
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

›› Félagsmiðstöðvar og ungmennahús
›› Forvarna- og meðferðarstarf
›› Frístundaheimili
›› Hjálparstörf og félagasamtök
›› Íþróttafélög
›› Leik-, grunn- og framhaldsskólar
›› Skrifstofur íþrótta- og tómstundamála
›› Þjónustumiðstöðvar aldraðra
›› Æskulýðsfélög og sjálfboðaliðasamtök
›› Ferðaþjónusta og viðburðastjórnun

Grunnnám

›› BA-nám í tómstunda- og félagsmálafræði 

Fræðilegt og starfstengt 180 eininga nám til þriggja ára. 
Í náminu er lögð megináhersla á tómstundir 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. 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. Unnt er að taka tómstundafræði sem auka- 
og aðalgrein með öðru námi við Háskóla Íslands.

›› Starfstengt diplómanám fyrir fólk með             

   þroskahömlun (grunndiplóma)

Um er að ræða 60 eininga sértækt nám fyrir fólk með 
þroskahömlun. Markmið námsins er að nemendur öðlist hagnýta 
þekkingu, leikni og hæfni í námsumhverfi án aðgreiningar 
í því skyni að efla félagslega færni og auka möguleika þeirra 
á þátttöku í samfélaginu. Námið, sem er til tveggja ára, er 
þverfaglegt og samanstendur af almennum námskeiðum, 
ásamt sértækum námskeiðum fyrir fólk með þroskahömlun og 
starfsþjálfun. 

Boðið er upp á þrjú kjörsvið:
•  Leikskólastarf
•  Tómstunda- og félagsstarf
•  Valdefling, hagsmunabarátta og þátttaka fatlaðs fólks

Tekið er við umsóknum annað hvert ár.



Framhaldsnám

›› M.Ed.-nám í tómstunda- og félagsmálafræði 

Nemendum sem lokið hafa BA-prófi í tómstunda- og félags-
málafræði eða sambærilegu námi gefst kostur á 120 eininga 
meistaranámi til tveggja ára. Námið er í senn fræðilegt og 
hagnýtt og ætlað þeim sem vilja efla þekkingu sína og hæfni 
í stjórnun og þróun tómstundastarfs eða til að efla félags- 
og samskiptafærni á vettvangi frístunda- og skólastarfs. 
Námskeið eru skipulögð ýmist sem staðnám eða fjarnám með 
staðbundnum lotum. 

Boðið er upp á tvö kjörsvið:
• Stjórnun og þróunarstarf 
• Samskipti og forvarnir, verkfæri gegn einelti 

» Samskipti og forvarnir (viðbótardiplóma)

Boðið er upp á 60 eininga nám með áherslu á að þjálfa fagfólk til 
að byggja upp heilbrigð samskipti í námi og leik. Námsleiðin er 
sérstaklega hugsuð fyrir skólastjórnendur, kennara, tómstunda- 
og félagsmálafræðinga, uppeldis- og menntunarfræðinga, 
námsráðgjafa, þjálfara í íþrótta- og æskulýðsstarfi og annað 
fagfólk sem starfar með börnum og ungmennum. Námið 
samanstendur af fræðilegum og hagnýtum námskeiðum þar 
sem fjallað er um forvarnir gegn einelti og inngrip, vináttu og 
vináttuþjálfun, samskipti, stöðu og sjónarhorn barna, erfið 
álitamál og hlutverk fagaðila.

» Stjórnun og þróunarstarf (viðbótardiplóma)

Ertu stjórnandi í frístundastarfi? Viltu bæta við þig þekkingu 
og stækka tengslanetið? Viðbótardiplóma í stjórnun og 
þróunarstarfi er ætluð þeim sem hafa bakkalárpróf í tómstunda- 
og félagsmálafræði eða skyldum greinum. Æskilegt er að nemar 
hafi stjórnunarreynslu af vettvangi enda er námið hagnýtt og 
reynsla nemenda nýtist sem verkfæri í náminu. Nemendur 
þjálfast í skipulagningu og innleiðingu á þróunarverkefnum, 
kynnast kenningum um forystu, stjórnun, stofnanir og samstarf 
og fá tækifæri til að fylgja stjórnanda í frístundastarfi eftir 
á vettvangi. Hluti námsins byggir á frjálsu vali nemenda á 
námskeiðum úr fjölbreyttu framboði Menntavísindasviðs, byggt 
á áhuga nemenda og ástríðu.

BERGLJÓT KLARA BENJAMÍNSDÓTTIR

Tómstunda- og félagsmálafræði

„Ég hafði reynslu af því að vinna með 
börnum á grunnskólaaldri og langaði 
að mennta mig í fagi því tengdu. Það 
sem einkennir námið fyrst og fremst 
eru hressir og hvetjandi kennarar. 
Samskipti milli nemenda og kennara 
eru til fyrirmyndar og námið er sett 
skemmtilega upp. Námið hefur kennt 
mér að vera besta útgáfan af sjálfri 
mér og að hafa jákvætt viðhorf til 
lífsins.“

MAGNÚS BJÖRGVIN SIGURÐSSON

Tómstunda- og félagsmálafræði

„Ég valdi tómstunda- og félagsmála-
fræði af því að mig langaði að vinna 
með börnum og unglingum. Lýsing 
námsins átti algjörlega við mig. 
Kennararnir eru miklir reynsluboltar 
og gefa góða innsýn og leiðsögn sem 
nýtast vel samhliða náminu. Námið 
hefur veitt mér tækifæri til þess 
að takast á við krefjandi verkefni á 
vettvangi með unglingum og hefur 
aukið sjálfstraust mitt sem fagaðili.“ 

Nánari upplýsingar á tomstund.hi.is



Stakkahíð 
105 Reykjavík

Sími 525 5950 menntavisindasvid@hi.is
mennta.hi.is

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga, 
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Jafnframt 
er boðið upp á alþjóðlegt nám í menntunarfræði og diplómanám fyrir fólk með 
þroskahömlun. 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 fjórar deildir:
Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika

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

Umsóknir 
Sótt er rafrænt um nám á hi.is. Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl og 

um grunnnám til 5. júní.
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