
MENNTAVÍSINDASVIÐ

TÓMSTUNDA- OG 
FÉLAGSMÁLAFRÆÐI 



Er tómstunda- og félagsmálafræði 
eitthvað fyrir þig?
•	 Viltu vinna með fólki?

•	 Viltu vera í mannbætandi námi?

•	 Viltu hafa áhrif á velferð fólks á öllum aldri?

•	 Viltu hafa áhrif á þitt samfélag?

Þá er svarið JÁ!

Tómstundastarf gegnir mikilvægu menningar- og uppeldishlutverki 
í nútímasamfélagi. Í tómstunda- og félagsmálafræði er fjallað um 
gildi, þýðingu og hlutverk tómstunda- og félagsmálastarfs fyrir fólk 
á öllum aldri.

Hvað gera tómstunda- og 
félagsmálafræðingar?
Sérfræðiþekking tómstunda- og félagsmálafræðinga felst m.a. í 
að leiða saman fólk á öllum aldri, stuðla að félagslegum þroska og 
hæfni með fjölbreyttum viðfangsefnum. Drifkraftur tómstunda- og 
félagsmálafræði felst í tiltrúnni á manneskjuna og gildi samveru. Hin 
faglega þekking liggur m.a. í að skilja ákveðna hegðun og styrkja 
einstaklinga með því að leiðbeina um samskipti og hvernig leitast 
má við að lifa í sátt við umhverfi sitt.

Starfsvettvangur 
•	 Ferðaþjónusta og viðburðastjórnun

•	 Félagsmiðstöðvar og ungmennahús

•	 Forvarna- og meðferðarstarf

•	 Frístundaheimili

•	 Grunnskólar

•	 Hjálparstörf og félagasamtök

•	 Íþróttafélög

•	 Leikskólar

•	 Skrifstofur íþrótta- og tómstundamála

•	 Þjónustumiðstöðvar aldraðra

•	 Æskulýðsfélög og sjálfboðaliðasamtök

•	 ... og störf sem verða til í framtíðinni á vettvangi frítímans

Anna Lilja Björnsdóttir,
nemi í tómstunda- og félagsmálafræði

„Þetta er í raun 
mannbætandi nám sem 
felur í sér að læra að 
vinna með fólki á öllum 
aldri og verða besta 
útgáfan af sjálfum sér í 
lífi og starfi.“

Arnar Snæberg Jónsson,
verkefnisstjóri á Þjónustumiðstöð Breiðholts

„Nám í tómstunda- og 
félagsmálafræði er 
ekki bara hagnýtt og 
skemmtilegt. Það er 
sérhannað fyrir eldhuga 
sem vilja hafa jákvæð og 
mótandi áhrif á líf fólks 
á öllum aldri og gefur 
fjölbreytt tækifæri á 
vinnumarkaði.“



Grunnnám 
BA-nám í tómstunda- og félagsmálafræði (180 einingar)

Fræðilegt og starfstengt nám til þriggja ára. Í náminu 
er lögð megináhersla á tómstundafræði mismunandi 
aldurshópa, reynslunám, leiðtogafræði, óformlegt nám, 
lífsleikni, félagsuppeldisfræði, lýðræði, einelti, félagsmál og 
tómstundamenntun, ásamt áherslu á að þroska nemendur sem 
einstaklinga og efla þá sem hóp. Kennarar leitast við að búa til ferli 
þar sem nemandinn byggir upp þekkingu, öðlast færni og þroskar 
gildismat sitt, m.a. með beinni reynslu. Rík áhersla er lögð á virkni 
nemenda og ígrundun sem lið í að meta reynslu á gagnrýninn hátt 
og draga af henni lærdóm sem leiðir til breytinga á skilningi og 
hegðun. Í náminu er fjallað um tengingu fræða og starfsvettvangs 
sem og málsvarahlutverkið, þ.e. að geta staðið vörð um réttindi 
þátttakenda og fengist við álitamál.

Unnt er að taka tómstundafræði sem auka- og aðalgrein 
með öðru námi við Háskóla Íslands.

Hvernig er námið samsett?

Meðal námskeiða eru tómstundafræði, sálfræði, siðfræði, 
félagsfræði, leiðtogafræði og viðburðastjórnun. Lögð er áhersla á 
að nemendur verði færir um að stjórna, skipuleggja, framkvæma 
og meta starf á vettvangi frítímans. 

Tómstundir og nám ungra barna (60 einingar, grunndiplóma)

Tómstundir og nám ungra barna er þverfaglegt nám á sviði 
tómstundafræða og kennslu ungra barna í grunnskóla. Markmið 
námsins er að nemar öðlist þekkingu á uppeldi og menntun 
frístunda- og skólastarfs og kynnist fjölbreyttum og skapandi 
leiðum í starfi með börnum. Grunndiplóma veitir rétt til að sækja 
um áframhaldandi nám í tómstunda- og félagsmálafræði til BA- 
eða B.Ed.-gráðu í kennslu ungra barna í grunnskóla.

Hvernig er námið samsett?

Meðal námskeiða eru tómstundir barna, skapandi starf með 
börnum, umhverfi sem uppspretta náms, einelti og samstarf í 
skóla- og frístundastarfi. Námið er skipulagt sem hlutanám í þrjú 
misseri og gæti því hentað einstaklingum sem eru í hlutastarfi, t.d. 
á frístundaheimili eða í skóla.

Framhaldsnám 
M.Ed.-nám í tómstunda- og félagsmálafræði (120 einingar)

Nemendum sem lokið hafa BA-prófi gefst kostur á meistaranámi 
til M.Ed.-gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði. Markmið M.Ed.-
náms er að nemendur öðlist grundvallarskilning á fræðasviðinu og 
skilning á stofnunum og samtökum í velferðarkerfinu sem viðkoma 
frístundastarfi. Nemendur fá jafnframt tækifæri til að efla hæfni 
sína sem framsæknir leiðtogar. Lögð er áhersla á að nemendur 
öðlist færni í helstu rannsóknaraðferðum á sviði tómstunda- og 
félagsmálafræða, þekki hugtök og siðareglur sem þeim tengjast. 
Meistaragráða veitir rétt til að sækja um doktorsnám.

Húsnæði og aðstaða
Kennsla fer að mestu leyti fram í húsnæði Menntavísindasviðs við 
Stakkahlíð. Þar hefur skapast notalegt samfélag nemenda og eru 
mikil samskipti þeirra á milli þvert á fræðigreinar. Góð vinnu- og 
lesaðstaða er í húsinu, auk bókasafns, bóksölu og matsölu.   

Félagslíf
Nemendafélagið TUMI er félag tómstunda- 
og félagsmálafræðinema við Háskóla 
Íslands. Félagið stendur fyrir skemmtilegum 
viðburðum, svo sem nýnemakvöldum, 
árshátíð og vísindaferðum. Fylgstu með 
TUMA á Facebook og Snapchat! 

Nánari upplýsingar á www.tomstund.hi.is
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MENNTAVÍSINDASVIÐ 

Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga, 
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa.
Við Menntavísindasvið er litið á nemendur sem samstarfsfólk og lögð áhersla á samvinnu
og góð tengsl milli nemenda og kennara. Einkunnarorð sviðsins eru Alúð við fólk og fræði.

Á Menntavísindasviði eru þrjár deildir: 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 
Kennaradeild 
Uppeldis- og menntunarfræðideild 

Tengsl við starfsvettvang 
Lögð er rík áhersla á tengsl við væntanlegan starfsvettvang og nemendur fara í starfsþjálfun
hjá stofnunum, félagasamtökum og fyrirtækjum samfélagsins. Nám á Menntavísindasviði er 
ýmist staðbundið eða fjarnám með staðbundnum lotum.

Umsóknir
Sótt er rafrænt um nám á www.hi.is


