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Útdráttur 

Hreyfing er vopn gegn kyrrsetu og offitu auk þess sem hún minnkar líkur á þunglyndi og 
depurð.  Jákvæð upplifun af íþróttakennslu í skólum getur lagt grunn að heilsusamlegu líferni 
nemenda.  Góð og markviss kennsla getur styrkt stoðkerfi líkamans og bætt líkamsreisn.  Það 
er því ljóst að góð íþróttakennsla er gríðarlega mikilvæg fyrir börn og unglinga þar sem hún 
getur aukið vellíðan og kraft.   
Íþróttakennsla er tiltölulega ung á Íslandi og því eðlilegt að hún sé enn í mikilli framför.  
Skólar fá mikið frjálsræði til að hafa íþróttakennsluna eftir sínu höfði, en skylda er að veita 
hverjum nemanda þrjá íþróttatíma í hverri skólaviku yfir skólaárið. 
Með því að kanna hvort kynjaskipt íþróttakennsla hafi áhrif á virkni nemenda í íþróttakennslu 
er hægt að sjá hvort hún sé að einhverju leyti nauðsynleg.  Markmið könnunarinnar var að 
leita svara við kostum kynjaskiptrar íþróttakennslu, hvort hún sé nauðsynleg í skólum, hvort 
íþróttafræðingarnir séu sáttir með kerfið sem þeirra skóli notar og hvaða kerfi sé réttast að 
nota í íþróttakennslu.  Til að fá svar við þessum spurningum voru tekin viðtöl við þrjá 
íþróttafræðinga. 
Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á að kynjaskipting sé nauðsynleg að einhverju leyti í 
íþróttakennslu grunnskóla, þá sérstaklega í efstu bekkjunum.  Hún virkar mjög vel í greinum 
sem innihalda keppni og líkamlega snertingu, t.d. boltagreinum.  Erfitt var að túlka 
niðurstöðurnar um hvaða kerfi stuðli að sem bestri virkni í allri íþróttakennslu. 
Erfitt er að alhæfa út frá þessum niðurstöðum þar sem úrtakið er mjög lítið.  Fróðlegt væri að 
gera stóra rannsókn meðal íþróttafræðinga til að sjá þannig betur almennt álit íþróttafræðinga 
til kynjaskiptrar íþróttakennslu, hvort íþróttafræðingar séu sáttir með kerfi skólans síns og í 
hvernig kerfi þeir vildu helst starfa innan síns skóla. 

Abstract 

Exercise can be used against obesity while also decreasing depression.  Students who enjoy 
positive experience of sports in schools can use it as a foundation for a healthy lifestyle in 
their adulthood.  Systematic teaching can improve the musculoskeletal system and improve 
our physical stance.  Therefore it is clear that physical education is of great importance for 
children. 
Physical education is a relatively young subject in the Icelandic school system and therefore 
understandably still in progress. Schools are free to organize the teaching as they choose, but 
they are obliged to provide every student with at least three classes of sports every week. 
By examining whether dividing the two genders in sports classes has an effect on their level 
of activity in these classes we can see whether this division is in some sense necessary.  The 
main objective of this research was to look for the pros and cons of gender based separation 
of students. Furthermore, to see if teachers are happy with their form of teaching and what 
form shows the best results.  To answer those questions three sports instructors were 
interviewed. 
The research shows that separating the genders is useful in some ways at elementary level, 
especially with older students.  It gives good results in sports with high intensity and physical 
contact such as football and handball. However the results do not give a clear answer to what 
system works best for all sports. 
It is difficult to generalize completely from those results as the study sample is a very small 
one.  It would be interesting to do a bigger survey among sport instructors to see what system 
they think gives the most activity, if they are content with their current system and how they 
would chose to work within their school. 



iv 

Þakkarorð 

Ég vil þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við gerð þessa verkefnis.  Finni Friðrikssyni 

þakka ég fyrir góða leiðsögn og faglega ráðgjöf.  Viðmælendur mínir, sem raunar njóta 

nafnleyndar fá þakkir fyrir góðar undirtektir og þátttöku í rannsókn minni.  Stefán Jóhannsson 

fær miklar þakkir fyrir yfirlestur og aðstoð við uppsetningu.  Baldur Már Stefánsson fær 

þakkir fyrir þýðingu. 

 



1 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ................................................................................................................. 2 

2. Mikilvægi hreyfingar ............................................................................................... 3 

2.1 Hlutverk skóla ............................................................................................................... 5 
2.2 Hlutverk foreldra ........................................................................................................... 6 

3. Ágrip af sögu íþróttakennslu og skipulagðs íþróttastarfs á Íslandi .................... 8 

4. Íþróttaþátttaka pilta og stúlkna ........................................................................... 12 

4.1 Hvað veldur mun á þátttöku pilta og stúlkna í íþróttum? ........................................... 17 

5. Aðferðarfræði ......................................................................................................... 20 

5.1 Aðferð og markmið ..................................................................................................... 20 

6. Niðurstöður ............................................................................................................. 22 

6.1 Ánægja íþróttakennara með ríkjandi kerfi í íþróttakennslu í þeirra skóla .................. 22 
6.2 Hverju skilar kynjaskipting í íþróttatímum? ............................................................... 24 
6.3 Á að kynjaskipta allri íþróttakennslu í öllum bekkjum grunnskóla? .......................... 26 
6.4 Hvaða kerfi stuðlar að bestri virkni í íþróttakennslu í grunnskólum? ......................... 28 
6.5 Samantekt.................................................................................................................... 30 

7. Umræður ................................................................................................................. 31 

7.1 Ánægja íþróttakennara með ríkjandi kerfi í íþróttakennslu í þeirra skóla .................. 31 
7.2 Hverju skilar kynjaskipting í íþróttakennslu í grunnskólum? ..................................... 33 
7.3 Á að kynjaskipta allri íþróttakennslu í öllum bekkjum grunnskóla? .......................... 34 
7.4 Hvaða kerfi stuðlar að bestri virkni í íþróttakennslu í grunnskólum? ......................... 35 
7.5 Takmarkanir, framtíðarrannsóknir og notagildi .......................................................... 36 

8. Lokaorð ................................................................................................................... 37 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 38 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 42 

 



2 

1. Inngangur 

Í aðalnámskrá grunnskóla er greint frá því að markvisst íþrótta- og hreyfinám hafi ekki aðeins 

áhrif á líkamlega heilsu nemenda, heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega og 

félagslega líðan.  Jákvæð upplifun íþróttakennslu í skólum getur lagt grunn að heilsusamlegu 

líferni nemenda.  Góð og markviss kennsla getur styrkt stoðkerfi líkamans og bætt 

líkamsreisn.  Jákvæð upplifun af íþróttum, þar sem gleði og ánægja ríkir, getur aukið 

vinnugleði og vellíðan sem hefur áhrif á allt skólastarfið (Menntamálaráðuneytið, 2007:5). 

Það er óumdeilanlegt að íþróttakennsla gegni veigamiklu hlutverki hjá börnum og 

unglingum í nútíma samfélagi.  Hún spornar gegn kyrrsetu og offitu auk þess að stuðla að 

hreyfingu barna.  Í þessu verki er reynt að varpa ljósi á kynjaskipta íþróttakennslu og hvort 

hún sé nauðsynleg, t.d. til að tryggja fullnægjandi virkni beggja kynja í íþróttatímum.  

Meginviðfangsefni könnunar þeirrar sem hér verður gerð grein fyrir er að leita svara við 

kostum kynjaskiptrar íþróttakennslu, hvort hún sé nauðsynleg í skólum og hvaða kerfi sé 

réttast að nota í íþróttakennslu.  Í því skyni voru tekin djúpviðtöl við 3 íþróttafræðinga til að 

fá þeirra skoðun á málefninu. 

Í öðrum kafla er fjallað almennt um mikilvægi hreyfingar.  Í kaflanum er að auki fjallað 

um hlutverk skóla og foreldra í tengslum við hreyfingu barna.  Í þriðja kafla er fjallað um 

sögu íþróttakennslu á Íslandi.  Þar er stiklað á stóru í hinni tiltölulega ungu 

íþróttakennslusögu Íslands.  Fjórði og síðasti fræðilegi kaflinn er um íþróttaþátttöku pilta og 

stúlkna þar sem munur á kynjunum er skoðaður út frá nokkrum sjónarhornum, t.d. hjá 

íþróttafélögum.  Í kaflanum er auk þess fjallað um rök fyrir kynjamun í íþróttum. 

Í fimmta kafla er farið yfir aðferðafræði könnunarinnar og greint frá helstu markmiðum 

hennar.  Í sjötta kafla eru birt helstu svör viðmælenda könnunarinnar auk þess sem farið er 

yfir samræmi og misræmi milli viðmælenda.  Í kafla sjö eru niðurstöður könnunarinnar 

skoðaðar frá ýmsum hliðum og hvaða ályktanir megi draga úr þeim.  Lagðar eru fram 

hugmyndir að kerfi sem nær til flestra nemenda í íþróttum auk þess sem bent er á hvað sé 

hægt að gera í framhaldi af þessari könnun. 
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2. Mikilvægi hreyfingar 

Öll börn þurfa líkamlega áreynslu svo að þau vaxi eðlilega og öðlist nægan hreyfiþroska, 

styrk og fimi.  Hreyfing dregur einnig úr líkum á geðrænum vandamálum og bætir 

sjálfstraust, sjálfsímynd og námsárangur (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 

Með reglulegri hreyfingu fæst heilsufarslegur ávinningur sem felst ekki síst í langlífi.  

Heilsusamlegur lífsstíll og hollt mataræði í bland við líkamlega hreyfingu er mikilvæg fyrir 

góða heilsu og sérstaklega á barna- og unglingsárunum.  Helstu líffærakerfi líkamans s.s. 

hjarta, vöðvar og lungu styrkjast með reglubundinni hreyfingu auk þess sem beinmassi barna 

eykst sem stuðlar að góðum beinmassa á fullorðinsaldri (Khan o.fl. 2000: 150-164).  Brennsla 

líkamans eykst með reglubundinni hreyfingu sem helst í hendur við lífslíkur og lífsgæði.  

Síðast en ekki síst er talið að reglubundin hreyfing sé forvörn gegn ýmsum sjúkdómum síðar 

á lífsleiðinni, s.s. krabbameini, beinþynningu, hjarta-og æðasjúkdómum, háþrýstingi og 

streitu (Boreham og Riddoch, 2001:915-929). 

Öll hreyfing er betri en engin hreyfing og það er aldrei of snemmt eða of seint að byrja 

að hreyfa sig.  Samkvæmt upplýsingum frá Lýðheilsustöð eiga börn og unglingar að hreyfa 

sig í minnst 60 mínútur daglega, sem verður að teljast lítið í ljósi þess hve mikil áhrif það 

hefur á heilsuna.  Hreyfing hefur góð áhrif á alla en mestan ávinning hlýtur kyrrsetufólk sem 

byrjar að hreyfa sig.  Mestu máli skiptir að stunda þá hreyfingu sem veitir vellíðan í samræmi 

við getu og áhuga.  Með því að stunda skipulagðar íþróttir er hægt að þróa með sér og læra 

siðgæðisvitund, stuðning við aðra, drengilega framkomu, samstöðu og samvinnu og margt 

fleira (Coulomb-Cabagno og Rascle, 2006:1980-2000; Gígja Gunnarsdóttir, 2006). 

Þeir sem hreyfa sig reglulega eiga síður við þunglyndi og depurð að stríða finna síður til 

verkja og eru þróttmeiri og ánægðari en þeir sem ekki hreyfa sig (Vilhjalmsson og 

Thorlindsson, 1992:637-647).  Þetta eru niðurstöður rannsóknar sem gerð var á vegum 

Rannsóknarstofnunar uppeldis- og menntamála árið 1992.  Markmið rannsóknarinnar var að 

fá heildstæða mynd af högum og líðan ungmenna á Íslandi og bar rannsóknin heitið Ungt fólk 

‘92.  Árið 1994 kom út bókin Um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni en bókin byggist á 

gögnum og niðurstöðum fyrrgreindrar rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson 

og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994).  Rannsóknin sýnir einnig tengsl sjálfsvirðingar, jákvæðrar 

líkamsímyndar og íþróttaiðkunar hjá nemendum í þremur efstu bekkjum grunnskólans, auk 

þess sem hún gefur til kynna að því oftar sem nemendur stunda íþróttir eða líkamshreyfingu, 
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því betri líkamsímynd og meiri sjálfsvirðingu hafa þeir (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994:75-

89). 

Í sömu rannsókn voru könnuð tengsl milli andlegrar líðanar annars vegar og 

íþróttaiðkunar og líkamsþjálfunar hins vegar.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna sterkt 

samband á milli þunglyndis og lítillar líkamsþjálfunar, þ.e.a.s. að hlutfall nemenda sem eru 

þunglyndir og kvíðnir lækkar með aukinni íþróttaiðkun (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994:91-

98). 

Tengsl milli andlegrar líðanar og hreyfingar voru einnig skoðuð í langtímarannsókn í 

Englandi á fyrsta áratug þessarar aldar.  Alls tóku 1446 drengir og stúlkur á aldrinum 11-14 

ára þátt í rannsókninni.  Börnin svöruðu í upphafi spurningalista sem lagður var fyrir þau um 

andlega líðan og hreyfingu þeirra.  Þau svöruðu spurningalistanum aftur að ári liðnu og svo 

aftur eftir 4-4,5 ár.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að bæði drengir og stúlkur 

sem hreyfðu sig í að minnsta kosti klukkustund á degi hverjum höfðu færri tilfinningaleg 

vandamál og leið betur andlega heldur en þeir sem hreyfðu sig minna en klukkustund á dag 

(Wiles, Jones, Haase, Lawlor, Macfarlane, 2008:765-772). 

Það er staðreynd að offita er mjög alvarlegt vandamál í hinum vestræna heimi, dæmi um 

það er að í Bandaríkjunum er offita eitt mesta heilsuvandamál landsins.  Árið 2004 voru 15-

20% íslenskra barna á aldrinum tveggja til fimmtán ára of þung.  Á fyrri hluta nýliðinnar 

aldar voru tölurnar mun lægri sem bendir til að offita sé vaxandi vandamál hjá íslenskum 

börnum (Inga Þórsdóttir, 2005:177). 

Síðustu áratugi hafa orðið gríðarlega miklar þjóðfélagsbreytingar og ljóst að 

nútímaþjóðfélag einkennist af skyndibitafæði, mikilli kyrrsetu, sjónvarpsáhorfi og 

tölvunotkun.  Ljóst þykir að dagleg hreyfing er ekki mikil í nútímaþjóðfélagi þar sem hraðinn 

ræður ríkjum.  Það þykir ekki lengur sjálfsagt mál að börn fari fótgangandi milli staða, t.d. 

skóla og heimilis.  Á flestum heimilum eru einkabílar, umferðin er hröð, tómstundir hafa 

tæknivæðst og hraði samfélagsins er mikill.  Þar af leiðandi getur sumt fólk ekki oft gefið sér 

tíma til að ganga á milli staða og bíllinn er notaður (Goran, Ball og Cruz, 2003:1417-1427).  Í 

Bandaríkjunum er talið að þarlend börn eyði að meðaltali ekki nema 12-13 mínútum á 

hverjum degi í hreyfingu sem reynir virkilega mikið á þau.  Á móti eyða þau meira en 10 

klukkustundum í kyrrsetu á hverjum degi (Boreham og Riddoch, 2001:915-929). 

Samkvæmt rannsókn á íslenskum börnum árið 2006 kom í ljós að 16-19% drengja og 11-

15% stúlkna á aldrinum 11-15 ára horfa á sjónvarp í fjórar klukkustundir eða meira á virkum 

dögum.  Þegar tölvunotkun hjá sama aldurshóp var skoðuð kom í ljós að 15-30% drengja og 

2-12% stúlkna notar tölvur í fjórar klukkustundir eða meira á virkum dögum (Laufey 
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Steingrímsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2006; Þóroddur 

Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn 

Ólafsson, 2006). 

Kyrrseta getur aukið líkurnar á því að börn greinist með hjarta- og æðasjúkdóma og 

sykursýki af tegund 2.  Áður fyrr þekktust þessir sjúkdómar nær eingöngu hjá fullorðnum 

einstaklingum (Goran o.fl., 2003:1417-1427).  Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl milli 

sálrænna vandamála og mikillar þyngdaraukningar hjá börnum á aldrinum 7-10 ára.  Ekki 

hefur verið sýnt fram á hvort annað sé orsakavaldur fyrir hinu en ljóst  er að tengsl eru þarna 

á milli (Melbin og Vuille, 1989:576-580).  

Rannsóknir hafa ekki sýnt beinlínis fram á að offita hafi áhrif á námsárangur barna en í 

rannsókn Magnúsar Ólafssonar o.fl. frá árinu 2002 kemur fram að þyngd hefur áhrif á líðan 

barna.  Börn sem eru yfir kjörþyngd eru líklegri til að hafa slaka sjálfsmynd og er hættara við 

allskonar neikvæðum lifnaðarháttum.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þyngd 

geti haft áhrif á námsárangur barna vegna áhrifanna sem þyngd hefur á líðan þeirra (Magnús 

Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2002). 

Af þessu leiðir að það er óumdeilanlegt að draga þarf úr ofþyngd fólks og ekki síst hjá 

börnum.  Offita barna og unglinga leiðir oftast til offitu á fullorðinsárum (Vinnuhópur 

landlæknisembættisins, 2004).  Regluleg hreyfing getur spornað gegn offitu og ofþyngd hjá 

fólki og því mikilvægt venja börn á hreyfingu strax á unga aldri.  Hreyfing þarf ekki að vera 

háð íþróttamannvirkjum og fólk getur nýtt sér þá fjölmörgu möguleika til margs konar 

útivistar sem umhverfið hefur upp á að bjóða (Gígja Gunnarsdóttir, 2006). 

2.1 Hlutverk skóla 

Aðalnámskrá grunnskóla skiptir námssviði íþrótta í tvennt, skólaíþróttir og skólasund.  Það er 

sem fyrr segir réttur hvers nemanda að fá að lágmarki þrjár kennslustundir í íþróttum í viku á 

hverju skólaári.  Skólastjórnendur geta þó aukið við kennslu í íþróttum ef áhugi er fyrir því 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5). 

Íþróttakennarar eru í lykilhlutverki í að minnka líkurnar á því að offita aukist hjá 

börnum.  Íþróttatímar í skólanum er oft eina hreyfingin sem börn hljóta og því ljóst að 

forvarnastarf íþróttakennara er gríðarlegt.  Sumir skólastjórnendur virðast samt sem áður ekki 

alltaf átta sig á mikilvægi íþróttakennslu og þegar þarf að hagræða eða fækka tímum þá er oft 

byrjað á að fækka íþróttatímunum.  Með því að auka við stuðning við íþróttakennslu í 
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skólastarfi er hægt að koma til móts við sem flesta og sporna gegn ástæðulausum vottorðum 

og afsökunum (Erlingur Jóhannsson, 2001:30). 

Íþróttir og hreyfing þarf þó ekki að vera aðeins bundin við tíma íþróttakennarans því 

auðvelt er að koma því inn í hefðbundið skólastarf.  Dæmi um það er útikennsla þar sem 

kennsla námsgreina í skólanum færist að hluta út í nánasta umhverfi sem regluleg kennsla 

fyrir utan skólastofuna.  Verkefnin eru útbúin innandyra en leyst utandyra.  Úrvinnsluna er 

hægt að vinna úti eða inni. Útikennslan býður upp á hreyfingu hjá nemendum auk þess að 

höfða til fleiri nemenda heldur en hefðbundin kennsla (Kennaraháskóli Íslands, 2008). 

Í þessu samhengi er einnig mikilvægt að skólar bjóði nemendum upp á hollar máltíðir í 

mötuneyti.  Skólinn er góður vettvangur til að stuðla að bættum neysluvenjum barna og því 

mikilvægt að skólinn leggi sitt af mörkum.  Lýðheilsustöð hefur gefið út handbók fyrir 

skólamötuneyti þar sem mælt er með að skólar bjóði upp á fisk tvisvar í viku.  Jafnframt er 

mælt með köldu vatni til drykkjar og að grænmeti og ávextir séu hluti af máltíðinni 

(Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2005). 

2.2 Hlutverk foreldra 

Foreldrar eru helsta fyrirmynd barna sinna og því er ljóst að þeir þurfa að sýna gott fordæmi 

með heilbrigðum lífstíl heima fyrir, t.d. með því að borða hollan mat og stunda hreyfingu.  

Foreldrar bera höfuðábyrgð á að börn þeirra lifi heilsusamlegu lífi (Kalakanis, Goldfield, 

Paluch og Epstein, 2001:202-210). 

Hlutverk foreldra jafnt sem þjálfara er að koma börnum í skilning um að leggja áherslu á 

að auka hæfni og að hver keppni er í raun leikur.  Foreldrar verða að vera hvetjandi fyrir 

barnið sitt og ekki láta sinn eigin íþróttaferil endurspeglast í barni sínu.  Jafnframt þurfa 

foreldrar að hafa stjórn á eigin tilfinningum þegar kemur að þjálfun og keppni barna þeirra 

(Gunnar Svanbergsson, 2004). 

Ef foreldrar borða hollt og hreyfa sig reglulega þá er líklegra að börn þeirra geri það 

sama.  Árið 1997 var gerð rannsókn á félagsstarfi og frístundum íslenskra ungmenna.  Í ljós 

kom að mun fleiri nemendur í 10. bekk sem fá hvatningu frá foreldrum sínum stunda íþróttir 

hjá íþróttafélagi tvisvar eða oftar í viku en þeir sem fá enga hvatningu.  Þetta samband má 

glögglega sjá á mynd 2 þar sem sýnt er hlutfall nemenda í 10. bekk árið 1996 sem iðkuðu 

íþróttir tvisvar í viku eða oftar með íþróttafélagi, greint eftir því hve mikla hvatningu þau 

fengu frá foreldrum sínum. 
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Mynd 1 Hvatning frá foreldrum 

Eins og sést á myndinni skiptir hvatning foreldra til íþróttaiðkunar miklu um það hvort 

unglingar iðka íþróttir með íþróttafélagi eða ekki.  Skýrt dæmi um það er að aðeins tíundi 

hluti þeirra unglinga sem fá enga hvatningu frá foreldrum sínum stundar íþróttir með 

íþróttafélagi að minnsta kosti tvisvar í viku á meðan um þrír af hverjum tíu þeirra sem fá 

mjög mikla hvatningu stunda íþróttir þetta reglulega.  Hér virðist ekki skipta máli hvort 

hvatningin komi frá föður eða móður (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar 

Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000:107-108). 

Foreldrar geta haft mikil áhrif á hvort börn þeirra fullnægi hreyfiþörf sinni með því að 

takmarka þann tíma sem þau eyða í kyrrsetu og hvatt og stutt barnið bæði til frjálsra leikja og 

þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi sem felur í sér einhvers konar hreyfingu (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2005). 

Foreldrar eru einnig ábyrgir fyrir matarneyslu barna sinna þar sem þeir elda og sjá um 

innkaup heimilisins.  Það er því afar mikilvægt að foreldrar fræðist um mataræði.  Aukin 

fræðsla er jafnt foreldrum sem og börnum í hag þar sem offita foreldra hefur einna mest áhrif 

á offitu barna.  Foreldrar þurfa því að líta í eigin barm ef börn þeirra eru orðin of feit (Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, 2001).  Hlutverk foreldra er aðallega að gera börnum sínum kleift að 

nærast reglulega og bjóða þeim upp á fjölbreytta fæðu.  Það er hins vegar undir barninu 

komið hvort og hve mikið það borðar (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007:163). 
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3. Ágrip af sögu íþróttakennslu og skipulagðs íþróttastarfs 

á Íslandi 

Íþróttir hafa verið stundaðar á Íslandi frá örófi alda.  Í byrjun var tilgangurinn þó líklega ekki 

alveg sá sami og í dag.  Áður þjálfuðu menn sig í þeim tilgangi að verða öflugri í vopnaburði 

og vígfimari.  Það má því með sanni segja að íþróttir hafi verið stundaðar í öðrum tilgangi í 

þá daga en í dag (Gils Guðmundsson, 1987:13). 

Talið er að leikfimi síðari tíma eigi upptök sín í Þýskalandi og er þjóðverjinn Friedrich 

Ludvig Jahn (1778-1852) oft nefndur „faðir fimleikanna“.  Áður þekktust ýmsar 

leikfimiæfingar við þjálfun hermanna en Jahn auðgaði fimleikana með nýjum æfingum og 

áhöldum (Gils Guðmundsson, 1987:13-14). 

Glíma var helsta íþrótt Íslendinga á síðari öldum en fyrsti vísir að íþróttakennslu við 

íslenska skóla sýnir að á 18. öld hafi menn verið farnir að stunda glímu markvisst í Skálholti 

og Hólaskóla.  Þetta kemur fram í ferðabók Eggerts og Bjarna og er talað um að þetta hafi 

verið helsta skemmtun þar á bæjum.  Einnig var önnur hreyfing stunduð við skólana, t.d. 

stökk og aðrir kappleikir.  Þessi íþróttaiðkun mun þó ekki hafa verið að tilskipun skólanna 

heldur fundu nemendur upp á þessu sér til dægradvalar og kenndu hver öðrum eftir föngum.  

Fyrstu tillögur að íþróttakennslu við skóla á Íslandi komu frá Baldvin Einarssyni sem sendi 

rökstudda greinargerð til stjórnvalda um þörf á leikfimikennslu á þriðja áratug 19. aldar.  Þar 

talaði hann um nauðsyn á leikfimikennslu með áherslu á fimleika.  Auk þess vildi hann láta 

kenna glímu, sund, dans og heræfingar (Gils Guðmundsson, 1987:14-15). 

Það var þó ekki fyrr en um 1850 að gert var ráð fyrir íþróttakennslu í skólum og var það í 

Latínuskólanum.  Gert var ráð fyrir að piltar stunduðu leikfimi að minnsta kosti einu sinni í 

viku.  Illa gekk að framfylgja þessu fyrstu árin sökum húsnæðisskorts en úr því rættist 1858 

þegar fyrsta íþróttahús landsins var reist við Latínuskólann.  Húsið þótti ekki vel byggt og illa 

einangrað og gat því orðið mjög kalt þar yfir vetrartímann.  Skólanemi frá þessum tíma lýsir 

því svo að á veturna þegar mestar frosthörkurnar voru hafi ekki mátt þvo gólfið því þá 

myndaðist svell á því.  Þau áhöld sem voru í húsinu voru dönsk og fyrsti leikfimikennarinn 

var danskur liðsforingi, C. P. Steenberg.  Kennslan fyrstu árin byggðist upp á skylmingum, 

fimleikaæfingum og stökkum en engin glíma var kennd, sem mörgum þótti miður.  Steenberg 

tók stöðu sína mjög alvarlega og honum fannst leikfimi vera langþýðingarmesta 

kennslugreinin.  Hann átti erfitt með að skilja þegar hann heyrði af því að sumir nemendur 
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hans sem voru öflugir í leikfimi stæðu sig illa í öðrum námsgreinum.  Margar skrýtlur voru 

hafðar eftir Steenberg vegna vanþekkingar hans á íslenskri tungu.  Þegar einhver afsakaði sig 

og sagði: „Ég hugsaði ég ætti að gera það svona“ o.s. frv. þá svaraði hann venjulega: „Du 

skal ikke hugse!“ (Gils Guðmundsson, 1987:15-16). 

Árið 1877 tók Ólafur Rósenkranz við af Steenberg en Ólafur var fyrrverandi nemandi 

hans.  Ekki breyttist mikið í kennslunni til að byrja með, annað en að sett var inn að kennd 

skyldi glíma (Gils Guðmundsson, 1987:15; Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994:17).  

Um aldamótin 1900 breyttist leikfimikennsla mikið og fleiri íþróttir bættust við.  Dæmi 

um það er að byrjað var að kenna sund og spáný íþrótt, fótknattarleikur, ruddi sér til rúms 

sem kennslugrein.  Um þetta leyti fór Ólafur Rósenkranz til Danmerkur til að kynna sér 

danska skólaleikfimi sem var í megindráttum sniðin eftir leikfimikerfi Svíans P. H. Ling.  

Dæmi um æfingar sem bættust við íþróttakennsluna eftir þessa ferð Ólafs voru röðunar- og 

flutningaæfingar, ýmsar áhaldalausar líkamsæfingar, nokkrar æfingar í rimlavegg auk 

jafnvægis-, öndunar- og fettingaræfinga, klifæfinga á köðlum og fleira.  Á þessum tíma tóku 

fleiri skólar að kenna leikfimi hjá sér, t.d. Kvennaskólinn í Reykjavík og Flensborgarskóli, 

auk þess sem að fimleikaiðkanir á Eyrarbakka, Eskifirði, Seyðisfirði og Þingeyri hófust í 

kringum aldamótin 1900 (Gils Guðmundsson, 1987:16-17).  

Á seinni hluta 19. aldar komu fram fyrstu íþróttafélögin.  Fyrsta íþróttafélagið sem var 

stofnað var líklega Skotfélag Reykjavíkur sem er stofnað 1867.  Aðstaða skotfélagsins var þar 

sem nú stendur Suðurgata 35, félagsheimili þess fékk fljótlega viðurnefnið Skothúsið og 

dregur Skothúsvegur nafn sitt af því.  Skotfélög voru á þessum tíma stofnuð víða um land og 

eru til heimildir um stofnun skotfélags á Langanesi.  Þannig er ljóst að skotfimi hefur verið 

vinsæl íþrótt.  Glímufélag Reykjavíkur var stofnað árið 1873 en frumkvöðull að stofnun þess 

var Sverrir Runólfsson.  Elsta íþróttafélag hér á landi sem æfði fimleika með áhöldum var 

stofnað á Eskifirði árið 1876.  Árið 1884 var Sundfélag Reykjavíkur stofnað í því skyni að 

halda uppi öflugri sundkennslu í laugunum í Laugarnesi auk þess að styðja og efla 

sundkunnáttu Íslendinga eftir fremsta megni.  Skautafélag Reykjavíkur var stofnað árið 1893 

til eflingar skautaíþróttinni og fyrsta íslenska knattspyrnufélagið var svo stofnað árið 1899 og 

hlaut nafnið Fótboltafélag Reykjavíkur en árið 1915 var nafni þess breytt í Knattspyrnufélag 

Reykjavíkur.  Fleiri íþróttafélög fylgdu svo í kjölfarið um land allt (Gils Guðmundsson, 

1987:19-34). 

Sérmenntaðir íþróttakennarar komu fram á sjónarsviðið upp úr síðustu aldamótum.  Þeir 

létu til sín taka í leikfimikennslu í skólum og hjá æskulýðs- og íþróttafélögum.  Algengt var 

að menntaðir íþróttakennarar höfðu lokið námi sínu í Kaupmannahöfn en ekki var hægt að 
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hljóta slík réttindi hér á landi.  Ingibjörg Guðbrandsdóttir varð fyrsta íslenska konan til að 

gera íþróttakennslu að ævistarfi en hún byrjaði að kenna leikfimi við Barnaskóla Reykjavíkur 

árið 1901.  Hún kenndi m.a. leikfimi við Kennaraskólann frá stofnun hans árið 1908 (Gils 

Guðmundsson, 1987:17-18). 

Eftir því sem að íþróttafélögunum fjölgaði og starfsemi þeirra efldist varð ljóst að 

nauðsynlegt væri að hafa samtök á milli félaganna.  Það þurfti t.d. að samræma keppnisreglur 

og gefa þær út, skipuleggja íþróttamót og kveða upp úrskurði um ágreiningsmál.  Sigurjón 

Pétursson átti frumkvæðið að stofnun Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ) þann 28. janúar 1912. 

Alls tók ÍSÍ upp 16 íþróttagreinar í lög sín til að byrja með, en það voru fimleikar, 

glímur, skíðafarir, skautafarir, sund, skotfimi, boglist, skylmingar, kast, gangur, hlaup, stökk, 

knattleikur, róður, reipdráttur og aflraunir.  Hlutverk Íþróttasambandsins var m.a. að semja 

reglur um allar þær íþróttir sem félög sambandsins stunduðu, hafa eftirlit með öllum 

kappleikjum sem efnt væri til innan sambandsins, leysa úr fyrirspurnum og skera úr 

ágreiningi um íþróttamál, útvega eftir mætti félögum sambandsins áhöld og kennara auk þess 

að greiða fyrir þátttöku íslenskra íþróttamanna af hálfu sambandsins erlendis (Gils 

Guðmundsson, 1987:49-56). 

Í nokkur ár frá stofnun ÍSÍ var mikið talað innan stjórnar þess að um koma upp einhvers 

konar vísi að íþróttaskóla eða kennslu í íþróttum handa ungu og efnilegu fólki sem gæti svo 

sagt til og leiðbeint um íþróttaiðkanir.  Þar sem fjárskortur hamlaði öllum kostnaðarsömum 

framkvæmdum þá var ekki inni í myndinni að hafa fastan skóla heldur einungis námskeið.  

Veturinn 1924-1925 var fyrsta námskeiðið haldið og stóð það yfir í 5 mánuði, frá nóvember 

til mars.  Nemendur námskeiðsins voru 13 talsins og aðalkennari þess var Jón Þorsteinsson.  

Námsgreinarnar voru fimleikar, sund, glíma, frjálsar íþróttir, knattspyrna, Müllersæfingar og 

heilsufræði.  Kennslan var bæði munnleg og verkleg en áhersla var lögð á að nemendur yrðu 

hæfir í að kenna og leiðbeina í þessum íþróttagreinum.  Í kjölfarið gekkst ÍSÍ fyrir slíkum 

íþróttanámskeiðum öðru hvoru og voru þau stundum fjölsótt, t.d. námskeiðið sem haldið var 

veturinn 1926-1927 og var sótt af 33.  Á fjórða áratug 20. aldar voru svo haldin fjölmörg 

námskeið víðs vegar um landið, þar sem helstu kennslugreinar voru sund, knattspyrna og 

frjálsar íþróttir.  Þessi námskeið voru mikil lyftistöng fyrir íslenskt íþróttalíf og þá sérstaklega 

í dreifbýlinu. (Gils Guðmundsson, 1987:77-90). 

Á fimmta áratug 20. aldar færðist ÍSÍ mjög í aukana að því er snerti íþróttakennslu víðs 

vegar um land.  Þau héraðssambönd og íþróttafélög sem íþróttakennararnir nutu, tóku virkan 

þátt í því sem íþróttakennslan hafði í för með sér.  Námskeiðin voru mjög fjölsótt, t.d. sóttu 

alls 980 manns þau knattspyrnu- og handknattleiksnámskeið sem Axel Andrésson hélt eitt 
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árið.  Eftir heimsstyrjöldina síðari hófst svo mikið framfaraskeið íþróttastarfsemi hér á landi.  

Íþróttafélög efldust til athafna þannig að hægt var að ráða góða erlenda og innlenda þjálfara.  

Árangurinn lét ekki á sér standa og blómatími frjálsra íþrótta hófst.  T.d. vakti mikla athygli 

þegar Gunnar Huseby vann fyrstur Íslendinga Evrópumeistaratitil í íþróttum þegar hann 

sigraði í kúluvarpi á EM í Osló árið 1946.  Almennur íþróttaáhugi breiddist mjög út á meðal 

æskufólks og iðkendum almenningsíþrótta fjölgaði til mikilla muna.  Árið 1943 tók 

Íþróttakennaraskóli Íslands (ÍKÍ) til starfa á Laugarvatni en markmið skólans var að útskrifa 

íþróttakennara með góða menntun (Gils Guðmundsson, 1987:114-118). 

Á 6. áratug 20. aldar hélt ÍSÍ áfram að styrkjast og áfram voru haldin fjölmörg námskeið 

á vegum þess.  Þessi áratugur einkenndist af vaxandi þátttöku í ýmsum íþróttagreinum og 

mjög miklum samskiptum við íþróttafólk annarra þjóða.  Íþróttasambönd og jafnvel einstök 

íþróttafélög réðu í auknum mæli til sín erlenda þjálfara.  Knattspyrna var iðkuð af fleirum en 

nokkru sinni fyrr, handknattleikur óx hröðum skrefum auk þess sem frjálsrar íþróttir héldu 

áfram að blómstra.  Vilhjálmur Einarsson hlaut silfur á Ólympíuleikunum í Melbourne 1956 

og vakti það afrek mikla athygli (Gils Guðmundsson, 1987:126-133). 

Snemma á 7. áratug 20. aldar var tekið að vinna markvisst að því að koma upp 

íþróttamiðstöðvum.  Ákveðið var að Laugarvatn væri hentugur staður til reksturs sumarbúða 

og í kjölfarið náðist samkomulag við menntamálaráðuneytið um að haldið yrði áfram 

uppbyggingu Íþróttakennaraskólans á Laugarvatni og honum ætlaður þar staður til 

frambúðar.  Útbúinn var nokkuð fullkominn grasvöllur með hlaupabrautum, kastgryfjum og 

öðrum búnaði fyrir frjálsar íþróttir, tveir handknattleiksvellir og fleira.  Árið 1968 var lokið 

við byggingu heimavistarhússins á Laugarvatni en hún var í eigu ÍSÍ og 

Íþróttakennaraskólans.  Á áttunda og níunda áratugnum var síðan unnið að því að styðja við 

og efla Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni og ÍSÍ lagði metnað sinn í að útskrifa marga vel 

menntaða íþróttakennara árlega (Gils Guðmundsson, 1987:149-176). 

Síðustu 20 ár hefur verið mikill uppgangur í íþróttafræðum á Íslandi.  Í dag er hægt að 

læra til íþróttafræðings bæði í Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur.  Háskóli Íslands 

skilar af sér íþróttafræðingum frá Laugarvatni þar sem lögð er áhersla á að nemendur fái 

víðtæka og góða þekkingu á sviði hreyfingar og heilsu og verði m.a. færir um að efla 

heilsuuppeldi í skólum.  Markmið skólans er að mennta öfluga íþróttakennara og íþrótta- og 

heilsuþjálfara (Háskóli Íslands, e.d.).  Í íþróttafræðum í Háskóla Reykjavíkur er lögð áhersla 

á íþróttir og hreyfingu sem mikilvægan þátt í forvörnum og nemendur eiga að öðlast öfluga 

þekkingu og færni sem þeir eiga að geta miðlað í kennslu, þjálfun, rannsóknum og stjórnun 

(Háskóli Reykjavíkur, e.d.). 
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4. Íþróttaþátttaka pilta og stúlkna 

Þegar íþróttaþátttaka drengja og stúlkna er skoðuð kemur í ljós marktækur munur.  Stelpur 

taka minna þátt í íþróttum en drengir og eru stelpur því síður líklegri en drengir til að ná þeim 

viðmiðum sem sett hafa verið fyrir hreyfingu barna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994:26-27).  

Árið 2003 var til að mynda gerð rannsókn á 9 og 15 ára börnum í Noregi þar sem kom í ljós 

að drengir hreyfðu sig marktækt meira í báðum aldurshópunum.  Stór hópur þátttakendanna 

uppfyllti ekki norskar ráðleggingar um hreyfingu og þá sér í lagi eldri aldurshópurinn 

(Klasson-Heggebo og Anderssen, 2003:293-298).  Í annarri rannsókn, sem gerð var í 

Englandi, náðu 13% barna markmiði um lágmarkshreyfingu eða 193 börn af 1446.  Þar voru 

drengir í miklum meirihluta eða 142 drengir (21,3%) á móti 51 stúlku (6,5%) (Wiles o.fl., 

2008:765-772). 

Sé þetta sett í íslenskt samhengi má benda á að árið 2001 var gerð ítarleg rannsókn um 

hagi reykvískra grunnskólabarna á aldrinum 10-15 ára.  Rannsóknin náði til allra 

grunnskólabarna í Reykjavík á þessum aldri og var svarhlutfallið 86,9%.  Rannsókninni var 

skipt upp í þrjú viðfangsefni; líðan og samskipti, íþróttir og tómstundir og vímuefnaneysla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að helmingur barna á aldrinum 10-15 ára stundaði íþróttir 

eða félagsstarf a.m.k einu sinni í viku.  Boltaíþróttir voru vinsælustu íþróttagreinarnar en um 

30-40% barnanna stunduðu þær þrisvar sinnum í viku eða oftar.  Mun algengara var að 

strákar æfðu boltaíþróttir heldur en stelpur.  Stelpur æfðu fimleika hins vegar meira en 

strákar; 5-8% stelpna stunduðu þá þrisvar sinnum í viku eða oftar á móti 1-5% stráka.  

Munurinn var tiltölulega lítill í hjólaíþróttum en drengir voru aftur líklegri til að stunda þær 

heldur en stelpur; um 10-50% drengja í 5.-8. bekk stunduðu hjólaíþróttir þrisvar sinnum í 

viku eða oftar á móti 2-47% stúlkna.  Ekki var mikill munur á ástundun kynjanna í sundi en 

6-30% barnanna fór í sund þrisvar sinnum í viku eða oftar (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera 

Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002). 

Aðrar svipaðar rannsóknir sem unnar hafa verið á Íslandi sýna allar fram á að mun fleiri 

stúlkur en drengir hreyfa sig sjaldan eða aldrei og á það bæði við um skipulagða og 

óskipulagða íþróttastarfsemi.  Þátttaka beggja kynja minnkar með auknum aldri en þátttaka 

stúlkna virðist minnka hraðar en drengja (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2003). 
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Í rannsókninni Ungt fólk ’92 var m.a. íþróttaþátttaka íslenskra pilta og stúlkna skoðuð.  

Þar kemur fram að mun fleiri piltar en stúlkur iðka íþróttir fimm sinnum í viku eða oftar.  

Mun fleiri stúlkur iðka aldrei íþróttir en svipaður fjöldi pilta og stúlkna iðka íþróttir 1-4 

sinnum í viku.  Þessar niðurstöður eiga jafnt við um 8., 9. og 10. bekk og koma fram hér á 

mynd 2 sem sýnir íþróttaiðkun stráka og stúlkna í þessum bekkjum.   
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Mynd 2 Íþróttaiðkun stráka og stúlkna í 8., 9. og 10. bekk 

Eins og sjá má á myndinni stundar tæplega þriðjungur stráka í 8. bekk íþróttir fimm 

sinnum í viku eða oftar á meðan rúmlega fimmtungur stúlkna gerir slíkt hið sama.  Tæplega 

31% stráka og um 20% stúlkna í 9. bekk stunda íþróttir fimm sinnum í viku eða oftar.  Í 10. 

bekk eru samsvarandi tölur og í 9. bekk. 

Í árgöngunum þremur er munur á þátttöku stráka og stelpna svipaður en hann hækkar 

örlítið með aldri.  Það er ljóst að verulegur munur er á þátttöku stráka og stelpna í íþróttum 

strax í 8. bekk (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994:27-29). 

Á mynd 3 má sjá þátttöku nemenda í 8., 9. og 10. bekk í íþróttafélögum, skipt eftir 

kynjum. 
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Mynd 3 Þátttaka nemenda í 8., 9. og 10. bekk í íþróttafélögum, skipt eftir kynjum 

Eins og myndin sýnir iðkar helmingur stráka og rúmlega 40% stúlkna í 8. bekk íþróttir 

með íþróttafélögum tvisvar sinnum í viku eða oftar.  Um 23% stráka og 18% stúlkna í 9. bekk 

æfa með íþróttafélögum tvisvar til þrisvar í viku.  Hjá sama aldurshópi stunda 23% stráka og 

14% stúlkna íþróttir með íþróttafélögum fjórum sinnum í viku eða oftar.  Í 10. bekk stunda 

22% stráka og 14% stúlkna íþróttir í íþróttafélögum tvisvar til þrisvar í viku.  Hjá sama 

aldurshópi sést að um fimmtungur stráka og liðlega tíundi hluti stúlkna æfir með 

íþróttafélögum fjórum sinnum í viku eða oftar.  Það er því ljóst að þátttaka stráka í íþróttum 

með íþróttafélögum er mun meiri en hjá stelpum í þessum aldurshópi (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 1994:29-32). 

Á mynd 4 má sjá mun á þátttöku stráka og stelpna í 8., 9. og 10. bekk í íþróttum í skóla 

utan skyldutíma og þar koma athyglisverðar niðurstöður í ljós. 
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Mynd 4 Þátttaka stráka og stelpna í 8., 9. og 10. bekk í íþróttum í skóla utan skyldutíma 

Eins og sjá má á myndinni er svipaður munur á kynjunum í árgöngunum þremur í 

íþróttum utan skólatíma og það fer ekki á milli mála að þátttakan er mun tíðari hjá strákum 

heldur en stelpum.  Dæmi um það er að 35% stráka stundar íþróttir á þessum vettvangi 

fjórum sinnum í viku eða oftar á móti um 24% stelpna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994:32-

34). 

Á mynd 5 má sjá þátttöku stráka og stelpna í 8., 9. og 10. bekk í íþróttum sem iðkaðar 

eru án formlegs skipulags.  Það vekur athygli hversu margir taka aldrei þátt í íþróttum utan 

skóla og íþróttafélaga. 
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Mynd 5 Þátttaka stráka og stelpna í 8., 9. og 10. bekk í íþróttum iðkaðar án formlegs skipulags 
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Eins og sjá má á myndinni taka 27% stráka og tæplega þriðjungur stúlkna í 8. bekk aldrei 

þátt í íþróttum utan skóla og íþróttafélaga.  Stelpur sem æfa einu sinni í viku eða sjaldnar eru 

hlutfallslega fleira en piltar sem æfa jafn oft.  Hins vegar gildir það um 38,5% stráka á móti 

25% stelpna að þeir iðka íþróttir sem eru hvorki á vegum skóla né íþróttafélaga tvisvar 

sinnum í viku eða oftar. 

Það er minni munur milli kynjanna í 9. og 10. bekk heldur en í 8.bekk.  Sem dæmi er 

nánast enginn munur á hlutfalli pilta og stúlkna í 10. bekk sem iðkar íþróttir án formlegs 

skipulags tvisvar til þrisvar í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994:35-38). 

Á mynd 6 má sjá hvort strákar og stelpur í 8., 9. og 10. bekk séu að æfa með 

íþróttafélagi, hafi æft en séu hætt eða hvort þau hafi aldrei æft með íþróttafélagi. 
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Mynd 6 Æfingar með íþróttafélögum 

Eins og sést á myndinni æfa töluvert fleiri strákar en stelpur á öllum aldursstigunum með 

íþróttafélagi.  Það sem er athyglisvert er að strax í 8. bekk hafa fleiri stelpur en strákar hætt að 

æfa með íþróttafélagi.  Auk þess virðist þessi þróun halda áfram í 9. og 10. bekk; t.d. hafa 

41,8% stúlkna í 10. bekk hætt þátttöku með íþróttafélagi á móti 32,8% stráka (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994:38-41). 

Af því sem sagt hefur verið hér að framan má ljóst vera að íþróttaþátttaka stúlkna er 

minni en íþróttaþátttaka pilta.  Þessar upplýsingar sýna fram á að ólík gildi séu hjá kynjunum 

í íþróttum sem ýtir undir gildi kynjaskiptrar íþróttakennslu, a.m.k. í 8., 9. og 10. bekk. 
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4.1 Hvað veldur mun á þátttöku pilta og stúlkna í íþróttum? 

Miðað við erlendar og íslenskar rannsóknir þær sem greint var frá í kaflanum hér á undan 

hreyfa drengir sig meira en stelpur og eru þar af leiðandi líklegri til að ná þeim viðmiðum 

sem sett hafa verið um hreyfingu.  Það er talið að skýringar á þessum kynjamun sé að finna í 

skipulögðu íþróttastarfi.  Strákar taka meiri þátt í skipulögðu íþróttastarfi heldur en stelpur 

(Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2003:363-374). 

Það getur haft áhrif á þennan kynjamun að talið er að tengsl séu á milli íþróttaþátttöku og 

karlmennskuímyndar.  Auk þess hafa kynin ólík sjónarmið á hreyfingu og þjónar hún ólíkum 

tilgangi hjá kynjunum.  Dæmi um þetta er að stelpur iðka íþróttir til að auka liðleika og 

stjórna líkamsþyngd sinni.  Þær eru líklegar til að velja sér íþróttir sem eru rólegar og draga 

fram kvenlegan þokka, eða einstaklingsíþróttir þar sem þær hafa félagsskap frá vinkonum 

sínum, t.d. fimleika eða sund.  Strákar stunda íþróttir til að öðlast styrk.  Þeir velja sér gjarnan 

hópíþróttir eða aðrar íþróttir þar sem áhætta er tekin og styrks er krafist, þ.e.a.s. íþróttir sem 

reyna á keppnisskap og karlmennsku þeirra.  Dæmi um íþróttir sem henta þeim eru 

boltagreinar, box og akstursíþróttir (Colley, Berman og Millingen, 2005:1440-1454). 

Talið er viðurkennt að karlmenn stundi íþróttir, þeir séu í forystuhlutverki síns 

íþróttaliðs, séu í sviðsljósinu og fleira í þeim dúr.  Þannig virðast menningarleg áhrif ýta 

undir staðalímynd karla í íþróttum.  Börn vilja líta út eins og fyrirmyndir þeirra í fjölmiðlum 

og því getur reynst auðveldara fyrir stráka að eiga fyrirmyndir sem eru fremstu íþróttamenn 

heims (Colley o.fl., 2005:1440-1454). 

Mörkin á milli leiks og náms eru oft óljós og í sumum tilfellum er óþarfi að greina þar á 

milli.  Það eru ekki allir á einu máli um hvað teljist leikur og mismikil áhersla er lögð á 

fræðilega skilgreiningu hans.  Helstu fræðimenn hafa útskýrt leik sem skemmtun en ekki 

skyldu sem einkennist af virkni, gleði, áhuga og einbeitingu.  Leikur er skapandi en hefur 

enga fyrirfram ákveðna útkomu (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998:170).  Í 

kringum 5 ára aldur sést munur á hópamyndun hjá stelpum og strákum.  Strákar leika sér 

oftar í stærri hópum heldur en stelpur, leika sér á stærra svæði en stelpur og eru oftar í 

skipulögðum leikjum en stelpur gera.  Í strákahópum er meira um keppni, átök og hættu og 

frekar reynt að ná yfirráðum heldur en í stelpuhópum.  Stelpuhópar vinna frekar saman og þar 

er rætt um hlutina.  Það er frekar einkennandi fyrir stelpur heldur en stráka að þær reyna að fá 

sínu framgengt á meðan þær halda samhljóm í hópnum (Maccoby, 2002:55-58). 

Árið 2007 voru birtar tvær rannsóknir sem gerðar voru í tveimur ólíkum löndum og á 

mismunandi tíma, og sýndu kynjamun í leik barna.  Önnur rannsóknin fór fram árið 1983 í 
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Bandaríkjunum og þar kom fram að þykjustuleikur stúlkna einkenndist af heimilishaldi, t.d. 

dúkkuleikjum, á meðan þykjustuleikur drengja einkenndist af krafti og þrótti, t.d. 

ofurhetjuleikjum.  Hin rannsóknin fór fram í Botswana árið 2005.  Í henni kom fram að 

drengir þar í landi léku sér oftar með hluti heldur en stúlkur.  Niðurstöður beggja rannsókna 

sýndu að drengir tóku oftar þátt í hreyfileikjum heldur en stúlkur auk þess sem að drengir 

léku sér af töluvert meiri ákafa heldur en stúlkur (Pellegrini, Dupuis og Smith, 2007:261-

276). 

Carol Gilligan vill meina að kynjamunur sé byggður á hugmyndum um réttlæti og 

umhyggju sem rekja megi til reynslu úr bernsku og þátttöku í mismunandi gerðum leikja í 

æsku.  Að hennar mati læra strákar röksemdir um réttlæti vegna þess að þeir spila kappleiki í 

stórum hópum þar sem líklegt er að aldur sé fjölbreyttur.  Í hópunum kemur fram ágreiningur 

um samskipti og viðhorf til reglna og siðferðis.  Gilligan vill meina að stelpur læri að þær eigi 

að vera umhyggjusamar út frá leikjum sem eru leiknir heima og fara fram í nánum tveggja 

manna hópum.  Þessir leikir innihalda fóstrun, umhyggju og samvinnu (Vaughter, Sadh og 

Vozzola, 1994:85-104). 

Stærri hópar leiða til sterkra tilfinninga og samkeppni milli aðila innan hópsins.  Þar sem 

strákar leika frekar saman í stórum hópum þá sýna þeir frekar keppnisskap heldur en stelpur 

sem leika sér yfirleitt í minni hópum.  Miðað við þessar forsendur þá er keppnisskap strákum 

eðlislægt vegna samskiptanna sem þeir alast upp við innan um jafningja sína og þeir sýna 

meira af því en stelpur (Maccoby, 1988:755-765). 

Keppni hefur þann tilgang að hvetja einstaklinga til ástundunar og framfara auk þess að 

vera þroskandi skemmtun.  Börn hafa gott af því að bera sig saman við jafnaldra sína en 

jafnframt læra að vinna með öðrum í leik.  Með því að taka þátt í keppni geta börn lært 

ýmislegt, t.d. að það er alltaf einhver sem vinnur og einhver sem tapar.  Það er mikilvægt að 

læra að taka sigri jafnt sem tapi (Janus F. Guðlaugsson, 2005:16-18). 

Einn af mikilvægustu þáttum keppnisskaps er að finna jafnvægi á milli sigurvilja og 

frammistöðu.  Það er mjög mismunandi hvað fólk er tilbúið að leggja mikið á sig til að sigra 

en þeir sem hafa mikið keppnisskap leggja sig alla fram til að vinna.  Ef keppnisskapið leiðir 

til þess að einstaklingar leggi sig meira fram í leiknum og að þeir séu hvetjandi geta 

afleiðingar keppnisskapsins haft góð áhrif.  Þetta er þó ekki alltaf raunin því að keppnisskapi 

fylgir oft slæm hegðun og fólk sem er nánast blindað af sigurvilja á það jafnvel til að meiða 

andstæðinga til að vinna eða öskrar og skammast í öðrum þegar illa gengur.  Þetta viðmót 

getur dregið verulega úr árangri í keppni og leik.  Það er því ljóst að keppnisskap hefur mikið 

um það að segja hvernig úrslit fara í keppni eða leik (Ryska, 2003:273-293). 
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Almennt er talið að strákar eigi auðveldara með að tileinka sér keppnisskap heldur en 

stelpur.  Þetta getur haft áhrif á keppni þar sem vinna þarf saman vegna þess að um ólík 

keppnisskap er um að ræða hjá kynjunum (Maccoby, 1988:755-765). 
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5. Aðferðarfræði 

Rannsóknin sem ég framkvæmdi fyrir þessa ritgerð hafði þann tilgang að athuga skoðanir 

íþróttakennara á kynjaskiptri íþróttakennslu.  Eigindlegar aðferðir voru notaðar við 

framkvæmd rannsóknarinnar en slíkar rannsóknir hafa það að markmiði að lýsa og auka 

skilning á því sem rannsakað er hverju sinni (Donalek og Soldwisch, 2004:356). 

Stuðst var við djúpviðtöl við framkvæmd rannsóknarinnar.  Djúpviðtöl eru ein gerð 

eigindlegra rannsókna en við framkvæmd slíkra viðtala er oftast stuðst við opnar spurningar 

sem og aðrar sem vakna í samtali spyrjanda og viðmælanda (DiCicco-Bloom og Crabtree, 

2006:36).  Slík viðtöl bjóða spyrjenda upp á innihaldsrík svör þar sem verið er að ræða maður 

á mann.  Það býður jafnframt upp á það að svörin verða oft persónuleg og gefa góða innsýn í 

viðhorf og skoðun viðmælanda á viðfangsefninu (DiCicco-Bloom og Crabtree, 2006:315). 

Eins og í flestum rannsóknum þá eru vissir hlutir sem ber að varast og það sama gildir 

um djúpviðtöl.  Helstu ókostir djúpviðtala eru að erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum þar 

sem úrtakið er oft lítið.  Niðurstöður slíkra viðtala geta verið ósannar ef að hlutlægni 

spyrjanda hefur áhrif á svör viðmælandans.  Skoðanir, álit og tilfinningar spyrjandans geta 

haft áhrif á viðhorf og svör viðmælandans.  Auk þess er afar mikilvægt að þeir sem eru í 

úrtakinu hafi góða þekkingu og kunnáttu á því sem um er að ræða.  Fleira sem getur haft 

slæm áhrif á rannsóknina er t.d. skortur á trausti viðmælanda á rannsakanda, skekkt úrtak og 

tímaskortur (Myers og Newman, 2006:4-5). 

5.1 Aðferð og markmið 

Tekin voru viðtöl við þrjá íþróttakennara sem starfa allir eftir mismunandi kerfum í skólum 

sínum.  Það skilyrði sem þeir urðu að uppfylla var að vera menntaðir íþróttafræðingar sem 

kenna eftir ólíkum kerfum í sínum skóla.  Einn af þeim kennir íþróttir ekki kynjaskipt og 

hefur kennt íþróttir í 6 ár í nokkrum skólum víðsvegar um landið.  Hann hefur nokkra reynslu 

af kynjaskiptri íþróttakennslu í gegnum forfallakennslu í hálfan vetur.  Annar kennir bæði 

kynjaskipt og blandað en hann hefur 30 ára starfsreynslu í þremur skólum.  Sá þriðji hefur 

mikla reynslu af kynjaskiptri íþróttakennslu en í vetur kennir hann ekki kynjaskipt nema að 

hluta til.  Sá hefur kennt íþróttir í 25 ár við sama skólann.  Þessir íþróttafræðingar voru valdir 

vegna þess að þeir kenna eftir ólíkum kerfum í skólum sínum og hafa allir fjölbreytta reynslu, 
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hafa kennt kynjaskipt og ekki kynjaskipt.  Þar sem um er að ræða upplifun og persónulegt 

mat viðmælenda á rannsóknarefninu þá njóta viðmælendur nafnleyndar.  Sá sem kennir 

íþróttir bæði kynjaskipt og blandað verður hér eftir kallaður A, sá sem kennir ekki kynjaskipt 

nema að hluta til verður kallaður B og að lokum verður sá sem ekki kennir kynjaskipt 

kallaður C.  Allir þrír íþróttafræðingarnir tóku vel í beiðni um viðtöl og voru viðtölin tekin í 

skólum þeirra dagana 15. og 16. apríl.  Hvert viðtal tók tæpan hálftíma. 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða skoðanir íþróttafræðingar hafa á 

kynjaskiptri íþróttakennslu, hvort þeir séu sáttir með kerfið í skólunum þeirra, hverju þeim 

finnist kynjaskipt íþróttakennsla skila, hvort það eigi að kynjaskipta allri íþróttakennslu í 

grunnskólum og hvaða kerfi þeir halda að stuðli að sem bestri virkni í íþróttakennslu. 

Í viðtölunum var stuðst við ákveðinn umræðuefnalista sem innihélt staðlaðar spurningar 

auk nokkurra óstaðlaðra spurninga. 

Stöðluðu spurningarnar voru: 

• Ertu sáttur með það kerfi sem skólinn býður upp á nú í vetur og af hverju? 

• Veistu hvaða rök lágu að baki því að þetta kerfi var tekið upp nú fyrir þennan vetur? 

• Hverju finnst þér kynjaskipting skila í íþróttatímum? 

• Finnst þér að það eigi að vera kynjaskipt í allri íþróttakennslu, í öllum bekkjum 

grunnskóla? 

• Hvaða kerfi heldur þú að stuðli að sem bestri íþróttakennslu í grunnskóla? 

 

Viðtölin voru tekin upp á diktafón og skrifuð niður í heild í tölvu.  Unnið var úr öllum 

viðtölunum þannig að þeim var skipt í þemu og þau svo borin saman.  Þannig kom í ljós 

samræmi eða misræmi í svörum viðmælenda. 

Það er ekki hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn þar sem hún er með mjög litlu þýði 

sem og úrtaki.  Það gefur augaleið að niðurstöður þessarar rannsóknar eru því ekki lýsandi 

fyrir stétt íþróttafræðinga almennt.  Rannsóknin er framkvæmd í þeim tilgangi að lýsa 

persónulegri upplifun viðmælenda á kynjaskiptri íþróttakennslu.  Með því fæst vonandi eftir 

sem áður innsýn í nútíma íþróttakennslu og hvort kynjaskipta eigi íþróttakennslu í 

grunnskólum.  Hér er um persónulegt mat að ræða og frásagnir af upplifun viðmælenda á 

þeim atriðum sem fjallað er um. 
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður þeirrar könnunar sem framkvæmd var 

fyrir gerð þessa verkefnis.  Viðtölin verða þemagreind, tekinn verður fyrir einn þáttur í einu 

og tekið verður saman það helsta sem hver og einn hafði um hann að segja.  Minnt skal á að 

hér er um persónulegt mat að ræða og frásagnir af upplifun viðmælenda á þeim atriðum sem 

fjallað er um.  Eins og áður var nefnt njóta viðmælendurnir nafnleyndar og bera hér með 

nöfnin A, B og C.  Sá sem kennir íþróttir bæði kynjaskipt og blandað verður kallaður A, sá 

sem kennir ekki kynjaskipt nema að hluta til verður kallaður B og að lokum verður sá sem 

ekki kennir kynjaskipt kallaður C. 

6.1 Ánægja íþróttakennara með ríkjandi kerfi í íþróttakennslu í 

þeirra skóla 

Mismunandi svör fengust við spurningunni hvort viðmælandi væri sáttur með það kerfi sem 

viðgengst í skólum þeirra og af hverju.  Einn af þeim svaraði umsvifalaust neitandi en það er 

sá sem kennir ekki kynjaskipt nema að hluta til, eða kennari B.  Hann orðaði það svo: 

Nei.  Maður finnur einmitt mikið fyrir þessu núna í vetur vegna þess að ég var orðinn vanur 

að kenna íþróttir kynjaskipt.  Þetta er miklu verra og þetta hefur verið að mínu mati 

gríðarlega erfiður kennsluvetur.  Dæmi um það er að kennsluáætlunin þarf helst að vera 

tvöföld, það er að segja að það þarf að vera tvöfalt prógramm fyrir flesta tíma þar sem ég 

reyni að aðskilja kynin eins og ég get.  Þetta gengur svosem alveg upp þegar ég legg upp 

með almennar líkamsæfingar, stöðvaþjálfun, teygjur og þrekæfingar þar sem allir eru að 

vinna á sama grundvelli.  Um leið og íþróttakennslan býður upp á líkamlega snertingu og 

annað, þá er hreinlega vonlaust að hafa bæði kynin saman. 

Eins og áður var getið þá hefur þessi sami kennari mikla reynslu af kynjaskiptri 

íþróttakennslu.  Þegar hann var spurður út í rökin fyrir því að stokkað var upp í kerfinu fyrir 

þennan vetur og hætt að kynjaskipta íþróttakennslunni þá beindi hann spjótum sínum að 

skólastjórnendum sem voru að einfalda stundatöflugerð.  Hann sagði m.a.: 

Það var komin upp ákveðin krísa varðandi stundatöflu og það flækti málið að setja tvo bekki 

saman í leikfimi eins og það var gert áður til að geta kennt kynjaskipt.  Án þess að hugsa út í 

afleiðingarnar þá var þessu kerfi skellt á í vetur.  Við íþróttakennararnir náðum þó að 
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minnka tjónið með því að ná að laga kerfið aðeins og fáum því að kenna okkar íþróttir 

kynjaskipt að hluta til.  Þess vegna höfum við góðan samanburð, til dæmis er ég einn daginn 

að kenna stórum bekk saman í íþróttum á meðan að næsti tími sem ég kenni er kynjaskiptur.  

Það er bara svart og hvítt, munurinn á virkninni er þvílíkur kynjaskiptingunni í hag.  Auk 

þess er miklu þægilegra fyrir mig sem kennara að fá meira út úr hópnum sem er 

kynjaskiptur. 

Það fer ekki á milli mála að þessi sami kennari er með ákveðnar skoðanir varðandi 

íþróttakennsluna í skólanum.  Hann vill fá að aðgreina kynin í íþróttunum og bendir á að 

hann sé með góðan samanburð þegar hann kennir tvo tíma í röð, sá fyrri er blandaður en hinn 

er kynjaskiptur.  Rökin sem hann færir fyrir því er að virknin er mun meiri í tímanum sem er 

kynjaskiptur auk þess sem að það sé þægilegra fyrir hann að ná til nemenda. 

Íþróttafræðingurinn sem kennir jafnt kynjaskipt og blandað, kennari A, var mjög 

ánægður með kerfið sem viðgengst í skólanum hans.  Kerfið er nú í vetur prófað í fyrsta sinn 

en áður fyrr var ekki kynjaskipt.  Kerfið er þannig uppbyggt að fyrstu 5 bekkirnir eru saman í 

íþróttatímum.  Í 6. bekk og upp úr er annar íþróttatíminn kynjaskiptur en hinn ekki, en auk 

þess er sundið kynjaskipt.  Á meðan strákahópurinn er í leikfimi þá er stelpuhópurinn í sundi 

og öfugt.  Hann segir veturinn hafa verið mjög góðan upp á virknina hjá báðum kynjum í 

íþróttatímunum.  Hann orðaði það svona:  

Já ég er mjög sátt með þetta kerfi, því að þetta hefur haft mjög góð áhrif á virknina í 

boltaíþróttum og það á við um bæði kynin.  Rökin fyrir því að þessu var breytt var að okkur 

fannst kominn tími til að aðskilja kynin í boltagreinunum.  Það er mín reynsla að stelpurnar 

fara svolítið inn í skel þegar þær eru innan um stráka í boltagreinunum.  Við notum því 

tímana sem eru kynjaskiptir til að stunda boltagreinar á meðan meira er um stöðvaþjálfun og 

leiki þegar hópurinn er blandaður. 

Þessi íþróttafræðingur var langjákvæðastur gagnvart kerfi skólans af viðmælendunum 

þremur.  Sá þriðji, sá sem kennir ekki kynjaskipt, kennari C, var nokkuð sáttur með kerfið í 

sínum skóla.  Hann benti á að skólinn sem hann kennir í er fámennur og aðeins með eina 

bekkjardeild í hverjum bekk.  Auk þess gerði hann grein fyrir kostum og göllum á kerfi 

skólans.  Hann orðaði það svo: 

Ég er nokkuð sáttur með kerfið.  Í mínum skóla er t.d. bara ein bekkjardeild í hverjum 

árgangi sem gerir kynjaskiptingu nokkuð erfiða.  Það þyrfti þá að hafa allavega tvo bekki 

saman í íþróttum sem gerir stundatöflugerð oft erfiða og margt fleira sem spilar þar inní.  
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Hvort það eigi að kynjaskipta eða ekki í íþróttakennslu getur farið mikið eftir aðstæðum 

myndi ég segja. 

Það jákvæða sem ég tek út úr því að hafa kerfið eins og það er í vetur er að þetta er í raun í 

eina skiptið sem bekkurinn gerir eitthvað hreyfingarlegt saman og það getur bundið bekkinn 

vel saman og hjálpað til að skapa góðan bekkjarmóral.  En auðvitað virkar kerfið 

mismunandi á bekkjarhópa.  Sumar stelpur njóta sín mjög vel með strákunum og leggja sig 

gríðarlega mikið fram í tímum hjá mér á meðan einhverjar draga aðeins úr virkninni innan 

um strákana.  Eins finnst mér stundum að íþróttastrákar fái ekki eins mikið út tímunum og 

hægt er þegar farið er í íþróttir sem innihalda mikla snertingu. 

Þegar svörin eru dregin saman kemur í ljós mismunandi ánægja með kerfi skólanna, 

kennarar A og C voru ánægðir með kerfið sem þeir kenna eftir á meðan kennari B var ekki 

sáttur.  Eins og áður hefur komið fram þá kennir kennari B ekki kynjaskipt nema að hluta til, 

kennari A kennir bæði kynjaskipt og blandað en kennari C kennir ekki kynjaskipt.  Allir 

viðmælendurnir voru sammála um að íþróttakennslu sem inniheldur snertingu sé erfitt að 

kenna með bæði kynin innanborðs.  Í einum skólanum var ákveðið að kynjaskipta í 

boltagreinunum en í þeim greinum er oftar en ekki mikil líkamleg snerting. 

6.2 Hverju skilar kynjaskipting í íþróttatímum? 

Nokkuð ítarleg svör fengust við spurningunni hverju kynjaskipting skilar í íþróttatímum.  

Kennari B sagði: 

Hjá stelpum skilar það í miklu betri mætingu en annars.  Margar stelpur eiga auðveldara að 

mæta í leikfimi þegar þær vita að þær eiga að mæta með stelpum en ekki strákum.  Eins 

skapast miklu betri samskipti á milli kennarans og stelpnanna þegar stelpurnar eru lausar við 

strákana.  Þær ná miklu betri einbeitingu í íþróttatímum og virknin verður allt önnur en 

annars.  Þær draga sig ekki inn í skel þegar strákarnir eru ekki að horfa eða eru með þeim í 

æfingum og leikjum.  Þær eru miklu afslappaðri og rólegri og líður einfaldlega miklu betur. 

Gagnvart strákunum þá verður álagsstigið miklu meira við þeirra hæfi en annars.  Þegar þeir 

eru með stelpum í leikjum og æfingum þá þurfa þeir oft að draga af sér.  Kraftmiklir strákar 

kunna ekki við að tækla einhverja stelpu í fótbolta, troða yfir þær í körfubolta, slá í 

badminton af fullum krafti, smassa í blaki og margt fleira.  Með kynjaskiptingu þá hækkar 

álagsstigið mikið hjá strákunum og þeir fá miklu meira út úr tímunum en annars.  Þetta 

gildir jafnt um leikfimistíma og sundtíma. 
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Hann bætir við að í unglingabekkjunum getur feimni gagnvart hinu kyninu haft mikil 

áhrif á virkni í tímum.  Hann útskýrir mál sitt þannig: 

...Það vita það náttúrulega allir sem vilja vita það að frá aldrinum 11-16 ára eru flestir 

krakkar nokkuð viðkvæmir fyrir sjálfum sér en eru hins vega þokkalega brattir gagnvart sínu 

eigin kyni sem mótast af því að það eru allir á svipuðum slóðum.  Þegar kemur að því að hitt 

kynið kemur inn í viðkvæm mál eins og ýmsar hreyfingar í leikfimi þá dregur það máttinn úr 

mjög mörgum.  Það má bæta við þetta að hjá stelpum koma inní t.d. blæðingar og annað sem 

stelpur eiga oft mjög erfitt að ræða við íþróttakennara þegar strákar eru nálægt.  Af minni 

reynslu þá getur slíkt haft mikil áhrif á mætingu stelpna í íþróttatíma.  Þegar stelpur fá að 

vera án strákanna í íþróttum þá eru svona mál miklu auðveldari og stelpur eru óhræddar að 

tala við íþróttakennarann fyrir framan allan hópinn.  Þetta hef ég allavega upplifað á mínum 

langa íþróttakennaraferli. 

Þegar sama spurning var borin undir íþróttafræðinginn sem að kennir jafnt kynjaskipt og 

blandað (kennara A) þá fékk ég eftirfarandi svar: 

Mér finnst stelpurnar njóta sín miklu betur í boltagreinunum og taka miklu meiri þátt í þeim 

þegar þær fá að vera án strákanna.  Ég skynja miklu meiri gleði í tímum hjá stelpunum þegar 

þær fá að vera þær sjálfar.  Það sama á við um strákana.  Tímarnir ganga miklu betur þegar 

lagt er upp með boltaíþróttir þegar einungis sama kyn er að keppa sín á milli.  Ástæðurnar 

eru fyrst og fremst að strákarnir eru sterkari og kraftmeiri og það hefur töluverð áhrif á 

virkni stelpna ef þær eiga að vera með þeim í boltagreinum, strákar þurfa þá ekki að halda 

aftur af sér.  Það verða síður slys og fleira.  Þegar komið er upp í 5. bekk og upp úr þá 

verður stöðugt meiri líkamlegur munur á kynjunum og því nauðsynlegt að skipta þessu upp 

að einhverju leyti.  Í sundinu verður miklu betri einbeiting hjá unglingastiginu þegar 

strákarnir eru lausir við hitt kynið og öfugt, en áhrifin eru ekki þau sömu hjá yngri 

bekkjunum. 

Kennari C hafði prófað að kynjaskipta sundkennslunni hjá unglingastiginu fyrir nokkrum 

árum þar sem mætingin hjá stelpunum þótti ekki nægilega góð.  Um útkomuna af 

skiptingunni sagði hann: 

Áhrifin voru ekki þau sem við vonuðumst eftir og það breytti mjög litlu að kynjaskipta.  

Flestar þær stelpur sem voru ekki að mæta með strákunum, mættu heldur ekki með 

stelpunum og hafði þetta því ekki teljandi áhrif. 

Um áhrif kynjaskiptingar í íþróttatímum hafði hann eftirfarandi að segja: 
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Ég tel að kynjaskipt íþróttakennsla hafi jákvæð áhrif á virkni stelpna og þá sérstaklega á 

unglingastiginu.  Stelpur á þessum aldri eiga það til að draga sig til hlés þegar þær eiga að 

vera með strákum í íþróttum sem innihalda snertingu.  Þær njóta sín hins vegar betur í sömu 

greinum þegar þær eru innan um aðrar stelpur.  Fyrir strákana þá fá þeir oft meiri keppni en 

annars. 

Hann tekur fram að kynjaskipting geti skilað miklu í ákveðnum greinum. Hann segir svo: 

Það fer samt eftir því hvað lagt er upp með í íþróttatímum hvort kynjaskipting hefur teljandi 

áhrif á virkni.  Dæmi um það er að í fótbolta finnst mér kynjaskipting nauðsynleg fyrir 

virknina í tímum.  Þetta á við þær greinar sem fela í sér hörku og snertingu.  Stelpurnar 

draga sig oft til hlés í slíkum greinum ef að þær eiga að glíma við strákana enda þeir oft 

hraustari. 

Þegar svör viðmælendanna þriggja eru borin saman er óumdeilanlegt að svörin eru 

keimlík að mörgu leyti.  Allir þrír nefna það hversu mikið stelpurnar njóta sín betur og 

virknin hjá þeim verður betri þegar þær fá að vera einar í greinum sem innihalda snertingu og 

kraft.  Allir færa sömu rökin fyrir því; strákarnir eru almennt hraustari en stelpurnar.  Það 

sama gildir um strákana; allir viðmælendurnir eru sammála um að tímarnir verði meira við 

þeirra hæfi þegar þeir eru án stelpnanna, a.m.k. í þeim greinum sem innihalda snertingu.  

Kennari B var sá eini sem minntist á það sem kost fyrir kynjaskipta íþróttakennslu að hún 

kemur í veg fyrir að feimni gagnvart hinu kyninu hafi áhrif á virkni í tímum.  Kennarar A og 

B fullyrða að sundkennsla sé betri í unglingastiginu með því að hafa kennsluna kynjaskipta, 

það hafi jákvæð áhrif á einbeitingu í tímum og fleira í þeim dúr, á meðan kennari C segir að 

hans reynsla sé að það hafi ekki endilega áhrif til góðs. 

6.3 Á að kynjaskipta allri íþróttakennslu í öllum bekkjum 

grunnskóla? 

Ég fékk ólík svör þegar ég spurði viðmælendur mína hvort það ætti að kynjaskipta allri 

íþróttakennslu í öllum bekkjum grunnskóla.  Kennari B var með mjög ákveðna skoðun á 

þessu málefni.  Hann hafði þetta um málið að segja: 

Já.  Það lokar hins vegar ekkert á það að einstaka sinnum er hægt að blanda kynjunum 

saman, t.d. fyrir jól er hægt að hafa allan hópinn saman í jólaleik og fleira.  Þá eru aðrar 

forsendur, stutt í einhverja hátíð og fleira í þeim dúr.  
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Ég er hins vegar ekki í minnsta vafa og ég skal tækla hvern þann sem að heldur öðru fram að 

það á að hafa kynin aðskilin í allri íþróttakennslu.  Stundum er því borið við að það sé 

þroskandi fyrir kynin að hafa þau saman í íþróttatímum.  Þetta er að mínu mati bara bull, 

það er ekkert þroskandi að draga úr því sem mann langar til að gera.  Í íþróttakennslu á það 

ekki við að það geti verið þroskandi fyrir einstakling að halda aftur af sér til að aðrir njóti sín 

betur.  Að sjálfsögðu gildir þetta á öðrum vígstöðvum eins og í mannlegum samskiptum.  

Það má því kannski færa það frekar í tengslum við bóklega kennslu en að mínu mati gilda 

önnur lögmál um íþróttir.  Í minni íþróttakennslu þá reyni ég að fá sem mesta virkni úr sem 

flestum og mér finnst augljóst að það fæst með því að hafa kynin aðskilin. 

Þegar ég spurði hann út þetta nánar þá kom hann með nokkur dæmi máli sínu til 

stuðnings.  Þetta voru dæmi sem hann hafði upplifað úr sinni 25 ára reynslu sem 

íþróttakennari, hann orðaði það svo: 

Ég spyr, hvernig á kraftmikill íþróttastrákur sem er 70 kíló að spila körfubolta við stelpu 

sem er 40 kíló?  Þetta passar bara einfaldlega ekki saman og er hvorki gott fyrir strákinn eða 

stelpuna.  Þetta er enginn vafi í mínum huga og hefur aldrei verið. 

Annað dæmi er að í fyrra þá vorum við með kynjaskipta íþróttakennslu í öllum skólanum 

fyrir utan einn bekk í 10. bekk sem stóð út af.  Ákveðið var að hafa allan þann bekk saman í 

leikfimi og sundi.  Þetta var hræðileg ákvörðun því að þetta var versti bekkurinn sem 

hugsast getur til að kenna saman.  Strákarnir voru afreksstrákar og allir að æfa einhverja 

íþrótt á meðan stelpurnar yfirhöfuð höfðu afar takmarkaðan áhuga á hreyfingu og íþróttum.  

Þessir tímar voru hreinlega martröð fyrir mig að kenna.  Þegar líða tók á veturinn var ég 

búinn að semja við nokkrar af stelpunum um að þær skyldu labba saman ákveðinn hring 

utan íþróttahússins þar sem þær kusu það miklu frekar heldur en að þurfa að vera með aðal 

íþróttajöxlum skólans. 

Að lokum nefndi hann dæmi sem tengist feimni í tengslum við blæðingar hjá stelpum 

gagnvart strákunum.  Hann sagði: 

Enn eitt dæmið er að eitt sinn þegar ég kenndi ekki eftir kynjaskiptu fyrirkomulagi, þá mætti 

stelpa í íþróttatíma hjá mér sem var á blæðingum.  Hún mætti í base – lituðum síðbuxum og 

það sem gerðist var að það blæddi í gegn.  Því miður voru það strákarnir sem sáu þetta fyrst.  

Afleiðingarnar voru hræðilegar, stelpan mætti ekki í hálfan mánuð í leikfimi og fleira.  Ég er 

ekki í nokkrum vafa um að þetta mál hefði farið öðruvísi ef að stelpurnar hefðu verið án 

strákanna. 
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Þegar ég bar spurninguna undir kennara A komu aðrar skoðanir í ljós.  Hann hafði þetta 

um málið að segja: 

Nei mér finnst alveg nóg að byrja að skipta kynjunum í 5. bekk.  Það er ekki nauðsynlegt að 

gera það í fyrstu bekkjunum.  Auk þess þá vil ég ekki hafa alveg kynjaskipt, það er gott að 

hafa kynin saman í einn tíma en kynjaskipt í hinum. 

Þegar ég bað hann um rök fyrir sínu máli þá stóð ekki á svarinu: 

Í fyrstu bekkjunum er ekki eins mikill styrktarmunur á strákum og stelpum eins og hjá eldri 

bekkjunum.  Það getur verið þroskandi fyrir yngri krakkana að fá að taka þátt með hinu 

kyninu.  Hjá 6. bekk og upp úr verður styrktarmunurinn meiri á kynjunum og þá er 

nauðsynlegt að kynjaskipta að einhverju leyti, sérstaklega í boltagreinum.  Það útilokar þó 

ekki að kynin geti verið saman í leikjum og æfingum. 

Kennari C tók í svipaðan streng og kennari A og hafði þetta um málið að segja: 

Nei, ég sé ekki mikinn tilgang með því að kynjaskipta íþróttakennslu á yngsta stiginu.  Frá 

6. bekk og upp úr má hafa kynjaskipt en ekki fyrr. 

Þegar ég bað um rök fyrir þessari skoðun þá sagði hann svo: 

Að mínu mati er ekki nauðsynlegt að kynjaskipta á yngsta stiginu þar sem að þar eru flestir á 

svipuðum slóðum.  Frá 6. bekk má kynjaskipta en ekki nema að hluta til.  Ég vil meina að 

þegar bekkur gerir eitthvað hreyfingarlegt saman, eins og leiki, þá getur það þjappað 

bekknum saman og það hjálpar mörgum að líða vel.  Með því að kynjaskipta þá njóta kynin 

sín betur í leikjum eins og fótbolta, körfubolta, handbolta og greinum sem krefjast 

snertingar. 

Þegar svörin eru borin saman kemur í ljós að kennarar A og C svöruðu báðir neitandi 

hvort eigi að kynjaskipta allri íþróttakennslu í grunnskólum.  Kennari B var með aðra skoðun 

og svaraði spurningunni umsvifalaust já.  Hver og einn færði rök fyrir sínu máli og því ljóst 

að íþróttafræðingar hafa mismunandi skoðanir á þessu málefni. 

6.4 Hvaða kerfi stuðlar að bestri virkni í íþróttakennslu í 

grunnskólum? 

Eins og áður var getið hafa viðmælendurnir töluverða reynslu af íþróttakennslu í 

grunnskólum.  Ekki voru allir með sama kerfið í huga og ljóst að kerfið sem þeim fannst best 
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var ekki endilega við lýði í skólanum þeirra.  Kennari B er á þeirri skoðun að kynjaskipta eigi 

allri íþróttakennslu, í öllum bekkjum grunnskóla.  Hann hefur kennt kynjaskipt í mörg ár en í 

vetur kennir hann ekki kynjaskipt nema að hluta til.  Hann var stuttorður en hafði þetta um 

málið að segja:   

Að mínu mati á að vera kynjaskipt í allri íþróttakennslu hvort sem um er að ræða sund eða 

leikfimi.  Það er ekkert flóknara en það. 

Kennari A hefur aðra skoðun á íþróttakennslu.  Að hans mati er best að nota kerfið sem 

notað er í skólanum hans, þ.e.a.s. ekki kynjaskipt nema í efri bekkjunum og þá til skiptis við 

blandað.  Annar íþróttatíminn í vikunni er þá kynjaskiptur en hinn ekki.  Hann orðaði það 

svo: 

Ég er búin að kenna í 30 ár og mér finnst kerfið sem við erum að nota núna það besta sem ég 

hef notað.  Ég tel alveg óþarfa að kynjaskipta fyrr en í 6. bekk og ég er á því að óþarfi sé að 

kynjaskipta í allri íþróttakennslunni.  Það er mjög gott að hafa sundið kynjaskipt í eldri 

bekkjunum, það stuðlar að góðri virkni.  Í leikfiminni þá vil ég hafa annan tímann 

kynjaskiptan en hinn ekki.  Það er gott fyrir nemendur að vera aðeins með hinu kyninu í 

íþróttatímum en þá má ekki vera of mikið um snertingu.  Það er gott að leggja upp með 

stöðvaþjálfun og leiki þegar bekkurinn er blandaður en um leið og stunda á boltaíþróttir þá á 

að kynjaskipta.  Ástæðan fyrir því er að líkamlegur munur á kynjunum er slíkur að það 

hentar ekki upp á virkni hvers og eins. 

Kennari C svipaðan streng.  Hann vill kynjaskipta eldri bekkjunum til helmings en hann 

er ekki á því að kynjaskipta yngri bekkjunum.  Hans orð voru: 

Að mínu mati eiga kynin að vera saman í leikfimi og sundi fyrstu fimm bekki grunnskólans.  

Eftir það má kynjaskipta en þá myndi ég vilja hafa annan leikfimistímann kynjaskiptan en 

hinn ekki.  Að mínu mati má sundið vera blandað allan grunnskólann. 

Þegar svörin eru dregin saman þá kemur í ljós að tveir af íþróttafræðingunum eru með 

keimlík kerfi í huga á meðan einn sker sig úr.  Það voru A og C sem voru með svipað kerfi í 

huga á meðan B skar sig úr.  Eini munurinn á kerfi kennara A og C var að kennari A vildi 

hafa sundið kynjaskipt á meðan kennari C vildi hafa sundið blandað.  Kennari B skar sig úr 

en hann vill hafa alla íþróttakennslu kynjaskipta í grunnskólum.  Athyglivert er að aðeins 

kennari A kennir eftir kerfinu sem hann vill helst sjá í grunnskólum. 
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6.5 Samantekt 

Niðurstöður könnunarinnar sýna fram á að tveir af þremur íþróttafræðingum voru sáttir með 

kerfið sem þeir kenna eftir en einn var ósáttur.  Sá sem var ekki sáttur með kerfið sitt kennir 

ekki kynjaskipt nema að hluta til.  Rökin hans voru þau að vonlaust væri að kenna báðum 

kynjunum saman t.d. þegar íþróttakennslan býður upp á líkamlega snertingu. 

Könnunin sýnir fram á að kynjaskipt íþróttakennsla skili betri virkni en annars í greinum 

sem innihalda snertingu.  Stelpur njóta sín betur og virknin verður betri þegar þær fá að vera 

einar í greinum sem innihalda snertingu og kraft.  Rökin fyrir því er að strákarnir eru almennt 

hraustari en stelpurnar.  Þegar strákarnir eru án stelpnanna í greinum sem innihalda snertingu 

þá verða íþróttatímarnir meira við þeirra hæfi heldur en annars.  

Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á mismunandi svör íþróttafræðinga við 

spurningunni hvort kynjaskipta ætti allri íþróttakennslu í öllum bekkjum grunnskóla.  Tveir af 

þremur svöruðu spurningunni neitandi á meðan einn svaraði játandi.  Hver og einn færði rök 

fyrir sínu máli og því ljóst að íþróttafræðingar hafa mismunandi skoðanir á þessu málefni. 

Könnunin sýndi fram á að tveir af íþróttafræðingunum voru með keimlík kerfi í huga 

þegar þeir voru beðnir um að útskýra hvaða kerfi stuðli að bestri virkni í íþróttakennslu.  Einn 

íþróttafræðingurinn vildi hafa alla íþróttakennslu kynjaskipta en allir vildu hafa einhverja 

kynjaskiptingu í draumakerfinu sínu.  Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á að aðeins 

einn af viðmælendunum kennir eftir kerfinu sem hann vill helst sjá í grunnskólum. 
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7. Umræður 

Íþróttafræðingar geta haft mismunandi skoðanir á því hvernig íþróttakennsla eigi að fara 

fram.  Margt getur haft áhrif á skoðanir þeirra, t.d. reynsla þeirra og nám.  Allir eiga það 

vonandi sameiginlegt að vilja höfða til sem flestra nemenda og því mikilvægt að bjóða upp á 

íþróttakennslu sem virkjar nemendur í heild mjög vel.  Mikilvægi hreyfingar er gríðarlegt 

fyrir alla, í nútíma þjóðfélagi er mikið um kyrrsetu og því mikilvægt að hafa íþróttakennsluna 

góða í grunnskólum. 

Hér verða settar fram vangaveltur um niðurstöður rannsóknarinnar.  Ég mun útskýra mitt 

mat á svörum viðmælenda og túlka þeirra eigin orð.  Að auki mun ég tengja svör viðmælenda 

við fræðin. 

7.1 Ánægja íþróttakennara með ríkjandi kerfi í íþróttakennslu í 

þeirra skóla 

Það er mikilvægt að líða vel í starfi sínu og það gildir almennt fyrir öll störf.  Að mínu mati er 

mjög mikilvægt fyrir íþróttakennara að fá að koma sínum hugmyndum á framfæri varðandi 

vinnuaðstöðu sína ef að þeim finnst einhverju ábótavant.  Íþróttafræðingar eru mismunandi, 

en allir hljóta að vera sammála um að þeir vilja höfða til sem flestra nemenda sinna. 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að bjóða skuli nemendum sömu tækifæri óháð uppruna, 

trú, litarhætti, fötlun eða kyni.  Þar með er ekki endilega verið að tala um sömu verkefni fyrir 

alla heldur þjónustu og nám sem nýtist hverjum og einum.  Grunnskólinn á að stuðla að 

menntun hvers og eins og nemendur eiga rétt á verkefnum og viðfangsefnum við hæfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:9). 

Það getur verið mismunandi hvaða kerfi hentar hverjum og einum íþróttafræðing, á 

meðan einum finnst best að höfða til kynjaskipts hóps þá finnst öðrum kannski betra að höfða 

til blandaðs hóps. 

Það kom mér á óvart að einn viðmælanda minna svaraði spurningunni umsvifalaust 

neitandi um hvort hann væri sáttur með það kerfi sem skólinn hans notar í íþróttakennslu.  

Það var kennari B en hann kennir ekki kynjaskipt nema að hluta til í vetur eftir að hafa kennt 

íþróttir kynjaskipt í mörg ár.  Að hans mati var veturinn búinn að vera gríðarlega erfiður 
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kennsluvetur og útskýrði hann strax að ástæðan fyrir því væri að um leið og íþróttakennsla 

býður upp á líkamlega snertingu þá væri útilokað að hafa bæði kynin saman. 

Kennari A var jákvæðastur út í kerfi skólans síns af viðmælendum mínum.  Hann svaraði 

spurningunni játandi en kerfið er þannig uppbyggt að fyrstu 5 bekkirnir eru saman í 

íþróttatímum.  Í 6. bekk og upp úr er annar íþróttatíminn kynjaskiptur en hinn ekki, en auk 

þess er sundið kynjaskipt.  Þetta hafði haft góð áhrif á boltagreinarnar þar sem mikil líkamleg 

snerting átti sér stað.  Tímarnir sem voru kynjaskiptir eru notaðir til boltaíþrótta á meðan að 

blönduðu tímarnir innihalda stöðvaþjálfun og leiki. 

Kennari C svaraði spurningunni játandi og benti á að einungis ein bekkjardeild væri í 

hverjum bekk í skólanum hans.  Hann legði áherslu á að þjappa bekknum saman í 

íþróttatímunum og reyndi þannig að skapa gott andrúmsloft.  Hann benti samt sem áður á það 

að honum fyndist nokkrar stelpur draga úr virkni sinni auk þess sem að íþróttastrákar fengju 

ekki eins mikið út úr íþróttum sem innihalda snertingu í tímunum sínum. 

Eins og greint hefur verið frá áður þá tel ég afar mikilvægt að líða vel í starfinu sínu.  

Kennari getur haft mikil áhrif á nemendur sína og því mikilvægt að þeim líði vel og séu 

jákvæðir í kennslunni.  Það er því ekki gott að kennari B sé ósáttur við kerfið sem hann 

kennir í og vonandi að það hafi ekki áhrif á kennsluna hjá honum.  Kennari C er sáttur þrátt 

fyrir að hann gefi í skyn að sumir nemendur fái ekki eins mikið út úr íþróttatímunum og hægt 

er.  Að mínu mati skiptir afar miklu máli hjá kennara að hafa einstaklingsmiðaða kennslu og 

reyna að höfða til allra nemenda.  Það stuðlar að góðri virkni og en þá þarf að hafa kerfi sem 

höfðar vel til allra nemenda.  Ef kennari C vill meina að sumir nemendur hans njóti sín ekki 

eins vel og kostur er í kerfinu sem er notað, þá er hugsanlegt að galli sé á kerfinu.  Kennari C 

bendir að á að hann reyni að nota íþróttatímann til að efla bekkjarandann sem er mjög gott að 

mínu mati.  Það sem getur þá setið á hakanum er mikil keppni og átök í íþróttatímunum.  

Orkumiklir og kraftmiklir nemendur verða að fá útrás í íþróttatímum og því gott að hafa 

annað slagið keppnir og átök í íþróttum. 

Athyglisvert var að allir þrír viðmælendurnir minntust á að stelpurnar geta dregið sig til 

baka í íþróttum sem innihalda snertingu þegar kynin eru blönduð.  Auk þess voru allir 

sammála um að strákar fái þá ekki nægilega mikið út úr tímunum.  Miðað við þessi svör geri 

ég ráð fyrir því að allir þrír viðmælendur mínir vilji hafa einhvers konar kynjaskiptingu í 

íþróttakennslu sinni. 
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7.2 Hverju skilar kynjaskipting í íþróttakennslu í grunnskólum? 

Allir þrír viðmælendurnir voru sammála um að kynjaskipt íþróttakennsla ætti mjög vel við í 

greinum þar sem mikið er um snertingu, t.d. í boltagreinum.  Ástæðan fyrir því er að 

strákarnir eru yfirleitt hraustari en stelpurnar.  Þeir voru allir sammála um að stelpurnar eiga 

það til að draga sig til baka í slíkum greinum í blandaðri kennslu auk þess sem strákarnir eiga 

það til að draga úr ákafanum og virkninni. 

Þetta samræmist því sem ég minntist á í kafla 4.1, Hvað veldur mun á þátttöku pilta og 

stúlkna í íþróttum, þar sem kemur fram að kynin hafa ólík sjónarmið á hreyfingu auk þess 

sem hún þjónar ólíkum tilgangi hjá kynjunum.  Talið er að stelpur iðki íþróttir sem eru 

rólegar og draga fram kvenlegan þokka, eða einstaklingsíþróttir þar sem þær hafa félagsskap 

frá vinkonum sínum.  Dæmi um slíkar íþróttir eru fimleikar og sund.  Talið er að strákar 

stundi íþróttir hins vegar til að öðlast styrk.  Þeir velja sér gjarnan hópíþróttir eða aðrar 

íþróttir þar sem áhætta er tekin og styrks er krafist.  Þetta eru íþróttir sem reyna á keppnisskap 

og karlmennsku þeirra, t.d. boltagreinar, box og akstursíþróttir (Colley o.fl., 2005:1440-

1454). 

Það vakti athygli mína að enginn kennari var með nákvæmlega sömu hugmyndir um 

hverju kynjaskipting skilar í sundkennslu.  Kennari A vill meina að kynjaskipting hafi mjög 

góð áhrif á sundkennslu í efri bekkjunum.  Kynjaskiptingin skili mun betri einbeitingu og 

virkni heldur en annars væri.  Hann telur samt sem áður að þetta eigi ekki við um yngri 

bekkina.  Kennari B vill meina að kynjaskipting sé af hinu góða í allri íþróttakennslu og þar 

með talið sundkennslu.  Hann vill því hafa alla bekki kynjaskipta í sundkennslu.  Kennari C 

sker sig úr þar sem hann telur að kynjaskipting skili ekki marktækum mun í sundkennslu. 

Eins og áður var nefnt þá vill kennari B meina að kynjaskipting sé mikilvæg fyrir alla 

íþróttakennslu í grunnskólum þar segi reynsla hans að strákarnir njóti sín betur og stelpurnar 

líka.  Auk þess færir hann rök fyrir því að með kynjaskiptri íþróttakennslu myndist betri 

samskipti milli hópsins og íþróttakennarans, auðveldara sé að taka á ákveðnum málum o.s. 

frv.  Kennarar A og C vilja aftur á móti meina að kynjaskipt íþróttakennsla skili árangri í eldri 

bekkjunum þar sem líkamlegur munur á strákum og stelpum er meiri heldur en í yngri 

bekkjunum. 

Það er því ljóst að allir þrír viðmælendur mínir telja að kynjaskipt íþróttakennsla geti 

skilað mun betri virkni í íþróttatímum en annars, þó svo að þeir hafi mismunandi áherslur á 

því hverju kynjaskipt íþróttakennsla skilar.  Ég hef sjálfur talsverða reynslu af þjálfun yngri 

barna í handbolta og hef þjálfað börn á öllum stigum grunnskólans, mestmegnis hjá strákum 
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en aðeins lítillega hjá stelpum.  Ég tek heilshugar undir það að kynjaskipting í boltaíþrótt eins 

og handbolta er nauðsynleg ef virknin á að vera sem best, allavega í eldri bekkjunum.  Ég 

man eftir því að fyrir nokkrum árum var gerð tilraun hjá mínu íþróttafélagi að láta stráka sem 

ég var að þjálfa æfa eina af æfingum vikunnar með jafnöldrum sínum sem voru stelpur.  Um 

var að ræða 12-13 ára stráka og stelpur.  Óhætt er að fullyrða að þessi tilraun gekk engan 

vegin upp og ákveðið var að hætta þessu eftir tvö skipti þar sem sérstaklega var talið að 

strákarnir fengju lítið sem ekkert út úr æfingunum.  Sumar stelpurnar höfðu gott af þessari 

blöndun en meirihlutinn dró sig talsvert til baka og hafði þar af leiðandi ekki gott af þessari 

blöndun. 

Eins og áður var getið voru allir viðmælendur mínir sammála um að kynjaskipt 

íþróttakennsla skilar mjög miklu í greinum þar sem lögð er áhersla á keppni, átök og 

líkamlega snertingu.  Með hliðsjón af þessum upplýsingum er hægt að gera ráð fyrir að 

kynjaskipt íþróttakennsla skili betri virkni en annars í keppnisíþróttum sem innihalda 

líkamlega snertingu. 

7.3 Á að kynjaskipta allri íþróttakennslu í öllum bekkjum 

grunnskóla? 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að samkvæmt gildandi viðmiðunarstundaskrá eigi allir 

nemendur rétt á að fá að lágmarki þrjár kennslustundir í íþróttum í hverri viku skólaársins.  

Skólastjórnendum er heimilt að bæta við kennslustundum í íþróttum ef vilji er til þess 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5).  Í aðalnámskránni er ekkert minnst á kynjaskipta 

íþróttakennslu og virðast skólar hafa mikið sjálfstæði til að prófa sig áfram með kerfi í 

íþróttum. 

Ekki fengust sambærileg svör frá öllum viðmælendum mínum við þeirri spurningu sem 

felst í fyrirsögn þessa kafla.  Kennari B skar sig úr og svaraði spurningunni játandi og ítrekar 

skoðun sína á því að það eigi að hafa kynin aðskilin í íþróttum, þau passi ekki saman ef 

tímarnir eiga að nýtast sem best.  Að hans mati eru kynin það ólík allan grunnskólann að best 

sé að kenna þeim kynjaskipt í íþróttakennslunni.  Stelpurnar eru rólegri og njóta sín betur 

þegar þær eru ekki með strákunum í íþróttatímum á meðan strákarnir eflast og fá meira út úr 

tímunum heldur en annars. 

Hægt er að samræma þetta hugmyndum Maccoby frá því í kafla 4.1, Hvað veldur mun á 

þátttöku pilta og stúlkna í íþróttum, en þar kemur fram að hann vill meina að strákahópar 
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sæki meira í keppni, átök og hættu auk þess að ná yfirráðum heldur en stelpuhópar.  

Stelpuhópar vilja vinna saman og ræða um hlutina auk þess að reyna að fá sínu framgengt á 

meðan þær halda samhljóm í hópnum.  Þetta virkar ekki eins hjá strákunum; þar er ekki eins 

mikill samhljómur (Maccoby, 2002:55-58). 

Kennarar A og C svöruðu spurningunni neitandi.  Þeir voru með sömu rök, vildu meina 

að óþarfi væri að kynjaskipta fyrstu fimm bekkjunum en nauðsynlegt væri að skipta á 

unglingastiginu þegar tímarnir innihéldu snertingu og keppni.  Þeir voru sammála um að 

ýmiss konar leikir nýttust vel í blandaðri íþróttakennslu, það gæti eflt bekkjarandann og væri 

þroskandi fyrir nemendur.  Af þessum upplýsingum er erfitt að finna niðurstöður aðrar en að 

meirihluti viðmælenda var ósammála því að kynjaskipta ætti allri íþróttakennslu. 

7.4 Hvaða kerfi stuðlar að bestri virkni í íþróttakennslu í 

grunnskólum? 

Íþróttakennsla í grunnskólum hefur það hlutverk að stuðla að því að skólinn nái þeim 

markmiðum sem sett eru fram og vísa til líkams- og heilsuræktar í gildandi lögum um 

grunnskóla.  Mikilvægt er að líta á skólaíþróttir og skólasund sem eina heild þar sem 

lokamarkmiðið er að stuðla að alhliða þroska hvers nemanda, efla heilsufar hans og 

afkastagetu (Menntamálaráðuneytið, 2007:5). 

Grunnskólar þurfa að huga vel að því kerfi sem þeir leggja upp með í íþróttakennslu þar 

sem mikilvægi hennar er gríðarlegt.  Mikilvægt er að ná að höfða til sem flestra nemenda eins 

og í öllum öðrum greinum innan skólans. 

Þegar ég bar spurningu þá sem hér er leitað svara við undir viðmælendur mína kom í ljós 

að enginn af þeim var með nákvæmlega eins kerfi í huga.  Kennari B skar sig úr en eins og 

fram hefur komið þá finnst honum 100% kynjaskipting stuðla að bestri virkni í íþróttakennslu 

í grunnskólum.  Að hans mati passa kynin ekki saman í íþróttakennslu þar sem ekki séu sömu 

gildin í gangi hjá þeim.  Maccoby er með svipaðar skoðanir og kennari B.  Eins og kom fram 

í kafla 4.1, Hvað veldur mun á þátttöku pilta og stúlkna í íþróttum, er munur á keppnisskapi 

kynjanna töluverður samkvæmt Maccoby.  Stærri hópar leiða til sterkra tilfinninga og 

samkeppni milli aðila hópsins, strákar leika frekar saman í stórum hópum og því sýna þeir 

meira keppnisskap heldur en stelpur.  Keppnisskap er strákum eðlislægt vegna samskiptanna 

sem þeir alast upp við og þeir sýna meira af því heldur en stelpur (Maccoby, 1988:755-765).  

Greinilegt er að kennari B leggur mikla áherslu á nauðsyn kynjaskiptingar.  Hann er með 25 
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ára starfsreynslu sem íþróttakennari auk margra ára þjálfarareynslu í fótbolta og handbolta hjá 

báðum kynjum.  Það er því ljóst að orð hans eru tekin úr miklum reynslubanka. 

Kennarar A og C voru með keimlík kerfi í huga, þeir telja að í fyrstu fimm bekkjunum 

eigi ekki að vera kynjaskipt, hvorki í leikfimi né sundi.  Á unglingastiginu eru þeir sammála 

um að kynjaskipta eigi öðrum leikfimistímanum en hafa hinn blandaðan.  Munurinn á kerfum 

þeirra felst í sundinu þar sem kennari A vill hafa kynjaskiptingu en kennari C telur hana ekki 

nauðsynlega.  Mjög athyglisvert er að aðeins kennari A kennir eftir kerfinu sem hann vill 

helst sjá í íþróttakennslu. 

Leiða má líkur á því að íþróttafræðingarnir hafi valið sér kerfi sem þeir vita af reynslu 

sinni að virkar best.  Allir völdu kerfi þar sem kynjaskipting kemur við sögu, þó svo að um 

ólík svör væri að ræða.  Það bendir því til þess að kynjaskipting sé nauðsynleg að einhverju 

leyti í íþróttakennslu grunnskóla.  Deila má svo um hvernig kynjaskipting skili bestri virkni í 

íþróttum. 

7.5 Takmarkanir, framtíðarrannsóknir og notagildi 

Erfitt er að alhæfa út frá þessari rannsókn þar sem úrtakið er mjög lítið.  Aðeins þrír 

íþróttafræðingar voru spurðir með notkun djúpviðtala.  Fróðlegt væri að gera stóra könnun 

meðal íþróttafræðinga og sjá þannig betur almennt álit þeirra til kynjaskiptrar íþróttakennslu, 

hvort íþróttafræðingar séu sáttir með kerfi skólans síns og í hvernig kerfi þeir vildu helst 

starfa innan síns skóla.  Gaman væri að sjá niðurstöðuna og hvort hún hefði einhver áhrif á 

núverandi aðalnámskrá.  Merkilegt er að skólar fái eins mikið frjálsræði eins og raun ber vitni 

til að stjórna íþróttakennslu.  Eins og áður var nefnt þá er ekki minnst á annað í aðalnámskrá 

grunnskóla en að skólar eigi að bjóða nemendum sínum upp á að minnsta kosti einn sundtíma 

og tvo leikfimistíma í hverri viku skólaársins (Menntamálaráðuneytið, 2007:5). 

Notagildi sem rannsókn af þessu tagi hefur er talsvert mikið.  Mikilvægt er að 

íþróttakennsla sé fagleg og vel að henni staðið.  Nemendur verða að njóta sín vel í 

íþróttatímum og fá mikið út úr þeim.  Í nútíma samfélagi er mikið um kyrrsetu og ljóst að 

sumir krakkar fá ekki hreyfingu annarsstaðar en í íþróttatímum. 

Íþróttakennsla er alltaf að þróast með árunum og hluti af því ferli er að rannsaka hvað er 

verið að gera vel og hvað má gera betur. 
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8. Lokaorð 

Íþróttakennsla getur haft mikið að segja um heilbrigði þjóðarinnar sem heildar.  Komið 

hefur fram að reglubundin hreyfing er nauðsynleg fyrir alla en mestu máli skiptir að stunda 

þá hreyfingu sem veitir vellíðan í samræmi við getu og áhuga.  Þeir sem hreyfa sig reglulega 

eru þróttmeiri og ánægðari en þeir sem ekki hreyfa sig auk þess sem hreyfing minnkar líkur á 

þunglyndi og depurð.  Hreyfing er vopn gegn aukinni kyrrsetu og offitu í nútíma þjóðfélagi. 

Af þessu að dæma er ljóst að vel þarf að standa að íþróttakennslu í grunnskólum og 

nauðsynlegt að einstaklingsmiðun sé höfð að leiðarljósi.  Með því á ég við að mikilvægt er að 

hver og einn nemandi njóti sín sem best í íþróttatímum þannig að virknin sé í heild mjög góð.  

Í þessari umræðu mega íþróttakennararnir sjálfir ekki gleymast, þeir verða að vera ánægðir 

með það kerfi sem þeir kenna í og fá að njóta sín, rétt eins og nemendur. 

Mikill munur er á kynjunum þegar hreyfing er annars vegar, eins og ég minntist á í kafla 

fjögur.  Mjög marktækur munur er á íþróttaþátttöku kynjanna á unglingastiginu strákunum í 

vil.  Það kom mér því á óvart við vinnu rannsóknarinnar að ekkert sé til um kynjaskiptingu í 

íþróttakennslu í aðalnámskrá grunnskóla.  Skólar virðast hafa mjög frjálsar hendur við að 

prófa sig áfram með íþróttakennsluna.  Þegar ég skoðaði sögu íslenskrar íþróttasögu betur 

komst ég að því að sú saga er raunar mjög stutt og ljóst að við erum enn í stöðugri framför að 

bæta íþróttakennsluna í skólunum okkar. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna fram á að kynjaskipting sé nauðsynleg að einhverju 

leyti í íþróttakennslu grunnskóla, þá sérstaklega á unglingastiginu.  Ég sjálfur var mjög 

hrifinn af kerfinu sem einn af viðmælendum mínum sagðist nota með mjög góðum árangri 

(besta kerfi sem viðkomandi hefur notað) en það er að kynjaskipta öðrum íþróttatímanum í 

vikunni en hafa hinn blandaðan.  Það kerfi heillaði mig talsvert, en ljóst er þó að 

íþróttafræðingar hafa sínar skoðanir á þessu málefni. 

Mikilvægt er að halda áfram framförum íþróttakennslu á Íslandi.  Niðurstöður 

könnunarinnar sýna vonandi það sem koma skal, þ.e.a.s. að fljótlega verði viðurkennt að 

íþróttakennsla verði að einhverju leyti að innihalda kynjaskiptingu. 
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