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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í BS-námi í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Ritgerðin vegur 12 einingar og er hluti af 180 eininga námi. Leiðbeinandinn var Ásrún 

Matthíasdóttir. Ritgerðin fjallar um afreksbrautir framhaldskóla á Íslandi. Ég vil þakka 

Ásrúnu fyrir ómetanlega hjálp á þýðingamiklu tímabili við skrif ritgerðarinnar og Hildi 

Maríu Þórisdóttur einnig, án hennar hefði ritgerðin aldrei skilað sér. Síðast en alls ekki 

síst vil ég þakka vini mínum, Elvis Aaron Presley fyrir allt sem hann hefur gert fyrir 

mannkynið. 
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Útdráttur 

Ritgerðin skiptist í niður í nokkra kafla. Að inngangi loknum hefst kafli sem nefnist gildi 

íþrótta. Í honum er farið yfir kosti og galla íþróttaiðkunar, þróun íþróttaiðkunar í 

heiminum, stuttlega er rætt um nokkur helstu íþróttafélög landsins áður en farið er í 

æfingar á unglingsárunum, rannsóknir á námi og íþróttum og að endingu er 

afreksíþróttamaður skilgreindur.  

Næsti kafli nefnist íþróttir og skólastarf og hefst hann á stuttri greinagerð um 

grunnskóla annarsvegar og framhaldsskóla hinsvegar. Skrifað er um í lög um skólanna og 

þeirra helsta hlutverk samkvæmt námsskrá skólanna. Þar á eftir er farið nokkuð djúpt, 

þó misdjúpt inná afreksbrautir eða akademíur sem framhaldsskólar á Íslandi bjóða uppá. 

Í fjórða kafla er afrekssvið landa í kringum okkur lítillega skoðað áður en samantekt 

og niðurstöður verkefnisins eru kynntar. 

Í niðurstöðum er leitast við að svara þremur spurningum. það er hvort afreksbrautir 

framhaldsskólanna séu eins upp settar, hvort það skipti hvaða íþróttagrein nemendur 

stunda varðandi tímavinnu fyrir per einingu og svo er velt vöngum yfir því hvað hefur 

gengið vel og hvað hefði betur mátt fara á afreksbrautum. 
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1  Inngangur  

 

Í störfum mínum sem knattspyrnuþjálfari undanfarin ár hefur umræðan um 

afreksíþróttir aldrei verið langt undan. Ég hef þjálfað á öllum stigum fótboltans, allt frá 

meistaraflokki karla og kvenna niður í barnaskóla fyrir tveggja ára börn. Í umræðunni 

um knattspyrnu á Íslandi er oft velt fyrir sér þeirri spurningu hvort hægt sé að gera betur 

við einstaklinga sem þykja líklegir til að skara framúr. Ég var heppinn að alast upp í 

Hafnarfirðinum og upplifa þá tíma er Fimleikafélag Hafnarfjarðar fór úr því að vera 

metnaðarfullur klúbbur sem fór á milli deilda en vann ekki titla í það að verða besta 

knattspyrnulið landsins. Ég fékk ungur áhuga á knattspyrnu og æfði íþróttina af krafti 

fram á unglingsárum. Rétt eftir aldarmót hóf ég störf í yngri flokkum félagsins og upplifði 

því sterkt þegar félagið breyttist á skömmum tíma og varð að stórveldi í íslenskri 

knattspyrnu sem öll önnur félög líta upp til nú í dags. Ég var líka svo heppinn að fá að 

taka þátt í fyrstu afreksstefnu félagsins í verki sem leit dagsins ljós þegar Afreksskóli FH 

var stofnaður fyrir krakka í 8-10. bekk grunnskólanna í bænum og æfðu með FH. Sá skóli 

fór þannig fram að leikmenn í yngri flokkum sem þóttu afreksefni voru valin af þjálfurum 

sínum til að æfa í Afreksskóla FH. Æfingarnar voru tvisvar í viku fyrir skóla og eftir skóla. 

Þetta var bylting fyrir félagið því nú var hægt að auka við æfingamagn ungra leikmanna 

og gæðin voru tryggð því margir þjálfarar voru á hverri æfingu til að sinna iðkendum. 

Þegar knattspyrnudeild FH og Flensborg fóru í samstarf árið 2009 var ég fenginn til að 

sjá um nemendur Flensborgar fyrir hönd FH. Hópurinn var fámennur fyrstu önnina, 

innan við 10 krakkar, en í dag eru í hópnum rúmlega 50 krakkar og hefur fleira starfsfólk 

komið að verkefninu með mér eftir þessa fjölgun. Þetta ákveðna samstarf er annað form 

afreksþjálfunar FH sem hefur gengið vel. 

Kynni mín af því hvernig afrekshugsun hefur rutt sér rúms í uppeldisfélagi mínu hefur 

vakið forvitni um hvort og þá hvernig önnur félög sinna þessum málum. Ég ákvað því í 

þessu lokaverkefni mínu við Háskólann í Reykjavík að skoða gaumgæfilega hvort 

framhaldsskólar í landinu væru að sinna afreksfólki íþróttafélaganna sérstaklega og 

hvernig staðið væri að málum. Mig langaði að vita hvort skólar fylgdu ákveðinni reglu  
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þegar kemur að því að nálgast afreksíþróttafólk okkar eða hvort skólar fengju lausan 

tauminn um hvernig nemendur eru meðhöndlaðir. 

Ég ákvað því að reyna að leita svara við nokkrum spurningum sem mér eru hugleiknar 

og ættu að hjálpa til við að auka þekkingu á afreksstarfi í framhaldsskólum. 

Spurningarnar eru: 

1. Hvernig eru afreksbrautir framhaldsskólanna uppsettar? 

2. Þurfa nemendur á öllum afreksbrautum að leggja jafn mikið á sig til þess að fá 

námseiningu. Það er, þarf til dæmis nemandi á afreksbraut í sundi að æfa jafn 

mikið og nemandi á afreksbraut í handbolta? 

3. Hvernig hefur til tekist með afreksbrautir framhaldsskólanna, hvað hefur gengið 

vel og hvað hefur mátt betur fara? 

Að loknum inngangskafla verkefnisins kemur fræðilegur kafli þar sem skrifað verður 

um íþróttir í grunnskólum og framhaldskólum í stuttu máli, farið yfir mikilvæg atriði í 

íþróttum unglinga auk þess sem fjallað verður um tengsl milli námsárangurs og 

íþróttaþátttöku ungs fólks. Gert verður grein fyrir mismunandi skilgreiningum á 

afreksíþróttafólki. Farið verður í stuttu máli yfir uppsetningu allra afreksbrauta 

framhaldsskólanna á Íslandi og það borið saman við nágrannalönd okkar.  

Að lokum í niðurstöðukaflanum verðum spurningunum hér að ofan svarað.   
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2  Gildi íþrótta 

 

Hægt er að líkja mannslíkamanum við endurnýjanlega auðlind sem styrkist og dafnar 

eftir því sem hann er meira notaður (Dieserrud, Elvestad og Brunes, 2000).  Næring, 

æfingaálag og hvíld hefur mikil áhrif á heilsuna ásamt samskiptum okkar við annað fólk, 

menningin sem við lifum í, samfélagið og náttúran hefur einnig áhrif. Einstaklingur sem 

stundar mikla þjálfun þarf hæfilega hvíld og verður að athuga að nærast vel. Þegar litið 

er til lengri tíma er mikilvægt að skoða vel jafnvægi þessa þátta því komi fram ójafnvægi 

er nauðsynlegt að skoða heildarmyndina til að sjá hvað er vandamál (Gjerset, Haugen og 

Holmstad, 1998). Það þykir margsannað að hreyfing hefur mikil áhrif á heilbrigði 

einstaklinga og almennt líkamlegt ástand. Öll hreyfing er betri en engin hreyfing og lítil 

hreyfing er betri en örlítil og svo framvegis.  Of mikil hreyfing getur þó leitt til vandamála 

eins og álagsmeiðsla og brottfalls (Jackson, Morrow, Hill og Dishman, 1999). 

Þjálfun er skilgreind sem skipulagt áreiti í ákveðinn tíma sem hefur það að markmiði 

að efla líkamann hugarfarslega, líffræðilega og félagslega (Gjerset o.fl,1998). 

Einstaklingur sem vill komast í toppform eða auka íþróttalega getu sína þarfnast 

þjálfunar sem  þarf að vera bæði skipulagðari og markvissari en ef um almenna 

hreyfingu er að ræða. Með almennri hreyfingu er átt við hreyfingu sem almenningur 

notar sér til heilsueflingar, svo sem göngur, hjólreiðar, sund eða líkamsrækt í 

heilsuræktarstöðvum eða undir úti undir berum himni. Afreksíþróttir krefjast þess að 

íþróttamaðurinn fái sérhæfða þjálfun, það fær hann oftast með því að stunda skipulagða 

íþróttaiðkun undir leiðsögn þjálfara. Til þess að líkami og sál íþróttamannsins styrkist 

þarf þjálfunarálagið að vera hátt en jafnfram í samræmi við þolmörk hans (Dieserrud 

o.fl.,2000). 

 

2.1 Kostir og Gallar íþróttaiðkunar 

 

Íþróttaiðkun hefur ótvíræða kosti fyrir líkama mannsins og sál. Í ljósi þeirrar vitneskju 

sem við búum yfir þá geta íþróttir haft jákvæð áhrif fyrir samfélagið í heild. Allir geta 

notið góðs af þeim og hafa þær jákvæð áhrif á aðra þætti einstaklinga og hópa. Jákvæð 
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upplifun fólks af íþróttum getur til dæmis aukið sjálfstraust þess og þau geta tileinkað 

sér hluti úr íþróttunum á öðrum sviðum og náð góðum árangri þar, til að mynda námi 

(Hanson og Kraus, 1998). 

Lítil sem engin líkamleg áreynsla er í dag talin fjórði hæsti áhrifavaldur dauða í 

heiminum (World Health Organization, 2010). Fræðimönnum ber saman um að regluleg 

hreyfing bæti heilsu almennings og lækki tíðni sjúkdóma líkt og sykursýki II, þunglyndi, 

heilablóðfall, kransæðasjúkdóma, blóðþrýstingssjúkdóma og ristil – og 

brjóstakrabbameins (World Health Organization, 2010). 

Undanfarin ár og áratugi hafa fræðimenn með rannsóknum sínum náð að færa góð 

rök fyrir því að styrktarþjálfun auki lífsgæði fólks með því að bæta loftháð þol, minnka 

fitumassa, lækka blóðþrýsting hjá háþrýstings sjúklingum, minnka kólesteról í blóði og 

auka beinmassa þess (Graves og Franklin, 2001). 

Eitt af fjölmörgum vandamálum eldri íbúa heimsins í dag eru afleiðingar 

beinþynningar. Beinbrot tengd beinþynningu er alvarlegt heilsufarsvandmál. Rúmlega 

50% þeirra sem lifa af mjaðmagrindarbrot sökum beinþynningar eftir 75 ára aldur er háð 

umsjón annara það sem eftir lifir ævinnar. Talið er að einn af hverjum fimm á þessum 

aldri látist af völdum mjaðmagrindarbrots (Dishman o.fl., 2004). Rétt er að koma því á 

framfæri að beinþynning er vissulega einn af fylgifiskum öldrunar en fyrir utan öldrun er 

margt sem hefur áhrif á þróun beinþynningar líkt og kynferði, lífshættir og hinir ýmsu 

sjúkdómar. Fjöldinn allur af rannsóknum hefur verið gerður með þann beina tilgangi að 

komast að því hvort almenn hreyfing og styrktarþjálfun hafi áhrif á beinþynningu. 

Rannsóknir með þessum tilgangi sýna margar hverjar að sterk jákvæð tengsl eru á milli 

líkamsþjálfunar og aukinnar beinþéttni. 

Rannsókn sem framkvæmd var af Nelson og félögum á 39 konum sem komnar voru á 

tíðahvörf og 60 ára karlmönnum sýna áhugaverða niðurstöðu. Mæld var beinþéttni á 

einstaklingunum fyrir og eftir rannsóknina. Rannsóknin stóð yfir í 12 mánuði og fólst í 

styrkarþjálfun með hárri ákefð. Fólkið var látið stunda styrktarþjálfun tvisvar sinnum í 

viku, 45 mínútur í senn. Viðmiðunarhópur var ekki látin stunda líkamsrækt. Við lok 

rannsóknarinnar sýndi hópurinn sem stundaði æfingarnar 1% aukningu í beinþéttni í 

lumbar hluta hryggs og 0.9% aukningu í beinþéttni á hálsi femurs. Viðmiðunarhópurinn, 
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sem ekki stundaði líkamsrækt, lækkaði um 1.8% í beinþéttni í lumbar hluta hryggs og um 

2.5%  á hálsi femurs (Nelson o.fl.,1994). 

Til er önnur  rannsókn sem gerð var á beinþéttni drengja sem æfðu knattspyrnu. Um 

er að ræða drengi sem höfðu æft 11 mánuði á ári í að minnsta kosti þrjú ár, fjóra daga 

vikunnar 90 mínútur í senn fyrir rannsóknina. Viðmiðunarhópur hafði eingöngu stundað 

skólaíþróttir tvisvar sinnum í viku 50 mínútur í senn. Rannsóknin gekk útá að skoða 

beinþéttni í lumbar hluta hryggs, háls í femur, í mjaðmargrind og fjær enda útlima. 

Niðurstöður mælinganna voru á þann veg að knattspyrnudrengirnir voru með marktækt 

meiri beinþéttni miðað við viðmiðunarhópinn, á öllum mældum stöðum (Nebigh 

o.fl.,2009). 

Þessar rannsóknir auk annara sýna fram á að hægt er að auka beinþéttni með 

líkamsþjálfun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur tekið saman nokkurn fjölda rannsókna 

sem kanna tengsl milli hreyfingu og beinþéttni en hefur þó ekki staðfest hve mikil 

líkamleg hreyfing þarf að vera til að minnka beinþynningu (World Health Organization, 

2000). 

Á Vesturlöndum er háþrýstingur sívaxandi vandamál sem aukist hefur til muna 

undarnfarna áratugi. Hætta á hjarta- og nýrnasjúkdómum auk kransæðasjúkdómum og 

heilablóðföll aukast hjá fólki með háþrýsting en áætlað er að um 10-15% íbúa 

Vesturlanda glími við háþrýsting (Gordon o.fl., 2001). 

Rannsóknir sýna fram á að fólk sem stundar loftháðar æfingar geti lækkað 

blóðþrýsting og eru háþrýstingssjúklingar hvattir til þess að stunda loftháða hreyfingu í 

30-45 mínútur á dag flesta daga vikunnar (Gordon o.fl., 2001). Loftháð þjálfun miðar að 

því að viðhalda og auka getu líkamans til að flytja súrefni til vöðva. Markmið loftháðrar 

þjálfunar er að auka getu líkamans  til að vinna í langan tíma. Loftháð þjálfun gerir 

líkamann einnig betur í stakk búinn til að flýta fyrir endurheimt eftir erfiða æfingu eða 

keppni. Loftháðar æfingar eru þar sem líkamspúls líkamans er í lengri tíma í 50-80% af 

hámarkspúlsi (Bangsbo,1989).  

Loftfirrt þjálfun miðar aftur á móti að því að bæta getu líkamans til að mynda orku 

sem hann notar til að vinna í mjög hárri ákefð. Þessi ákveðna þjálfun hjálpar líkamanum 

að jafna sig eftir spretti og mjög stutt átök. Við loftfirrta þjálfun eykst einnig geta 

líkamans til að hreinsa mjókursýrur úr vöðvum (Bangsbo,1989). Dæmi um loftfirrta 
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líkamsþjálfun er sprettþjálfun, þungar lyftingar og æfingar sem gerðar eru á mjög hárri 

æfingatíðni. Einstaklingar sem eru með sykursýki II, oft kallað áunna sykursýki, eru 

hvattir til þess að stunda reglulega hreyfingu. Mælst er til að þeir blandi saman loftfirrtri 

og loftháðri þjálfun (Hornsby og Albright, 2009). Loftháðar æfingar á 50-80 % af 

hámarkspúls ætti að stunda 5-7 sinnum í viku 20 til 60 mínútur í senn. Rösk ganga, létt 

skokk og að synda eru ákjósanlegar hreyfing til að ná þessum markmiðum. 

Sykursjúklingar ættu að fara varlega í styrktarþjálfun, endurtaka æfinguna 12-15 sinnum 

en ekki fara í loftfirrta þjálfun eins og sprettþjálfun nema þeir hafi mjög góða stjórn á 

sjúkdómnum (Hornsby og Albright, 2009). 

Hreyfing og íþróttaiðkun hefur í lengri tíma verið notuð sem meðferð við þunglyndi. 

Sannað þykir að regluleg hreyfing getur fyrirbyggt vægt þunglyndi en þunglyndi er oft 

tengdur öðrum sjúkdómum líkt og sykursýki og háþrýstingi. Þess vegna mælir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin með reglulegri hreyfingu (World Health Organization, 2010). 

Íþróttir hafa líka sína galla og geta haft í för með sér slæmar afleiðingar. 

Keppnisíþróttum fylgir gríðarlega mikið álag á líkama og sál. Mikill tími fer í æfingar og 

keppni sem oft þarf að taka frá fjölskyldu, vinnu eða námi. Íþróttamenn þurfa oft á 

tíðum að spila þó svo að þeir eigi við meiðsl að stríða og þurfa þá jafnvel að fá sprautur 

til að lina sársauka. Það getur verið mjög óheppilegt til lengri tíma litið. Andlegt álag á 

íþróttamenn er jafnan mikið. Íþróttamönnum mistekst oft á tíðum en margir þeirra hafa 

ekki sterka sjálfsmynd til að taka því þegar illa gengur. Mörg nýlegt dæmi sýna því miður 

að mönnum gengur stundum illa andlega eftir að ferlinum lýkur. Alltof oft birtast okkur í 

fjölmiðlum fregnir af fyrrverandi knattspyrnumönnum sem gengur mjög illa því 

frægðarljóminn er ekki eins mikill og hann var þegar ferillinn stóð sem hæst. Tiger 

Woods, einn sigursælasti golfari sögunnar, viðurkenndi fyrir ári síðan að eftir að hafa 

verið efstur á heimslistanum í golfi í nokkur ár hafi honum liðið eins og hann væri nánast 

ómannlegur, að hann gæti gert hvað sem er. Margt annað kom í ljós og afleiðingarnar 

urðu að konan hans fór frá honum. 

 

2.2  Þróun íþróttaiðkunar 
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Í íþróttum lærir fólk á öllum aldri að einungis með vinnu og dugnaði næst árangur. 

Iðkendur íþróttahreyfingarinnar læra að takast á við sigra jafnt sem mótlæti á æfingum 

og í keppni. Í öllum greinum þurfa íþróttamenn að vinna með öðrum auk þess sem það 

lærir að hugsa um sjálft sig. Íþróttamenn læra að treysta öðrum og að aðrir treysti á þá. 

Það fylgir íþróttaliðum að skapa stemmningu og liðsheild til að ná árangri. Allir þessir 

ofantaldir hlutir sem íþróttafólk þarf að tileinka sér, traust, ábyrgð að vinna í hóp og 

keppnisskap eru þættir sem einstaklingar þurfa að nota í lífinu utan íþrótta og því er gott 

fyrir ungt fólk að stunda íþróttir frá unga aldri (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). 

Á sjöunda áratug síðustu aldar má segja að bylting hafi átt sér stað í 

íþróttaheiminum. Þessi bylting fólst í samstarfi íþróttahreyfingarinnar við atvinnulífið, 

með þeim hætti að farið var að sýna frá íþróttaviðburðum í beinum útsendingum í 

sjónvarpi. Í kjölfar þess jókst umfang íþrótta gríðarlega og flæði peninga varð meira 

innan íþróttahreyfingarinnar. Með auknu magni peninga í umferð stækkaði kakan fyrir 

alla og íþróttamenn fóru að geta lifað af íþróttaiðkun sinn, við það fjölgaði 

afreksíþróttamönnum mikið. Í íþróttaheiminum í dag er mikið af peningum í umferð, 

einstaklingar geta orðið vellauðugir á svipstundu við það eitt að skrifa undir 

atvinnumannasamning (Gjerset o.fl.,1998). 

Afleiðingar aukins flæðis peninga í íþróttum eru að mörgu leyti frábærar. 

Íþróttamenn geta stundað íþrótt sína og fengið ríkulega greitt fyrir vikið. Aftur á móti 

getur aukið peningamagn í umferð líka haft slæmar afleiðingar. Vaknað hafa efasemdir 

um heilbrigði afreksíþrótta hin síðari ár. Ríkari krafa á hámarksárangur íþróttamanna 

hefur leitt það af sér að íþróttamenn taka stundum þátt í íþróttaviðburðum þó svo að 

líkamleg heilsa þeirra sé ekki nægilega góð. Öllu er til tjaldað og lyfjaneysla 

íþróttamanna hefur aukist til muna. Íþróttamenn eru undir gríðarlegum þrýstingi 

þjálfara, forráðamanna, styrktaraðila, fjölmiðla og auglýsenda um að standa sig og 

afleiðingar geta verið slæmar.  

Íþróttameiðsli eiga sér oft stað vegna of mikils álags á íþróttamenn og 

átröskunarsjúkdómar eins og lystarstol tengjast vissulega íþróttagreinum þar sem krafist 

er ákveðins útlits og líkamsþyngdar (Gjerset o.fl., 1998). Tíðni átröskunarsjúkdóma er 

mun meiri meðal íþróttafólks heldur en almennings samkvæmt umfangsmikilli rannsókn 

Jorunnar Sungot-Borgen við norska íþróttaháskólann sem framkvæmd var árið 1998 
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(Mohen, 2001). Rík áhersla á sigur og brengluð viðmið um hvernig líkaminn á að lýta út 

hafa leitt það af sér að lyfjamisnotkun hefur aukist frá sjöunda áratug síðustu aldrar. 

Sigurvegarar í íþróttum njóta gífurlegar virðingar og frægðar. Þeir fá auglýsingasamninga 

og fjárhagslega umbun en þeir sem sitja eftir með sárt ennið fá minna af öllu þessu, 

jafnvel ekkert (Viðar Halldórsson, 2000). 

 

2.3 Íþróttafélög á Íslandi 

 

Íþrótta og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ)  var stofnað í Bárubúð 28.janúar árið 1912. Sjö 

félög áttu samtals 25 fulltrúa á stofnfundi sambandsins en þeir komu frá 

Reykjavíkurfélögunum Glímufélaginu Ármanni, Íþróttafélaginu Kára, Íþróttafélagi 

Reykjavíkur, Knattspyrnufélaginu Fram, Knattspyrnufélagi Reykjavíkur, Ungmennafélagi 

Reykjavíkur og Ungmennafélaginu Iðunni. Skautafélag Reykjavíkur, Sundfélagið Grettir 

og Akureyrarfélögin, Íþróttafélagið Grettir, Glímufélagið Héðinn og Ungmennafélag 

Akureyrar lögðu einnig fram ósk um að gerast stofnfélagar sambandsins. Axel Tulinius 

var kosinn fyrsti forseti ÍSÍ. Í dag, árið 2012, eru sérsambönd ÍSÍ 28 talsins. Í 

sérsamböndunum 28 voru skráðir 118.945 iðkendur árið 2010 og eru það nýjustu tölur. 

Það er aukning um 5.85% frá árinu 2009.Tæplega helmingur iðkenda eða um 47% eru 

einstaklingar 15 ára og yngri. Karlmenn eru rúm 60% iðkenda og tæp 40% eru konur. 

Knattspyrnan telur flesta iðkendur eða 20.775, þar á eftir kemur golf með 16.919 og 

hestaíþróttir eru með 11.408 iðkendur (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010). 

Á Íslandi eru mörg rótgróin íþróttafélög með áratuga sögu. Auk þess koma reglulega 

ný íþróttafélög fram á sjónarsviðið sem meðal annars má rekja til þess að ný hverfi hafa 

verið að skapast undanfarna áratugi, þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu.  

Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR) er elsta félag landsins. Félagið var stofnað árið 

1899. KR hefur 25 sinnum unnið Íslandsmót karla í knattspyrnu auk þess sem liðið hefur 

orðið bikarmeistari tólf sinnum. Í félagið býður upp á aðrar íþróttagreinar eins og til 

dæmis körfuknattleik, handbolta auk þjóðaríþróttar Íslendinga, glímu (Víðir Sigurðsson, 

2011).  
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Knattspyrnufélagið Valur var stofnað árið 1911. Valur hefur langa hefð í handbolta, 

körfubolta og knattspyrnu. Félagið hefur til dæmis hampað Íslandsmeistaratitlinum í 

knattspyrnu tuttugu sinnum og orðið bikarmeistari 9 sinnum. Þá hefur kvennalið 

félagsins unnið Íslandsmeistaratitilinn þrettán sinnum auk þess sem liðið hefur orðið 

bikarmeistari níu sinnum (Víðir Sigurðsson, 2011). 

Knattspyrnufélagið Fram var stofnað árið 1908 og fagnaði því 104 ára afmæli þann 

1.maí síðastliðin. Liðið er stórveldi í íslenskri knattspyrnu en félagið hefur unnið 

Íslandsmeistaratitilinn átján sinnum auk þess sem liðið hefur sjö sinnum orðið 

bikarmeistari (Víðir Sigurðsson, 2011). 

Íþróttabandalag Akraness (ÍA) var stofnað árið 1946. Félagið er fornfrægt stórveldi í 

íslenskri knattspyrnusögu en félagið hefur unnið 18 Íslandsmeistaratitla auk  þess að 

verða bikarmeistar 9 sinnum. Gríðarlega margir frábærir knattspyrnumenn hafa í 

gegnum tíðina komið frá Akranesi, til dæmis Ríkharður Jónsson, Sigurður Jónsson og 

Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir (Víðir Sigurðsson, 2012). 

Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) var stofnað árið 1929 af Hallsteini Arnarsyni. Fyrst 

var lagt stund á fimleika í félaginu en félagið varð svo stórveldi í handbolta um miðja 

síðustu öld og er enn þann dag í dag. Síðustu tíu ár hefur knattspyrnustarf félagsins 

einnig verið í blóma og hefur félagið orðið Íslandsmeistari fimm sinnum á síðustu átta 

árum auk þess sem félagið hefur orðið bikarmeistari tvisvar sinnum. Kvennalið FH í 

knattspyrnu hefur fjórum sinnum orðið Íslandsmeistari, meðal annars fyrst allra liða árið 

1972 (Víðir Sigurðsson, 2011). 

 

2.4 Æfingar á unglingsárunum 

 

Eins og áður hefur komið fram í kaflanum um jákvæð áhrif íþrótta getur íþróttaiðkun 

leitt af sér betri líðan líkamlega og andlega. Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar 

með það í huga að sýna fram á mikilvægi íþrótta. Til að mynda varðandi námsárangur 

barna og unglinga en sannað hefur verið að þeir nemendur sem stunda skipulagða 

íþróttaiðkun fá hærri einkunnir en þeir sem stunda engar íþróttir. Sama á við um áfengis 

og vímuefnanotkun, talið er að íþróttaiðkun barna og unglinga hafi mikið forvarnargildi 
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og eru þau síður líklegri til að neyta áfengis og vímuefna ef þau stunda skipulagða 

íþróttaiðkun. 

Æfingar og íþróttaiðkun á unglingsárunum eru mjög mikilvægur þáttur í lífi margra. 

Líkaminn er ekki fullþroskaður á þessum árum og því er mikilvægt að taka tillit til hvers 

einstaklings fyrir sig. Einstaklingar eru misfljótir að vaxa og þroskast, geta beitt sér 

mismikið á þessum tíma og því er oft erfitt að sjá það fyrir hverjir verða afreksmenn á 

þessum tíma. Það segir sig því sjálft að mikilvægt er að æfingar ungs íþróttafólks séu 

einstaklingsmiðaðar og að komið sé til móts við þarfir hvers og eins miðað við hans 

þroskastig. Í þessu samhengi er mikilvægt að æfingaáreiti ungra íþróttamanna sé 

hentugt og fjölbreytt. Vegna þess er mikilvægt að líkamsþjálfun unglinga fari frekar fram 

í formi jafnvægisæfinga og styrktaræfinga með eigin þyngdir ekki með notkun þungra 

lóða (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987). 

Þjálfun unglinga skiptir miklu máli, þjálfarar þurfa að vera vel menntaðir og hæfir því 

ábyrgðin er mikil. Þórólfur Þórlindsson segir í rannsókn sinni frá árinu 1994 „ Þjálfarar 

barna og unglinga gegna lykilhlutverki í íþróttastarfinu. Þær áherslur sem þeir leggja í 

starfi sínu skipta höfuðmáli fyrir framgang íþróttanna og eðli íþróttastarfsins. Leggi 

þjálfarar áherslu á mikilvægi heilsusamlegs lífernis og skaðsemi ávana- og fíkniefna í 

daglegu starfi sínu verður íþróttastarfið áhrifameira sem fyrirbyggjandi þáttur“ (Þórólfur 

Karlsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfússon, 1994). 

 

2.5 Rannsóknir á námi og íþróttum 

 

Í gegnum árin hafa margar rannsóknir verið gerðar á námi og íþróttum. Það virðist 

löngum vera sannað að börn og unglingar sem stunda skipulagða íþróttaiðkun sýni betri 

námsárangur en þeir sem stunda engar íþróttir. Einkunnir þeirra eru hærri, þau eru 

skipulagðari og traustari en þau sem engar íþróttir stunda utan skóla auk þess sem þau 

hafa betra sjálfstraust og jákvæðari sjálfsmynd. 

Árið 1993 komu í ljós niðurstöður úr langtímarannsókn eftir W.H. Mars sem varpa 

ljósi á samband námsárangurs og íþróttaiðkunar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar segir 

að nemendur sem stunda íþróttir frá upphafi framhaldsskóla ára sinna séu líklegri til að 
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ná betri námsárangri og hafa jákvæðari sjálfsmynd en þeir sem ekki stunda ekki íþróttir 

(Marsh,1993).  

Þórólfur Þórlindsson gerði rannsókn árið 1978 þar sem úrtakið voru nemendur í 

10.bekk og voru niðurstöðurnar sambærilegar við erlendar niðurstöður (Þórólfur 

Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar eru á þann veg að þeir unglingar sem stunda íþróttir eru líklegri til þess að fá 

hærri einkunnir en þeir sem ekki stunda íþróttir. Snyder og Spreitzer (1989) gerðu 

rannsókn sem gefur einnig að líta svipaðar niðurstöður . 

Á sjöunda áratug síðustu aldar kom fram í rannsóknum að þeir nemendur sem bjuggu 

við slæmt bakland gekk verr í námi heldur en þeim sem bjuggu við gott bakland. 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var í Bandaríkjunum sýnir að námsárangur 

nemenda stórbatnaði eftir að settar voru reglur um ákveðinn námsárangur 

íþróttaiðkenda skólanna. Nemendur þurftu að ná ákveðinni lágmarkseinkunn til að 

öðlast þátttökurétt með skólaliðunum. Liðsfélagar, þjálfarar og jafnvel aðrir nemendur 

virðast leggja hönd á plóg til þess að geta fylgst með bestu íþróttamönnum skólans 

keppa fyrir hönd skólans (Miracle, C.Roger Rees og Andrew W., 2000). 

Daniel Tower kom fram með sex athyglisverða punkta í rannsókn sinni um tengsl milli 

íþróttaárangurs og námsárangurs árið 2008. Punktarnir styðja allir þá niðurstöðu að 

íþróttaiðkun hafi góð áhrif á nám ungs fólks í skólum. 

1. Stundi nemandi skipulagða íþróttastarfsemi að staðaldri eru mjög miklar líkur á 

að áhugi nemandans á námi aukist. 

2. Til að halda við íþróttahæfni og fara á næsta stig í íþróttum er íþróttamaðurinn 

einnig hvattur til þess að ná betri árangri í námi af þjálfurum, kennurum og 

öðrum sem koma að námsframvindu einstaklingsins. 

3. Velgengni í íþróttum getur leitt til aukins skilnings á bóklegu námi og gildum 

þess. 

4. Þjálfarar, kennarar og foreldrar hvetja börn og unglinga til að stunda íþróttir og 

vera dugleg í námi. 

5. Þátttaka í íþróttum getur hjálpað til við að ná hámarks námsárangri nemandans. 
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6. Íþróttamaður getur átt vonir og væntingar að spila íþróttir í mennta- eða háskóla 

standi hann sig vel sem íþróttamaður og námsmaður. 

(Tower, 2008) 

2.6 Hvernig er afreksíþróttamaður skilgreindur? 

 

Íþróttir gegna veigamiklu hlutverki í menningu okkar og sögur af íþróttaafrekum lifa 

með þjóðinni líkt og silfurverðlaunasögur handboltalandsliðsins og afrek Vilhjálms 

Einarssonar og Völu Flosadóttur sanna glögglega (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Ástæða þess að fólk stundar íþróttir eru margar. Sumir stunda íþróttir til þess að njóta 

félagslegrar samveru við annað fólk. Algengt er að fólk með þau markmið stundi 

hópíþróttir eða hreyfingu með fjölskyldu og vinum líkt og gönguferðir eða golf. Aðrir 

sækja í keppni og spennu og stunda því keppnisíþróttir, dæmi um það eru 

knattspyrnumenn í ensku úrvalsdeildinn en það eru íþróttamenn sem hafa fjárhagslegan 

ávinning af íþróttaiðkun sinni. (Dieserrud o.fl.,2000) 

Afreksmenn eru í flestum tilfellum fyrirmyndir fyrir ungu kynslóðina og hvetur hana 

til dáða með fordæmi sínu og árangri innanlands og utan. Í almennum hluta námsskrá 

fyrir framhaldsskóla er afreksíþróttamaður skilgreindur á eftirfarandi hátt: 

„Afreksíþróttamaður telst sá sem valinn hefur verið í unglingalandslið eða landslið 

viðkomandi íþróttagreinar eða sá sem hefur verið valinn til þátttöku og/eða 

undirbúnings fyrir Norðurlandamót, Evrópumeistaramót, heimsmeistaramót eða 

Ólympíuleika í sinni íþróttagrein“ (Menntamálaráðuneytið, 51:1999). 

Íþróttahreyfingin á sér það sameiginlega markmið að Íslendingar eigi afreksmenn og 

afreksflokka sem á hverjum tíma skipi sér á stall með þeim bestu á heimsvísu. Afreksstig 

íslenskra íþrótta á jafnt og þétt með tímanum að hækka. Í þessu felst að hæfni og færni 

þeirra sem koma að íþróttastarfinu aukist þannig að hægt verði að hjálpa íslenskum 

afreksmönnum framtíðarinnar við að ná markmiðum sínum auk þess að auka 

þjálfunarkunnáttu íslenskra þjálfara. ÍSÍ á í samvinnu við sérsamböndin um að móta 

tímasett markmið og kynna þau fyrir íþróttahreyfingunni, í þeim efnum ber að einblína á 

keppnisárangur. Með því að mynda teymi fagfólks til að auka þekkingu þjálfara á 

markmið um að auka fagþekkingu þjálfara að nást (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2009). 
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Afreksíþróttamaður er skilgreindur af ÍSÍ sem framúrskarandi íþróttamaður eða 

flokkur íþróttamanna sem skipar sér með árangri sínum í fremstu röð á heimsvísu. 

Afreksmaður er íþróttamaður eða flokkur sem stenst ákveðna viðmiðun í þeirri grein 

sem þeir stunda. Afreksefni eru skilgreind þannig að einstaklingur eða lið sem með 

markvissri og mikilli þjálfun geti í framtíðinni skipað sér á stall með þeim bestu (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, 2009). 

Margar aðrar skilgreiningar eru til og verða hér á eftir nefndar skilgreiningar nokkurra 

knattspyrnuþjálfara. 

Þorlákur Árnason, þjálfari u-17  ára kvennalandsliðs Íslands, skilgreinir 

afreksíþróttamann með þessum orðum: 

„Afreksmaður er einhver sem hefur skýr markmið og hagar íþrótt sinni 
þannig að hún er í forgangi. Leikmaður með mikla getu, landsliðsmaður eða 
leikmaður við þröskuld landsliðs“ (munnleg heimild, 5.maí 2011). 

Gunnar Guðmundsson, landsliðsþjálfari u-17 ára karlalandsliðs Íslands skilgreinir 

afreksíþróttamann með þessum orðum: 

„Afreksmaður er sá íþróttamaður sem er í fremstu röð í sinni íþróttagrein í 
heimalandi sínu og tekur jafnframt þátt í alþjóðlegum keppnum fyrir hönd 
þjóðar sinnar, landsliðs eða félagsliðs“ (munnleg heimild, 5.maí 2011). 

Arnar Bill Gunnarsson yfirþjálfari yngri flokka Breiðabliks og yfirmaður afreksskóla 

félagsins skilgreinir afreksíþróttamann með þessum orðum: 

„ Afreksmaður er sá sem spilar landsleik fyrir þjóð sína, hann getur verið sá 
sem spilar fyrir meistaraflokk í félagi sínu og vinnur titla. Einnig er 
atvinnumaður í knattspyrnu afreksmaður“ (munnleg heimild, 5.maí 2011). 

Hér hafa verið nefndar nokkrar skilgreiningar á afreksmanni, bæði frá ÍSÍ og frá 

reynslumiklum þjálfurum á Íslandi. ÍSÍ miðar við að afreksmaður eða flokkur sé að keppa 

á meðal þeirra bestu á heimsvísu á meðan knattspyrnuþjálfararnir miða við að það sé 

nóg að komast í atvinnumennsku eða jafnvel bara í meistaraflokk og vinna titla. 
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3  Íþróttir og skólastarf 

 

Aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins leggur áherslu á að börn og unglingar fái að 

njóta hreyfingar á meðan skóladagurinn varir yfir. Skólastarf endurspeglar þarfir 

samfélagsisns á hverjum tíma. Á árum áður var iðkun íþrótta talin mikilvæg ekki síst til 

þess að byggja upp öflugan her. Nú er öldin önnur. Kyrrseta og fylgifiskar hennar ógna 

heilsu fólks á öllum aldri og leggja byrgðar á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í 

heild. Það er því mikilvægt að börn og unglingar kynnist kostum íþrótta og hreyfinga á 

jákvæðan hátt í grunnskólum og læri að leggja grunninn að heilsusamlegum lífsvenjum. 

Aðalnámskrá íþrótta og líkams- og heilsurækt segir að eitt meginhlutverk skólaíþrótta sé 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda, að efla heilsufar þeirra og afkastagetu. 

Í 11.grein laga um íþróttalög frá 1998 segir að í öllum grunn- og framhaldsskólum 

landsins skuli íþróttir kenndar og iðkaðar eins og kveðið séu um í lögum og reglugerðum. 

Fara á eftir námskrá sem um skóla gilda. Jafnframt segir að öll börn skuli læra sund 

nema þau séu talin til þess ófær að mati læknis. Fram kemur í 12.grein laganna að ríkið 

skuli starfrækja menntastofnanir og þeirra hlutverk sé meðal annars að mennta 

íþróttakennara samkvæmt lagaákvæðum um þá starfsemi (Alþingi, 1998)  

 

3.1 Grunnskólar 

 

Aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins leggur áherslu á að börn og unglingar fái að 

njóta hreyfingar á meðan skóladagurinn varir yfir. Grunnskólanemendum á að vera 

boðið uppá þrjár kennslustundir á viku í íþróttum og framhaldsskólanemum tvær 

kennslustundir samkvæmt aðalnámskrá skólanna. Námssviðið íþróttir, líkams- og 

heilsurækt skiptist upp í tvo þætti. Annars vegar er um að ræða skólaíþróttir sem er 

yfirleitt hefðbundin íþróttakennsla í íþróttasal og hinsvegar er um skólasund að ræða 

(Aðalnámskrá grunnskólanna, 2007).   

Aðalnámskrá skiptir lokamarkmiðum sínum í fjóra flokka. Samkvæmt þessum 

flokkum eiga nemendur að skólagöngu lokinni átt að hafa fengið tækifæri til þess að efla 

eftirtalda þætti: 
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1. Skyn- og hreyfiþroska sinn 

„ Lögð er áhersla á að kenna grunnhreyfingar og þjálfa tækni til að tengja 
saman mismunandi grunnhreyfingar í samfelldar hreyfingar. Mismunandi 
hreyfiáreiti eru nauðsynleg til þess að taugakerfið og heilinn þroskist og með 
því er lagður grunnur að flóknara hreyfinámi síðar. Þjálfun og þroski þessara 
þátta á sér stað með fjölbreyttum æfingum og leikjum“. 

2. Líkams- og fagurþroska sinn  

„Annars vegar er lögð áhersla á að bæta líkamshreysti nemenda (svo sem  
þol, styrk, liðleika, snerpu og samhæfingu) með fjölbreyttum æfingum, 
leikjum og íþróttagreinum. Hins vegar er lögð áhersla á að bæta líkamsburð 
nemenda, það er að nemendur séu uppréttir og beri sig vel. Leikrænni 
tjáningu og sköpunarþörf barna er einnig sinnt innan þessa flokks“. 

3. Félags-,tilfinninga og siðgæðisþroska sinn 

„Megináhersla er lögð á að styrkja nemendur sem félagsverur, þeir læri að 
beita sveigjanleika í samskiptum, bera virðingu fyrir eigin tilfinningum og 
taka tillit til tilfinninga annara. Leitast er við að auka skilning nemenda á að 
auka hæfni þeirra til þess að fara eftir reglum og fyrirmælum“. 

4. Vitsmunaþroska sinn 

„Lögð er áhersla á að nemendur öðlist meðal annars þekkingu á gildi 
heilbrigðs lífernis, þar með talið hreyfingar, fyrir heilsu og vellíðan og 
aðstoða þá við að finna leiðir til að stunda íþróttir og annars konar hreyfingu 
eftir að skólagöngu líkur. Samþætting mismunandi námsgreina og þverfagleg 
samvinna kennara skóla er hentug til að efla þennan þroskaþátt“.  

(Lýðheilsustöð, e.d.) 

 

3.2 Framhaldsskólar 

 

Þegar skólaskyldu er lokið hjá íslenskum ungmennum geta þau valið um ýmisskonar 

framhaldsnám. Framhaldsnám til stúdentsprófs er meðal annars ætlað til þess að 

undirbúa þau fyrir frekara nám á háskólastigi. Einnig geta nemendur valið sér að fara í 

iðntengt nám í verkmenntaskólum eða iðnskólum. Nemendur sem lokið hafa 

grunnskólaprófi eiga rétt á að fara í framhaldsskóla og eru þá undir flestum 

kringumstæðum 16 ára gamlir. Námstími er oftast nær miðaður við fjögur ár þó svo að 
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margir skólar bjóði uppá að nemendur klári námið á skemmri tíma. Hlutverk 

framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda svo að þeir verði sem best 

búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Framhaldsskólinn býr nemendur 

undir störf í atvinnulífinu og frekara nám. Framhaldsskólinn skal leitast við að efla 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í 

öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til stöðugra þekkingarleitar (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 3:2004).  

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla þá eiga nemendur í framhaldsskólum 

lögbundinn rétt á tveimur til þremur kennslustundum í íþróttum á viku sem skiptast milli 

bóklegrar og verklegrar kennslu. Þegar líða tekur á skólagöngu 

framhaldsskólanemendanna eykst valfrelsi nemenda og geta þeir valið sér aðra þætti 

sem tengjast íþróttum (Aðalnámskrá framhaldsskóla,1999). 

Á Íslandi er tvennskonar skipulag í framhaldskólum,  skólar sem starfa eftir 

bekkjarkerfi og skólar sem starfa eftir áfangakerfi. Munurinn liggur fyrst og fremst í því 

að framhaldsskólar sem vinna eftir áfangakerfi hafa mun meiri sveigjanleika þegar 

kemur að samsetningu og skipulagi náms heldur en skólar sem starfa eftir bekkjakerfi, 

þar er skipulag námsins í fastara formi. Kerfin eiga það þó sameiginlegt að þau vinna 

eftir sömu námskrá, aðalnámskrá framhaldsskólanna (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Haustið 2011 voru 28.361 nemandi skráður til náms á framhaldsskólastigi og 1.028 á 

viðbótarstigi. Fjölgun framhaldsskólanema nam um 5.0% eða 1.355 nemendur frá 

haustinu 2010. Langflestir nemendur velja sér hefðbundið kennsluform, það er 

dagskóla, eða um 84.1%. Rétt er að taka fram að um er að ræða tölur bæði fyrir 

framhalds- og háskóla. Kvöldskólanemendur eru 2.8% og nemendur í fjarnámi eru 

13.2%. Konur eru töluvert fleiri en karlar meðal skráðra nemenda í framhalds- og 

háskólum. Munurinn er töluverður, eða 5.709. Í framhaldsskólum og háskólum stunda 

því 27.216 konur nám miðað við 21.507 karlar. Konur eru 52% nemenda á 

framhaldsskólastigi. Eingöngu á viðbótarstigi eru skráðir fleiri karlmenn til náms en 

konur. Viðbótarstig er skilgreint sem nám á mörkum framhaldsskóla- og háskólastigs en 

um er að ræða nám í ferðafræði, margmiðlun, 4.stig vélstjórnar og leiðsögunám.  
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Félagsfræðibraut til stúdentsprófs á framhaldsskólastigi er nú fjölmennasta einstaka 

námsbrautin og hefur hún tekið við af náttúrufræðibraut sem vinsælasta námsbrautin. Á 

félagsfræðibraut eru skráðir 5.494 nemendur, þar af eru 40.3% karlar og 59.7% konur. 

Náttúrufræðibraut er sú námsbraut til stúdentsprófs sem er með næst flesta nemendur, 

alls 5.377 nemendur. Þar eru drengir í meirihluta eða 51% á móti 49% stúlkna. Það eru 

4.804 nemendur skráðir á almenna námsbraut sem er þriðja fjölmennasta brautin, þar 

af eru 45.9% karlar en 54.1 % konur. Þessar þrjár námsbrautir bera af og eru 

langfjölmennustu námsbrautir framhaldsskólanna. Framhaldskólanemar á Íslandi sem 

stunda nám í fjölbrautarskólum og eru þar af leiðandi ekki í bekkjarkerfi voru alls 17.472 

haustið 2011. Flestir eru nemendurnir við Fjölbrautarskólann við Ármúla, alls 2.585 en 

fæstir við Menntaskólann á Tröllaskaga, alls 91 (Hagtíðindi, e.d.).      

Nemendur við menntaskóla (e.grammar schools) voru haustið 2011 alls 6.661. Þessir 

nemendur ólíkt nemendum í fjölbrautarskólum stunda nám í bekkjarkerfi. Verslunarskóli 

Íslands var með skráða 1.758 nemendur og Menntaskólinn við Hamrahlíð 1.414 á 

haustönn 2011. Þessir tveir skólar voru einu skólarnir með bekkjarkerfi sem náðu yfir 

1000 nemendur. Menntaskólinn við Hraðbraut var með fæsta nemendur, eða um 107 

(Hagtíðindi, e.d.)  

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 er boðið upp á fjórar 

bóknámsbrautirnar, viðskipta-, mála-, náttúrufræði- og félagsfræðibraut og  ýmsar 

verknámsbrautir í fjölbrautakerfinu. Bóknámsbrautirnar eru byggðar upp á mörgum 

áföngum sem eru mismunandi samsettir eftir um hvaða braut er að ræða. Einingafjöldi 

brautanna getur verið mismikill en fjöldi eininga á bak við stúdentspróf inniheldur að 

jafnaði 140 námseiningar og er miðað við að baki hverri námseiningu séu 2 x 40 mínútna 

kennslustund í viku hverri.  Á bóknámsbrautunum skiptist brautin í þrjá hluta. Kjörsvið, 

kjarna og frjálst val. Nemendur taka 98 einingar í kjarna, 30 einingar á kjörsviði og frjálst 

val eru 12 einingar.  Hægt er að fá einingar metnar fyrir viðurkennt listnám og starfsnám 

á framhaldsskólastigi en þetta leiðir af sér mikinn fjölbreytileika í samsetningu náms. 

Nemandi getur því fengið 24 einingar metnar á þennan hátt til stúdentsprófs, það er 12 

einingar af kjörsviði og aðrar 12 í frjálsu vali (Menntamálaráðuneytið, 2004).  

Mynd 1 sýnir hvernig náttúrufræðibraut við Flensborgarskólann í Hafnarfirði lítur út.  
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Mynd 1: Náttúrufræðibraut við Flensborg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Flensborg, e.d.) 

 

Framhaldsskólum var veitt meira frelsi en þekkst hafði áður með nýjum lögum um 

framhaldsskóla 92/2008 þó svo að þeim beri að fara eftir aðalnámskrá í uppbyggingu 

námsins. Framhaldsskólar landsins eiga samkvæmt lögnum að móta sínar eigin 

námsbrautarlýsingar og þarf menntamálaráðherra að staðfesta þær. Við því er búist að í 

almennum hluta aðalnámskrárinnar muni menntamálaráðuneytið setja viðmið um 

hvernig uppbygging námsbrautanna verði háttað, meðal annars um námsframvindu, 
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námskröfur og á þrepaskiptingu náms á grundvelli hæfnismarkmiða. Þegar 

námsbrautalýsingar einstakra skóla verða staðfestar verða þær síðan hluti aðalnámskrár 

framhaldsskóla (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik 

Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Frá árinu 2005 hafa nokkrir framhaldsskólar boðið uppá afreksíþróttasvið. Starfsemin 

hefur þróast nokkuð síðan hún var stofnuð og verður hér sýnt hvernig starfið er byggt 

upp hjá skólunum. 

Fyrst ber að nefna að örlítill munur er á afreksíþróttasviðum framhaldsskólanna og 

íþróttaakademíum. Skólar sem bjóða uppá afreksíþróttasvið flétta íþróttaiðkun 

nemenda inn á námsbraut í skólanum sem fyrir er. Íþróttaiðkunin veitir tiltekin náms- og 

starfsréttindi nái nemandinn að uppfylla lágmarksskilyrði. Íþróttaiðkun og nám kemur 

því til viðbótar við skilgreint nám eða í stað valkvæðra þátta . Þar sem um 

íþróttaakademíur er að ræða er fræðsla og þjálfun gjarnan í samvinnu við íþróttafélög, 

sveitarfélög eða fyrirtæki. Þátttaka íþróttafólksins er metin til námseininga eftir 

samkomulagi (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik 

Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Afreksíþróttasvið framhaldsskólanna hafa þann tilgang að gera ungu afreksfólki í 

framhaldsskólum kleift að æfa við sem bestar aðstæður ásamt því að tryggja því 

menntun á viðkomandi námsbraut. Afrekssvið skólanna hefur verið skilgreint sem hluti 

af brautum til stúdentsprófs í einstökum skólum en nauðsynlegt er að slíkt verði gert á 

öllu framhaldsskólastigi. Fram kemur í skýrslu starfshóps ÍSÍ fyrir menntamálaráðuneytið 

að mælt sé með því að þjálfarar á afrekssviðum skuli vera með menntun viðunnandi af 

sérsambandi þeirrar íþróttagreinar sem á  við. Æskilegt er til að mynda að þjálfari á 

afreksbraut í knattspyrnu sé með UEFA-B próf frá evrópska knattspyrnusambandinu 

(Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og 

Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Starfsemi undir formerkjum afreksíþrótta í framhaldsskólum hefur þróast síðan 2005 

og í dag eru að minnsta kosti 9 framhaldsskólar af 31, 22 fjölbrautaskólar og 9 

menntaskólar, sem halda úti slíkum brautum.  
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3.3 Íþróttaakademíur við Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSU) 

 

Fjölbrautarskóli Suðurlands (FSU) hóf starfsemi körfuboltaakademíu sumarið 2005 og 

árið eftir bættust handknattleiks- og knattspyrnuakademíur við skólann. 

Fimleikaakademía bættist svo við árið 2008 (Fjölbrautarskóli Suðurlands, 2012). Til 

inngöngu í akademíurnar þurfa nemendur að æfa íþróttirnar sem við á að staðaldri. 

Iðkendur þurfa jafnframt að skrifa undir samninga og samþykkja að ganga undir ákveðin 

skilyrði. Nemendur þurfa að tileinka sér mikinn áhuga, þeir verða til að mynda að vera 

bindindismenn á áfengi og tóbak (Fjölbrautarskóli Suðurlands, 2012).  

Nemendur í íþróttaakademíum FSU eru ekki á sérstökum námsbrautum en þeir fá 

þrjár valeiningar á önn fyrir æfingar sínar hjá akademíunni en þau þurfa að uppfylla 

ströng skilyrði til að mynda vera bindindismenn á áfengi og fleira. Þessar einingar nýtast 

nemendum sem þrjár valeiningar í íþróttum (Fjölbrautarskóli Suðurlands 2012). 

Körfuboltaakademían hefur ákveðna sérstöðu en hún er sú að sérstakt íþróttafélag 

var var stofnað í kringum hana. Liðið keppti í deildarkeppni og vann það afrek að leika í 

úrvalsdeild veturinn 2008-2009. Upphaflega átti liðið að vera skipað skólastrákum en 

reyndin var síðar sú að nokkrum eldri leikmönnum var bætt í hópinn til að gera hann 

betri (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson 

og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Handknattleiksakademían er starfrækt í samstarfi við handknattleiksdeild 

Ungmennafélags Selfoss en knattspyrnuakademían er með samning við 

Knattspyrnuakademíu Íslands. Knattspyrnuakademían hefur um árabil haldið úti 

knattspyrnunámskeiðum fyrir börn og unglinga utan skólatíma sem hefur á að skipa  

góðum þjálfurum og afreksmönnum í greininni (Snjólaug E. Bjarnadóttir, 2007). 

FSU kaupir þjónustu af fjórum akademíum, Knattspyrnuakademiu Íslands, 

Körfuknattleiksakademíu, Handknattleiksakademíu og Fimleikaakademíu sem taka við 

nemendum skólans. Nemendur æfa hjá þessum akademíum á skólatíma þrisvar sinnum 

í viku en skólinn bíður enn sem komið er ekki upp á sérstaka áfanga sem gætu hjálpað 

afreksíþróttafólki. Þetta er ólíkt fyrirkomulag miðað við afreksbrautir hinna skólanna þó 

svo að FSU stefni á að koma á meira samstarfi milli skólans og akademíunnar, jafnvel 

strax á næstu önn (Gunnar Borgþórsson, munnleg heimild, 8.maí 2011). 
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Hjá FSU var þetta þannig að alger sprenging var fyrsta árið í knattspyrnu. Þá byrjuðu 

um 30 nemendur í knattspyrnunni og í dag eru þau tæplega 60. Það sama má segja um 

körfuboltaakademíuna. Körfuboltaakademían spilaði í deildarkeppni undir merki skólans 

og náði því magnaða afreki að spila í efstu deild um tíma. Það eru í dag 120 krakkar í 

akademíunum fjórum sem FSU er í samstarfi við. Þetta hefur aukið samstarf milli 

þessara fjögurra akademía sem lýsir sér í því að þær eru saman farnar að halda 

fyrirlestra fyrir nemendur en ekki hver í sínu horni (Gunnar Borgþórsson, munnleg 

heimild, 8.maí 2011).  

Æfingar í akademíunum fara þannig fram að æft er snemma á morgnana tvisvar 

sinnum í viku, töflugöt eru notuð til þrekþjálfunar og á kvöldin æfa nemendur með 

sínum félagsliðum (Gunnar Borgþórsson,munnleg heimild, 8.maí 2011). 

 

3.4 Afreksíþróttasvið við Fjölbrautaskólann í Garðabæ (FG) 

 

Fjölbrautarskólinn í Garðabæ bauð uppá afreksíþróttasvið haustið 2007. Námsbrautir 

nemenda var óháð afreksíþróttasviði, það er nemandi gátu verið á félags-, mála-, 

viðskipta- eða náttúrufræðibraut en einnig á afreksíþróttasviði og þurftu nemendur að 

ljúka 140 eininga námi við skólann. Sviðið var samvinnuverkefni Fjölbrautarskólans, 

bæjarfélagsins Garðabæjar og Stjörnunnar. Fjölbrautarskólinn vill að námsframboð 

nemanda sé víðara á meðan Stjarnan vill geta boðið leikmönnum félagsins sem skara 

framúr betri þjálfun og þjónustu. Bæjarfélagið sjálft vill styðja við þjálfun afreksmanna í 

skólanum auk þess sem það telur sviðið styrkja forvarnarstarfið (Garðabær, e.d.,2003). 

Inntökuskilyrði á afrekssvið Fjölbrautarskólans í Garðabæ voru þau að nemendur 

urðu að sýna bæði góðan námsárangur sem og íþróttaárangur og að hafi gott hugarfar 

til náms og íþrótta.Takmarkaður fjöldi komst á sviðið en nemendur sem höfðu rétt á að 

komast á brautina voru iðkendur Stjörnunnar á framhaldsskólaaldri. Nemendur fengu 

einingar fyrir íþróttaþjálfun sína metna á kjörsviði. Fyrirkomulag námsins var þannig að 

nemendur mættu á tvær morgunæfingar og fóru á einn fyrirlestur í hverri viku. 

Fyrirlestrarnir snéru að málefnum sem hentaði vel fyrir afreksíþróttafólk. Fjölluðu þeir til 

dæmis um mataræði, íþróttameiðsl og hvíld. Nemendur fengu þrjár einingar á önn fyrir 



30 

að vera á afreksviðinu. (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús 

Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Afrekssvið FG lagðist af sökum þess að ekki var nægilega mikið af iðkendum á sviðinu. 

  

3.5 Íþróttaakademía Verkmenntaskóla Austurlands (VA) 

 

Í Verkmenntaskóla Austurlands er boðið upp á akademíu í blaki, knattspyrnu og skíðum. 

Tilgangur hennar er að gefa ungu áhugasömu fólki möguleika á að æfa sínar greinar og 

samtvinna þær við skólagöngu sína. Einnig er markmiðið að efla andlegan þroska, 

sjálfsþekkingu og að auka skilning nemenda á því hvað þarf til að ná árangri á afreksstigi 

íþrótta. Nemendur eiga að vera öðrum ungmennum í nærumhverfi þess góð fyrirmynd 

og gerð er krafa til þess að nemandinn sinni almennu námi vel. Vonast er til að á næstu 

árum verði hægt að bjóða íþróttamönnum í sundi og golfi inngöngu í akademíuna. 

Nemendur þurfa að skila vottorði frá þjálfara sínum um hugarfar hans gagnvart 

íþróttinni, hvar hann standi út frá jafningamati en auk þess er metið hugarfar 

nemandans til náms og íþrótta. Gerð er krafa um að iðkendur akademíunnar séu 

bindindisfólk og neyti ekki tóbaks né annarra vímuefna. Reynt verður að kappkosta við 

að jafn kynjahlutfall sé í akademíunni sé það mögulegt (Óskar Ármannsson, Sigurður 

Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Námið gefur nemenda 2 einingar á önn og er ætlast til þess að nemendur taki 2 

einingar á önn. Æfingar fara fram þrisvar sinnum í viku og stendur hver æfing í 55 

mínútur þar sem unnið er í þoli, styrkleika og liðleika. Íþróttakennari skólans sér um 

sérþjálfun nemenda í samráði við þjálfara iðkenda í hverri grein. Tvo laugardaga í 

mánuði mæta nemendur svo í bóklega fræðslu í Verkmenntaskóla Austurlands þar sem 

nemendur eru fræddir um næringarfræði, íþróttasálfræði, forvarnir, lífstíl, reglur og 

taktískar æfingar í greininni. Kappkostað er að fá gestakennara til að sinna þessum liðum 

sé þess kostur (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik 

Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Gerð er krafa á 100% mætingu nemenda í skólann og einu skiptin sem nemendur eru 

afsakaðir frá þeirri reglu er þegar þeir eru á frá vegna keppni með félagsliði sínu eða eru 
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meiddir. Nemendur skrifa undir samning um að þau séu bindindisfólk á áfengi, tóbak og 

önnur vímuefni. Brjóti nemandi þær reglu eru þau áminnt en annað brot varðar 

brottrekstri fá akademíunni. Skólinn leggur mikla áherslu á íþróttamennsku nemenda 

þar sem grunngildin eru virðing, heiðarleiki, sundvís, sanngirni, áreiðanleiki og kurteisi 

(Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og 

Bjarni Jóhannsson, 2009). 

 

3.6 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (FB) 

 

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti nefnir afrekssvið sitt framabraut og hefur hún verið í 

gangi frá haustönn 2007. Boðið er uppá nám fyrir nemendur sem stunda knattspyrnu, 

körfuknattleik og handknattleik (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús 

Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Brautin er þannig uppbyggð að nemendur stunda æfingar þrisvar sinnum í viku undir 

stjórn þjálfara þar sem lagt er mikið uppúr einstaklingsþjálfun. Nemendur á framabraut 

þurfa ekki að stunda hefðbundna íþróttatíma í skólanum heldur koma æfingarnar í 

staðinn fyrir þann þátt. Nemendur fjölbrautaskólans sem eru á framabraut geta 

jafnframt stundað nám öllum öðrum brautum skólans. Gerð er sú krafa að þeir sem séu 

á framabraut séu efni í að verða afreksíþróttamenn og þurfa nemendur að skila inn 

meðmælum frá íþróttafélagi. Nemendur verða að sýna fram á góða skólasókn og er 

ætlast til 95% skólasóknar af þeim en þau geta þó fengið leyfi séu þau að fara í 

æfingaferðir með félögum sínum eða landsliðum (Snjólaug E. Bjarnadóttir, 2007) 

Nemendur þurfa að vera góðir námsmenn og skila u.þ.b 15 einingum á hverri 

námsönn. Gerð er sú krafa að nemendur neyti ekki áfengis, né noti tóbak eða önnur 

vímuefni og eru þau látin skrifa undir samninga þess efnis. Sérstakur umsjónarkennari 

fylgist með framvindu náms hjá nemendum framabrautar og aðstoðar þau ef þess á við 

(Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og 

Bjarni Jóhannsson, 2009). 

Til þess að vera þátttakandi á brautinni þurfa nemendur að greiða 40.000 krónur 

aukalega við skólagjöld skólans. 
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3.7 Flensborgarskólinn í Hafnarfirði (Flensborg) 

 

Íþróttaafrekssvið Flensborgarskólans var fyrst tilraunarverkefni hjá skólanum í samvinnu 

við handknattleiksdeild FH og körfuknattleiksdeild Hauka. Frá og með haustinu 2007 

bættust svo nokkrar greinar, það er knattspyrna hjá FH, knattspyrna og handknattleikur 

hjá Haukum, golf hjá Keili, fimleikar hjá Björkunum, sund hjá SH og hnit hjá BH, 

(Flensborgarskólinn, 2012). Á haustönn 2012 komu svo nemendur í klifri og mótorkrossi 

inná brautina. 

Ástæða þess að brautin var sett á laggirnar er sú að skólinn vildi bjóða afreksfólki í 

bænum að eiga kost á því að stunda fyrsta flokks nám auk þess að fá sérstakar æfingar á 

skólatíma í sínum íþróttagreinum. Afreksfólkið í skólanum á nú að geta stunda nám við 

skólann og jafnframt stundað æfingar  í sinni íþróttagrein og fá námseiningar metnar 

fyrir þá vinnu. Á brautinni er nemendum gert kleift að ná sem mestum framförum í 

þeirri íþróttum sem það stundar auk þess sem lögð er áhersla á næringarfræði, 

íþróttasálfræði, skipulagi og gerð æfingaáætlana ásamt líkamlegri færni og styrk 

(Flensborgarskólinn, 2011). 

Nemandi notar 12 einingar í vali og 12 einingar í kjörsviði af öðrum námsbrautum á 

afrekssvið sem gerir það að verkum að þeir hafa ekki alveg jafnmikið val og aðrir 

nemendur. Átta einingar eru tengdar æfingum í líkamsstyrk og þrekþjálfun sem er í 

höndum íþróttafélags, átta einingar eru í bóklegum greinum sem skólinn sér um og 

yfirleitt klára nemendur þær á fyrstu önnum skólagöngu sinnar. Námið er þannig 

uppbyggt að iðkendur sviðsins mæta á tvær æfingar æfingar á viku í skólatíma. Til 

dæmis mætir knattspyrnufólk í FH einu sinn í viku á morgunæfingu og einu sinni í viku á 

styrktaræfingu. (Óskar Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, 

Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009).  

Í upphafi voru 25 nemendur á afreksviði Flensborgarskólans árið 2005 en í dag  árið 

2012 voru um 200 virkir nemendur að nýta sér þessa þjónustu. Eins má geta að mikil 

ásókn er í námið og gæti mögulega verið að skólinn þurfi að setja takmörk á það hverjir 

fái inngöngu á brautina á næstunni. Nemendur á afrekssviðinu setja líka svip sinn á 

skólann. Þeir fara fram á ákveðna reglusemi og þau gera kröfu á gott mötuneyti, að þar 
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sé seldur hollur og næringarríkur matur (Magnús Þorkelsson, munnleg heimild, 7. maí 

2011). 

Innan veggja Flensborgarskólans eru stjórnendur þó meira að hugsa um að 

stúdentspróf iðkenda sinna sér ekki lakara stúdentspróf heldur en annarra nemenda. 

Þeir hafa áhyggjur af því að nemendur geti lent í því að skerða möguleika sína á því að 

komast í ákveðið nám í háskóla vegna þess að þeir nái ekki að klári ákveðna áfanga í 

skólanum vegna afrekssviðsins.  Þess vegna má vænta þess að nemendur taki færri 

íþróttaeiningar í framtíðinni eða þá að farið verði sömu leið og í Borgarholtsskóla, að 

fjölga einingum nemanda afrekssviðsins til stúdentsprófs. Það þarf að tryggja að 

stúdentsprófið standi undir nafni þannig að nemandanum standi allar dyr opnar að námi 

loknu (Magnús Þorkelsson, munnleg heimild,7 maí 2011). 

Afrekssvið Flensborgar hefur gengið mjög vel frá því að það var tilraunarverkefni 

haustið 2005. Verkefninu hefur svo sannarlega vaxið fiskur um hrygg og segja 

skólastjórnendur að sviðið hafni nánast bjargað íþróttakennslu skólans. Það sem þeir 

eiga við með því er að ef allir þeir nemendur sem eru á afrekssviði skólans væru að 

stunda hefðbundna íþróttakennslu í skólanum væri íþróttahúsið sem skólinn hefur til 

afnota yfirfullt. 

 

3.8 Menntaskólinn á Ísafirði (MÍ) 

 

Afreksbraut Menntaskólans á Ísafirði hefur verið starfrækt frá 2006. Nemendur sækja 

æfingar þrisvar sinnum í viku sem fara fram fyrir skólatíma og eru 60 mínútna langar. 

Þjálfunin gefur nemendum alls 16 einingar til stúdentsprófs alls, það er tvær á önn. 

Sérstakir þjálfarar sjá um brautina (Snjólaug E. Bjarnadóttir, 2007). 

Á haustönn 2012 voru 46 nemendur á brautinni og eru íþróttaiðkendur úr 8 

mismunandi íþróttagreinum, það er knattspyrnu, körfuknattleik, svigskíðum, 

gönguskíðum, hestaíþróttum og sundi. Brautin hefur þá sérstöðu að þar eru í dag fjórir 

glímukappar við nám. Framkvæmdar eru mælingar á íþróttafólki brautinni, nemendur 

halda úti æfingadagbók, setja sér markmið og læra að gera þjálfunaráætlanir (Hermann 

Níelsson, munnleg heimild, 6.maí 2011). 
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3.9 Afreksíþróttasvið við Borgarholtsskóla (BHS) 

 

Nemendur á afreksíþróttasviði Borgarholtsskóla ljúka samtals 152 einungum til 

stúdentspróf. Þetta eru 12 einingar umfram einingafjölda af bóknámsbraut til 

stúdentsprófs. Nemendur í Borgarholtsskóla eru því undir meiri kröfum frá skólanum en 

nemendur annarra afreksbrauta ætli þeir sé að útskrifast af afreksíþróttasviði 

Borgarholtsskóla. Það má þó fylgja að í áætlunum Borgarholtsskóla er gert ráð fyrir því 

að æfingar nemenda hjá félögunum verði metnar til eininga í nánustu framtíð (Óskar 

Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni 

Jóhannsson, 2009). 

Nemendur á afreksbraut sem stunda skíði reyna eftir fremsta megni að vera ekki í 

skólanum á mánudögum og föstudögum eftir áramót. Þetta er gert því þá er líklegra að 

þau geti stundað íþróttina, farið í langar skíðaferðir og þau fara jafnvel tvisvar sinnum á 

önn erlendis að æfa. Þeir reyna að taka meira af áföngum fyrir jól til þess að geta æft 

meira eftir jól. (Bjarni Jóhannsson, munnleg heimild, 9 maí 2011). 

Í Borgarholtsskóla eru  80 nemendur og hefur tekist nokkuð vel til við að halda 

brautinni gangandi. Þar er til dæmis áætlað eins og áður sagði að bæta við greinum fyrir 

nemendur (Bjarni Jóhannsson, munnleg heimild, 9 maí 2011).  
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4 Afrekssvið í öðrum löndum 

 

Nágrannaþjóðir okkar, Danir, Svíar og Norðmenn koma til móts við sitt afreksíþróttafólk 

eða afreksíþróttaefni á nokkuð mismunandi máta (Snjólaug E. Bjarnadóttir, 2007). 

Norðmenn og Svíar ásamt Íslendingum í sumum tilfella meta íþróttaiðkun 

framhaldsskóla til námseininga. Danir gera það ekki en aftur á móti þá bjóða þeir 

afreksíþróttamönnum sínum á að klára stúdentspróf á fjórum árum í stað þriggja eins og 

venjan er í því landi. Það er sama fyrirkomulag og á Íslandi en Norðmenn og Svíar ljúka 

námi í framhaldsskólum að jafnaði á þremur árum. 

Danir hafa farið þá leið að bjóða ungu íþróttafólki sínu sem er hluti af „team 

Danmark“ að taka stúdentspróf á fjórum árum í stað þriggja. Team Danmark eru samtök 

sem halda utan um skipulag afreksíþrótta í Danmörku og hafa gert það allar götur síðan 

1984 (Böje og Eichberg, 1994).  

Nemendur fá ekki einingar fyrir íþróttaiðkun heldur er verið er að liðka til fyrir þau 

með lengri námstíma. Þau taka færri einingar á hverri önn en fá að æfa á skólatíma. Til 

þess að fá að taka námið á lengri tíma þurfa nemendur að vera hluti af team Danmark 

en að auki vera meðal þeirra bestu í sinni íþróttagrein í Danmörk. Krafa er gerð um að 

þessir íþróttamenn æfi sem samsvari 15-20 klukkustundum á viku á skólatíma (Team 

Danmark, e.d.). 

Í Noregi er í fjórum borgum starfræktur Norski íþróttaafreksskólinn. Skólinn hefur 

verið starfræktur í 25 ár en í honum eru gengið útfrá ákveðnum gildum sem eru 

heiðarleiki, virðing og ákefð. Námið í íþróttaafreksskólanum er til þriggja ára og veitir 

nemendum öll þau réttindi sem nemendur í hefðbundnum framhaldsskólum hljóta við 

útskrift. Afreksskólinn er mjög sveigjanlegur til þess að geta framfylgt öllum reglum 

norsku námskrárinnar um tímasókn nemenda. Þess vegna byrjar skólinn þar fyrr á 

haustin, hann sleppir vetrar og haustfríum til að nemendur sem eru frá vegna æfinga og 

keppnisferða nái að uppfylla tímafjöldann. Líkt og í Danska kerfinu þá eru Norsku 

krakkarnir að stunda íþróttir í 14-20 klukkustundir í viku hverri á skólatíma (Norges 

Toppidrettsgymnas, e.d.). 

Í Svíþjóð er enn lengra síðan yfirvöld gáfu ungu afreksíþróttafólki gaum. Í kringum 

1980 var séríþróttagrein viðurkennd sem sjálfstætt fag innan íþróttaframhaldsskólanna í 
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Svíþjóð. Þannig er hægt að stunda til dæmis nám í handknattleiksframhaldsskóla 

(Snjólaug E.Bjarnadóttir, 2007). Í þeim skólum fá nemendur kost á því að bæta 

íþróttalega getu sína með aðgengi að íþróttamannvirkjum, menntuðum þjálfurum auk 

almenns framhaldsnáms. Nemendur stunda námið ásamt nemendum sem eru á 

hefðbundinni framhaldsnámsbraut en fá ýmsa fræðslu aukalega sem tengjast 

afreksíþróttaiðkun s.s. þjálffræði, næringarfræði og fleiri fög. Námið er metið til eininga 

(Riksidrottsforbundet, e.d.,a). 

Mjög erfitt er að bera saman skipulagða íþróttaiðkun í framhaldsskólum í 

Bandaríkjunum og á Bretlandi þar sem skólakerfið það er töluvert frábrugðið því 

íslenska. Í þeim löndum eru skólalið í framhaldsskólunum sem keppa innbyrgðis við aðra 

skóla og er mikil alvara með þeim keppnum. Í Bandaríkjunum til að mynda draga 

íþróttaliðin meiri athygli að sér heldur en námsframboð skólanna (Coakley, 2003). 
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5 Samantekt 

Glögglega sést á þessu yfirliti að skólarnir skipuleggja nám á afrekssviðum sínum mjög 

misjafnlega. Kröfur til nemenda hvað varðar vinnuframlag fyrir hverja einingu, 

ástundum auk kostnaðar er til að mynda mjög mismunandi. Einnig eru ólík vinnubrögð 

milli skóla og íþróttafélaga nokkuð augljós. Sumir skólar gera samninga við nemendur 

um að þau láti áfengi, tóbaksnotkun og aðra vímuefnanotkun alveg eiga sig en aðrir 

halda þeim boðskap uppi á annan hátt. Í flestum tilfellum þurfa nemendur að greiða 

gjald til að komast inn á brautirnar en það gjald er mismunandi og er töluverður munur 

á milli skólanna hvað það varðar. 

Ný framhaldsskólalög gefa skólunum möguleika á þróa nám og leiða nýrra leiða til að 

koma til móts við nemendur. Færa má rök fyrir að það sé af því góða en ætla má að það 

sé gott að samræma ýmsa þætti eins og hve mikið nemendur þurfa að leggja á sig fyrir 

hverja einingu, hversu mikið nemendur þurfa að greiða fyrir þátttöku á brautunum og 

varðandi samstarf við íþróttafélögin og/eða aðra aðila utan skóla. 
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6 Niðurstöður 

 

Í inngangskafla verkefnisins voru lagðar fram þrjár spurningar sem stefnt var að því að 

svara með afgerandi hætti og eru þær eftirfarandi: 

1. Eru afreksbrautir framhaldsskólanna eins upp settar? 

2. Skiptir máli í hvaða íþrótt nemendur á afreksbrautum framhaldsskólanna eru 

hvað varðar vinnu til að fá námseiningu? 

3. Hvernig hefur til tekist með afreksbrautir framhaldsskólanna, hvað hefur gengið 

vel og hvað hefur mátt betur fara? 

Hér verður leitast við að svara þessum spurningum í samhengi við umfjöllunina hér 

að ofan. 

Það virðist ef til vill ruglandi að afreksbrautir skólanna heita ekki öll sama nafni. Á 

austurlandi og á Selfossi eru starfræktar akademíur en annarstaðar er talað um 

afreksbrautir eða afrekssvið. Eins og sagt er frá framar í ritgerðinni þá er um 

smávægilegan mun að ræða. Þar sem um akademíur er að ræða kaupa skólarnir 

þjónustu af aðilum líkt og FSU kaupir þjónustu af fernskonar akademíum, 

knattspyrnuakademíu, körfuknattleiksakademíu, fimleikaakademíu og 

handknattleiksakademíu. Akademíurnar sjá alfarið um þjálfunina en ekki starfsfólk 

skólans en nemendur fá einingar gegn ströngum kröfum. Á afrekssviðum og 

afreksbrautum eru skólarnir ýmist í miklu samstarfi við íþróttafélögin á svæðinu eða þá 

að starfsmenn skólanna sjá um brautirnar.  

 

6.1 Eru afreksbrautir framhaldsskólanna eins upp settar? 

 

Mjög einfalt er að svara þessari spurningu neitandi. Það er gríðarlega mikill munur á 

milli afreksbrauta framhaldsskólanna. Það er mjög mismunandi hvaða íþrótt hægt er að 

stunda við afreksbrautir hvers framhaldsskóla fyrir sig. Það má í raun frekar segja að 

engar tvær afreksbrautir meðal skólanna séu eins (Magnús Þorkelsson, munnleg 

heimild, 7.maí 2011). 
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Sem dæmi má nefna að í þremur skólum, VA, Flensborg og FB er hægt að leggja 

stund á knattspyrnu og körfuknattleik  en um leið geta nemendur sem stunda golf,  og 

skíði eingöngu verið í afrekshóp FB, á meðan nemendur úr glímu, svigskíðum og 

gönguskíðum geta verið á brautinni á Ísafirði. Nemendur sem stunda nám við Flensborg 

og eru afreksmenn í klifri, mótorkrossi, fimleikum og handbolta geta fengið inn á 

afreksbraut þess skóla. 

Skólarnir virðast þó reyna að koma til móts við nemendur hvað varðar íþróttaiðkun 

þeirra, til að mynda tók BHS inn íshokkí spilara og listadansara á skautum á brautina 

haustönn 2012 því eftirspurn er eftir því (Bjarni Jóhannsson, munnleg heimild, 9.maí 

2011). 

Mismunandi er hvaða áfanga skólarnir sem eru með á afreksbrautum. Sumir skólar 

leggja alla vinnuna á íþróttafélögin, það er láta nemendur í þeirra hendur og bjóða ekki 

uppá áfanga innan veggja skólans sem eru líklegir til að hjálpa nemendum skólans að 

tileinka sér lífshætti afreksíþróttamanna. Hér er átt við að ekki eru allir skólar sem beina 

nemendum á afreksbraut í þann farveg að taka nytsamlega áfanga líkt og 

næringarfræði, íþróttasálfræði, áfanga um íþróttameiðsli, lífeðlisfræði, forvarnir og þess 

háttar. Allt eru þetta þættir sem ættu að geta hjálpað ungum íþróttamönnum til að ná 

lengra í sinni grein. Það eru að sjálfsögðu skólar sem sinna þessu af myndarbrag, til 

dæmis skerðir Flensborg val nemenda með því að setja áfanga sem snúa að þessu efni 

inn á afrekssviðið. 

Sumir skólar leyfa öllum sem vilja vera með á afreksbrautinni á meðan aðrir krefjast 

þess að íþróttafélögin skrifi uppá beiðni um að nemendur fái að fara á brautina. Reglur 

um mætingu eru mismunandi, í VA til dæmis er farið fram á 100% mætingu en á 

knattspyrnusvið hjá FH er farið fram á 95% mætingu. Í sumum skólum líkt og hjá FSU 

skrifa nemendur undir samninga um að þau muni hvort neyta tóbaks, áfengis né 

annarra vímuefna á meðan þau eru á afreksbraut skólans. Flestir skólarnir eru með 

reglur um þessi mál.. 

Borgarholtsskóli kaupir kennslu frá hinum ýmsu þjálfurum sem er ólíkt flestum 

öðrum skólum sem láta þjálfara félaganna sjáum þjálfun nemenda (Bjarni Jóhannsson, 

munnleg heimild 9.maí 2011). 
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Það er einnig mismunandi eftir skólum hvort nemendur greiði sérstakt gjald fyrir að 

vera á brautinni og þá hvað það kostar á ári. Einnig er það svo að það kostar jafnvel 

mismikið að vera á sitthvorri afreksbrautinni í sama skóla. Það kemur þá yfirleitt til 

vegna þess að sum félög hafa ekki sömu aðstöðu líkt og önnur og þurfa þá að kaupa 

þjónustu utan úr bæ, t.d. aðgang að líkamsræktarstöðvum. 

Það er því nokkuð ljóst eins og þessi dæmi sýna að afreksbrautir framhaldsskólanna 

eru afar ólíkar, þær eru í raun eins ólíkar og þær eru margar. 

 

6.2 Skiptir máli í hvaða íþrótt nemendur á afreksbrautum 
framhaldsskólanna eru hvað varðar vinnu til að fá námseiningu? 

 

Hér er komið inná hvort nemendur þurfi að leggja mismikla vinnu á sig til þess að fá 

námseiningu þá er svarið já. Í Borgarholtsskóla fá nemendur 4 einingar á önn fyrir 

íþróttaiðkun sína eg þurfa að klára 152 námseiningar til að útskrifast. Nemendur við FSU 

fá 3 einingar á önn sína íþróttaiðkun sem er alveg eins og í Flensborg.  

Það er einnig töluverður munur milli íþróttagreina sem skólakerfið þarf að laga. Sumir 

krakkar, líkt og sundmenn, æfa ef til vill 20 klukkustundir á meðan fótboltamenn æfa 8-

12 klukkustundir í viku hverri (Magnús Þorkelsson, munnleg heimild, 7.maí 2011). Það 

verður þó að segjast að það er líklegt að það verði alltaf einhver munur því íþróttirnar 

eru ólíkar eins og þær eru margar og þó svo að fimleikafólk og sundmenn geti ef til vill 

æft í 20 klukkustundir á viku þá er erfitt að sjá að knattspyrnumenn eða 

handknattleiksmenn geti gert slíkt hið sama í lengri tíma. Ástæðan er einfaldlega sú að 

sund til dæmis ólíkt knattspyrnu eru íþróttir án snertingar. 

 

6.3 Hvernig hefur til tekist með afreksbrautir framhaldsskólanna, hvað 
hefur gengið vel og hvað hefur mátt betur fara? 

 

Á sumum stöðum hafa afrekssviðin gengið frábærlega upp s.s í Flensborg, í FSU og í 

Borgarholtsskóla. Afreksbrautir framhaldsskólanna hafa þó ekki allar gengið eins og í 

sögu. Fjölbrautarskóli Suðurnesja (FSS) var í samstarfi við Íþróttaakademíuna frá árinu 
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2005 en það samstarf gekk ekki upp og nú er ekki lengur afrekssvið í skólanum. 

Suðurnesjamenn stefna þó á að reyna með einhverjum hætti að koma til móts við 

íþróttamenn sína á næstu misserum. En það er sama uppi á teningnum í Garðabæ eins 

og í Reykjanesbæ, brautin lagðist af tímabundið en stefnt er á að hefjast handa á nýjan 

leik sem fyrst. 

Það sem hefur ekki alveg gengið nægilega vel allstaðar er samstarf skólanna við 

íþróttafélögin (Magnús Þorkellsson, munnleg heimild 7.maí 2011). Skólar setja strangar 

reglur varðandi áfengis, tóbaks og vímuefnanotkun sem nemendur þurfa að fara á eftir 

en þau lenda svo í því að fara jafnvel í óvissuferðir með meistaraflokkum félaganna þar 

sem boðið er upp á áfenga drykki. Sama á við þegar farið er á lokahóf sérsambandanna. 

Í þessum tilfellum eru félögin að koma iðkendum sínum í aðstæður sem að reglur 

skólans samþykkja ekki og þess vegna hægt að færa rök fyrir því að félögin séu að brjóta 

af sér en ekki nemendurnir (Magnús Þorkelsson, munnleg heimild, maí 2011). Vissulega 

er hægt að segja að þar reyni á viljastyrk iðkenda til að taka rétta ákvörðun en svo má 

spyrja sig hvort íþróttafélögin eigi að koma ungum iðkendur í þá aðstöðu. 

Fjármálakreppan hefur einnig gert skólunum erfitt fyrir. Fyrir hrun var auðvelt að fá 

styrktaraðila til að styrkja starf afreksbrautanna en síðustu ár hefur það næstum verið 

ómögulegt. Einnig hefur samdráttur í skólakerfinu gert það að verkum að taka hefur 

þurft íþróttir nemenda á afrekssviði úr skólatíma og þeir færðir snemma á morgnanna 

(Hermann Níelsson, munnleg heimild, 9.maí 2011).  
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7 Lokaorð 

Afrekssvið framhaldsskólanna eru alls ekki glænýtt fyrirbæri en það er nokkuð ljóst að 

sviðin eru enn að þróast og mótast eftir þörfum nemenda. Sviðin er mjög ólík og í raun 

engir tveir skólar með eins uppsetningu þó svo að margt sé svipað. Það er að mörgu 

leyti mjög gott að brautirnar séu ekki ekki allar eins. Það gefur nemendum kost á því að 

velja á milli mismunandi leiða en ekki er víst að þau notfæri sér það að fara landshorna á 

milli til að fara á þessar brautir.  

Það er frábært að afreksíþróttamenn eða afreksíþróttaefni hafi tækifæri á því að æfa 

meira en ella til þess að eiga kost á því að ná meiri árangri í íþróttum. Það er þekkt að á 

framhaldsskólaaldrinum taka erlendir íþróttamenn gjarnan framúr íslenskum 

íþróttamönnum en með afreksbrautunum er verið að reyna að gera það að verkum að 

ungir íþróttamenn geti æft meira en þeir hafa ef til vill áður gert við góðar aðstæður. 

Stjórnendur skólanna þurfa þó að hafa varann á. Það er mjög mikilvægt að 

stúdentspróf nemenda af afreksbrautum sé jafngott og önnur stúdentspróf þannig að 

nemendur komi ekki að lokuðum dyrum þegar þau velja sér háskólanám. Það má einnig 

velta fyrir sér hvort ekki sé hægt að samræma betur bóklegan hluta afreksbrautanna 

þannig að í öllum skólum sem bjóða upp á afrekssvið verði boðið upp á líkt bóklegt nám 

sem tengjast íþróttum. Í þessu samhengi er um að ræða áfanga eins og næringarfræði, 

íþróttameiðsl, skyndihjálp, lífeðlisfræði og jafnvel fleiri áfanga. Miðað við samtöl mín við 

stjórnendur í skólunum og svo aðila frá íþróttafélögunum er nokkuð ljóst að þó að 

samvinnan sé oft ágæt þarna á milli þá má bæta hana töluvert. Það er að mínu mati í 

verkahring skólayfirvalda að stjórna þeirri vinnu því þeir bera mesta ábyrgð á námi 

nemendanna, ásamt nemendum sjálfum. 
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