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1. Inngangur 
Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga á 

grunnskólaaldri. Ég mun sýna fram á með tilvísunum í rannsóknir að hreyfing er 

mikilvæg fyrir ungmenni bæði á meðan þau eru í grunnskóla og síðar á ævinni. Í 

ritgerðinni koma fram tengsl hreyfingar við offitu, vímuefnaneyslu, námsárangur og 

líkamlega og andlega líðan. Í síðari hluta ritgerðarinnar skoða ég hvað er hægt að gera til 

að stuðla að aukinni hreyfingu ungmenna á grunnskólaaldri og hjá hverjum ábyrgðin 

liggur.  

Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta umfjöllunarefni er sú að ég hef mikinn áhuga á 

hreyfingu og áhrifum hennar á fólk og þá sérstaklega áhrifum hennar á börn. Hreyfing og 

áhrif hennar á heilsu ásamt heilsufarslegum vandamálum vegna offitu hefur verið vinsælt 

umræðuefni undanfarin ár og það ýtti enn frekar undir áhuga minn á að velja mér þetta 

umfjöllunarefni í lokaritgerð mína.   

 

Rannsóknarspurningar mínar eru fjórar:  

1. Er hreyfing mikilvæg fyrir börn? 

2. Hvað er hægt að gera til að auka hreyfingu barna?  

3. Hvar liggur ábyrgðin?  

4. Hversu hvetjandi eru skólalóðir á Akureyri til hreyfingar barna? 

 

Ritgerðina byggi ég á rannsóknum, bæði erlendum og innlendum, eigin athugunum á 

skólalóðum og viðtölum við íþróttakennara.  

Í lokin mun ég setja fram nokkrar hugmyndir að aðgerðum sem gætu orðið til þess að 

auka hreyfingu barna og ungmenna. 

Það er von mín að eftir lestur ritgerðarinnar ætti ekki að vera neinn vafi í huga þínum, 

lesandi góður,  að hreyfing er mikilvæg fyrir allt fólk og þá ekki síst börn og ungmenni.    
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2. Mikilvægi hreyfingar fyrir börn 
Heilsan er það mikilvægasta sem hver maður á, sama hvar hann býr í heiminum eða hvað 

hann gerir. Án góðrar heilsu gerir maður fátt. Hreyfing er mikilvæg fyrir heilsu alls fólks 

og þá ekki síður barna. Í þessum kafla mun ég vísa til rannsókna sem styðja þessa 

fullyrðingu meðal annars rannsóknir sem sýna að börn sem eru of þung eiga við ýmis 

vandamál að stríða sem börn í kjörþyngd kljást ekki við. Börn sem eru of þung eða eiga 

við offitu að stríða eru þannig að jafnaði líklegri en þau sem ekki eru of þung til að glíma 

við sálræna vandamál, heilsufarsleg vandamál og til að sýna slakan námsárangur. 

Hreyfing hefur áhrif á heilsu fólks. Flestir ef ekki allir geta tekið undir þessa fullyrðingu. 

Rétt eins og það er vitað að reykingar eru óhollar og útblástur bíla mengar þá er vitað að 

hreyfing hefur í flestum tilfellum jákvæð áhrif á heilsu fólks. Lítil hreyfing og slæmt 

matarræði er ein af aðalástæðum of hárrar líkamsþyngdar og offitu. Það getur svo síðar 

leitt til ýmissa kvilla svo sem hjartasjúkdóma, heilablóðfalla, sykursýki, háþrýstings, 

kæfisvefns og slitgigtar.1

Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl milli sálrænna vandamála og mikillar 

þyngdaraukningar hjá börnum milli 7 og 10 ára. Ekki er þó hægt að slá því föstu að 

þyngdaraukningin sé orsakavaldur sálrænna vandamála því þessu gæti líka verið öfugt 

farið þ.e.a.s. að sálræn vandamál orsaki offitu. Tengsl eru þó þarna á milli sem rétt er að 

gefa gaum.2 Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að börn sem eiga við offituvandamál 

að stríða eru líklegri til að hafa lítið sjálfsálit og sjálfstraust, líklegri til að þjást af 

kvíðakvillum, þunglyndi og öðrum sálrænum vandamálum.3

Eins og sjá má á þessari upptalningu er til mikils að vinna ef hægt er að draga úr ofþyngd 

fólks. Þetta á ekki síst við um börn, því eins og fram kemur í klínískum leiðbeiningum frá 

landlækni um offitu barna og unglinga, þá leiðir offita barna og unglinga oftast til offitu á 

fullorðinsárum. Jafnframt kemur fram að meðferð við offitu hjá börnum og unglingum er 

oft vandasöm og árangur stundum lítill og þar af leiðandi eru fyrirbyggjandi aðgerðir afar 

 
1 Cooper og Fairburn 2001:39, 499-511; Wadden, McGuckin, Rothman og Sargent 2003:7, 452-463. 
2 Melbin, T. og Vuille, J.C. 1989;78:576-580 
3 Zametkin, A.J., Zoon, C.K., Klein, H.W., Munson, S. 2004;43(2):134-150 ; Vila, G., Zipper, E., Dabbas, 
M. 2004;66(3):387-394. ; Mustillo, S., Worthman, C., Erkanli, A., Keeler, G., Angold, A., Costello, E.J. 
2003;111(4 pt 1):851-859 
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mikilvægar.4 Af þessu má draga þá ályktun að mikilvægt sé að byrja snemma að hvetja 

börn til að hugsa um matarræði og hreyfingu og ekki síst að hafa úrlausnir fyrir þau börn 

sem þurfa aðstoð við þetta. Jafnframt má benda á að erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að of feit börn geta náð árangri í ákveðnum átaksverkefnum. Árangurinn lýsir sér í minni 

fituprósentu, auknu þoli og betra matarræði.5 Það eru því til úrræði fyrir of feit börn, en 

með því að taka á vandanum snemma má koma í veg fyrir offitu og spara með því mikinn 

tíma, fjármuni og mikilvægast af öllu, koma í veg fyrir þjáningu einstaklinganna. 

 

2.1 Sjálfsvirðing, líkamsímynd og íþróttir 
Árið 1992 var gerð rannsókn hér á landi á vegum Rannsóknarstofnunar uppeldis- og 

menntamála í samvinnu við menntamálaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, Íþróttanefnd 

ríkisins, Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, Byggðastofnun og Æskulýðsráð ríkisins. 

Rannsóknin var framkvæmd undir heitinu „Ungt fólk ´92“ og var markmið hennar að fá 

heildstæða mynd af högum og líðan ungmenna á Íslandi. Tveimur árum síðar kom svo út 

bók er nefnist „Um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni“ en sú bók styðst við gögn sem 

safnað var í þessari rannsókn. Hér á eftir mun ég greina frá ýmsum niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem tengjast efni þessarar ritgerðar. Ég mun jafnframt sýna nokkur valin 

myndrit sem finna má í fyrrnefndri bók.6

Eins og fram kom fyrr í þessari ritgerð benda rannsóknir til þess að börn sem eiga við 

offituvandamál að stríða þurfi einnig að kljást við ýmis sálræn vandamál svo sem lítið 

sjálfsálit og sjálfstraust. Í rannsókninni frá 1992 koma í ljós tengsl sjálfsvirðingar, 

jákvæðrar líkamsímyndar og íþróttaiðkunar eða líkamsþjálfunar hjá nemendum í þremur 

efstu bekkjum grunnskólans. Rannsóknin gefur sterklega til kynna að þeir nemendur sem 

stunda reglulega líkamsþjálfun hafi meiri sjálfsvirðingu og betri líkamsímynd. Því oftar 

sem þeir stunda íþróttir eða líkamshreyfingu því meiri sjálfsvirðingu og sterkari 

líkamsímynd hafa þeir.7

4 Vinnuhópur landlæknisembættisins. 2004. 
5 Gutin, B., Riggs, S., Ferguson, M. Og Owens, S. 1999;70(1):65-70 
6 Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 1994. 
7 Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 1994:75-89 
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2.2 Tengsl andlegrar líðanar,  íþróttaiðkunar og líkamshreyfingar 
Í sömu rannsókn eru könnuð tengsl milli andlegrar líðan nemenda annars vegar og 

íþróttaiðkunar og líkamsþjálfunar hins vegar. Rannsóknin gefur sterklega til kynna að 

hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem eru þunglyndir og kvíðnir lækkar með aukinni 

íþróttaiðkun eða líkamsþjálfun.8

8 Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 1994:91-98 
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Hlutfall nemenda sem orðið höfðu varir við ýmis önnur óþægindi, svo sem höfuðverk, 

svima, verk í baki, ógleði, doða eða sting einhversstaðar í líkamanum og kökk í hálsi 

lækkaði einnig með aukinni íþróttaiðkun eða líkamsþjálfun.9

2.3 Tengsl íþrótta og líkamshreyfingar við nám og skóla. 
Tengsl námsárangurs og hreyfingar er eitt af viðfangsefnum fyrrnefndrar rannsóknar. 

Niðurstaðan er sú að aukin líkamsþjálfun og aukin íþróttaiðkun lækkar hlutfall þeirra 

nemenda, í þremur efstu bekkjum grunnskólans, sem gengur illa í námi.10 

9 Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 1994:98-102 
10 Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 1994:103-109 
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Að lokum má svo nefna að rannsóknin kannaði einnig hversu vel nemendur komu 

undirbúnir í skólann, hversu vel þeim leið í skólanum og hversu háar einkunnir þeir fengu 

með tilliti til þess hversu mikið þeir stunduðu íþróttir eða líkamsþjálfun. Niðurstaðan var 

sú að því meiri líkamsþjálfun og íþróttaiðkun sem nemendurnir stunduðu því betur komu 

þeir undirbúnir í skólann, því betur leið þeim í skólanum og því líklegra var að þeir væru 

meðal nemenda með hæstu aðaleinkunn.11 

Þessi rannsókn frá 1992, þó komin sé til ára sinna, bendir til þess að íþróttaiðkun og 

líkamsþjálfun nemenda í þremur efstu bekkjum grunnskólans hafi gríðarleg áhrif á 

nemendurna. Ekki aðeins standa þau sig betur í námi heldur líður þeim betur bæði 

líkamlega og andlega. Því má draga þá ályktun að aukin íþróttaiðkun og líkamsþjálfun 

skili heilsuhraustari og andlega sterkari einstaklingum út í samfélagið. Einstaklingum 

með meiri sjálfsvirðingu og betri líkamsvitund sem eru betur í stakk búnir að takast á við 

næsta stig skólagöngu sinnar. Er ástæða til að hvetja ungt fólk til hreyfingar? 

Augljóslega. 

2.4 Tengsl hreyfingar og vímuefna 
Hér að ofan hef ég vitnað í rannsóknir sem styðja þá kenningu að það séu tengsl milli 

hreyfinga barna og andlegrar líðan þeirra, námsárangurs og heilsu þeirra. Það þarf ekki að 

fara í neinar grafgötur með það að vímuefni eru skaðleg fyrir heilsu fólks. Sum eru lögleg 

en önnur ekki og enginn nemandi í grunnskóla má samkvæmt lögum kaupa vímuefni af 

nokkru tagi. Þrátt fyrir það er vitað að nemendur á grunnskólaaldri geta orðið sér úti um 

vímuefni ef þeim sýnist svo. Það mun verða erfitt að koma í veg fyrir það því það mun 

alltaf vera til fólk sem sér hag sinn í því að selja eða útvega fólki undir lögaldri vímuefni. 

Það sem er hins vegar hægt að gera er að vera með öflugt forvarnarstarf sem vonandi 

leiðir til þess að ungt fólk hefur ekki löngun til að neyta vímuefna. Eitt af því sem má 

gera í forvörnum, sem foreldrar og skólar geta unnið að í sameiningu, er að hvetja börn til 

hreyfingar og líkamsþjálfunar. Í rannsókninni „Ungt fólk ´92“ sem og í rannsókn Þórólfs 

Þórlindssonar o.fl. frá árinu 2000 má sjá augljós tengsl milli neyslu vímuefna og 

íþróttaiðkunar og líkamsþjálfunar. Í rannsókninni frá 1992 var athuguð neysla unglinga á 

þremur vímuefnum og tengsl neyslunnar við hversu mikið unglingarnir hreyfðu sig. Á 

 
11 Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 1994:109-120 
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næstu tveimur töflum hér að neðan má greinilega sjá að því oftar sem unglingarnir stunda 

íþróttir eða líkamsþjálfun því ólíklegra er að þeir reyki. Munurinn virðist aukast eftir því 

sem unglingarnir verða eldri. Til að mynda í 8. bekk eru 3% fleiri nemendur sem stunda 

litla sem enga íþróttaiðkun sem reykja heldur en þeir sem stunda íþróttaiðkun 5x eða oftar 

í viku. Í 10. bekk er þessi munur hins vegar rúm 17%.  

Milli áfengisneyslu annars vegar og íþróttaiðkunar og líkamsþjálfunar hins vegar er 

einnig neikvætt samband. Þ.e.a.s. að því oftar sem unglingar stunda íþróttir eða 

líkamsþjálfun því minni líkur eru á því að þeir neyti áfengis. 



Mikilvægi hreyfingar fyrir börn á grunnskólaaldri 

11

Rétt eins og með reykingar og áfengisneyslu lækka líkur á neyslu hass með aukinni 

íþróttaiðkun eða líkamsþjálfun. 

Þessar niðurstöður sýna svo ekki verður um villst að íþróttaiðkun og líkamsþjálfun er 

öflug forvörn og ekki skemmir fyrir að á sama tíma bæta unglingarnir andlega líðan sína 

og heilsu eins og áður hefur komið fram. 

2.5 Tengsl offitu eða ofþyngd og námsárangurs 
Það er staðreynd að offita er orðin alvarlegt heilsufarsvandamál í hinum vestræna heimi í 

dag og sér ekki fyrir endann á því vandamáli. Í Bandaríkjunum er hún orðin eitt mest 

viðvarandi heilsuvandamál landsins. Rannsóknir benda til að offita hafi aukist gríðarlega 

í Bandaríkjunum undanfarin ár. Til að mynda áttu  11.3% barna á aldrinu 6-11 ára við 

offitu að stríða frá 1988-1994 en í dag er þessi tala komin upp í 15.3%. Sama gildir um 

börn á aldrinum 2-5 ára en í þeim aldurshópi eiga nú 10.4% þeirra við offitu að glíma í 

stað 7.2% á árunum 1988-1994.12 

Tengsl offitu barna og námsárangurs þeirra er umfjöllunarefni Howard Taras og William 

Potts-Datema í grein frá 2005. Þar hefur verið safnað saman ýmsum greinum um 

rannsóknir sem fjalla um þetta mál. Greinarnar eru ekki margar eða níu talsins frá fjórum 

heimsálfum. Úrtök þessara rannsókna eru hins vegar í mörgum tilfellum mjög stór og á 

niðurstöðunum má sjá að tengsl eru milli barna sem eru yfir kjörþyngd eða eiga við offitu 

að stríða og slaks námsárangurs. Í greininni er þó bent á að þar sem tiltölulega fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á þessum tengslum ber að taka þeim með fyrirfara. Jafnframt 

er bent á að þar sem þessi tengsl hafa ekki verið rannsökuð ítarlega er möguleiki að 

slakur námsárangur orsaki offitu rétt eins og offita getur verið ástæðan fyrir slökum 

námsárangri. Þó er síðari möguleikinn talin líklegri. Samkvæmt því sem fram kemur í 

þessari grein stóðu börn, sem áttu við offitu að stríða, sig verr á greindarprófum og í 

mörgum fögum í skólanum en börn í kjörþyngd.13 

Rannsókn frá Bandaríkjunum þar sem úrtakið var 11.192 börn á leikskólaaldri og í fyrsta 

bekk grunnskóla sýndi einnig fram á að börn sem áttu við offitu að stríða voru líklegri til 

að standa sig verr í stærðfræði og lestri. Það er þó tekið fram í rannsókninni að aðrir hlutir 

svo sem menntun og tekjur foreldra hafa meiri áhrif á námsárangur barna en holdafar 

 
12 Datar, Ashlesha, Magnabosco, Jennifer L. og Sturm, Roland. 2004:58. 
13 Taras, H., Potts-Datema, W. 2005;75(8):291-295 
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þeirra. Þetta á þó ekki við um drengi sem eiga við offitu að glíma því þeir komu verr út 

en drengir í kjörþyngd í stærðfræði. Í rannsókninni er því sú niðurstaða fengin að tengsl 

eru á milli offitu og slaks árangurs í stærðfræði og lestri en það þarf þó ekki að vera að 

offitan sé endilega orsakavaldurinn.14 

Í rannsókn Magnúsar Ólafssonar o.fl. frá árinu 2002 kemur fram að ekkert virðist 

beinlínis benda til þessa að þyngd barna hafi bein áhrif á námsárangur þeirra. Hins vegar 

hefur þyngd áhrif á líðan barna og börn sem eru of þung eru líklegri til að hafa slaka 

sjálfsmynd, líða illa og er hættara við ýmsum neikvæðum lifnaðarþáttum. Í rannsókninni 

er því sú ályktun dregin að þyngd geti haft áhrif á námsárangur barna vegna þeirra áhrifa 

sem hún hefur á líðan þeirra.15 

Ein rannsókn bendir einnig til að mætingar barna í skólann, sem eiga við offitu að stríða, 

sé verri en barna í kjörþyngd. Þeirri rannsókn skal þó tekið með fyrirvara þar sem aðeins 

ein rannsókn hefur verið gerð á þessum tengslum.16 

Eins og sjá má á fyrrnefndum rannsóknum eru greinileg tengsl milli offitu barna og 

námsárangurs, greindarvísitölu og mætingar. Rannsóknirnar eru hins vegar of fáar til að 

hægt sé að slá því föstu að offitan sé orsakavaldur áður nefndra atriða. En það dylst 

engum að tengsl eru þar á milli og vonandi munu rannsóknir framtíðarinnar skera úr um 

hvort orsökina megi rekja til offitu. 

Hér að ofan hef ég rennt stoðum undir þá kenningu að hreyfing sé mikilvæg fyrir börn. 

Sterk rök liggja að baki þessarar kenningar og með tilliti til þess er rétt að huga að því 

hvað hægt er að gera til að auka hreyfingu barna.  

 

Í næstu köflum mun ég fjalla um það hvernig hægt er að auka hreyfingar barna og hver 

ber ábyrgð á því. Jafnframt mun ég leggja mat á skólalóðir á Akureyri sem og skólalóð 

Hrafnagilsskóla.  

Spurningarnar sem ég leitast við að svara nú eru eftirfarandi:  

1. Hvað er hægt að gera til að auka hreyfingu barna?  

2. Hvar liggur ábyrgðin?  

3. Hversu hvetjandi eru skólalóðir til hreyfinga barna?  

 
14 Datar, Ashlesha, Magnabosco, Jennifer L. og Sturm, Roland. 2004:58. 
15 Magnús Ólafsson o.fl. 2002:15-16. 
16 Schwimmer, J.B., Bunwinkle, T.M., Vami, J.W. 2003;289(14):1813-1819 
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3. Hvernig má auka hreyfingu barna og hver á að gera það? 
Samkvæmt fyrrnefndum rannsóknum er greinilegt að börn sem eru of þung eða hreyfa sig 

lítið eru ekki einungis líklegri til að eiga við heilsufarsleg vandamál að stríða heldur 

einnig vandamál í skóla og sálræn vandamál.  

Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir að börn verði of þung og til að hvetja þau til 

hreyfingar og hjá hverjum liggur ábyrgðin? 

Hreyfing og matarræði hefur áhrif á holdafar og heilsu og augu manna hljóta því að 

beinast að þessum þáttum. Með því að fá börn til að hreyfa sig meira og hvetja þau til að 

gæta að matarræði sínu ætti að vera hægt að stuðla að því að færri börn verði of þung. 

Ábyrgðin hlýtur að liggja hjá þeim sem umgangast börnin mest og bera ábyrgð á þeim. 

Þessir aðilar eru foreldrarnir, fjölskyldan og skólinn. Bæjar- og sveitafélög bera einnig 

töluverða ábyrgð, því það eru þau sem skipuleggja uppbyggingu á leik- og íþróttasvæðum 

og þurfa að hafa þá skipulagningu þannig að börn hafi tækifæri til að hreyfa sig. Með 

þessu á ég við að það er mikilvægt, þegar bæjar- og sveitafélög skipuleggja byggðina, að 

þau geri ráð fyrir leiksvæðum fyrir börn, bæði góðum leiksvæðum innan marka skólalóða 

og almennum leiksvæðum til afnota fyrir alla. 

Börn eru í skóla stóran hluta úr deginum og því er það á ábyrgð skólans að stuðla að góðu 

matarræði og hreyfingu til að sporna við því að börnin verði of þung. Mötuneyti skólans 

þarf að bjóða upp á hollan mat og reglur þarf að setja um nesti barnanna. Sem betur fer 

eru reglur í flestum skólum um nesti og í þeim skólum sem ég hef skoðað, 

Hrafnagilsskóla og Oddeyrarskóla, er reynt að hafa matinn úr mötuneytinu sem hollastan. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) kemur fram hversu margar kennslustundir hver 

nemandi á að fá í íþróttum á viku. Augljóslega er það á ábyrgð skólans að nemendur fái 

þann tíma í íþróttum sem þeir eiga rétt á. Skólastjórnendur hafa heimild til þess að fjölga 

tímum í íþróttum kjósi þeir svo en ég hef trú á því að þessi heimild sé ekki nýtt í mörgum 

skólum án þess þó að ég hafi rannsókn sem styður þessa kenningu. Það sem 

skólastjórnendur geta gert án þess að þurfa til þess sérstaka heimild er að leggja áherslu á 

heilsusamlegt líferni í skólastarfinu. Þetta geta þeir gert með því að hvetja kennara til að 

brýna fyrir nemendum sínum mikilvægi heilsusamlegs lífernis og jafnframt að hvetja þá 

til að reyna að tvinna hreyfingu inn í kennsluna. Hægt er að hafa íþróttadaga, 
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útivistardaga og ýmislegt annað í skólastarfinu til að auka vitund og áhuga nemanda á 

heilbrigðu líferni. 

Árið 1992 var sett af stað verkefni í Evrópu sem kallast „European Network of Health 

Promoting Schools“ sem er samstarfsverkefni Alþjóða Heilbrigðismálastofnunar, 

Evrópuráðsins og Evrópusambandsins. Þetta verkefni er einmitt dæmi um hvað hægt er 

að gera til að efla vitund og áhuga kennara jafnt sem nemenda á heilsusamlegu líferni. 

Verkefnið leggur áherslu á að efla geðheilsu barna sem og líkamlega heilsu. Auk þess er 

mikið lagt upp úr því að samstarf heimila og skóla sé gott. Verkefnið á að ná jafnt til 

yngstu nemendanna sem til þeirra elstu og eru því öll skólastig með í verkefninu.  Alls 

taka um fjörutíu lönd í Evrópu þátt í verkefninu og í maí árið 1999 varð Ísland í fyrsta 

skipti þátttakandi í verkefninu.17 

Annað átaksverkefni sem vert er að nefna er þróunarverkefni Lýðheilsustöðvarinnar, sem 

ber heitið Allt hefur áhrif, einkum við sjálf. Verkefnið er unnið í samstarfi við 

sveitarfélögin í landinu og markmið þess er að bæta lífsstíl barna og fjölskyldna þeirra 

með áherslu á rétt mataræði og hreyfingu. Hægt er að kynna sér þetta verkefni á vefsíðu 

Lýðheilsustöðvarinnar, www.lydheilsustod.is og eiga því foreldrar greiðan aðgang að 

þátttöku í verkefninu og upplýsingum er það varðar.  

Skólar geta líka ýtt undir löngun barna til að hreyfa sig með því að hafa skólalóðina 

fjölbreytta og aðlaðandi fyrir börn. Þá á ég við að hafa á skólalóðinni fjölbreytt leiktæki 

sem henta aldri grunnskólabarna og góð opin svæði til leikja. Þetta atriði mun ég fjalla 

betur um síðar í ritgerðinni og gera úttekt á skólalóðum á Akureyri og í Eyjafjarðarsveit. 

Foreldrar bera höfuðábyrgð á að börn þeirra lifi heilsusamlegu lífi. Foreldrar eru helsta 

fyrirmynd barna sinna og því er mikilvægt að foreldrar sýni gott fordæmi heima fyrir með 

því að borða hollt og stunda hreyfingu. Rannsóknir sýna að foreldrar hafa gríðarlega 

mikil áhrif á það hversu mikið börn hreyfa sig og þeirra skoðun á íþróttum og hreyfingu 

hefur afgerandi áhrif á hugmyndir barna og ungmenna um íþróttir og hreyfingu. Það er 

því augljóst að foreldrar og skólar verða að vinna saman ef árangur á að nást.18 Ef 

foreldrar hreyfa sig og borða heilsusamlega er líklegra að börn þeirra geri það sama. Í 

rannsókn sem gerð var á Íslandi á félagsstarfi og frístundum íslenskra ungmenna árið 

 
17 Anna Lea Björnsdóttir og Anna Björg Aradóttir 2003; 27(1):9-12 
18 Kalakanis, L.E., Goldfield, G.S., Paluch, R.A. og Epstein, L.H. 2001; 72(3):202-210 ; Hirschorn, D.K. 
og Loughead, T.H. 2000; 71(9):26-30 
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1997 kom fram 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.  

Í sömu rannsókn má sjá annan áhugaverðan áhrifavald á hreyfingu ungs fólks sem ég hef 

ekki minnst á áður. Sá þáttur er vinahópurinn, en fram kemur í áður nefndri rannsókn að 

einungis 2% nemenda í 10. bekk, sem eiga besta vin eða vinkonu sem stundar aldrei 

íþróttir, stunda íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar með íþrótttafélagi. Um 76% 

nemenda sem eiga hins vegar besta vin eða vinkonu sem stundar íþróttir oft stunda sjálf 

íþróttir fjórum sinnum eða oftar í viku með íþróttafélagi.19 

19 Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 2000:107-109 
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Ef tekið er mið af þeim rannsóknum sem nefndar hafa verið hér að ofan ætti mikilvægi 

hreyfingar fyrir börn að vera ljós. Börn velja sér fyrirmyndir sem þau líta upp til og reyna 

að líkjast, þó oft ómeðvitað. Þessar fyrirmyndir eru oftar en ekki á heimilum barnanna 

eða í skólum þeirra. Það er því mikilvægt að heimili og skóli vinni saman í því að skapa 

umhverfi fyrir barnið sem að eflir vitund á mikilvægi heilsusamlegs lífernis og hvetji það 

til að tileinka sér það. Þetta á jafnframt við um bæjar- og sveitarfélög sem eiga að aðstoða 

heimili og skóla í þessu samstarfi með því að gera ráð fyrir leiksvæðum barna í 

skipulagningu byggðar. 

 

4. Hversu mikla hreyfingu fá börn í skólanum? 
Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er kveðið á um að allir nemendur eigi rétt á þremur 

íþróttatímum, sund er þar meðtalið, á viku allan veturinn.20 Ég kannaði viðhorf þriggja 

íþróttakennara til þessa ákvæðis ásamt til annarra þátta hreyfingar (sjá fylgiskjöl). Þeir 

íþróttakennarar sem ég tók viðtal við voru Tryggvi Heimisson, Hrafnagilsskóla, Unnar 

Vilhjálmsson og Hólmfríður Jóhannsdóttir, Oddeyrarskóla. 

Í svörum þeirra kom fram að þeir töldu hreyfingu og íþróttaiðkun barna á skólatíma vera í 

algjöru lágmarki. Einn þeirra tók svo djúpt í árina að telja að hegðunarvandamálum 

myndi fækka ef börn væru ekki látin sitja kyrr svona lengi dags og fengju meiri hreyfingu 

í skólanum. Sami íþróttakennari telur að áhugi nemenda fyrir hreyfingu sé til staðar en 

hreyfingaleysi þeirra megi frekar rekja til viðhorfs og gjörða foreldranna og 

skólasamfélagsins. Þetta tel ég vera mjög áhugavert og í raun efni í nýja ritgerð eða 

rannsókn. Getur hreyfing dregið úr hegðunarvandamálum barna og hver eru viðhorf 

skólasamfélagsins og foreldra til hreyfingar? Getur verið að ástæðan fyrir því að 

Íslendingar eiga heimsmetið í Rítalín notkun sé sú að börnin fái ekki nægjanlega 

hreyfingu? Djúpt í árina tekið, en þetta eru spurningar sem að mínu mati væri vert að 

skoða.   

Í svörunum kom fram að samspil íþróttakennslu og annarra námsgreina sé helst í 

tengslum við þemadaga og vordaga. Einn þeirra sagði að þarna skorti mikið á og hægt að 

gera mun betur.  

 
20 Aðalnámskrá grunnskóla, Íþróttir-, líkams- og heilsurækt, 1999:7 
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Íþróttakennararnir í Oddeyrarskóla voru sammála um það að aðstaðan sem þau höfðu til 

íþróttakennslu væri góð fyrir yngstu nemendurna en ekki nægjanlega góð fyrir þá eldri. 

Meira pláss er nauðsynlegt þegar um þá eldri er að ræða. Auk þess kom fram að betra sé 

að miða íþróttakennslu elstu nemendanna við líkamsræktarstöðvarnar heldur en að hafa 

hana boltamiðaða, en til þess þarf palla, handlóð og fleira. Innisundlaug var líka á 

óskalistanum þar sem útisundlaug hefur sínar takmarkanir yfir vetrartímann. Tryggvi í 

Hrafnagilsskóla var ánægður með sína aðstöðu en sagði þó að það vantaði aðeins upp á 

áhöld sem og aðstöðu til útikennslu. 

Í báðum skólunum fá nemendur tilætlaðan fjölda íþróttatíma á viku samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla og í Hrafnagilsskóla fá þeir auk þess danstíma. 

Allir íþróttakennararnir voru sammála um það að tilætlaður tími til íþrótta, samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla, væri of lítill. Þeir voru einnig sammála um að hæfilegt væri að 

bjóða upp á hreyfingu á hverjum degi frá 20 mínútum upp í klukkutíma. Unnar í 

Oddeyrarskóla lagði það til að við núverandi fyrirkomulag væri bætt tveimur tímum í 

útivist á viku. 

Þegar ég spurði íþróttakennarana að því hvað væri hægt að gera til að efla áhuga 

nemenda á hreyfingu stóð ekki á svörunum. Fjölbreyttari íþróttatíma, aðstoð við leiki í 

frímínútum, íþróttaval í boði, hvatning, jákvætt viðhorf, skipulag skóla og kynning á 

framboð á íþróttum utan skólans var meðal þess sem kom fram í svörum þeirra. Tryggvi 

nefndi jafnframt að foreldrar verði að gera sér grein fyrir að þeir eru fyrirmyndir og ef 

þeir hreyfa sig ekki er ekki hægt að ætlast til að börnin þeirra geri það. 

 

Það er greinilegt á svörum þessara þriggja íþróttakennara að þeim finnst börn ekki fá 

nægjanlega hreyfingu í skólunum. Það má einnig sjá að þá skortir ekki hugmyndir um 

það hvað hægt sé að gera til að auka hreyfingu barna. Í ljósi þessarar niðurstöðu hlýtur 

maður að velta fyrir sér hvort ekki væri vænlegt til árangurs að hafa íþróttakennara með í 

ráðum þegar skólastarfið er skipulagt og jafnvel við gerð nýrrar aðalnámskrár. Þetta eru 

þeir aðilar í skólakerfinu sem vita hvað mest um hreyfingu og áhrif hennar.   
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5. Eru skólalóðir á Akureyri hvetjandi til hreyfingar? 
Skóli sem stefnir að því að hvetja nemendur sína til hreyfingar verður að bjóða upp á 

umhverfi (skólalóð) sem vekur áhuga nemenda og hvetur þá til hreyfingar. Í þessum kafla 

mun ég benda á hvaða hlutir þurfa að vera í lagi til þess að skólalóð geti talist hvetjandi 

til hreyfingar og áhugaverð fyrir nemendur. 

Í flestum skólum er nemendum skylt að vera úti á skólalóðinni á meðan á frímínútum 

stendur. Þó er ekki óalgengt að nemendur á unglingastigi fái að ráða því hvort þau fara út 

eða ekki. Það er því mikilvægt að skólalóðin bjóði upp á afþreyingu sem er nægjanlega 

fjölbreytt svo allir aldurshópar og bæði kynin finni eitthvað við sitt hæfi. 

Ég fór og skoðaði allar skólalóðir á Akureyri, auk Hrafnagilsskóla, og tók þær út 

samkvæmt gátlista (sjá fylgiskjöl) sem ég hafði útbúið til að geta borið skólalóðirnar 

saman. Útfrá þessum gátlista útbjó ég töflu til að gera mér betur grein fyrir hvaða skilyrði 

skólalóðirnar uppfylltu. Þessa töflu má sjá síðast í þessum kafla. 

Eftir þennan samanburð er mín niðurstaða sú að flestar eru skólalóðirnar ágætar en þó 

fannst mér skólalóð Brekkuskóla og Síðuskóla sístar vegna plássleysis og Skólalóð 

Hrafnagilsskóla er ekki nægjanlega fjölbreytt. Allar lóðirnar höfðu eitthvað til síns ágætis 

en þó var engin þeirra sem uppfyllti öll skilyrðin á þeim gátlista sem ég setti saman. 

5.1.  Glerárskóli 
Helsti kostur skólalóðar Glerárskóla tel ég vera hversu stór hún er. Hún rúmar 

auðveldlega þá ríflega 430 nemendur sem í skólanum eru, enda um tæplega 19.000 m2. 

Fjölbreytni leiktækja er einnig talsverð og í austurenda lóðarinnar er lítil brekka sem 

hugsanlega má nota sem snjóþotubrekku þegar til þess viðrar. Tveir fótboltavellir og einn 

körfuboltavöllur eru á lóðinni en hvorugir upphitaðir og því ólíklegt að þeir nýtist nema 

hluta úr vetri. Auk þess eru fótboltavellirnir á malbiki sem er að mínu mati síðra en bæði 

möl og gras, en hefur þó þann kost að verða ekki að svaði í votviðri. Stór og góð opin 

svæði eru á lóðinni bæði á grasi og malbiki sem eru mjög hentug til ýmissa leikja. 

Leiktækin höfða að mínu mati aðallega til nemenda í yngri deildunum en það sem helst 

gæti vakið áhuga nemenda á unglingastigi eru tvær körfur og fótboltamörkin. Það sem ég 

tel að helst vanti á lóð Glerárskóla er upphitaður fótboltavöllur (gervigras) og upphitaður 

körfuboltavöllur. Auk þess væri kostur að hafa fleiri körfur sem og fótboltavöll á grasi. 

Öflugur klifurkastali og sandkassi myndi líka bæta aðstöðuna fyrir yngri nemendur til 
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muna. Skólalóðin er þó ágæt eins og áður sagði og sérstaklega vegna þess hversu stór hún 

er. 

Skólalóð Glerárskóla er mjög rúmgóð og býður upp á opin svæði á grasi og malbiki. Til vinstri á fyrri 
myndinni má sjá hluta af brekkunni sem ég nefndi að megi nota sem sleðabrekku þegar nægur snjór er.  

5.2  Giljaskóli 
Skólalóð Giljaskóla hefur einnig þann kost að vera stór, eða ríflega 8.000 m2, en auk þess 

er stórt grassvæði norðan við skólann sem nemendurnir hafa aðgang að. Fjöldi nemenda 

rétt losar 400 og myndi ég álíta skólalóðina nægjanlega stóra fyrir þann fjölda sérstaklega 

vegna grassvæðisins fyrir norðan skólann. Alls eru fimm fótboltavellir á lóðinni, tveir á 

malbiki og þrír á grasi auk þriggja körfuboltavalla sem verður að teljast mjög gott. Ágæt 

fjölbreytni er í leiktækjum. Til að mynda er góður klifurkastali, rólur og rugguhestar sem 

ætti að höfða til yngri nemenda skólans. Fyrir þá nemendur tel ég að vanti sandkassa, en 

hann kom ég hvergi auga á. Skólalóðin höfðar til yngri sem eldri nemenda skólans. Eins 

og í Glerárskóla eru boltavellirnir ekki upphitaðir og notagildi þeirra því háð veðri. 

Glerárskóli hefur þó brekku sem getur hugsanlega komið í staðinn fyrir boltavellina þegar 

snjór er á jörðu en Giljaskóli hefur enga slíka. Lóðin er á heildina litið góð vegna stærðar 

og fjölbreytni. Það sem vantar eru upphitaðir boltavellir og sandkassi. 
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Stórt grassvæði er norðan við Giljaskóla, hentugt til hópleikja auk þess sem þar má spila fótbolta.  

5.3  Lundarskóli 
Helstu kostir Lundarskóla er fjölbreytni leiktækja og rúmgóð lóð. Það sem vakti sérstaka 

athygli mína var bretta- og línuskautaaðstaða sem er á lóð skólans. Þrátt fyrir að aðstaða 

sem þessi nýtist ekki allan veturinn sökum veðurs þá er þetta skemmtileg viðbót sem 

höfðar sennilega mest til nemenda á mið- og unglingastigi. Gott grassvæði er vestan við 

skólann og þar má einnig finna þrjá fótboltavelli, einn á grasi og tvo á möl, lítinn 

skógarreit og litla brekku. Mörg og nýleg leiktæki eru á lóðinni sem höfða til yngri 

nemenda skólans. Til að mynda eru 12 rólur, stór klifurgrind og vegasölt. Alls eru sex 

körfur, en þær hafa þann ókost að vera allar í svipaðri hæð, sem eru í raun of háar fyrir 

yngstu nemendurna en of lágar fyrir þá elstu. Ókostirnir eru eins og í þeim skólum sem 

nefndir hafa verið að enginn boltavöllur er upphitaður. Þegar á heildina er litið er lóðin 

mjög góð en eins og í Gilja- og Glerárskóla vantar sandkassa sem og upphitaða boltavelli 

sem myndu auka notagildi vallanna. 

Vel skipulagt svæði er vestan við Lundarskóla, grassvæði, fótboltavöllur, lítil brekka og lítill skógarreitur. 
Leiktækin eru ný af nálinni og undirlagið er einhverskonar gúmmí.  
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Bretta- og hjólaskautaaðstaðan við Lundarskóla er ein sinnar tegundar við grunnskóla á Akureyri. 

5.4  Síðuskóli 
Helsti kostur skólalóðar Síðuskóla er mjög stór klifurkastali sem inniheldur allskonar 

klifurþrautir og jafnvel rennibraut. Stærð hans og fjölbreytni gerir hann spennandi fyrir 

nemendur langt fram eftir aldri. Ég skoðaði hann að kvöldi til og voru margir krakkar á 

ólíkum aldri þar að leik. Einnig eru þar 8 körfur í ýmsum hæðum, sem henta flestum 

aldurshópum og tveir fótboltavellir. Þeir eru þó á möl. Skólalóðin er ekki sérlega stór og 

alveg á mörkunum að rúma þann fjölda nemenda sem í skólanum eru. Engin stór opin 

svæði eru á lóðinni sem geta talist hentug til leikja. Þó er möguleiki á að nýta 

körfuboltavöllinn í þeim tilgangi en hann er nokkuð stór. Leiktækin eru all fjölbreytt og 

þá sérstaklega fyrir yngstu nemendurna sem eru líklegastir til að nota áður nefndan 

klifurkastala. Sandkassa sá ég þó hvergi. Upphitaða boltavelli vantar á lóðina eins á áður 

nefndar lóðir. Til þess að skólalóðin geti talist góð verður að mínu mati að stækka hana. 

Sárlega vantar opin svæði, helst grassvæði, þar sem er hægt að stunda leiki og jafnvel 

hafa fótboltavöll. Skólalóðin er ágætlega búin leiktækjum og flestir aldurshópar ættu að 

finna eitthvað við sitt hæfi. 
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Stóri klifurkastalinn við Síðuskóla. Góð aðstaða er til körfuknattleiksiðkunar við skólann. 

5.5  Brekkuskóli 
Eins og áður hefur komið fram er Skólalóð Brekkuskóla of lítil, sérstaklega í ljósi þess að 

skólinn er sá fjölmennasti á Akureyri, með um 580 nemendur. Fjölbreytni leiktækja er 

ágæt en vegna smæðar lóðarinnar er ekki mikið pláss á milli leiktækjanna og ekkert opið 

svæði sem hægt er að nota til leikja. Helsti kostur lóðarinnar er upphitaður fótboltavöllur 

og tveir hólar sem rör ganga í gegnum. En þessi tvö leiktæki ættu að vera nothæf allt árið 

um kring. Á lóðinni eru auk þess tveir óupphitaðir fótboltavellir, sex körfur, rólur og lítil 

klifurgrind. Þessi skólalóð gæti talist góð fyrir skóla sem hefði mun færri nemendur en 

Brekkuskóli en að mínu mati er lóðin langt frá því nægjanlega stór til að vel rúmist um 

580 nemendur. Því miður virðist ekki vera mikið laust svæði í kringum skólann og því 

erfitt að sjá að hægt væri að stækka lóðina. Eins vel hefur sennilega verið gert eins og 

hægt er og plássleysið er að einhverju leyti bætt upp með fjölbreyttum leiktækjum. 

 
Þröngt er á skólalóð Brekkuskóla og ef vel er að gáð má sjá að skólalóðin er mjög tröðkuð sem bendir til 
að hún sé of lítil.  
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5.6  Oddeyrarskóli 
Skólalóð Oddeyrarskóla skartar upphituðum fótboltavelli og nokkuð stóru svæði fyrir þá 

210 nemendur sem í skólanum eru. Ágætis pláss er til leikja en þó eru þau að stærstum 

hluta malbikuð sem nýtist vel fyrir svipp og snúsnú. Nýlegar rólur og klifurgrind er á 

lóðinni sem og sandkassi sem ætti að vekja áhuga yngstu nemendanna. Einnig er hóll á 

lóðinni sem nýtist ágætlega í snjó. Körfur eru í ágætu ásigkomulagi. Einn fótboltavöll á 

grasi og einn fótboltavöll á malbiki má einnig finna á lóðinni. Lóðin er að mínu mati góð, 

sérstaklega í ljósi stærðar sinnar og upphitaða fótboltavallarins. Auk þess er fjölbreytni 

ágæt. 

Þokkaleg fjölbreytni og stór malbikuð svæði einkenna lóð Oddeyrarskóla.  

Upphitaði gervigrasvöllurinn við Oddeyrarskóla. Einn af tveimur á Akureyri, hinn er við Brekkuskóla. 
Báðir mikið notaðir á og utan skólatíma. 

5.7  Hrafnagilsskóli 
Það sem vekur athygli við skólalóð Hrafnagilsskóla er skemmtileg eftirlíking af 

víkingaskipi og gömlum bæ. Þetta er mjög skemmtilega uppsett og höfðar til yngstu 

nemenda skólans. Skólalóðin er gríðarlega stór og saman stendur að mestu leyti af 
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grassvæði. Nóg pláss er því fyrir þá tæplega 200 nemendur sem í skólanum eru. Hins 

vegar mættu vera fleiri leiktæki og fjölbreyttari fyrir nemendur. Til að mynda er bara einn 

fótboltavöllur og ein gömul og lúin karfa. Að auki eru fjórar rólur og lítill klifurkastali en 

þau leiktæki eru komin til ára sinna. Með því að endurnýja sum leiktækin og bæta við 

fleiri fótboltamörkum, körfum og klifurkastala væri hægt að gera þessa lóð mjög góða og 

áhugaverða fyrir alla aldurshópa skólans. Skólalóðin verður þó að teljast ágæt vegna þess 

mikla pláss sem er til staðar og ágætra leiktækja fyrir yngstu nemendur skólans. 

Hrafnagilsskóli býður upp á nægjanlegt pláss en ekki mikla fjölbreytni. Víkingaskipið og gamli bærinn er 
frumleg og skemmtileg smíð.  

5.8  Tölulegar staðreyndir um skólalóðir á Akureyri 
Í töflunni hér að neðan má sjá nemendafjölda skólanna stærð skólalóðanna í fermetrum 

(upplýsingar fengnar hjá Fasteignum Akureyrar 28.04.06) og fermetrafjölda á hvern 

nemanda. Það skal þó tekið fram að fermetrafjöldinn er fenginn út með því að draga 

fermetrafjölda skólabygginganna frá heildarstærð skólalóðarinnar. Því segja þær tölur hér 

að neðan hversu stór skólalóðin er að bílastæðum, gangstéttum, runnum og þess háttar 

meðtöldu, en í raun ekki hversu stórt sjálft leiksvæðið er. Til að mynda er Síðuskólalóðin 
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16.677,3 fermetrar, en í raun má segja að sjálft leiksvæðið sé töluvert minna en það þar 

sem stórt bílastæði er við Síðuskóla og svæði umhverfis það sem ekki nýtist til leikja. 

 

Samtals m2         Nemendafjöldi Fermetrar á hvern nem 

 
Síðuskóli  16.677,3 m2 451 nem. 36,97 m2/nem 

Lundarskóli  21.023,0 m2 528 nem. 39,81 m2/nem 

Oddeyrarskóli  11.489,0 m2 205 nem. 56,04 m2/nem 

Giljaskóli  8.117,0 m2 403 nem. 20,14 m2/nem 

Glerárskóli  18.639,0 m2 431 nem. 43,24 m2/nem 

Brekkuskóli  6.194,0 m2 570 nem. 10,86 m2/nem 

Eins og sjá má á þessum tölum býður Brekkuskóli nemendum sínum upp á lang minnsta 

plássið miðað við hina skólana. Á toppnum trjónir hins vegar Oddeyrarskóli. Eins og 

áður segir skal taka þessum tölum með fyrirvara þar sem fermetrafjöldinn gefur ekki til 

kynna eiginlegt leiksvæði heldur stærð allrar skólalóðarinnar að bílastæðum meðtöldum. 

Ekki ætla ég að leggja sérstakt mat á það hvaða skólalóð er best en ég tel að lykillinn að 

góðri skólalóð sé pláss. Það má alltaf bæta leiktækjum á stórar skólalóðir en það er 

erfiðara að ætla að stækka skólalóð þegar byggð hefur risið allt í kringum hana. Því tel ég 

mikilvægt að tekið sé mið af því hversu margir nemendur muni sækja skólann þegar 

stærð skólalóðarinnar er ákveðin. Nauðsynlegt er að hafa opin svæði á skólalóðum og þá 

bæði á grasi og malbiki. Grassvæðin er hægt að nota fyrir hópleiki ýmiskonar þegar til 

þess viðrar. Malbikuðu svæðin nýtast einnig til leikja og líklegt er að stelpurnar nýti þau 

svæði meira en drengir, svo sem fyrir snúsnú, svipp og parís. Flestir skólarnir höfðu 

einhverskonar opið svæði á malbiki en ekki höfðu allir opið svæði á grasi. Þau leiktæki 

sem mér fannst standa uppúr eftir að hafa tekið út fyrrnefndar skólalóðir eru upphituðu 

gervigras fótboltavellirnir sem eru nothæfir árið um kring, stóri klifurkastalinn við 

Síðuskóla, hjólabretta- og línuskautabrautin við Lundarskóla og víkingarskipið og 

íslenski gamli bærinn við Hrafnagilsskóla. Eins og áður sagði hafa allar skólalóðirnar 

eitthvað til síns ágætis en að mínu mati er hægt að bæta þær allar.  
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Til að bera skólalóðirnar saman og gera mér betur grein fyrir hvaða skilyrði þær uppfylltu 

setti ég upp eftirfarandi töflu: 

 

Brekkuskóli Giljaskóli Glerárskóli
Opin svæði, malbik Ófullnægjandi Ófullnægjandi Fullnægjandi 
Opin svæði, gras Ófullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Boltavellir Fullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Upphitaðir boltavellir Fullnægjandi Ófullnægjandi Ófullnægjandi 
Leiktæki Fullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Bretta- og 
línuskautaaðstaða Ófullnægjandi Ófullnægjandi Ófullnægjandi 
Sleðabrekkur Ófullnægjandi Ófullnægjandi Fullnægjandi 
Fjölbreytni Fullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Stærð leiksvæðis Ófullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 

Lundarskóli Oddeyrarskóli Síðuskóli 
Opin svæði, malbik Fullnægjandi Fullnægjandi Ófullnægjandi 
Opin svæði, gras Fullnægjandi Ófullnægjandi Ófullnægjandi 
Boltavellir Fullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Upphitaðir boltavellir Ófullnægjandi Fullnægjandi Ófullnægjandi 
Leiktæki Fullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Bretta- og 
línuskautaaðstaða Fullnægjandi Ófullnægjandi Ófullnægjandi 
Sleðabrekkur Fullnægjandi Ófullnægjandi Ófullnægjandi 
Fjölbreytni Fullnægjandi Fullnægjandi Fullnægjandi 
Stærð leiksvæðis Fullnægjandi Fullnægjandi Ófullnægjandi 

Hrafnagilsskóli
Opin svæði, malbik Ófullnægjandi  
Opin svæði, gras Fullnægjandi  
Boltavellir Ófullnægjandi  
Upphitaðir boltavellir Ófullnægjandi  
Leiktæki Ófullnægjandi  
Bretta- og 
línuskautaaðstaða Ófullnægjandi  
Sleðabrekkur Ófullnægjandi  
Fjölbreytni Ófullnægjandi  
Stærð leiksvæðis Fullnægjandi  
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Eins og sjá má á þessari töflu er mjög mismunandi hversu mörg skilyrði skólarnir ná að 

uppfylla. Til að mynda uppfyllir Lundarskóli öll skilyrðin nema hvað að upphitaðan 

boltavöll vantar á lóðina. Að sama skapi uppfyllir skólalóð Hrafnagilsskóla einungis 

tvenn skilyrði af níu. Það má þó segja að sú skólalóð sé efnileg því nóg er plássið en 

fjölbreytt leiktæki vantar. Öll skilyrðin á listanum er í rauninni auðvelt að uppfylla svo 

lengi sem pláss er fyrir hendi. Því tel ég að forsenda góðrar skólalóðar sé stærðin. 

Svarið við spurningu kaflans, eru skólalóðir Akureyrar hvetjandi til hreyfingar, er að 

mínu mati já, en þó má gera betur á mörgum stöðum. Með því að bæta fjölbreytni 

skólalóðanna má stuðla að meiri notkun þeirra. Ég myndi vilja sjá upphitaða boltavelli 

við alla skólana og opin svæði sem henta til leikja, bæði á grasi sem og á malbiki. Bretta- 

og línuskautaaðstaða eins og er við Lundarskóla og stór klifurkastali eins og er við 

Síðuskóla gerir skólalóðirnar áhugaverðari og hvetur til hreyfingar. Með því að auka 

fjölbreytni á þeim skólalóðum sem fyrir eru og gera ráð fyrir stórum skólalóðum við 

skóla framtíðarinnar tel ég að megi gera skólalóðirnar mjög hvetjandi til hreyfingar.     

 

6. Leiðir til lausnar 
Hér að ofan hef ég fjallað um mikilvægi hreyfingar fyrir börn, hvernig aðstaða til 

hreyfingar er í skólunum og utan þeirra og hversu mikla hreyfingu börn fá í skólunum. 

Eins og greinilega hefur komið fram þá skiptir hreyfing miklu máli fyrir börn og 

unglinga. Maður spyr sig því hvað hægt er að gera til að stuðla að meiri hreyfingu. Hér á 

eftir mun ég nefna nokkur atriði sem ég myndi telja að gætu aukið hreyfingu barna. 

 

6.1  Þáttur skólanna: 
 
Tillögurnar hér að neðan samræmast Aðalnámskrá grunnskóla, en þar kemur m.a. fram 

að skólinn á að leitast við að vekja áhuga nemenda á reglubundinni hreyfingu.21 Jafnframt 

kemur fram að eitt af lokamarkmiðum skólaíþrótta er að nemendur öðlist áhuga og 

jákvæð viðhorf til hreyfingar.22 Þær hugmyndir sem koma fyrir hér fyrir neðan hafa að 

 
21 Aðalnámskrá grunnskóla, Íþróttir-, líkams- og heilsurækt, 1999:13 
22 Aðalnámskrá grunnskóla, Íþróttir-, líkams- og heilsurækt, 1999:19 
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megintilgangi að efla vitund barna á mikilvægi hreyfingar og hvetja þau til að stunda 

hana. 

 

6.1.1 Nefndir verði stofnaðar innan allra skólanna. Í nefndunum væri t.d. 

íþróttakennari, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, foreldri úr foreldraráði 

og jafnvel fulltrúi nemenda. Nefndirnar ynnu að því að hvetja nemendur til 

aukinnar hreyfingar og heilsusamlegs lífs. Þær sæu um að skipuleggja 

útivistardaga, skipuleggja leiki í frímínútum, skipuleggja kynningardaga 

(þar sem íþróttafélög koma og kynna starfssemi sína), skipuleggja 

íþróttadaga (ýmsar íþróttir, stöðvar) og skipuleggja fundi með foreldrum 

til að gera þeim grein fyrir mikilvægi þess að þeir hvetji börn sín til 

hreyfingar. Rökin á móti þessu er klárlega kostnaðurinn en ef litið er til 

lengri tíma fær samfélagið kostnaðinn margfalt til baka ef þetta gæti 

stuðlað að heilsusamlegra lífi nemendanna.  

 

6.1.2.    Setja upp verðlaunakerfi innan skólanna. Það myndi virka þannig 

að nemendur sem stunda reglubundnar æfingar utan skóla fá auka einkunn 

eða auka einingu sem kæmi fram á einkunnarspjaldi þeirra eftir veturinn. 

Nemendurnir þyrftu þá að fá staðfestingu frá íþróttafélögunum og þjálfara 

sínu um að þeir mæti samviskusamlega á æfingar sem þeir myndu síðan 

skila til skólans. Umsjónarkennari hvers bekkjar sæi svo um að gefa 

einkunnina eða eininguna. Ef einhverjir nemendur ná góðum árangri í 

sinni grein t.d. verða Íslandsmeistarar eða þess háttar væri hægt að 

minnast á það á árshátíðum eða samverustundum skólanna, jafnvel að 

veita viðurkenningar fyrir það. Einnig væri hægt að veita viðurkenningu 

fyrir íþróttamann/konu skólans það árið á árshátíð skólans. Nefndirnar sem 

ég nefndi hér að ofan myndu þá sjá um að velja þá sem fá viðurkenningar. 

Rökin á móti þessu eru hugsanlega þau að það sé ósanngjarnt að taka 

einhverja ákveðna út og veita þeim viðurkenningu meðan aðrir sem stunda 

íþróttir fá enga aðra en tengda einingunum. Hins vegar er það mín skoðun 
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að þetta geri það jafnvel enn eftirsóknarverðara að stunda íþróttir og gæti 

aukið vitund og áhuga nemendanna á íþróttum. 

 

6.1.3.   Skólarnir þurfa að óska eftir meira samstarfi við íþróttafélögin. Þá 

á ég við að íþróttafélögin þurfa að koma meira inní skólana og kynna sitt 

starf. Þetta væri hægt að gera með einhverskonar kynningardegi sem ég 

nefndi hér að ofan þar sem íþróttafélögin og skólinn skipuleggja einn dag 

þar sem íþróttafélögin koma í skólann og kynna starfsemi sína. Í framhaldi 

af því gætu íþróttafélögin boðið nemendum að æfa frítt í ákveðinn tíma til 

að kynnast íþróttinni. Fyrir utan svona kynningardag væri hægt að fá 

íþróttamenn, jafnvel afreksmenn, úr ákveðnum greinum til að koma og 

kynna sína grein fyrir nemendum í leikfimitímum. Skólinn gæti einnig 

óskað eftir að íþróttafélögin komi í skólann og gefi frímiða á kappleiki. 

Kostnaðurinn við það sem ég hef nefnt hér ætti að vera lítill þar sem 

íþróttafélögin myndu eflaust gera þetta frítt, enda er það þeirra hagur að fá 

sem flesta iðkendur. Aukið samstarf skóla og íþróttafélaga held ég að 

myndi stuðla að meiri umræðum innan skólans um íþróttir og nemendurnir 

yrðu meðvitaðir um það hvað er í boði. 

 

6.1.4.   Í flestum skólum er boðið upp á hin ýmsu valfög fyrir 

unglingadeildir og einhver þessara valfaga ætti að vera í formi íþrótta og 

hreyfingar. Til að mynda væri hægt að bjóða upp á þolfimi, frjálsar, 

boltagreinar og dans, svo eitthvað sé nefnt. Íþróttakennari skólans gæti séð 

um þetta eða þá að einhver með sérþekkingu á íþróttinni væri fenginn til 

að sjá um tímana. Kostnaðurinn er einhver, en þó varla mikið meiri en 

kostnaður við aðrar valgreinar. 
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6.2  Þáttur sveitarfélaganna: 
 
Mikilvægt er að sveitarfélögin leggi sitt af mörkum til að hvetja íbúa sína til hreyfingar. 

Hér að neðan má sjá eina tillögu um hvernig sveitarfélög geta dregið úr kostnaði heimila 

við íþróttaiðkun og þar með stuðlað að aukinni hreyfingu barna. 

Ytri umgjörð skólastarfsins s.s. skólalóðirnar og skólahúsnæðið er á ábyrgð 

sveitarfélaganna sem og leiksvæði utan skólalóða. Það er því á þeirra ábyrgð að 

skólalóðir, skólahúsnæði og leiksvæði séu fullnægjandi. Hér á eftir mun ég setja fram 

hugmyndir um það hvernig megi stuðla að betri skólalóðum og leiksvæðum. 

 
6.2.1.   Sveitarfélögin gætu veitt þeim heimilum styrk sem greiða 

æfingargjöld fyrir fleiri en eitt barn. Hægt væri að miða við að ef tvö eða 

fleiri börn stunda íþróttir á heimilinu kæmi sveitarfélagið til móts við 

fjölskylduna með styrkjum. Heimilin yrðu þá að skila inn kvittunum fyrir 

æfingagjöldum til sveitarfélagsins sem síðan myndi endurgreiða foreldrum 

þau gjöld sem eru umfram eitt. Æfingargjöld eru oft nokkuð há og þurfa 

oftar en ekki að greiðast í einu lagi. Ofan á æfingargjöldin leggst svo 

ýmiss annar kostnaður fyrir heimilin s.s. æfingarbúnaður og kostnaður við 

keppnisferðir. Kostnaður heimilanna vegna íþróttaiðkunar barna getur því 

verið töluverður og jafnvel of hár fyrir sum heimili. Með því að koma því 

á að sveitarfélögin greiði ákveðið hlutfall æfingagjalda til baka til 

heimilanna væri hægt að stuðlað að því að öll börn hafi sömu tækifæri til 

að stunda íþróttir. Jafnframt gæti það orðið til þess að foreldrarnir hvetji 

frekar börn sín til íþróttaiðkunar. 

 

6.2.2.   Skólalóðirnar eru á ábyrgð sveitarfélaganna og þar má oft ýmislegt 

betur fara. Sveitarfélögin ættu að vera með ákveðin viðmið um það hvað 

þarf að vera á skólalóðinni til að hún teljist góð og hversu stór hún þarf að 

vera miðað við fjölda nemenda. Þetta væri þá einskonar gæðalisti eða 

gæðakröfur sem allar skólalóðir sveitarfélagsins þyrftu að uppfylla. 
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Sveitarfélagið ætti síðan að sjá sóma sinn í því að setja aukna fjármuni í 

þær skólalóðir sem ekki uppfylla gæðakröfurnar. 

 

6.2.3.   Sveitarfélagið ber einnig ábyrgð á leiksvæðum ætluð börnum og 

unglingum sem eru utan skólalóðarinnar. Þar má í raun nota svipaða 

aðferð og með skólalóðirnar þ.e.a.s. að  sveitarfélagið setur sér ákveðin 

viðmið hvað varðar leiksvæði. Til að mynda þarf að líta til þess hvaða 

leiksvæði standa börnum og unglingum til boða í sveitarfélaginu, hversu 

fjölbreytt þau eru, til hvaða aldurs þau höfða og hversu langt er fyrir 

ungmennin að sækja þessi leiksvæði. Því nær sem leiksvæðin eru 

heimilum ungmennanna og því fjölbreyttari sem þau eru því líklegra er að 

þau verði notuð. Einnig þarf að huga að því hvaða leiksvæði nýtast yfir 

veturinn og hver yfir sumarið. Lítið vit væri til að mynda í því að reisa 

einungis hjólabrettagarða og óupphitaða körfuboltavelli hér á Akureyri þar 

sem þessi leiksvæði væru ónothæf megnið af vetrinum vegna snjóalaga 

eða veðurs. Hins vegar með því að útbúa fjölbreytta leikvelli má stuðla að 

notkun þeirra allt árið. Hjólabretta- og línuskautasvæði, skíða- og 

snjóþotubrekkur, upphitaðir boltavellir og opin svæði hentug til leikja. Allt 

eru þetta leikvellir sem stuðla að aukinni hreyfingu ungmenna og því fleiri 

því betra. Að mínu mati ættu sveitarfélög ávallt að gera ráð fyrir 

leiksvæðum þegar ný byggð er skipulögð og hafa þá í huga fyrrgreind 

atriði. 

 

6.3  Þáttur heimilanna: 
 

6.3.1.   Þáttur heimilanna er sennilega sá mikilvægasti en einnig sá þáttur 

sem minnst er hægt að skipta sér beint af. Eins og gefur að skilja er það 

einkamál fjölskyldunnar hvað er sagt og gert inni á heimilinu. Það er því 

ekki hægt að segja öllum foreldrum að þeir verði að vera jákvæðir 

gagnvart hreyfingu og hvetja börn sín til að hreyfa sig. Hins vegar held ég 

að ef þáttur skólanna og þáttur sveitarfélaganna er eins og hann á að vera, 
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auki það líkurnar á því að foreldrarnir verði meðvitaðri um mikilvægi 

hreyfingar fyrir börn sín. Það ætti síðan að leiða til þess að börnin fái meiri 

hvatningu að heiman til stunda hreyfingu. 

 

6.3.2.   Áróður á við þann sem notaður er gegn vímuefnum myndi einnig 

vekja foreldra til umhugsunar. Lýðheilsustöð gæti sem best staðið fyrir 

þeim áróðri. Auglýsingar sem gera grein fyrir þeim hættum sem fylgja 

hreyfingarleysi að sama skapi og auglýsingar sem lýsa því góða sem 

hreyfing hefur í för með sér.  Latibær er dæmi hvetjandi sjónvarpsþátt sem 

fær börn til hreyfingar og hefur notið gríðarlegra vinsælda hér á landi og 

víðar. 

 

7. Niðurstöður og mat 
Hér að ofan hef ég nefnt nokkrar ráðstafanir sem að mínu mati væri hægt grípa til svo 

stuðla mætti að meiri hreyfingu barna og ungmenna. Ég beindi sjónum mínum að þremur 

helstu ábyrgðaraðilunum í uppeldi barna og það er trú mín að ef þessir þrír aðilar myndu 

standa saman og reyna að koma þessum þáttum í framkvæmd myndi það stuðla að 

aukinni hreyfingu barna og ungmenna. 

Rökin á móti þessu eru, eins og oft áður kostnaðurinn, sem er að mestu á höndum 

sveitarfélaganna. Ég held hins vegar að sveitarstjórnirnar þurfi einfaldlega að ákveða 

hvort þær eru tilbúnar til að setja fjármuni í að stuðla að aukinni hreyfingu sem skilar 

heilsuhraustari einstaklingum út í samfélagið. Í mínum huga ætti ekki að líta á þetta sem 

kostnað heldur sem fjárfestingu. 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að styðja þá kenningu að hreyfing sé mikilvæg fyrir 

börn á grunnskólaaldri. Ég hef vitnað í ýmsar rannsóknir sem benda til þess að þessi 

kenning eigi við rök að styðjast. Rannsóknir sem sýna að hreyfing hefur jákvæð alhliða 

áhrif á börn. Börn sem hreyfa sig eru líklegri til að standa sig betur í námi, líður betur í 

skólanum, hafa betri sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Þau eru ólíklegri til að neyta vímuefna 

og eru líkamlega og andlega hraustari. Í ljósi þessara niðurstaðna hlýtur næsta skref að 

vera að finna leiðir til að auka hreyfingu barna. Í ritgerðinni hef ég bent á nokkrar leiðir 
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sem ég tel að hægt væri að fara til að auka áhuga barna á hreyfingu og vitund þeirra fyrir 

mikilvægi hennar. Í mínum huga leikur engin vafi á að ábyrgðin hvílir fyrst og fremst á 

herðum þriggja aðila. Heimilanna, sem ég tel bera mesta ábyrgð, skólanna og 

sveitarfélaganna. Aðrir aðilar koma auðvitað líka að þessu, svo sem íþróttafélögin, en 

megin þunginn liggur hjá fyrrnefndum aðilum.  

Ég fór og athugaði hversu hvetjandi skólalóðirnar á Akureyri og Eyjafjarðarsveit væru til 

hreyfingar. Niðurstaðan var sú að skólalóðirnar eru ágætar en þó má gera margt betur. 

Sumstaðar þarf ekki annað en að bæta nokkrum leiktækjum á lóðina til að gera hana 

fjölbreyttari. Annars staðar þarf meira til, þ.e. þegar vandinn liggur í plássleysi. Þær 

skólalóðir sem bera þann fjölda sem í skólanum er, eiga tiltölulega auðvelt með að gera 

lóðirnar áhugaverðar fyrir börn. Hins vegar þarf einhverjar róttækar aðgerðir til að auka 

pláss á þeim skólalóðum sem eru of litlar, s.s. að fjarlægja nærliggjandi byggingar eða 

vegamannvirki. Forsenda góðrar skólalóðar er að mínu mati sú að skólalóðin sé 

nægjanlega stór til að rúma þann fjölda nemenda sem í skólanum er.  

Á undanförnum árum hefur orðið mikil vakning í samfélaginu hvað varðar hreyfingu og 

áhrif hennar á heilsufar fólks. Margar nýjar líkamsræktarstöðvar hafa risið og fleiri og 

fleiri heilsuvörur hafa komið á markaðinn. Á sama tíma eru lífshættir okkar orðnir hraðari 

og skyndibitastaðirnir lifa góðu lífi. Tölvur, tölvuleikir, dvd myndir og fjölbreytt 

sjónvarpsefni flæðir inn á heimilin rétt eins og bækur í kringum jólin. Allt er það gott og 

blessað en heimilin verða að geta sett takmarkanir á það hversu mikið börnin nota þessa 

afþreyingu. Allt eru þetta freistingar sem heimilin þurfa að standast og besta leiðin til 

þess held ég að sé að efla vitund samfélagsins á mikilvægi hreyfingar og þá sérstaklega 

mikilvægi hreyfingar fyrir börn. Eflum vitund á mikilvægi hreyfingar, aukum hreyfingu 

barna í skólum og skilum heilbrigðari og hæfari einstaklingum út í samfélagið. 
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Spurningalisti fyrir íþróttakennara 

Tryggvi Heimisson, Hrafnagilsskóla 

1. Er sú hreyfing sem börn fá í skólum nægjanleg að þínu mati? 

Nei, hreyfing barna er ekki einu sinni nálægt því að vera næg.  Í skólum er fyrst og fremst 

lögð áhersla á kyrrsetu.  Þessu þarf að breyta nú þegar verið er að endurskoða grunnskólalög 

og námskrá. 

 

2. Er einhverskonar samspil milli íþróttakennslu og annarra námsgreina í 

þeim skóla sem þú kennir við? T.d. ratleikir eða annað. 

Samspil milli námsgreina er lítið, allt of lítið. 

 

3. Hvernig er aðstaða til íþróttakennslu í þeim skóla sem þú kennir við? 

Hvað mætti betur fara?  

Aðstaða er mjög góð, það vantar aðeins upp á áhöld, svo mætti bæta aðstöðu til útikennslu, 

vantar meira skjól, og fjölbreyttari leiktæki úti.  

 

4. Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að hver nemandi skuli fá minnst 

þrjár kennslustundir á viku í íþróttum. Er þessu fylgt í þeim skóla þar 

sem þú kennir?  Já, og aðeins fleiri þar sem dans er kenndur sér utan við 

íþróttatíma ekki tekið af þeim. Börn í 1. bekk fá ein tíma á viku  í hreyfiþjálfun 

utan íþróttatíma. 

5. Eru þrjár kennslustundir á viku að þínu mati of lítið, of mikið eða 

hæfilegt fyrir nemendur?  Þrjár kennslustundir eru ekki nógu margar þyrftu að 

vera að minnsta kosti fimm á viku, helst fimm sinnum ein klukkutíma dag ef vel 

ætti að vera. 

6. Hvað telur þú að hægt sé að gera til að efla áhuga nemenda á hreyfingu? 
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Þarf að auka áhuga nemenda á hreyfingu?  Almennt hafa nemendur mikinn áhuga á 

hreyfingu, skólakerfið og foreldrar ættu kannski að hætta að svifta nemendur tækifærum til 

hreyfingar og reyna hvetja þau  frekar.  Hreyfingarleysi barna í dag endurspeglar frekar 

viðhorf  (t.d. það virðist í lagi að vera fyrir framan sjónvarp og tölvur í 4 klukkutíma á 

hverjum degi)  og gjörðir foreldra og skólakerfis gagnvart hreyfingu.  Í skólum er farið með 

börn eins og litla fullorðna þar sem menn halda að aukin seta við skólaborðið skili meiri 

afköstum eða betri árangri svona rétt eins og í atvinnulífinu.  Rangt viðhorf sem er líklega 

kveikjan að flestum þeim hegðunarvandamálum sem við sjáum í skólum í dag.   Foreldrar 

verða að líta á sjálfan sig sem fyrirmyndir ef þeir hreyfa sig ekki þá hreyfa börnin sig 

minna(alhæfing! sem  samt er  sönn).   Hvatning, jákvætt viðhorf, skipulag skóla, skipulag 

umhverfis, skipulag og úrræði í heilsugæslu barna eru  allt þættir sem þurfa að vera í réttu 

lagi til að auka almenna hreyfingu barna og síðan en ekki síst slökkva á sjónvarpinu og 

tölvunni.       
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Spurningalisti fyrir íþróttakennara 

Hólmfríður Jóhannsdóttir, Oddeyrarskóla 

7. Er sú hreyfing sem börn fá í skólum nægjanleg að þínu mati? 

8. Er einhverskonar samspil milli íþróttakennslu og annarra námsgreina í 

þeim skóla sem þú kennir við? T.d. ratleikir eða annað. 

9. Hvernig er aðstaða til íþróttakennslu í þeim skóla sem þú kennir við? 

Hvað mætti betur fara?  

10. Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að hver nemandi skuli fá minnst 

þrjár kennslustundir á viku í íþróttum. Er þessu fylgt í þeim skóla þar 

sem þú kennir? 

11. Eru þrjár kennslustundir á viku að þínu mati of lítið, of mikið eða 

hæfilegt fyrir nemendur? 

12. Hvað telur þú að hægt sé að gera til að efla áhuga nemenda á hreyfingu? 

 

Svör: 

1. Nei, ekki fyrir þau sem ekki stunda íþróttir utanskóla. 

2. Það er helst í tengslum við þemadaga og vordaga. 

3. Hún er fín fyrir yngri krakkana, en of lítil fyrir eldri krakkana, salurinn of 

lítill, svo finnst mér að íþróttaaðstaða fyrir eldri krakkana megi miðast 

meira við líkamsræktarstöðvar, t.d. pallar og handlóð svo íþróttirnar séu 

ekki svona mikið boltatengdar. Það hentar ekki stórum hóp eldri 

nemenda. 

4. Já. 

5. Það hefðu allir gott af því að brjóta upp skóladaginn á hverjum degi þó 

það væri bara göngutúr/skokk í 20 mín. 
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Geta boðið upp á sem fjölbreyttasta hreyfingu sem nem. Geta valið um hverju  

sinni.  (þá er ég sérstaklega með eldri nem. Í huga)  Fyrir yngri nem. Kynna fyrir 

þeim sem flest. 

 



Mikilvægi hreyfingar fyrir börn á grunnskólaaldri 

41

Spurningalisti fyrir íþróttakennara 

Unnar Vilhjálmsson, Oddeyrarskóla  

13. Er sú hreyfing sem börn fá í skólum nægjanleg að þínu mati? 

14. Er einhverskonar samspil milli íþróttakennslu og annarra námsgreina í 

þeim skóla sem þú kennir við? T.d. ratleikir eða annað. 

15. Hvernig er aðstaða til íþróttakennslu í þeim skóla sem þú kennir við? 

Hvað mætti betur fara?  

16. Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að hver nemandi skuli fá minnst 

þrjár kennslustundir á viku í íþróttum. Er þessu fylgt í þeim skóla þar 

sem þú kennir? 

17. Eru þrjár kennslustundir á viku að þínu mati of lítið, of mikið eða 

hæfilegt fyrir nemendur? 

18. Hvað telur þú að hægt sé að gera til að efla áhuga nemenda á hreyfingu? 

 

Svör: 

1) Nei 

2) Helst varðandi vordaga eða þemadaga 

3) Góð fyrir yngstu nemendurna, en of lítill salur fyrir 25-30 krakka á mið 

og unglingastigi. Útisundlaug er líka óheppileg yfir köldustu mánuðina. 

4) Já , 2x íþróttir í sal og 1x sund 

5) Ætti að vera einn tími á dag ( sund, salur eða útivist ) t.d. bæta við 

núverandi tímafjölda 2x útivist í viku !. 

Hafa íþróttatímana fjölbreytta, aðstoða nem. við leiki í frímínútum, bjóða uppá 

íþróttaval, kynna framboð á hreyfingu fyrir nemendur utan skólans, t.d. skíði, 

skauta, sund og íþróttafélögin 
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Gátlisti fyrir skólalóðir 
Yngsta stig (1.-4. bekkur) 

• Pláss (opin svæði hentug til leikja) 

• Fótboltavöllur (upphitaður?) 

• Körfur í réttri hæð (upphitaður völlur?) 

• Rólur 

• Sandkassi 

• Einhverskonar klifurgrind 

Miðstig (5.-7. bekkur) 

• Fótboltavöllur (upphitaður?) 

• Körfuboltavöllur (upphitaður?), körfur í réttri hæð 

• Rólur 

• Pláss 

• Klifurgrind 

Elsta stig (8.-10. bekkur) 

• Fótboltavöllur (upphitaður?) 

• Körfuboltavöllur (upphitaður?), körfur í réttri hæð 

• Pláss 

 

Almennt: 

• Er skólalóðin nægjanlega stór með tilliti til fjölda nemenda? 

• Eru leiktæki nægjanlega mörg með tilliti til fjölda nemenda? 

• Fjölbreytni 

• Hvaða leiktæki eru nothæf í snjó? 

• Kemur önnur afþreying í staðin fyrir leiktæki sem ekki er hægt að nota í 

snjó, s.s. brekkur til að renna sér í. 


