mikil tækifæri í samvinnu þeirra sem 

sinna menntun barna á einhvern hátt. Sérstaklega um nemendur sem verið er að vinna 

sérstaklega með eins og hegðun eða félagsfærni.  

Samstarf verður ekki til nema á milli tveggja eða fleiri aðila og/eða stofnana og allir bera 
ábyrgð á að það gangi vel. Ábyrgðin getur ekki verið hjá einum aðila eða einni stofnun, allir 

þurfa að leggja sig fram í það. Davis (2011) leggur á það áherslu að ekki sé til ein fullkomin 

leið í samstarfi og mikilvægt að leyfa samstarfi að þróast þannig að það henti hverju 
samfélagi fyrir sig. Niðurstaða þessarar rannsóknar er að samstarf um menntun barna er 

mikilvægt. Það kemur líka fram að auka þurfi samstarf við þá sem starfa á ,,gólfinu“, að 

almennir starfsmenn fái tækifæri til að segja sína skoðun, ekki sé nægjanlegt að stjórnendur 
fundi og ræði málin. Hæfilegt er að eiga fund tvisvar á ári og fara yfir stöðuna með 

starfsmönnum í öllum þeim starfstöðvum sem að verkefninu koma. Þess á milli þurfa 
stjórnendur að vera duglegir við að upplýsa sitt fólk um það sem fram kemur á 

teymisfundum, því eignarhald verkefnisins er sameiginlegt. Í Frístund felst gríðarlegt tækifæri 
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fyrir börn til að fara á félagslegan tilraunavöll og allir sem að barninu koma þurfa að vera 

upplýstir um hvernig gengur á þeim æfingum.  

Ein af meginniðurstöðum rannsóknarinnar sú að styðja þarf markvisst við 
lærdómssamfélagið innan skólans og að raddir alls starfsfólks þarf að heyrast þegar 

ákvarðanir eru teknar. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) greindi fimm einkenni þroskaðra 

lærdómssamfélaga í skólum, þar er dreifð og styðjandi forysta, sameiginleg gildi og 
framtíðarsýn, faglegt samstarf og gagnvirkt nám, menning sem styður samstarf og skipulag 

samstarfs og þar henti vinnuvenjur samstarfi. Ef það samstarf sem í Frístund felst er skoðað 

má segja að það sé ekki komið með fullt hús, til þess að svo verði þarf að auka samstarf milli 
starfsmanna. Komið var inn á það í rannsókninni að til að verkefnið Frístund komist á næst 

skref og hægt verði að tala um alvöru samþættingu þurfi stjórnendur Frístundar að sitja 

kennarafundi og taka þurfi umræðu um það hvernig gangi í Frístund  á 

foreldrasamráðsfundum. Forstöðumaður frístundaheimilis og starfsfólk Frístundar þyrftu að 
vera með innlegg í foreldrasamráðið. Horfa þarf til dag barnsins í heild þar sem allir eru að 

vinna saman að loka markmiðinu. Ágætt væri að líta á Frístund eins og íþróttir og list- og 
verkgreinar og staða hennar ætti að vera svipuð þeim greinum í skólanum. Á 
foreldrasamráðsdögum færu börnin í Frístund og sýndu hvar þau ynnu og hvað þau væru að 

gera í Frístundartímanum. Þá fengju foreldrar líka tækifæri til að átta sig betur á því hvað 

barnið er að gera og væru betur í stakk búin til að velja með börnum hvað þau vilja gera í 
Frístund. Það kom of oft fram að foreldrar eru að velja eitthvað fyrir börnin sem þau vilja alls 

ekki vera í, það er nánast í einu skiptin sem börnin eru ekki sátt. Mikilvægt er að muna og 
leggja áherslu á að um er að ræða frítíma barna, tíma þeirra til að stýra menntun sinni 

algjörlega sjálf.  

Að mati allra viðmælenda gegnir upplýsingaflæði lykilhlutverki til að tryggja að 

samþætting og samstarf gangi vel. Upplýsingagjöf bæði milli stofnana en líka milli heimilis og 
skóla og heimilis og Frístundar. Upplýsingagjöf hjálpar til við að brjóta niður ósýnilega veggi 

milli stofnana og fagstétta. Misjafnt var hvaða sýn þátttakendur höfðu á upplýsingaflæði, á 

meðan einhverjir töldu það ekki nægjanlegt voru aðrir sem sögðu það fínt, það væri undir 
þeim sjálfum komið hvaða upplýsingar þeir meðtækju. Þegar fólk leitar eftir upplýsingum 

gengur starfið betur. Upplýsingaflæði var líka þáttur sem foreldrar lögðu áherslu á. Nota þarf 

fjölbreyttar leiðir til að ná til sem flestra. 

5.2 Námsumhverfi og nám  
Ein af niðurstöðum rannsóknar er að þátttakendur töldu mikið tækifæri felast í að samþætta 

betur skóla- og frístundastarf til að efla nám og námsumhverfi og horfa þannig heildstætt á 
menntun barna. Börn verða þátttakendur í eigin námi, taka virkan þátt í námsferlinu og fá 
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þannig mest út úr því (Klob,1984; Smart og Csapo, 2007). Með því að taka leikinn meira inn í 

námið eru öll skynfæri nýtt. Þau leika frjáls, leikurinn er skapandi og hann krefst þess að sá 

sem leikur sé virkur (Sukhomlinsky, 2016; Sahlberg og Doyle, 2019; Robinson, 2019). 

Niðurstöðurnar sýna að þátttakendur telja mikilvægt að allir fái að taka þátt í einhverju 

frístundastarfi, þar fái börnin sitt frelsi til að fara í það sem þau velja sjálf en samt undir 

eftirliti eða með leiðsögn. Eins og fram kemur í rannsókn Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (2014) felst 
menntun í alhliða þroska og þar sé ekki bara átt við hina vitrænu, tæknilegu birtingamynd 

menntunar heldur sé þroski ævilöng atburðarrás sem byggist á samspili einstaklings og 

umhverfis sem á sér stað bæði í formlegu og óformlegu námi. Óformlega námið byggist á 
sveigjanleika og frelsi þess sem lærir, það er enginn sérstakur kennari eða leiðbeinandi, 

nemandinn stýrir ferlinu sjálfur meðvitað eða ómeðvitað, námið er bundið aðstæðum en 

ekkert formlegt mat er að því loknu. Frístundin gefur börnum tækifæri til að standa upp og 

hreyfa sig, fá hlé frá formlegu námi. Þau fá tækifæri til að æfa sig í samskiptum sem er það 
sem fræðimenn segja að muni skipta hvað mestu máli í framtíðinni og leggja þurfi sérstaka 

áherslu á samskipti í menntun barna (Corrigan, 2008; Devaney og Moroney, 2018; Gerður G. 
Óskarsdóttir, 2014; Hargreaves, 2000; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Í rannsókninni kom 
fram að börn læra í Frístund að taka tillit til hvers annars og vera vinir. Það fer mikið nám 

fram í Frístund en þau eru sjálf leiðangursstjórar í því námi. Lærdómurinn fer fram í gegnum 

leik sem þau velja sér sjálf. Vasily Sukhomlinsky (2016) hefur tekið svo sterkt til orða að segja 
að án leiksins verða allar hliðar vitsmunalegra uppgötvana ómögulegar. Leikurinn er eins 

konar gluggi sem opnar leið að því sem lífið gefur, hugflæði fastmótaðra hugmynda sem 
flæða inn í ævintýraheim barna.  

Foreldrar sjá tækifæri í því óformlega námi sem fram fer í Frístund, ekki einungis af því að 
börnin kynnist nýjum tómstundum heldur einnig fyrir tækifæri til að kynnast öðrum börnum 

og æfa sig í samskiptum. Börnin voru sátt við skipulagið eins og það hefur verið og finnst gott 
að hafa Frístundina inni í skólanum. Þannig fái þau tækifæri til að kynnast fleirum og á annan 

hátt en í skólastofunni. Þá fannst þeim afslappaðra að þurfa ekki að drífa sig í alls konar 

skipulagt starf strax eftir skóla og fá bara að fara í sínar tómstundir á skólatíma. Þessi sýn 
barnanna á fjölbreyttari vettvang fyrir ný vinatengsl er í takt við þær niðurstöður sem 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2012a) komst að þegar hún rannsakaði viðhorf sex og sjö ára barna til 

skóla og frístundaheimilis. 

Um víða veröld hafa verið settar reglur og viðmið um hvernig haga skuli skóladegi barna 

og áhersla lögð á mikilvægi leiksins fyrir börn svo þau öðlast þá færni sem 21. öldin kallar 
eftir (AAP, 2018). Samkvæmt Yogman og félögum (2018) veitir leikur einstakt tækifæri til að 

bæta tungumál og stærðfræðikunnáttu en líka til að byggja upp örugg, stöðug og ræktandi 
sambönd sem er góð forvörn gegn álagi og stressi og hlúa að félagslegri og tilfinningalegri 
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seiglu. Árið 2013 gaf AAP út að mikilvægt væri fyrir frammistöðu barna í skóla að þau fengju 

frítíma/hlé frá hefðbundnu námi og hreyfingu í að minnstakosti 60 mínútur á dag (Murray og 

Ramstetter, 2013). Segja má að sú samþætting sem lögð er til í Lögum um grunnskóla sé á 
vissan hátt í takt við þessi viðmið. Frístund er það líka þar sem uppbrot er á skóladeginum, 

möguleiki á daglegri hreyfingu til viðbótar við skólaíþróttir og frímínútur og að allir taka þátt í 

einhverju frístundastarfi. Þetta er einn af þeim kostum sem foreldra nefndu við Frístund, hún 
brjóti daginn upp og bjóði upp á fjölbreytt frístundastarf. 

Fram kom að yngstu börnin töldu nám aðallega vera íslensku og stærðfræði og að það sé 

það sem þau læri í skólanum, lítið annað. Þegar þau áttu hins vegar að nefna hvað þeim 
þætti skemmtilegast að gera í skólanum nefndu þau aðallega frístundaheimilið, list- og 

verkgreinar, íþróttir, frímínútur og frjálsan leik. Þetta er í samræmi við niðurstöður Jóhönnu 

Einarsdóttur (2008) og Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur (2012a) og er mikilvægt að hafa þetta í huga 

þegar nám fyrir ung börn er skipulagt. Það kom rannsakanda á óvart að börnin höfðu ekki 
háleitar hugmyndir um breytingar á skipulagi skóladagsins ef þau mættu skipuleggja hann 

alveg frá grunni. Helst voru það eldri börnin sem voru með hugmyndir um að seinka 
skóladeginum en annars voru þau nokkuð sátt við skipulagið. En þetta gefur eflaust til kynna 
hvaða hugmyndir fólk hefur um hvað sé nám og hvernig nám fer fram í okkar samfélagi. Þau 

börn sem talað var við eru það ung að árum að þau spegla á margan hátt sitt nánasta 

umhverfi rétt eins og Dewey (2000) segir að við lifum í umhverfi sem skapað er af forfeðrum 
okkar og það hefur áhrif á okkur þegar kemur að skipulagningu náms og þroska einstaklings. 

Það að skipuleggja of mikið getur heft okkur sérstaklega ef undirbúningur miðast eingöngu 
við nútíðina eða það hvernig hlutirnir eru í samtímanum. Það getur heft framþróun þó 

vissulega þurfi alltaf að hafa samband nútíðar og framtíðar í huga.  

Það kom rannsakanda á óvart að starfsfólk væri ekki upplýst um þær breytingar sem urðu 

á lögum um grunnskóla árið 2016 eða sett gæðaviðmið á frístundaheimilum sem gefin voru 
út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu árið 2018. Rannsakandi var hissa á þessu þar 

sem hann sá að hluta til um upplýsingagjöfina og sérstök kynning frá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu var á viðmiðunum á Ísafirði. Ljóst er að þær aðferðir sem 
notaðar hafa verið við að upplýsa fólk duga ekki. Nota þarf fjölbreyttar aðferðir við 

upplýsingagjöf og rifja reglulega upp, þá þurfa forstöðumenn að koma upplýsingum til sinna 

undirmanna. Skýrari rammi um starfið gæti skilað einhverju ef þessum breytingum er haldið 
á lofti. Breyting laganna varð eftir að farið var af stað með verkefnið Frístund sem 

hugsanlega skýrir það að fólk mundi ekki eftir þessum breytingum þar sem ekki var brýnt að 

breyta neinu er varðar samstarf skóla- og frístundaheimilis á Ísafirði í kjölfar 

lagabreytinganna.  
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Rannsóknir sýna að einn af kostum samþætts skóla- og frístundastarfs felst í betri nýtingu 

mannauðs (ólíkir faghópar vinna saman að velferð og þroska barna) og aukin þekking skapast 

í skólasamfélaginu sem stuðlar að markvissari þjónustu við börnin og fjölskyldur þeirra, sér í 
lagi þau börn sem standa höllum fæti (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). Ljóst er að það skiptir 

sköpum fyrir börn með einhvers konar frávik að hafa möguleika á að stuðningsfulltrúi fylgi 

þeim í íþrótta- og frístundastarf. Oft á tíðum eru þetta þeir einstaklingar sem þurfa mesta 
leiðsögn í samskiptum og það tækifæri sem Frístund skapar þessum einstaklingum til að æfa 

félagsfærni sína í vernduðu umhverfi undir handleiðslu starfsmanna er ómetanlegt. Börn 

sem eru klaufar í samskiptum og/eða eiga erfitt með að stjórna skapi sínu eru oft fljót að 

brenna allar brýr að baki sér í jafningjahópnum og því mjög mikilvægt að þau fái mikla og 
góða leiðsögn. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hægt hafi verið að breyta 

erfiðum samskiptum í barnahópi með samskiptum fjölbreytts hóps fagmanna. Í upphafi 

verkefnisins var eitt af markmiðunum að ná til barna af erlendum uppruna, mæta þeirra 
þörfum og auka þann tíma sem þau eru í íslensku málumhverfi. Það hefur tekist að því leyti 

að allir taka þátt og þá í því sem þeir velja. Þau velja líkt og önnur börn að vera með vinum 

sínum sem oft hafa sama móðurmál og því er ekki um aukna þjálfun í íslensku að ræða í 
öllum tilfellum en vissulega þjálfun í félagsfærni og mörgu öðru svo sem sköpun og 

hreyfingu. Niðurstöður rannsóknar Kolbrúnar Pálsdóttur, Brynju Elísabethar Halldórsdóttur 

og Esterar Helgu Líneyjardóttur (2014) á viðhorfi til samþættingar í skóla- og frístundastarfi í 
fjölmenningarskóla sýndu að það kom vel út fyrir börn og fjölskyldur þeirra, efldi 

tengslamyndun og samfélag barnanna. Rannsakandi telur að með starfi Frístundar sé 

markmiðum laga um grunnskóla náð. Þar sé tekið mið af þörfum, þroska og áhuga hvers og 
eins og þau tækifæri sem frístundastarf gefur hafi verið nýtt til að virkja öll börn óháð kyni, 
aldri, fötlun eða þjóðerni. Strax á öðru ári Frístundar var farið að kynskipta í íþróttum þar 

sem stelpur urðu undir í mörgum tímum sérstaklega boltagreinum. Verið er að mæta 
börnum með einhvers konar frávik með því að stuðningsfulltrúi fylgi þeim í frístundir og 

reynt er að hafa fjölbreytt frístundastarf og ekki það sama fyrir 1.-2. bekk og fyrir 3.-4. bekk. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að starfsmenn hafa verið á tánum varðandi 
skipulag þar sem ekki er nóg að taka mið af þeim þáttum sem tilteknir eru í lögunum, taka 

þurfi jafnframt tillit til þess að árgangar eru mjög mismunandi. 

Í nýlegri skýrslu frá European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (EFILWC, 2020) kemur fram að mikilvægt er að skipuleggja frítímaþjónustu í 

tengslum við skólana þegar horft er til jafnræðis. Börn í dreifbýli og börn efnaminni foreldra 
hafi oft á tíðum minna aðgengi að tómstundum bæði vegna skorts á samgöngum og vegna 

kostnaðar. Þó svo börn með einhver frávik og/eða af erlendum uppruna séu ekki tiltekin 
sérstaklega í skýrslunni má leiða að því líkum að þetta geti átt við alla jaðarsetta hópa sem 
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mikilvægt er að halda utan um. Verði Frístund færð aftur fyrir hefðbundinn skólatíma gæti sú 

staða komið upp að ekki taki allir þátt í starfinu, nema það verði lögfest. 

 

5.3 Ávinningur og áskoranir 
Þegar kemur að menntun barna eru þau miðdepillinn og nauðsynlegt að skoða hvaða 

menntun er mikilvægust fyrir þau til að takast á við lífið á 21. öldinni. Fræðimenn eru 
almennt á því að nám muni í framtíðinni fara fram í fjölbreyttara námsumhverfi en nú er og 

muni teygja sig út fyrir skólabyggingar og hlutverk kennara muni færast meira í að vera eins 

konar leiðtogar (Corrigan, 2008; Gerður, 2014; Hargreaves, 2000; Hargreaves, 2004; 
Hargreaves, 2006). 21. öldin kallar eftir aukin hæfni í samskiptum með aukin áherslu á rétt 

barna og ungmenna til uppvaxtar og þroska, sé mikilvægt að hlusta á þeirra sjónarmið 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Það er því mikilvægt að skapa börnum gott umhverfi þannig 
að sá tími sem þau sækja grunnskóla og frístundaheimili verði þeim til góðs. Ef rétt reynist að 

hæfni í samskiptum verði það sem reynist börnum best í framtíðinni er mikilvægt að leggja 

áherslu á það. En hvernig þjálfum við best þá hæfni sem börnin þurfa að hafa til að takast á 
við lífið? Við vitum að frístundageirinn hefur lagt mikla áherslu á samskipti og mikilvægt er að 

öll börn fái tækifæri til þátttöku í frístundum sem þau velja sjálf og að þau stýri ferðinni í 

sinni eigin menntun. Fræðimenn eru sammála um að þegar nemendur taka virkan þátt í 
námsferlinu fái þeir mest út úr því (Klob, 1984; Smart og Csapo, 2007). Þessu er Frístund að 

ná fram að mestu leyti þó huga þurfi betur að tíma fyrir börn til að ígrunda. Valið er 

sérstaklega mikilvægt þegar kemur að vellíðan barna eins og fram hefur komið í eldri 
rannsókn (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012a). 

Þátttakendur rannsóknarinnar telja einn af kostunum við Frístund vera það að 

stuðningsfulltrúar fylgi börnum með frávik í frístundastarf og allir hafa þá tækifæri til að taka 

þátt. Upplifun af Frístund er jákvæð og unnið hefur verið með margbreytileikann og meðal 

annars hefur tekist að ná til allra barna af erlendum uppruna með því að hafa Frístund á 

skólatíma. Þetta var eitt af markmiðum Frístundar í upphafi en líka að auka þann tíma sem 

börn með íslensku sem annað mál eru í íslensku málumhverfi. Niðurstaðan er þó sú að ekki 

er eingöngu töluð íslenska í öllum þeim leikjum og því frístundastarfi sem fram fer í Frístund 

en vissulega hefur tíminn í íslensku málumhverfi aukist. Þetta sýnir auðvitað líka 

fjölbreytileikann í samfélaginu en það er líka mikilvægt að fá að vera í leiknum á sínu 

móðurmáli afslappaður og öruggur. Það felast hins vegar miklar áskoranir í því að auka 
málskilning barna í íslensku sem hafa hana sem annað tungumál. Fyrri rannsóknir sýna að 

samþætt skóla- og frístundastarf komi vel út fyrir börn í fjölmenningarskóla og efli 
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tengslamyndun og samfélag barnanna (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, Brynja Elísabeth Halldórsdóttir 

og Ester Helga Líneyjardóttir, 2014). 

Þegar horft er til niðurstaðna rannsóknarinnar má sjá nokkrar áskoranir og mikilvægt er 
að beina sjónum að þeim. Athyglisvert er að mjög fáir þátttakendur þekktu þær breytingar 

sem urðu á Lögum um grunnskóla árið 2016 og ljóst að kynna þarf þær breytingar mun 

betur. Þátttakendur telja það rými sem Frístund hefur yfir að ráða fyrir frístundastarf sé of 
takmarkað, sérstaklega vantar lítil rými þar sem hægt er að skapa rólegheit fyrir börn sem 

þola lítið áreiti.  

Fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna að ýmsar hindranir rísi upp við samstarf ólíkra 

fagstétta og oft megi rekja það til þekkingar- og skilningsleysis fagfólks á störfum hvers 
annars (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, Brynja Elísabeth Halldórsdóttir og Esther Helga Líneyjardóttir, 

2014; Stanek, 2012; Ulrike Schubert, 2017). Forvitnilegt er að vita hvort breyting sé að verða 

á því með tilkomu breytinga á Lögum um grunnskóla og settra gæðaviðmiða. Það er ekki 
niðurstaða þessarar rannsóknar að þær hindranir sem koma í veg fyrir samstarf séu vegna 

þekkingar- eða skilningsleysis fagfólks á störfum hvers annars heldur sé um að ræða tíma- og 

skipulagsleysi. Það fellst í því nokkur áskorun að skipuleggja samstarf þannig að allir í 
skólasamfélaginu geti komið að því. Það er ánægjulegt að þessi rannsókn sýnir ekki að 

þekkingar- og skilningsleysi fagfólks sé fyrirstaða fyrir samstarfi, þar sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikilvægi þess að starfsfólk sem vinnur í skóla- og frístundastarfi sé samstíga og vinni 
saman að því að hlúa að náms- og félagslegri stöðu barna (Højholt, 2001). 

Að mati höfundar er mikilvægt að beina sjónum í auknum mæli að faglegu samstarfi en 
svo virðist sem mestur tími hafi farið í skipulag, aðbúnað og mönnun Frístundar. Fagleg 

umræða þvert á fagstéttir og sameiginleg vinna að settum markmiðum er það sem stefna 
þarf að. Ein af stóru áskorunum er að fjölga fagfólki í 100% starfi í frístundastarfinu en eigi 

það að geta orðið að veruleika kallar það á meira samstarf skóla- og frístundar. Um þetta 

voru bæði starfsmenn og foreldrar sammála. 

Skipulag á skóladegi barna er mannanna verk og það er því vel breytanlegt. Ljóst er að 
sýn viðmælenda á það skipulag sem verið hefur í Grunnskólanum á Ísafirði undanfarin ár er 
mismunandi, allir eru þeir samt sammála um mikilvægi skipulags frístundastarfs þar sem öll 

börn taki þátt í einhverju. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsmenn telja upplifun 

foreldra og barna af Frístund vera góða. Mikilvægt er að kynna starfið betur fyrir foreldrum 
með það að leiðarljósi að val á frístundastarfi og verkefnum í Frístund byggi á áhuga og vilja 

barnanna.  
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5.4 Gleði og vinátta 
Börnin tengdu gleði og vináttu mjög við veruna í Frístund. Þar hafi þau tækifæri til að gera 
það sem þau langar og með vinum og jafnvel kynnast nýjum krökkum. Frístund nær til fyrstu 

fjögurra bekkja skólans og börnin í eldri bekkjum töluðu um mikilvægi frímínútna. Þar færu 

fram mikil samskipti en í kennslustundum þyrfti að vera meira hljóð og vinnufriður. Þetta er í 
samræmi við ýmsar rannsóknir á viðhorfum barna til skóla og frístunda (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008; Kolbrún Þ. Pálsdóttir 2012a). En eitt af því sem skiptir máli þegar þau velja 

frístundir er í hverju vinirnir eru. Þau virðast hafa mesta ánægju af verklegum greinum, 
íþróttum og frímínútum en allar þessar greinar eru á margan hátt líkar því sem þau geta valið 

í Frístund,  t.d. hreyfing og sköpun og er það í samræmi við fyrri rannsóknir (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Töluvert var rætt um Hræring sem settur er upp á svipaðan hátt og 

Frístund fyrir börn á miðstigi. Þar geta börnin valið alls konar námskeið sem standa í 6 vikur 
og eru flest með þessum sömu einkennum og þau verkefni sem áður hafa verið talin upp, 

það er tengjast sem dæmi sköpun og hreyfingu. Það kom rannsakanda á óvart hversu 
sammála þau voru um að byrja daginn á yndislestri, það væri notalegt að byrja daginn í 
rólegheitum og lesa svolítið en yndislestur í upphafi dags hefur fest sig vel í sessi í 

Grunnskólanum á Ísafirði. Þau eldri nefndu sérstaklega að betra væri að byrja á smá lestri en 

að fara í íþróttir verandi nývöknuð og nýbúin að borða.  
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6 Hagnýtur lærdómur og lokaorð 

Ljóst má vera af rannsókn þessari að þátttakendur lögðu ríka áherslu á gott samstarf og 
upplýsingaflæði innan skólans. Fram fari heiðarleg og hreinskiptin samskipti þar sem allir geti 

einhvern tímann á skólaárinu komið sínum sjónarmiðum að. Mjög mikilvægt er að allir sem 

að samstarfinu komi hugsi í lausnum og enginn skorist undan ábyrgð þegar eitthvað kemur 

upp. Þá þarf rammi verkefnisins að vera skýr og allir þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim. 

Mikilvægt er að upplýsingaflæði sé gott í allar áttir og er þar átt við foreldra, almenna 

starfsmenn, kennara og stjórnendur. Einn af stóru þáttunum er að tryggja að allir geti tekið 

þátt til gagns og mikilvægt er að huga vel að þeim börnum sem þurfa einhverja aðstoð við að 

taka þátt í frístundastarfi. Það skiptir öllu máli fyrir nemendur sem þurfa stuðning að fá 

tækifæri til að taka þátt í frístundum með smá aðstoð því í frístundastarfi felast svo mikil 

tækifæri til æfa sig í félagslegum samskiptum. Huga þarf sérstaklega að því rými sem 

frístundastarfið á að fara fram í, sér í lagi hvort það sé hentugt og hvort nægjanlegt rými sé til 
staðar fyrir starfsemina. 

Skýrt er tekið fram í Lögum um grunnskóla að taka eigi mið af þörfum, þroska og áhuga 
hvers og eins. Þarfir, þroski og áhugi barna getur verið misjafn jafnvel þó þau séu á svipuðum 

aldri. Það er áskorun að ná að mæta öllum börnum þar sem þau eru stödd og skipuleggja 

frístundastarfið með þeirra þarfir í huga. Þau börn sem tóku þátt í rannsókninni voru mjög 
sátt við skipulag Frístundar og fannst gott að fá uppbrot á deginum og að tómstundir væru 

innan hefðbundins skóladags, það væri afslappaðra en að þurfa drífa sig strax eftir skóla. Þau 

lögðu mikla áherslu á gleði og vináttu, það væri gaman í því sem þau væru að gera og þau 
fengju að vera með vinum sínum. Þeim finnst gott að byrja daginn rólega með lestri en brjóta 

hann svo upp líkt og gert hefur verið með Frístund. Fram kom hjá þeim að í Frístund fælust 

tækifæri til að kynnast öðrum börnum sem ekki eru í þeirra bekk. Jafnframt að mikilvægt 

væri að börn hafi fjölbreytt val um tómstundir. 

Foreldrar voru nokkuð sammála öðrum þátttakendum um Frístund. Þeir sjá kosti við 

uppbrot á degi barnsins, fjölbreytni í frístundastarfi/menntun barna og þjálfun í félagsfærni. 

Þeir líkt og starfsmenn telja einn af mikilvægustu þáttunum að fjölga fagfólki sem vinnur að 
frístundastarfinu. 

Svar við þeirri spurningu sem lagt var upp með í upphafi er að mikilvægt er að hafa mikið 
og gott skipulag þar sem allir vita til hvers er ætlast af þeim, rammi verkefnisins verður að 

vera skýr og að allir hafi möguleika á að segja sína skoðun. Skapa þarf traust svo samskipti 

geti verið hreinskiptin, lausnamiðuð og heiðarleg. Mikilvægt er að koma á fundum einu sinni 

eða tvisvar á ári þar sem allir sem að verkefninu koma geta átt samtal. Milli funda þarf 

upplýsingagjöf að vera markviss með það fyrir augum að ná til allra hópa í skólasamfélaginu. 
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Gæta þarf vel að þeim börnum sem þurfa örlítið meiri þjónustu en flestir. Fjölga þarf fagfólki 

sem sinnir frístundastarfi barna. Mikilvægt er að þegar sveitarfélög auglýsi eftir fólki í störf á 

frístundaheimili sé auglýst eftir fagfólki og gerðar svipaðar kröfur og þegar auglýst er eftir 
kennurum. Viðurkenna þarf að um sé að ræða störf við uppeldi og menntun barna og 

menntun og laun taki mið af því. Þá þurfa sveitarfélög að huga að því hvernig mögulegt er að 

fjölga heilsdagsstörfum fyrir fagfólk í frístundastarfi. Aðstæður eru margvíslegar en aukinn 
mannauður inn í grunnskólana er eitthvað sem rannsakandi sér sem ákjósanlegan kost þar 

sem unnið er á skólatíma með ákveðna einstaklinga eða hópa í að styrkja félagsfærni. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast einkum í því hversu úrtakið er lítið og staðan einungis 
könnuð á einum stað og því er erfitt að alhæfa út frá niðurstöðunum. En hinsvegar  hefur 

náðst að draga upp ríkulega mynd af reynslu eins skólasamfélags af þróunarstarfi  um 

samþættingu skóla og frístundastarfs. Mikilvægt er að hægt sé að miðla þeirri reynslu og 

draga af henni lærdóm. Frístundaheimili eru nýliðar í menntakerfinu og saga þeirra er stutt 
samanborið við sögu grunnskóla. Það er því mikilvægt að fjölga rannsóknum í þessari ungu 

fræðigrein, sér í lagi á samstarfi skóla og frístundaheimila. Það er von rannsakanda að 
rannsóknin hafi hagnýtt gildi fyrir sveitarfélög sem eru að hefja eða stefna að samþættingu 
skóla- og frístundastarfs. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi, starfsmenn  

Upphaf viðtals: Kynning á mér og verkefninu. 

Hvaða þættir í samþættingu skóla- og frístundastarfs skipta mestu fyrir velferð grunnskólabarna? 

 

Fara yfir  samþykki þátttakanda undirrita og fara yfir trúnaðaryfirlýsingu 

Biðja viðmælanda að segja aðeins frá sér og starfinu.  

 

Bakgrunnur - upphitun 
• Hver er menntun þín? 
• Fyrri störf og reynsla? 
• Hvað varð til þess að þú valdir þennan starfsvettvang? 
• Hversu lengi hefur þú verið í þessu starfi? 

 

Árið 2016 var gerð breyting á Lögum um grunnskóla  þannig að inn kom sérstök grein um 
frístundaheimili. Þar er kveðið á í 33. gr. að sveitarfélög fari með faglegt forræði frístundaheimila, 
ákveði skipulag, starfsemi þeirra og rekstrarform með samþættingu skóla- og frístundastarfs og þarfir 
barna að leiðarljósi. 

 
• Hefur þú kynnt þér þessa breytingu? 
• Hvernig finnst þér þetta hafa náðst í þínu skólahverfi? 
• Geturðu komið með dæmi um það hvernig samstarfinu er háttað? 
• Hverjir koma að samstarfinu? 
• Hvernig er upplýsingaflæði milli stofnana/eininga? 
• Hvernig hefur mat á samstarfinu farið fram? 
• Hver er upplifun foreldra af því? 
• Hver er upplifun barna af því? 
• Hvað hefur verið mikilvægast í þessari samvinnu, ef þú hugsar um börnin? 
• Hvaða kosti sérð þú við samstarf eða samþættingu? 
• Hvaða óskosti sérð þú við samstarf eða samþættingu? 
• Hverju þyrfti að breyta svo betur tækist til, ef þú hugsar um börnin? 
• Hvaða námstækifæri telur þú að felist helst í óformlegu námi? 
• Getur óformlegt nám stutt við formlegt nám? Ef já, geturðu komið með dæmi? 

 

Árið 2018 gaf Mennta og menningarmálaráðuneytið út gæðaviðmið fyrir frístundaheimili. 
• þekkir þú þessi viðmið? 
• Telur þú að viðmiðin hafi haft áhrif á samstarf skóla- og frístundaheimilis? Dæmi. 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi, börn 

Upphaf viðtals: Kynning á mér og verkefninu. 

Hvaða þættir í samþættingu skóla- og frístundastarfs skipta mestu fyrir velferð 

grunnskólabarna? 

 

Fara yfir  samþykki þátttakanda undirrita og fara yfir trúnaðaryfirlýsingu 

Biðja viðmælanda að segja aðeins frá sér og áhugamálum. 

 

Bakgrunnur - upphitun 
• Hversu lengi hafið þið búið á Ísafirði? 
• Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera? 
• Hvað finnst ykkur skemmtilegast í skólanum? 
• Stundið þið einhverjar íþróttir? 
• Stundið þið eitthvað annað frístundastarf? 
• Er eitthvað íþrótta- og frístundastarf sem ykkur finnst vanta á Ísafjörð? 

 

Árið 2016 var gerð breyting á Lögum um grunnskóla  þannig að inn kom sérstök grein um 
frístundaheimili. Þar er kveðið á í 33. gr. að sveitarfélög fari með faglegt forræði frístundaheimila, 
ákveði skipulag, starfsemi þeirra og rekstrarform með samþættingu skóla- og frístundastarfs og þarfir 
barna að leiðarljósi. Grunnskólinn á Ísafirði er einn fárra skóla á Íslandi sem hefur gert tilraun með að 
samþætta starf skóla og frístundaheimilis. 

 

Nú ætla ég að spyrja ykkur aðeins um Frístundina eins og þið þekkið hana.  

 
• Hvernig líkaði ykkur að skóladagurinn væri brotinn upp með íþrótta- og frístundastarfi í 

Frístund? 
• Hvað var það sem þið höfðuð mest gaman af í Frístund? 
• Haldið þið að þið hafið lært eitthvað í þeim tíma? 
• Lærið þið eitthvað í íþrótta- og frístundastarfi sem hægt er að nýta í lífinu? 

 

Oft er námi skipt upp í formlegt nám og óformlegt nám eða hálfformlegt nám 
• Hvaða námstækifæri teljið þið að felist helst í óformlegu námi? 
• Getur óformlegt nám stutt við formlegt nám? Ef já, geturðu komið með dæmi? 
• Hvaða kosti sjáið þið við samstarf eða samþættingu? 
• Hvaða óskosti sjáið þið við samstarf eða samþættingu? 
• EF þið fengjuð að hanna stundaskrá þar sem allt það starf sem þið takið þátt í (skóli, 

tónlistarskóli, íþróttir og annað frístundastarf) væri skipulagt með ykkar þarfir í huga hvernig 
lit þá sú stundaskrá út? 
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Viðauki B: Viðtalsrammi, foreldrar 

Ágæta foreldri/forráðamaður nemanda/nemenda í 1.-4. bekk Grunnskólans á Ísafirði. 

 

Ísafjörður hefur verið leiðandi í samþættingu skóla- og frístunda, Frístund er verkefni þar sem 
frístundastarf er fléttað inn í skólatíma yngstu nemenda. Tilgangurinn er að koma betur til móts við 
þarfir yngstu nemendanna. Nú er unnið að rannsókn á Frístund og mikils virði að fá sýn foreldra á 
starfið. 

 

Könnunin sem hér er lögð fyrir er hluti af gagnaöflun en tekin hafa verið djúpviðtöl við starfsmenn og 
rýnihópaviðtöl við nemendur skólans.  

 

Rannsakandi óskar eftir leyfi til að nota svör könnunarinnar í rannsókn sína. Þið eruð hvött til að 
kynna ykkur neðangreindar upplýsingar um réttindi ykkar áður en þið svarið. Að svara 
spurningalistanum jafngildir samþykki á þátttöku í könnuninni. 

 
· Ekki er skylda að svara spurningalistanum og þið megið sleppa einstökum spurningum. 

· Þátttakanda er heimilt að afturkalla samþykki sitt eða biðja um aðgang og leiðrétta þær 
upplýsingar sem unnar hafa verið hvenær sem er. 

· Upplýsingar sem koma frá þátttakendum verða ekki samkeyrðar með öðrum gagnasöfnum. 

Niðurstöður verða ekki nýttar í öðrum tilgangi en lýst er hér að ofan og þriðji aðili munu ekki fá 
aðgang að þeim. Ágreining um vinnslu persónuupplýsinga geta þátttakendur borið undir 
Persónuvernd.  

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina, getur þú haft sambandi við rannsakanda 
Margréti Halldórsdóttur í síma 8621855 eða í netfangið mah67@hi.is eða við leiðbeinanda 
rannsakanda Kolbrúnu Pálsdóttur forseta Menntavísindasviðs Háskóla Íslands kolbrunp@hi.is. 

 

 

Spurningar til foreldra eru svo hér fyrir neðan: 

 
• Hversu lengi hefur þú búið á Ísafirði? 

o 1-2 ár 
o 3-5 ár 
o 5-10 ár 
o Lengur en 10 ár 

• Hversu mörg börn átt þú sem gengið hafa í Grunnskólann á Ísafirði? 
o 1 barn 
o 2 börn 



70 

o 3 börn 
o 4 börn 
o Fleiri en 4 börn 

 
• Hversu mörg barna þinna hafa verið í Frístund? 

o 1 barn 
o 2 börn 
o 3 börn 
o 4 börn 
o Fleiri en 4 börn 

 
• Hversu mörg barna þinna hafa notað frístundaheimilið Dægradvöl? 

o 1 barn 
o 2 börn 
o 3 börn 
o 4 börn 
o Fleiri en 4 börn 

 
• Þekkir þú skólastarf  í öðrum grunnskólum en Grunnskólanum á Ísafirði af eigin raun? 

o Já 
o Nei 

 

Árið 2016 var gerð breyting á lögum um grunnskóla  þannig að inn kom sérstök grein um 
frístundaheimili. Þar er kveðið á í 33. gr. að sveitarfélög fari með faglegt forræði frístundaheimila, 
ákveði skipulag, starfsemi þeirra og rekstrarform með samþættingu skóla- og frístundastarfs og þarfir 
barna að leiðarljósi. 

 
• Finnst þér það hafa náðst í þínu skólahverfi?    

o Já 
o Nei  
o Að hluta til 

 
• Hver er upplifun þín sem foreldri af Frístund?  

o Góð  
o Nokkuð góð  
o Slæm  
o Mjög slæm 

 
• Hver er upplifun þíns barns/barna af Frístund? Góð nokkuð góð slæm mjög slæm 

o Góð  
o Nokkuð góð  
o Slæm  
o Mjög slæm 

 
• Hvað hefur verið mikilvægast í þessari samvinnu, ef þú hugsar um börnin?  
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o Samstarf allra aðila sem koma að menntun barna 
o Samstarf fagaðila 
o Samstarf foreldra og skóla 
o Samstarf foreldra og Dægradvalar 
o Upplýsingaflæði 
o Einstaklingsmiðun fyrir barnið mitt 
o Tækifæri barna til að kynnast nýjum tómstundum 
o Tækifæri barna til að æfa sig í samskiptum 
o Tækifæri barna til að kynnast öðrum börnum  

 
• Hvaða kosti sérð þú við Frístund? 

o Uppbrot í degi barnsins 
o Fjölbreytt frístundastarf 
o Blöndun árganga og bekkja 
o Þjálfun í félagsfærni 
o Fjölbreytni í menntun barna 
o Ég sé ekki kosti við Frístund  
o Annað ________ 

 
 

• Hvaða ókosti sérð þú við samstarf eða samþættingu? 
o Slítur skóladaginn í sundur 
o Skóladagurinn verður of langur fyrir mitt barn 
o Annað _________ 
o Ég sé ekki ókosti við Frístund 

 
• Hverju þyrfti að breyta í Frístund  svo betur takist til ef þú hugsar um börnin? 

o Auka upplýsingaflæði til foreldra 
o Fjölga frístundarvalmöguleikum 
o Fjölga fagfólki sem sinnir starfinu í Frístund 
o Færa Frístund eftir hefðbundinn skóladag 
o Hætta með Frístund 
o Annað ___________ 

 
• Telur þú að einhver námstækifæri felist helst í óformlegu námi? 

o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
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Viðauki C: Kynningarbréf og samþykki fyrir þátttöku 

Samþætting skóla- og frístundastarfs - Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig best sé að 
hátta samþættingu formlegs og hálfformlegs náms með sameiginlegri sýn á menntun barna. 

 

Upplýsingar um verkefnið: Verkefnið er unnið af Margréti Halldórsdóttur sem M.ed.- ritgerð í 
tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Margrét er menntaður kennari en hefur síðustu 
12 ár sem stjórnandi lengst sem sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar. 

 

Rannsakandi óskar eftir leyfi til að nota niðurstöður úr viðtalinu í rannsókn sína. Fullum trúnaði er 
heitið og nafnleynd verður tryggð. Viðmælandi hefur rétt á að afturkalla samþykki sitt meðan á 
rannsókn stendur og getur neitað að svara spurningum án þess að tilgreina ástæðu. 

 

Viðtalið verður tekið upp og afritað, að rannsókn lokinni verður viðtalinu eytt. Viðtalið verður ekki 
nýtt í öðrum tilgangi en lýst er hér að ofan og þriðji aðili munu ekki fá aðgang að því nema þess sé 
krafist samkvæmt lögum. Allar tilvísanir til viðmælanda verða skrifaðar undir dulnefni. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið, áhyggjur varðandi rannsóknina eða hvaða annað, 
getur þú haft sambandi við rannsakanda Margréti Halldórsdóttur í síma 8621855 eða í netfangið 
mah67@hi.is eða við leiðbeinanda rannsakanda Kolbrúnu Pálsdóttur forseta Menntavísindasviðs 
Háskóla Íslands kolbrunp@hi.is. 

 

Samþykki: Ég staðfesti hér með að Margrét Halldórsdóttir nýti niðurstöður úr viðtali við mig í 
rannsóknum sínum. Ég skil ofangreindar upplýsingar og samþykki þátttöku mína 
rannsóknarverkefninu. 

 

Nafn svaranda: ________________________________________________________ 

 

Undirskrift svaranda: ___________________________________________________ 
 

 

Tölvupóstur / eða símanúmer: ____________________________________________ 
 

 

Dagsetning: ___________ undirskrift spyrjanda: _____________________________ 
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Viðauki D: Kynningarbréf og samþykki fyrir þátttöku barns 

Samþætting skóla- og frístundastarfs - Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig best sé að 
hátta samþættingu formlegs og hálfformlegs náms með sameiginlegri sýn á menntun barna. 

 

Upplýsingar um verkefnið: Verkefnið er unnið af Margréti Halldórsdóttur sem M.ed.- ritgerð í 
tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Margrét er menntaður kennari en hefur síðustu 
12 ár starfað sem stjórnandi lengst sem sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar. 

 

Rannsakandi óskar eftir leyfi til að nota niðurstöður úr viðtalinu í rannsókn sína. Fullum trúnaði er 
heitið og nafnleynd verður tryggð. Viðmælandi hefur rétt á að afturkalla samþykki sitt meðan á 
rannsókn stendur og getur neitað að svara spurningum án þess að tilgreina ástæðu. 

 

Viðtalið verður tekið upp og afritað, að rannsókn lokinni verður viðtalinu eytt. Viðtalið verður ekki 
nýtt í öðrum tilgangi en lýst er hér að ofan og þriðji aðili munu ekki fá aðgang að því nema þess sé 
krafist samkvæmt lögum. Allar tilvísanir til viðmælanda verða skrifaðar undir dulnefni. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið, áhyggjur varðandi rannsóknina eða hvaða annað, 
getur þú haft sambandi við rannsakanda Margréti Halldórsdóttur í síma 8621855 eða í netfangið 
mah67@hi.is eða við leiðbeinanda rannsakanda Kolbrúnu Pálsdóttur forseta Menntavísindasviðs 
Háskóla Íslands kolbrunp@hi.is. 

 

Samþykki: Ég staðfesti hér með að Margrét Halldórsdóttir nýti niðurstöður úr viðtali við barn mitt í 
rannsóknum sínum. Ég skil ofangreindar upplýsingar og samþykki þátttöku barns míns í 

rannsóknarverkefninu. 

 

Nafn svaranda: ________________________________________________________ 

 

Undirskrift forráðamanns: _______________________________________________ 
 

 

Tölvupóstur / eða símanúmer: ____________________________________________ 
 

 

Dagsetning: ___________ undirskrift spyrjanda: _____________________________ 
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Viðauki E: Kynningarbréf  

Skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði 

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir 

Reykjavík 4. mars 2020 

 

Efni: Beiðni um leyfi til rannsóknar 

 

Undirrituð vinnur nú lokaverkefni sínu í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands og óskar 
hér með eftir leyfi til að gera rannsókn Frístund í Grunnskólanum á Ísafirði. Rannsóknin mun ná til 
starfsmanna skólans og Frístundar, foreldra og barna. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig 
best sé að hátta samþættingu formlegs og hálfformlegs náms með sameiginlegri sýn á menntun 
barna. Notuð verða gervinöfn yfir þátttakendur og þess gætt að breyta upplýsingum, ef þörf krefur, 
til að upplýsingar verði ekki rekjanlegar til viðkomandi. Rétt er að taka fram að í umfjöllun um 
rannsóknina mun koma fram að hún var unnin á ísafirði og því hægt að tengja hana við Grunnskólann 
á Ísafirði. 

 

Verkefnið er unnið af Margréti Halldórsdóttur sem M.ed.- ritgerð í tómstunda- og félagsmálafræði við 
Háskóla Íslands. Margrét er menntaður kennari en hefur síðustu 12 ár starfað sem stjórnandi lengst 
sem sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið, áhyggjur varðandi rannsóknina eða hvaða annað, 
getur þú haft sambandi við rannsakanda Margréti Halldórsdóttur í síma 8621855 eða í netfangið 
mah67@hi.is eða við leiðbeinanda rannsakanda Kolbrúnu Pálsdóttur forseta Menntavísindasviðs 
Háskóla Íslands kolbrunp@hi.is. 

  

Fáist leyfið bið ég þig að undirrita þetta skjal og ég mun nálgast það hjá þér í næstu viku. 

 

Með vinsemd og virðingu, 

Margrét Halldórsdóttir 

 

 

 

Samþykki skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar 

 

__________________________________________ 
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Viðauki F – Stundatafla 1.-4. bekkjar í upphafi verkefnisins 

 

 

 

 

 


