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Útdráttur 

Á undanförnum áratugum hafa gríðarlegar breytingar átt sér stað á lífsstíl fólks í hinum 

vestræna heimi. Hreyfingarleysi og breytt mataræði valda miklum vanda fyrir 

heilbrigðiskerfið. Ósmitnæmir sjúkdómar sem tengdir eru lífsstíl munu sliga fjárhagslega best 

stæðu ríki heims ef ekki verður gripið til róttækra ráðstafana.  

Í þessari rannsóknarritgerð er athyglinni beint að aðstöðu grunnskólanna á Akureyri til 

íþróttakennslu. Úttekt á aðstæðum hvers skóla var framkvæmd af höfundi og spurningalisti 

um vinnuaðstæður lagður fyrir einn íþróttakennara úr hverjum grunnskóla bæjarins. Jafnframt 

er greint frá fjórum rannsóknum og fræðigreinum sem allar fjalla um lýðheilsu og þróun 

hennar á Íslandi síðustu áratugi. Vandlega er gerð grein fyrir þeim kröfum sem ný 

aðalnámskrá í íþróttum gerir til skóla, íþróttakennara, nemenda og ekki síst þeirrar aðstöðu 

sem til staðar þarf að vera.  

Megin rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvort grunnskólunum á Akureyri er 

mögulegt að framfylgja leiðarvísi aðalnámskrár miðað við þær aðstæður sem þeir búa við. 

Jafnframt er kannað hvort skólarnir uppfylli viðmið aðalnámskrár um kennslustundafjölda. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er afdráttarlaus. Mikill aðstöðumunur er á milli skólanna til 

íþróttakennslu og aðstæður íþróttakennara til að uppfylla hæfnisviðmið aðalnámskrár eru 

mjög misjafnar. Staðfest var af íþróttafulltrúa Akureyrarbæjar og deildarstjóra 

Menntamálaráðuneytis að engar viðmiðunarreglur eru til um lágmarksaðstöðu og áhöld til 

íþróttakennslu og skólayfirvöld á Akureyri hafa engar samræmdar reglur um jafnan aðbúnað 

skólanna hvað varðar íþróttakennsluna.  

Í öllum rannsóknum og fræðigreinum sem greint er frá í ritgerðinni eru allar tillögur til 

mótvægisaðgerða á sama veg. Auka þarf vægi skipulagðra íþróttatíma í skólum og auka 

fræðslu um mataræði og afleiðingar hreyfingarleysis. Lýðgrundaðar aðgerðir eru 

óhjákvæmilegar og skólakerfið þarf að virkja gegn auknu hreyfingarleysi barna og ungmenna. 

 

  



iv 

 

Abstract 

In the last decades there have been drastic lifestyle changes in the western world. Changes in 

diet and lack of exercise have created huge problems for the healthcare system. Non- 

transmissible diseases related to lifestyle will financially cripple nations that are among the 

economically strongest in the world today, if extreme measures are not taken.  

 In this thesis the focus is on the facilities that are provided for the elementary schools 

in Akureyri to teach physical education. The author researched the facilities in every school 

and one P.E. teacher in each school answered a questionnaire about their working 

environment. Furthermore, five studies and papers are mentioned and they all focus on 

development in public health in Iceland in the last decades. The demands that the new 

curriculum in physical education puts on schools, teachers and students is thoroughly 

examined as well as required facilities.  

 The thesis‘ main research question is whether it is possible for elementary schools in 

Akureyri to follow the guidelines of the new curriculum, considering their currently available 

facilities. Furthermore, it is investigated if the schools teach the recommended amount of P.E. 

classes. 

 The conclusion is clear. There is a big difference in facilities to teach physical 

education between schools in Akureyri and the possibilities for teachers to meet the 

requirements of the curriculum are very different. It was confirmed by the administrator of 

sports in Akureyri and concurred by The Ministry of Education that there are no official 

guidelines or regulations on how facilities and equipment to teach P.E. should be.  

Educational authorities in Akureyri have no coordinated rules on equal facilities for physical 

education in their schools. 

 All the researches and papers mentioned in the thesis come to the same conclusion and 

propose actions to counteract. The importance of organized physical education in schools is 

recognized as is the need to educate students about diet and the consequences of lack of 

exercise.  
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1. Inngangur 

Árið 2011 var gefin út ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla. Hún er byggð upp á sex grunnþáttum 

sem notaðir eru líkt og leiðarljós við námskrárgerðina. Hver þáttur á sér stoð í löggjöf um 

skólastigið. Einn þessara grunnþátta fjallar um heilbrigði og velferð. Þar er lögð áhersla á 

daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi sem móti lífsstíl nemenda til langframa. 

Sérstaklega er lögð áhersla á hlut íþróttakennara í þessu sambandi og að starf þeirra taki mið 

af þörfum allra barna og unglinga á einstaklingsmiðaðan hátt. Íþróttakennarar og annað 

starfsfólk grunnskólanna eiga einnig að gegna veigamiklu hlutverki sem fyrirmyndir nemenda 

hvað varðar heilbrigðan lífsstíl. (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011, bls. 21). 

Þetta eru afar háleit og göfug markmið en óhjákvæmilega vaknar sú spurning hvernig 

grunnskólarnir eru í stakk búnir til að takast á við leiðarvísi aðalnámskrár.  

Meginviðfangsefni þessarar rannsóknarritgerðar er tvíþætt. Annars vegar var gerð 

rannsókn á þeim aðstæðum sem grunnskólanemendum á Akureyri er boðið upp á hvað varðar 

aðstöðu til íþróttakennslu og lagður fram spurningalisti fyrir einn íþróttakennara úr hverjum 

skóla sem úttektin náði til. Hins vegar er fjallað um niðurstöður nokkurra lýðheilsurannsókna 

og fræðigreina sem allar eiga það sameiginlegt að vera aðvörunarorð vegna þróunar lýðheilsu 

íslensku þjóðarinnar. Tíu grunnskólar eru starfandi á Akureyri og í ritgerðinni er gerð 

nákvæm úttekt á íþróttaaðstöðu sjö þeirra en Hlíðarskóli og skólarnir í Hrísey og Grímsey eru 

ekki teknir með í þessa rannsókn vegna sérstöðu þeirra. Í kafla 3.2 er nánar vikið að því. 

Í fyrrnefndri aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram hæfnisviðmið í íþróttum. Þar er 

ætlast til að nemendur nái ákveðnum áföngum í hreyfi- og fagurþroska auk þrek- og 

styrktaræfinga sem taka mið af aldri nemenda. Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir mismunandi 

aðstæðum skólanna til að ná þessum hæfnisviðmiðum og þeirri spurningu velt upp hvort 

skólayfirvöld á Akureyri þurfi að samræma reglur um lágmarksaðbúnað. Leggja þarf mat á 

hvort raunhæfur möguleiki er fyrir skólana til að uppfylla ákvæði aðalnámskrár. Hafa allir 

grunnskólarnir á Akureyri jafna möguleika á að uppfylla viðmiðin? Er aðstöðumunur það 

mikill að skólayfirvöld þurfa að bregðast við til að mismuna ekki nemendum? Höfundur mun 

leitast við að svara þessum spurningum með eigin rannsókn og athugunum. 

Í kafla tvö verður farið yfir kröfur aðalnámskrár og þeirrar hæfni sem nemendur eiga 

að búa yfir við lok grunnskólagöngu. Kynntar eru fjórar rannsóknir og fræðigreinar um þróun 

lýðheilsu á landinu síðustu áratugi og tillögur fræðimanna til úrbóta kynntar. Í kafla þrjú er 

sett fram rannsóknarspurning. Gerð er grein fyrir þeirri úttekt sem framkvæmd var á aðstöðu 

skólanna til íþróttakennslu og spurningalistinn, sem lagður var fyrir íþróttakennarana, 
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kynntur. Gögn og úrtak eru greind og lagt mat á áreiðanleika könnunarinnar miðað við 

hlutfall svarenda af þýði. Í kafla fjögur er aðstæðum hvers skóla til íþróttakennslu lýst 

vandlega, svör íþróttakennaranna dregin saman og ályktanir dregnar af þeim. Í kafla fimm er 

samantekt á svörum og niðurstöðum. Umræður eru í sjötta kafla og unnið með allar 

upplýsingar sem fram hafa komið í fyrri köflum. Þar eru leiðir til úrbóta kynntar og skoðanir 

höfundar viðraðar um framtíðarsýn íþróttakennslu á Akureyri. Lokaorð eru í sjöunda kafla þar 

sem viðeigandi yfirvöld eru hvött til dáða í þeirri viðleitni að efla og auka lýðheilsutengda 

þætti grunnskólastarfsins. 

 

  



5 

 

2. Áherslur aðalnámskrár, lýðheilsa og rannsóknir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir lykiláherslum nýrrar aðalnámskrár íþrótta og fjallað um 

lýðheilsurannsóknir og tengdar fræðigreinar. Aðalnámskráin gerir afar fjölbreytilegar kröfur 

til grunnskólanna og lýðheilsurannsóknirnar gefa ótvírætt til kynna að hreyfingarleysi barna 

eykst og líkamsástand þeirra versnar. Mikilvægt er að kennsluaðstæður og 

kennslustundafjöldi íþrótta taki mið af þeim staðreyndum og í rannsókn höfundar er lagt mat á 

hvort sú er raunin á Akureyri.  

Kynnt verður langtímarannsókn sem framkvæmd var af Hjartavernd sem gefur glögga 

mynd af lýðheilsuþróun íslensku þjóðarinnar á síðustu 40 árum. Einnig verður fjallað um 

rannsókn á líkamsástandi barna á Íslandi sem birtist í skýrslu Unicef árið 2011 og síðan er 

brotin til mergjar skýrsla faghóps forsætisráðherra um samræmdar aðgerðir til að efla 

lýðheilsu á Íslandi. Þar er m.a. greint frá langtímarannsókn Erlings Jóhannssonar o.fl. um 

breytingar á hreyfingu og mataræði ungmenna. Að lokum er gerð grein fyrir niðurstöðum 

læknanna Karls Andersen og Vilmundar Guðnasonar varðandi það sem þeir nefna 

alheimsfaraldur 21. aldar.  

  

 

2.1 Áherslur aðalnámskrár 

Það er óhætt að fullyrða að ný aðalnámskrá í íþróttum gerir miklar kröfur til allra þeirra sem 

tengjast skólaíþróttakennslu. Gildir það jafnt um kennara, nemendur, skólastjórnendur og það 

stjórnsýslusvið sem er ábyrgt fyrir kennsluaðstæðum skólanna. Mikilvægt er að hafa í huga 

þau hæfnisviðmið sem aðalnámskráin setur fram þegar úttektin á kennsluaðstæðum 

grunnskólanna á Akureyri er skoðuð. Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár er gert 

ráð fyrir að 8.93% af heildarkennslustundum í hverri viku verði varið til íþróttakennslu. Það 

gerir að meðaltali 3 kennslustundir á viku. Stjórnendum er heimilt að skerða íþróttakennslu 

eins skólaárs en þurfa að bæta við kennslustundum síðar til að vinna upp skerðinguna 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011, bls. 50). 

Hæfnisviðmið aðalnámskrár í lok 10. bekkjar spannar afar vítt svið þekkingar í 

íþróttum og kröfur um þekkingu nemenda við lok grunnskólans kalla á góða vinnuaðstöðu. 

Hér á eftir fylgir yfirlit um helstu viðmiðin sem ætlast er til að unnið hafi verið að. 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta:  

- Gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol. 
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- Sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem reyna á hámarksgetu og úthald í kyrrstöðu og 

hreyfingu 

- Gert liðleikaæfingar sem reyna á hreyfivídd og hreyfigetu, sýnt útfærslu flókinna hreyfinga 

þannig að þær renni vel saman, gert rytmiskar æfingar og fylgt takti. 

- Tekið þátt í hópíþróttum, einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan og utan skóla. 

- Nýtt sér stöðluð próf til að meta þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu. 

- Sýnt leikni og synt viðstöðulaust í bringusundi, baksundi, skriðsundi, flugsundi og kafsundi 

auk þess að geta troðið marvaða. 

- Skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann og skilið mikilvægi 

góðrar ástundunar, sjálfsaga, sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og tillitssemi í tengslum við 

góðan árangur í íþróttum. 

- Þekkt mismunandi tegundir leikreglna, farið eftir þeim og sýnt háttvísi í leik, bæði í hóp og 

einstaklingsíþrótt. 

- Rökrætt kynheilbrigði, kyn og staðalímyndir, afleiðingar eineltis og tekið virka afstöðu gegn 

ofbeldi. 

- Skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og andlega líðan og mikilvægi góðrar næringar 

fyrir vöxt og viðhald líkamans. 

- Rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði bæði sínu eigin og annarra. 

- Útskýrt þjálfunaraðferðir og notað hugtök sem tengjast sundiðkun og ýmsum íþróttum. 

- Vitað hvaða hlutverk helstu vöðvahópar líkamans hafa í tengslum við þjálfun líkamans. 

- Sett sér skammtíma og langtímamarkmið í íþróttum og heilsurækt, gert og framkvæmt eigin 

þjálfunaráætlun á grundvelli niðurstaðna prófa. 

- Notað mælingar með mismunandi mælinákvæmni við mat á afkastagetu. 

- Sýnt ábyrgð í útivist. Skýrt tákn korta, tekið stefnu með áttavita og ratað um landsvæði eftir 

korti. 

- Tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis og umgengnisreglna og brugðist við óvæntum 

aðstæðum. Framkvæmt og útskýrt helstu atriði skyndihjálpar, endurlífgun, björgunar úr 

vatni og notkun björgunaráhalda. Bjargað jafningja á björgunarsundi (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Greinasvið, 2013, bls. 184-186). 

Þessi viðmið hljóta að teljast verðugt verkefni fyrir alla aðila sem að kennslunni koma 

og lykilatriði að vinnuaðstaða bjóði upp á að þau náist. 
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2.2 Skýrsla Hjartaverndar um líkamsástand Íslendinga 

Frá árinu 1969 hefur miðaldra Íslendingur þyngst um 7,5 kg að meðaltali. Meðalþyngd 

miðaldra karlmanns árið 1969 var 83 kg en hafði hækkað upp í 91 kg árið 2009. Meðalþyngd 

miðaldra konu var 69 kg árið 1969 en var komin í 76 kg árið 2009. Það sama ár voru yfir 70% 

karla á aldrinum 30-69 ára yfir kjörþyngd og 55% kvenna á sama aldri. Offituvandamál hrjá 

25% karla og 20% kvenna á þessum aldri. Hópurinn sem berst við offituvandamál er í 40% 

meiri áhættu á dauða en fólk í kjörþyngd (Hjartavernd, e.d., bls. 82). Regluleg hreyfing 

minnkar áhættu á kransæðasjúkdómi hjá miðaldra fólki 20% og dregur eðlilega úr líkum á 

ofþyngd (Hjartavernd, e.d., bls.64). 

           Helstu áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma eru m.a. hreyfingarleysi og fæðuval. 

Vanræksla þessara þátta auka mjög líkur á ofþyngd sem er einn stærsti orsakavaldur af háum 

blóðþrýstingi og sykursýki en algengi hennar hefur tvöfaldast frá árinu 1969. Algengasta 

dánarorsök Íslendinga eru blóðrásarsjúkdómar en árlega deyja um 350 einstaklingar vegna 

þeirra (Hjartavernd, e.d., bls 113). 

 Þessar tölfræðilegu staðreyndir sem teknar eru úr 40 ára langtímarannsókn 

Hjartaverndar eru sláandi og heilbrigðisyfirvöld hafa vissulega gripið til margvíslegra aðgerða 

sem eru að skila einhverjum árangri hvað varðar fullorðið fólk. Hreyfing almennings í 

frístundum hefur aukist verulega á síðustu áratugum, sér í lagi á síðasta áratug. Hins vegar 

hefur áreynsla og hreyfing bundin við dagleg störf minnkað verulega á sama tíma og átt sinn 

þátt í mikilli þyngdaraukningu. Á sama tíma hefur mataræði þjóðarinnar breyst mikið og það 

einnig haft áhrif á þyngdaraukningu (Hjartavernd, e.d., bls. 83).   

 

 

2.3 Skýrsla Unicef um líkamlegt ástand barna á Íslandi árið 2011 

Árið 2011 kom út yfirgripsmikil skýrsla á vegum Unicef um stöðu barna á Íslandi. Einn hluti 

skýrslunnar fjallar um ofþyngd barna á Íslandi miðað við önnur lönd í Evrópu. 

Upplýsingarnar eru fengnar frá Landlæknisembættinu og fylgir greinargerð frá Landlækni 

með þeim tölfræðilega grunni og staðreyndum sem þar birtast. Af íslenskum 

grunnskólabörnum eru 21% yfir kjörþyngd og hefur sú tala staðið nokkurn veginn í stað frá 

árinu 2004. Hlutfall barna í þessum hópi, sem glíma við offituvandamál, hefur hækkað úr 

4,7% í 5,5% sem þýðir að alvarlegustu tilfellunum hefur fjölgað umtalsvert (Lovísa 

Arnardóttir, 2011, bls. 27).  
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Í skýrslunni kemur fram að mjög mikilvægt er að grípa snemma inn í til að vandinn 

fylgi börnunum ekki fram á fullorðinsár. Að mati skýrsluhöfunda er vandamálið ekki 

óyfirstíganlegt og hægt að snúa þróuninni við. Það er þó ekki auðvelt verk og ljóst að margir 

aðilar þurfa að snúa bökum saman í baráttunni. Hægt er að skapa samfélag þar sem heilbrigðir 

lífshættir og mataræði eru í forgrunni (Lovísa Arnardóttir, 2011, bls.27). 

Grunnur að forvörnum gegn offitu og ofþyngd eru að mati Landlæknisembættisins að 

auka hreyfingu skólabarna, huga að mataræði og tómstundum þeirra. Þetta 

heilbrigðisvandamál er gríðarlega alvarlegt og umfangsmikið, ekki síst vegna þeirra 

fjölmörgu alvarlegu sjúkdóma sem fylgja ofþyngd. Algengustu dánarorsakir Íslendinga eru 

hjarta- og æðasjúkdómar en bein fylgni er við ofþyngd og blóðrásarsjúkdóma (Lovísa 

Arnardóttir, 2011, bls. 27). 

 

 

2.4 Skýrsla faghóps forsætisráðherra til að efla lýðheilsu 

Árið 2006 kom út skýrsla faghóps á vegum forsætisráðuneytis sem ætlað var að varpa ljósi á 

lýðheilsu Íslendinga og útfæra aðgerðaráætlun til úrbóta. Hópurinn var skipaður þeim Önnu 

Elísabetu Ólafsdóttur forstjóra Lýðheilsustöðvar, Árna Einarssyni uppeldis- og 

menntunarfræðingi, Höllu Karen Kristjánsdóttur íþróttafræðingi, Jóni Óttari Ragnarssyni 

næringar- og matvælafræðingi, Val Norðra Gunnarssyni matvælafræðingi, Petrínu 

Baldursdóttur leikskólastjóra, Sigurbirni Sveinssyni formanns Læknafélags Íslands, Sæunni 

Stefánsdóttur alþingismanni og Þorgrími Þráinssyni rithöfundi og blaðamanni sem einnig var 

starfsmaður nefndarinnar (Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 2). 

 Niðurstöður skýrslunnar eru afar athyglisverðar enda mikil fagþekking innan 

vinnuhópsins. Þær staðreyndir, sem við koma gerð þessarar  ritgerðar, lúta fyrst og fremst að 

ábyrgð skólakerfisins á bættri lýðheilsu þjóðarinnar. Í skýrslunni er fullyrt að skólarnir gegni 

lykilhlutverki í þeim umbótum sem nefndin telur óhjákvæmilegt að ráðast í. 

Hugarfarsbreytinga sé þörf hjá stjórnvöldum, allt frá Alþingi til skólastjórnenda, í þá veru að 

vægi skólaíþrótta og hreyfingar almennt verði stóraukið (Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 5).  

 Börn á grunnskólaaldri eiga rétt á rétt á þremur kennslustundum að lágmarki á viku í 

íþróttum. Einnig eru í boði ýmis íþróttatengd valfög sem miðuð eru við þrjá elstu árgangana. 

Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar er æskilegt að börn hreyfi sig í 60 mínútur á dag. 

Þeir nemendur grunnskólans sem stunda reglubundna hreyfingu hjá íþróttafélögum ná þessum 
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viðmiðunarmörkum en þeir sem eingöngu stunda skólaíþróttir eru langt frá því viðmiði 

(Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 19). 

Að mati skýrsluhöfunda þarf að auka virðingu fyrir íþróttakennslu og þeir telja það 

ógerning að vinna af fagmennsku ef vinnuaðstæður kennara og nemenda eru óboðlegar. Lítið 

húsnæði, slök hljóðvist, of margir nemendur í hverri kennslustund og lítill skilningur á 

mikilvægi íþróttakennslu telur faghópurinn líklegustu ástæðurnar fyrir því að meðalstarfsaldur 

íþróttakennara er aðeins 4,7 ár (Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 19). 

 Tillögur vinnuhópsins eru afar víðtækar en þar er m.a. lagt til að íþróttakennslu verði 

komið fyrir á stundatöflu alla skóladaga. Þar er einnig lagt til að stuðningur og ráðgjöf til 

barna og fjölskyldna þeirra, sem mælast yfir kjörþyngd, verði stóraukin í samvinnu við 

skólaheilsugæslu (Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 7).  

Þessar tillögur innihalda miklar breytingar á íþróttakennslu og hugarfari almennt til 

þess þáttar skólastarfs. Eins og sjá má í kafla 4 eru grunnskólarnir á Akureyri  eins og flestir 

aðrir skólar landsins langt frá þessu viðmiði. Þess ber þó að geta að nokkrir skólar hafa brotist 

úr viðjum vanans og bjóða upp á íþróttatíma alla skóladaga, t.d. Vopnafjarðarskóli. 

Skólastjórnendur þar eru afar ánægðir með áhrif þessara breytinga á fyrirkomulag skólahalds 

(Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 20). 

Skólaárið 2003-4 gerði Erlingur Jóhannsson prófessor við Háskóla Íslands ásamt 

fleirum langtímarannsókn á lífsstíl 9-15 ára skólabarna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu 

í ljós að 53% 15 ára stúlkna og 25% drengja á sama aldri hreyfa sig ekki nægjanlega mikið ef 

miðað er við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar. Mörg barnanna hafa gefist upp á skipulögðum 

æfingum íþróttafélaga vegna afreksstefnu og krafna um keppnismiðaða getu. Brottfall úr 

skipulögðu íþróttastarfi er mjög mikið og umhugsunarefni íþróttafélaga og stjórnvalda 

hvernig best er að breyta áherslum í starfsemi íþróttahreyfingarinnar í heild sinni. Ein leiðin 

og sú vænlegasta er að auka vægi skólaíþrótta og fjölga hreyfistundum á leik- og 

grunnskólastigi (Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 8). 

Í marsmánuði 2013 var sagt frá fyrstu tölfræðilegu niðurstöðum mælinga á sama hópi 

nemenda og mældur var árið 2003-4. Segja má að þróun mála sé afar óheillavænleg á þessu 

átta ára tímabili. Helstu niðurstöður eru allar á einn veg, líkamsástand versnar og kyrrseta 

ungmenna eykst, hvort heldur sem ungmennin stunda skiplagðar íþróttæfingar eður ei. 

Íþróttakennslu í grunnskólum er almennt vel sinnt miðað við upplegg aðalnámskrár en margir 

framhaldsskólar hafa valið þann kost að útvista íþróttakennslu til líkamsræktarstöðva sem 

segir mikla sögu um skoðun skólastjórnenda á framhaldsskólastigi um íþróttakennslu almennt 

(Erlingur Jóhannsson munnleg heimild, 19. mars 2013). 
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Það er tvennt sem er athyglisverðast við niðurstöður rannsóknarinnar. Annars vegar er 

það sú tölfræðilega staðreynd að 23 ára einstaklingur hreyfir sig jafn mikið og 80 ára 

einstaklingur. Kyrrseta ungmennanna hefur einnig aukist um helming á árunum á milli 

rannsóknanna, sem staðfestir það sem fram kemur í öðrum rannsóknum og getið er í 

ritgerðinni, að líkamsástand skólabarna versnar stöðugt og þyngdaraukning heldur áfram. 

Skjáhorf af margvíslegum toga virðist hafa yfirtekið frístundir barna og unglinga í stað leikja 

sem kröfðust líkamlegrar áreynslu (Erlingur Jóhannsson munnleg heimild, 19. mars 2013). 

 

 

2.5 Langvinnir sjúkdómar: heimsfaraldur 21. aldar 

Í 11. tbl. Læknablaðsins frá árinu 2012 er birt grein eftir læknana Karl Anderson og Vilmund 

Guðnason sem nefnist „Langvinnir sjúkdómar: heimsfaraldur 21. aldar“. Þar fjalla þeir um 

lífsstílstengda sjúkdóma og þær ógnvænlegu tölfræðilegu staðreyndir sem blasa við 

Vesturlandabúum á næstu áratugum. Vandinn er svo mikill að hann er við það að sliga 

heilbrigðiskerfi fjárhagslega best stæðu landa heimsins. Fjórir flokkar ósmitnæmra sjúkdóma 

valda stærstum hluta vandans: Hjarta- og æðasjúkdómar, lungnasjúkdómar, krabbamein og 

sykursýki (Karl Anderson og Vilmundur Guðnason, 2012, bls. 591). 

 Af þeim fjórum sjúkdómum sem Karl og Vilmundur nefna hefur hreyfingarleysi mikil 

áhrif á þrjá þeirra. Það lífstílsmunstur sem einkennir nútímann, þ.e. hreyfingarleysi og óhollt 

mataræði, er skilgreint af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) sem helsta ógn 

heimsbyggðarinnar við félagslega og efnahagslega framþróun á 21. öld. Þessar niðurstöður 

leiddu til þess að langvinnir lífstílssjúkdómar voru gerðir að sérstöku umfjöllunarefni á 

leiðtogafundi Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í september 2011 (Karl Anderson og 

Vilmundur Guðnason, 2012, bls. 591). 

 Þeir Karl og Vilmundur leggja mikla áherslu á tvenns konar aðgerðir til þess að snúa 

þróuninni við; skimun eftir einstaklingum í áhættuhópi og lýðgrunduð inngrip. Þegar hugað er 

að forvörnum er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hvaða þættir auka áhættu almennings 

og hvaða inngrip koma að gagni  til að hafa áhrif á þá áhættu. Lýðgrunduð inngrip eru almenn 

íhlutun í umhverfi allra í samfélaginu þ.e. þegar stjórnvöld beita sér fyrir aðgerðum sem hafa 

áhrif á þjóðina alla t.d. hollustuvernd, matvælaeftirlit og mengunarvarnir. Rannsóknir hafa 

sýnt að lýðgrunduð inngrip eru fljótleg, árangursrík og ódýr leið til að draga úr langvinnum 

sjúkdómum (Karl Anderson og Vilmundur Guðnason, 2012, 594). 
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2.6 Samantekt 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður úr þeim fjórum rannsóknum og fræðigreinum sem hér 

hafa verið birtar er niðurstaðan áhyggjuefni. Kyrrseta barna og unglinga er alvarlegt vandamál 

og ljóst er að aukin notkun á hinum ýmsu skjámiðlum hefur breytt hinu daglega lífsmunstri 

mjög mikið. Öllum ber saman um að grípa þarf til róttækra aðgerða og nýta skólakerfið til 

aukinnar fræðslu um áhrif hreyfingarleysis og mataræðis á heilsufar. Fjölgun skipulegra 

hreyfistunda er einnig nefnd sem vænleg leið til að bæta líkamsástand ungmenna. 

Stjórnendur skólamála þurfa að stuðla að aukinni hreyfingu á skólatíma ásamt því að  

auka mjög fræðslu um mikilvægi hreyfingar og mataræðis. Ef tillögur læknanna eru 

yfirfærðar á stjórnkerfi Akureyrarbæjar þyrftu skólayfirvöld á Akureyri að koma því til leiðar 

að hreyfing innan leik- og grunnskóla yrði aukin í skipulögðum íþróttatímum. Slíkt þyrfti að 

fara fram í samráði við skólastjórnendur og íþróttakennara. Í næstu köflum ritgerðarinnar 

verður farið yfir möguleika skólanna á Akureyri til að bregðast við þeim hugsanlegu 

breytingum sem gerðar verða á íþróttakennslu og hvað takmarkar möguleika hvers skóla 

vegna aðstæðna til kennslu.  
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3. Aðstaða grunnskólanna á Akureyri til íþróttakennslu 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir könnun sem framkvæmd var meðal íþróttakennara á 

Akureyri á aðstöðu þeirra til íþróttakennslu. Einnig verður fjallað um úttekt höfundar á 

aðstöðu og tækjakosti skólanna. 

 

 

3.1 Rannsóknarspurning og markmið 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hafa allir grunnskólar á Akureyri jafna möguleika til að 

uppfylla ákvæði aðalnámskrár? Markmiðið er að skoða hvort aðstaða skólanna hafi áhrif á 

hvort ákvæði aðalnámskrár eru uppfyllt. Tilgáta höfundar er að aðstaðan sé afar misjöfn milli 

skóla og með niðurstöður fræðilegs hluta ritgerðarinnar í huga verði erfitt fyrir suma skólana 

að bregðast við þeim vanda sem þeir munu þurfa að taka mikinn þátt í að leysa. 

 

 

3.2 Gögn, úrtak og framkvæmd 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur verið búsettur á Akureyri um langt árabil og stundað 

íþróttakennslu við grunnskóla í tæpa þrjá áratugi. Það var því einboðið að velja skólana í 

bænum til að skoða og bera saman aðstöðu þeirra til íþróttakennslu. Tíu grunnskólar eru 

starfandi á Akureyri en úttektin nær til sjö þeirra. Skólarnir sjö eru Brekkuskóli og 

Lundarskóli með u.þ.b. 480 nemendur hvor, Síðuskóli með 430 nemendur, Giljaskóli með 

400 nemendur, Glerárskóli með 340 nemendur, Naustaskóli með 300 nemendur og 

Oddeyrarskóli með 200 nemendur. Þrír skólar, Hlíðarskóli auk skólanna í Hrísey og Grímsey 

eru ekki teknir með í þessari umfjöllun enda aðstæður þeirra mjög frábrugðnar skólunum á 

Akureyri vegna fámennis og þar eru ekki starfandi fagmenntaðir íþróttakennarar. 

Höfundur heimsótti alla skólana og gerði úttekt á tækjakosti og rými til íþróttakennslu. 

Til þess að fá betri innsýn í aðstæður skólanna var einn íþróttakennari úr hverjum skóla 

fenginn til að svara spurningalista með 24 spurningum sem saminn var af höfundi ritgerðar 

(sjá fylgiskjal 1). Megininntak spurningalistans er að fá greinargóða lýsingu á starfsaðstöðu 

íþróttakennaranna miðað við húsakost, áhöld og stærð nemendahópa. Jafnframt er grennslast 

fyrir um framtíðarsýn þeirra á fyrirkomulagi íþróttakennslu. Við úrvinnslu spurningalistans 

eru svör kennaranna við hverri spurningu dregin saman og mat lagt á svörin.  
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Rannsóknin telst eigindleg þar sem túlkun höfundar fylgir með hverri samantekt og 

ekki er unnið á tölfræðilegan hátt með niðurstöðurnar. Allir íþróttakennararnir sem svöruðu 

spurningalistunum eru menntaðir í sínu fagi og meðalstarfsaldur þeirra er 12 ár. 

Meðalstarfsaldur stéttarinnar á landsvísu er fjögur og hálft ár þannig að Akureyrarbær stendur 

vel að vígi hvað þann þátt áhrærir. Fimm kennaranna sóttu menntun sína til Háskóla Íslands, 

einn er útskrifaður frá Háskólanum í Reykjavík og einn sótti sína menntun til Bandaríkjanna 

og Kanada. Átján íþróttakennarar starfa í fullu starfi við grunnskólana á Akureyri og er því 

úrtakið 39% alls hópsins. Svo hátt hlutfall gefur því nokkuð skýra mynd um þær staðreyndir 

sem fram koma í spurningalistanum þó vissulega geti þeir kennarar sem ekki voru spurðir haft 

aðra sýn á viðfangsefnið. Svör við spurningunum varpa skýrara ljósi á ólíkar aðstæður 

skólanna og möguleika þeirra til að uppfylla kröfur aðalnámskrár. 
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4. Niðurstöður rannsóknar 

Hér á eftir fylgir stutt lýsing á þeirri aðstöðu sem hver skóli býr við. Ásamt því verður fjallað 

um hvernig skólarnir uppfylla kröfur aðalnámskrár um lágmarkstímafjölda í íþróttum. Eftir 

umfjöllun um aðstöðuna er gerð grein fyrir svörum íþróttakennaranna við spurningalistunum 

og niðurstöður úr þeim svörum dregnar saman. 

 

 

4.1 Naustaskóli 

Naustahverfi er nýjasta hverfi Akureyrarbæjar og er í uppbyggingu. Skóli hverfisins er enn á 

byggingarstigi og eru framkvæmdir við íþróttahús skólans hafnar en húsið mun ekki verða 

tekið í notkun fyrr en haustið 2016. Í skólanum eru um 300 nemendur og tveir íþróttakennarar 

starfa þar. Nemendum er ekið í leikfimi og sund. Þrír yngstu árgangarnir stunda leikfimi í 

Íþróttahúsinu við Laugargötu en 4.-10. bekkur í Íþróttahúsi Lundarskóla. Sundkennsla fer öll 

fram í Sundlaug Akureyrar. Allir nemendur fá einn 50 mínútna íþróttatíma á viku og allir 

stunda sund vikulega, 1.-5. bekkur í 30 mínútur í senn en 6.-10. bekkur í 40 mínútur í senn. 

Einnig standa unglingadeildum til boða margvíslegar íþróttavalgreinar og gildir það um alla 

skólanna sjö. Eins og þessar tölur bera með sér er viðmiðun aðalnámskrár ekki náð, þ.e. að 

nemendur fái þrjár kennslustundir í viku í íþróttum. Ástæðan er augjóslega aðstöðuleysi 

skólans og í stöðugum niðurskurði fjármuna til skólamála á undanförnum árum er sparað í 

skólaakstri.  

 Skólaakstur er afar þreytandi fyrir nemendur og sumum hverjum líður ekki vel í þeim 

leiðangri. Skólinn á erfitt með að sinna gæslu og þarf að treysta á starfsfólk íþróttamannvirkja 

í búningsklefum sem er algengur staður eineltis og stríðni. Íþróttakennararnir tveir hafa þrjár 

starfsstöðvar utan skólans og tengjast því öðrum kennurum og starfsfólki lítið sem gerir síðan 

upplýsingamiðlun erfiðari sem og samvinnu við bekkjarkennara. Eins og sjá má af þessari 

umfjöllun eru aðstæður Naustaskóla til íþrótta- og sundkennslu afar slæmar og ekki líklegar 

til að kveikja áhuga nemenda á íþróttum og almennri hreyfingu. Skólastjórnendur reyndu á 

síðasta skólaári að bæta við útiíþróttakennslu en sú tilraun gekk ekki upp þar sem forföll 

nemenda, sem voru að mæta í skólann eftir veikindi, gerðu tímana ómarkvissa og erfitt að 

finna þeim nemendum, sem ekki gátu tekið þátt í útikennslu, verkefni á meðan (Bryndís 

Björnsdóttir munnleg heimild, 14. febrúar 2013). 

Eins og áður kom fram stunda þrír yngstu árgangar Naustaskóla leikfimi í 

Íþróttahúsinu við Laugargötu. Þar hefur Brekkuskóli einnig aðstöðu fyrir fyrsta og annan 
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bekk. Íþróttahúsið er tvískipt, þ.e. tveir salir sem hvor um sig er 17 x 8 m að stærð eða 136 

m2. Fjölmennasti nemendahópurinn kemur úr fyrsta bekk en þá eru 24 nemendur í hvorum 

sal. Hljóðvist er eins og gefur að 

skilja afleit þar sem þetta litla rými 

magnar upp hávaðann. 

Áhaldakostur er mjög takmarkaður 

sem e.t.v. endurspeglast best í þeirri 

staðreynd að áhaldageymslan er 3 x 

2 m að stærð. Áhöldin eru gömul og 

úr sér gengin eins og vel sést á 

myndum 1 og 2. Eldri nemendur 

skólans stunda leikfimi í Íþróttahúsi 

Lundarskóla og þar eru aðstæður 

mun betri. Húsið er stórt, 44 x 28 m, og hægt að þrískipta íþróttasalnum með tjöldum en 

einnig er danssalur og líkamsræktaraðstaða í húsinu. Á það ber að líta að 50 mínútur á viku er 

mjög skammur tími til að geta nýtt þessa 

aðstöðu  þannig að markmiðum 

aðalnámskrár verði náð.    Nokkuð langt er í 

að aðstaða skólans batni. Íþróttaaðstaða er 

afar bágborin í Naustahverfi og í raun 

óviðunandi hvað varðar möguleika barna og 

unglinga í hverfinu til íþróttaiðkunar. 

Stjórnendum skólans er gert ómögulegt að 

fylgja fyrirmælum aðalnámskrár og eins og 

áður var getið er hætt við að íþróttáhugi 

barna í hverfinu verði minni fyrir vikið. Þar með er hættunni boðið heim hvað varðar 

hreyfingarleysi. Með tilkomu íþróttahússins sem er í byggingu mun íþrótta- og 

tómstundaaðstaða hverfisins færast til betri vegar. 

 

 

4.2 Oddeyrarskóli 

Oddeyrarskóli stendur í gömlu og grónu hverfi. Í skólanum eru um 200 nemendur og er hann 

því fámennasti skólinn sem skoðaður var. Einn íþróttakennari sér um alla leikfimikennslu en í 

sundi bætist annar við. Íþróttahús er sambyggt skólahúsinu sem er afar hentugt en 

Mynd 1 - Hluti af áhöldum Íþróttahússins við Laugargötu 

Mynd 2 – Dýna úr Íþróttahúsinu við Laugargötu 
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sundkennslu sækja nemendur í Sundlaug Akureyrar og ferðast þeir þangað með skólabíl. Allir 

nemendur fá þrjá íþróttatíma á viku sem er viðmið aðalnámskrár. Íþróttasalur skólans er 

aðeins 18 x 9 m eða 162 m2 og meðalnemendafjöldi í hverjum tíma er um 20 sem takmarkar 

mjög valmöguleika íþróttakennarans til fjölbreyttra kennnsluhátta. Erfitt er vegna þrengsla að 

uppfylla kröfur aðalnámskrár um einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Áhaldageymsla er mjög 

lítil, rúmir 20 m2, og áhaldakostur lítill ekki síst ef miðað er við þá skóla sem best eru tækjum 

búnir. Lítið er til af dýnum og almennum leikfimiáhöldum s.s. brettum, kubbum, hestum og 

kistum. Einnig er boltakostur takmarkaður. Í aðalnámskrá íþrótta er bent á að skólar hafi með 

sér samstarf við ákveðin verkefni (Aðalnámskrá grunnskóla: íþróttir – líkams- og heilsurækt,  

2007, bls. 10) en skólarnir sjö á Akureyri samnýta ekkert tækjakostinn nema þeir kenni í sama 

húsinu.  

 Það er vissulega stór kostur að íþróttahús skólans er sambyggt skólahúsinu en smæð 

salar takmarkar mjög framboð og valmöguleika íþróttagreina og reynir mjög á 

íþróttakennarann við að nýta það litla rými sem til staðar er. Auk þess þarf skólinn eins og 

áður hefur verið bent á að sækja sundkennslu með skólaakstri í Sundlaug Akureyrar.  

 

 

4.3 Brekkuskóli 

Fyrir fimmtán árum  runnu Barnaskóli Akureyrar og Gagnfræðaskóli Akureyrar saman í eina 

stofnun. Úr þeim samruna varð til Brekkuskóli sem eins og aðrir grunnskólar bæjarins er 

heildstæður skóli frá 1.-10. bekk. 

Aðstæður skólans til leikfimi- og 

sundkennslu eru mjög sérstakar. Öll 

sundkennsla fer fram í Sundlaug 

Akureyrar sem staðsett er í jaðri 

skólalóðar. Það er mikill kostur og í 

raun ákveðin forréttindi. 

Leikfimikennsla fer hins vegar fram 

í tveimur íþróttahúsum, þ.e. 

Íþróttahúsinu við Laugargötu og í 

Íþróttahöllinni. Bæði þessi hús 

standa við jaðar skólalóðarinnar og þurfa nemendur því að ganga milli húsa. Þetta 

fyrirkomulag gerir það að verkum að íþróttakennarar skólans hafa þrjár starfsstöðvar og bitnar 

það verulega á samskiptum og samneyti við aðra kennara skólans. Þrír íþróttakennarar starfa 

Mynd 3 - Íþróttahúsið við Laugargötu 
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við Brekkuskóla. Allir árgangar fá að lágmarki þrjár kennslustundir í viku í íþróttum og 

yngstu nemendurnir hálfa kennslustund að auki. 

Í umfjöllun um Naustaskóla var farið yfir sali íþróttahússins við Laugargötu sem 

aðeins eru 136 m2 og er það afar áleitin spurning hvort viðsættanlegt er að bjóða upp á slíka 

aðstöðu. Einnig er áhaldageymslan illa tækjum búin og mjög lítil eða 6 m2. Tækjakostur er 

auk þess gamall og úreltur. Þetta litla rými magnar upp kór ungra raddbanda sem gleyma sér í 

leik og þrautum. Hávaði getur því orðið nær óbærilegur. Í Íþróttahöllinni stundar 3.-10. 

bekkur leikfimi en húsið er í um 200 m fjarlægð frá skólahúsinu. Á leið til íþróttahússins 

þurfa nemendur að fara yfir stórt bifreiðastæði og umferðargötu sem er tenging við sundlaug 

Akureyrar. Það skapar slysahættu, sérstaklega fyrir yngri börnin sem hlaupa á milli húsa í 

íþróttatíma.  

Íþróttahöllin er stærsta íþróttahús bæjarins og var tekin í notkun árið 1982. Húsið er 

jafnframt keppnishús margra íþróttagreina og má kalla það fjölnota því þar fara einnig m.a. 

fram árshátíðir og vörusýningar. Gólfflötur er 27 x 44 m eða um 1200 m2. Salurinn er 

þrískiptur þegar kennsla fer fram og eru því um 400 m2 sem hver kennsluhópur hefur til 

umráða sem er þrefalt meira gólfpláss en í Laugargötu. Miðað við nýjustu íþróttahús bæjarins 

er tækjakostur til leikfimikennslu hins vegar fremur rýr, sérstaklega er lítið til af áhöldum 

fyrir yngstu nemendurna. Flest áhöldin eru ætluð unglingum og skortur er á dýnum, litlum 

brettum, kistum, kubbum og fimleikaáhöldum sem henta nemendum yngri deilda. Tveir 

skólar stunda leikfimi í húsinu auk Brekkuskóla en það eru framhaldsskólarnir tveir, VMA og 

MA. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir skólastjórnenda og íþróttakennara þess efnis að stundatöflur 

skólanna skarist ekki hafa skólayfirvöld ekki séð sér fært að verða við þeim óskum. Þess 

vegna getur komið upp sú staða að 10 ára gömul börn eru í leikfimi í einum sal og hópur eða 

hópar frá öðrum hvorum framhaldsskólanum í hinum sölunum. Slíkt fyrirkomulag þekkist 

hvergi annars staðar á landinu og er út frá kennslufræðilegum sjónarmiðum afar óheppilegt. 

Orðbragð og hegðun framhaldsskólanema er með þeim hætti að það samræmist ekki þeim 

hegðunarreglum sem yngri börnunum er gert að fylgja. Framhaldsskólanemum hleypur oft 

kapp í kinn í tímum og eru þá ósparir á hvassar yfirlýsingar í garð félaga sinna. Engin 

hljóðeinangrun er af tjöldunum sem skipta salnum og það getur verið erfitt að koma 

fyrirmælum til nemenda þegar tuttugu tápmiklir framhaldsskólanemar stunda knattspyrnu 

með tilheyrandi hávaða í næsta sal. Hljóðvist í húsinu er ekki góð vegna þess fjölda nemenda 

sem er í salnum á sama tíma. Stærstu hóparnir telja um 70 nemendur þegar kennsla er í öllum 

sölunum þremur og þar sem gólfið er parketlagt eru hljóðhimnur undir miklu álagi. Það gefur 
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augaleið að blöndun hópa á framhalds- og grunnskólastigi í íþróttakennslu er afar óæskileg og 

eðlilegra væri að Brekkuskóli hefði ákveðna kennsludaga í húsinu og framhaldsskólarnir aðra.  

 

 

4.4 Lundarskóli 

Í Lundarskóla eru 478 nemendur sem allir stunda leikfimi í íþróttahúsi skólans sem stendur í 

um 200 m fjarlægð frá aðalbyggingunni. Sundkennsla fer öll fram í Sundlaug Akureyrar og er 

nemendum upp að 6. bekk ekið í sund en eldri deildum er gert að ferðast sjálf á milli staða. 

Það tekur um 10 mínútur að ganga úr Lundarskóla í Sundlaug Akureyrar. Aðstaðan í 

íþróttahúsinu er að mörgu leyti góð, húsið er 44 x 26 m og salnum er hægt að þrískipta. 

Einnig hefur skólinn þar aðgang að danssal og líkamsræktaraðstöðu. Kennslurýmið er það 

mesta sem nokkur skóli bæjarins getur boðið upp á en tækjakostur er ekki mikill ef miðað er 

við nýjustu íþróttahús Akureyrar. Áhaldageymsla er lítil, aðeins níu fermetrar, þannig að 

umgengni og frágangur áhalda er erfiðleikum bundinn. 

 Fjórir íþróttakennarar starfa við skólann. 1.-7. bekkur fær þrjár kennslustundir í viku í 

leikfimi og stundar sund aðra skólaönnina en 8.-10. bekkur fær tvær kennslustundir í viku í 

leikfimi og stundar einnig sund aðra skólaönnina. Það skortir því örlítið upp á hjá eldri 

nemendum að þeir nái viðmiði aðalnámskrár um þrjár kennslustundir á viku. Á móti koma 

afar fjölbreyttar valgreinar í íþróttum sem margir nemendur í 8.-10. bekk velja sér.  

 Eins og í mörgum öðrum íþróttahúsum er hljóðvist afar slæm og mikill hávaði í húsinu 

þegar stærstu hóparnir eru í tímum. Hægt væri að bæta úr þeim ágöllum með öflugu hljóðkerfi 

fyrir kennara sem þurfa æði oft að brýna raustina meira en góðu hófi gegnir. 

Íþróttakennararnir við Lundarskóla hafa ekki nettengingu í íþróttahúsinu og er það bagalegt 

vegna skráningar á mætingu nemenda og öðrum athugsemdum sem kennarar vilja koma á 

framfæri. Þetta ástand á einnig við um þá skóla sem ekki eru með íþróttahúsin sambyggð 

skólahúsunum. 

 

 

4.5 Glerárskóli 

Nemendur Glerárskóla eru um 340 en skólinn er eini grunnskóli bæjarins sem hefur sambyggt 

íþróttahús og sundlaug við aðalbyggingu skólans. Það þarf ekki að fjölyrða um hagræðið sem 

af því skapast og kostina við að sleppa við allan skólaakstur. Skipulagsvinna stjórnenda 

verður mun einfaldari þegar nemendur geta hlaupið innanhúss í íþrótta- og sundtíma. Við 
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skólann starfa tveir íþróttakennarar í fullu starfi auk þess sem fjórir aðrir koma að 

sundkennslu en hafa bóklega kennslu sem aðalstarf.  

Sundlaug skólans er 17,5 x 8 m að stærð og sérhönnuð sem kennslulaug. Laugin er 

yfirbyggð og fylgja því margir kostir fyrir íþróttakennarana. Vinnuaðstaðan er mun þægilegri 

og gott að þurfa ekki að kljást við vetrarveðrin sem ekki hafa mikið aðdráttarafl hjá 

kulsæknum  nemendum. Áhöld til sundkennslu eru mjög fjölbreytt og aðstæður allar því mjög 

góðar. Íþróttahúsið er 18 x 36 m að stærð og 18 nemendur eru að meðaltali í hverju námshóp. 

Salurinn er tvískiptur og tveir námshópar í leikfimi á sama tíma. Þar geta því verið um 40 

nemendur í einu þegar stærstu hóparnir eru í leikfimi. Töluvert vantar upp á að áhaldakostur 

sé nægjanlega góður en verulega seig á ógæfuhliðina hvað þau mál varðar þegar 

Fimleikafélag Akureyrar flutti starfsemi sína úr Glerárskóla í Giljskóla. Skólinn hafði áður 

notið góðs af tækjakosti Fimleikafélagsins. Þrátt fyrir að rými til íþróttakennslu og 

áhaldakostur sé ekki merkilegur hefur skólinn þá sérstöðu að íþróttamannvirkin eru sambyggð 

skólahúsi og fylgja því margir kostir. Íþróttakennararnir verða mun samtengdari öðrum 

kennurum og yfirmönnum ásamt því að öll vinna sem lýtur að tölvu- og upplýsingamiðlun er 

mun betri en í hinum skólunum. Allir nemendur fá þrjár kennslustundir í íþróttum á viku auk 

íþróttavalgreina sem boðið er upp á fyrir þrjá elstu árgangana. 

 

 

4.6 Síðuskóli 

Nemendur í Síðuskóla eru um 430 og þrír íþróttakennarar sjá um leikfimi- og sundkennslu. 

Nýlegt íþróttahús er sambyggt aðalbyggingu skólans en sundkennslu sækja nemendur í 

sundlaug Glerárskóla. Yngstu nemendunum er ekið til sundlaugar en þeir eldri ganga á milli 

staða. Aðstaða í íþróttahúsinu verður að teljast mjög góð. Áhaldakostur er góður og áhöld 

ætluð öllum aldursstigum er haganlega komið fyrir í áhaldageymslu. Húsið er byggt fyrir 

einungis áratug síðan en svo virðist sem aldur íþróttahúsa og áhaldakostur þeirra haldist 

algjörlega í hendur. Íþróttahúsið er tæpir 1000 m2 að stærð og er salnum skipt til helminga í 

kennslu. Í hverjum námshópi eru u.þ.b. 20 nemendur og hver íþróttakennari hefur því tæpa 

500 m2 til athafna sem telst mjög vel viðunandi.  

 Allir nemendur eru í tveimur kennslustundum í leikfimi á viku, utan 10. bekkjar sem 

fær þrjár kennslustundir og er það til mikillar fyrirmyndar. Allir nemendur stunda sund  eina 

kennslustund á viku þannig að skólinn er að bjóða nemendum fleiri íþróttatíma á viku en 

viðmið aðalnámskrár segir til um. Eflaust spilar góð aðstaða stórt hlutverk í þeirri ákvörðun. 

Ásamt íþróttakennslu er þátttaka nemenda í 8.-10. bekk í íþróttavalgreinum mjög mikil sem er 
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afar jákvæð viðbót. Íþróttakennurum eru því skapaðar ákjósanlegar aðstæður til að uppfylla 

tilmæli aðalnámskrár um leikfimi og sund. 

 

 

4.7 Giljaskóli 

Ríflega 400 nemendur stunda nám við Giljaskóla og þrír íþróttakennarar í fullu starfi sjá um 

leikfimi og sundkennslu. Nýtt íþróttahús er sambyggt aðalbyggingu skólans og ásamt 

leikfimikennslunni hefur Fimleikafélag Akureyrar einnig sína æfingaaðstöðu í húsinu. 

Kennslusalurinn er um 600 m2 og 

meðalnemendafjöldi í tímum er um 20 

nemendur. Aðstaðan verður því að 

teljast afar góð. Æfingaaðstöðu 

Fimleikafélagsins fær skólinn að nýta sér 

einstaka sinnum og einnig hafa 

íþróttakennarar aðgang að borðtennissal 

sem er við íþróttasalinn. Áhaldakostur er 

sá albesti sem nokkur skóli á Akureyri 

hefur yfir að ráða og hægt að bjóða 

nemendum upp á margvíslega kosti sem ekki standa til boða í öðrum skólum. 

Áhaldakosturinn tekur mið af ólíkum þörfum nemenda eftir aldri og eru dýnur, kistur og bretti 

til í mismunandi stærðum. Jafnframt er skipulag og aðgengi að áhöldum afar hentugt og 

sparar tíma við undirbúning og frágang. Áhaldageymslur íþróttahúsanna við Laugargötu og 

Giljaskóla eru verðugt samanburðarverkefni. Eins og áður hefur komið fram er húsið nýbyggt 

og aðstæður allar til mikillar fyrirmyndar. Í umfjöllum um íþróttahús Síðuskóla, sem einnig er 

nýlega byggt, kom fram að aðstaða og áhaldakostur til íþróttakennslu er til sóma. Þegar nýtt 

íþróttahús er tekið í notkun er fjárfest í mjög fjölbreytilegum búnaði sem ekki er til staðar í 

eldri húsunum. Einnig eru áhaldageymslurnar rýmri og auðveldar það alla umgengni.

 Sundkennsla Giljaskóla fer fram í Sundlaug Akureyrar og Glerárlaug. Eldri 

nemendum er ekið í Sundlaug Akureyrar sem tekur nokkurn tíma og gerir skipulagsvinnu 

stjórnenda erfiðari þar sem vegalengdin er nokkur. Allir nemendur fá þrjár kennslustundir á 

viku í íþróttum. Líkt og með aðra skóla bæjarins er fjölbreytilegt val hjá unglingadeildum í 

íþróttatengdum valfögum.  

 

Mynd 4 - Hluti áhaldageymslu íþróttahúss Giljaskóla 
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4.8 Sameiginleg íþróttaaðstaða grunnskólanna 

Áður hefur verið fjallað um að Naustaskóli er eini grunnskólinn á Akureyri sem ekki hefur 

sérstakt íþróttahús til leikfimikennslu. Brekkuskóli deilir húsum með framhaldsskólunum og 

Naustaskóla en íþróttahúsin eru samt sem áður á jaðri skólalóðar Brekkuskóla. Naustaskóli 

hefur einnig aðgang að Íþróttahúsi Lundarskóla en þar er sama staða uppi og hjá Brekkuskóla, 

þ.e. að íþróttahúsið er á jaðri skólalóðar.  

 Öðru máli gegnir um þann hluta íþróttanna sem telst til sundkennslu. Tvær sundlaugar 

eru á Akureyri og er óhætt að fullyrða að þær séu afar ólíkar hvað varðar aðstæður til kennslu.  

Sundlaugin við Glerárskóla er yfirbyggð og sérhæfð kennslulaug. Þar hafa veðurfræðilegar 

aðstæður ekki áhrif á kennsluáætlanir og aðstæður kennara til að sinna kennslu eru mun betri 

en við sundkennslu sem fram fer utanhúss við Sundlaug Akureyrar. Við Sundlaug Akureyrar 

eru þrjár sundlaugar þar af ein innisundlaug sem er 6 x 12,5 m að stærð.  Þar er 6-9 ára 

börnum kennt en eldri nemendur nota útilaugarnar tvær sem eru báðar 25 m langar en 

verulegur hitamunur er á milli  útilauganna. Sú kaldari er um 27° heit en hin laugin 2,5° 

heitari. Elstu nemendurnir synda í kaldara vatninu sem telst á mörkum þess að vera 

forsvaranlegt þegar kalt er í veðri. Erfitt er að stöðva nemendur lengi til að koma að 

kennslufyrirmælum og einbeiting nemenda oft lítil þegar kuldi er í kroppnum. Laugin er 

einnig æfingalaug Sundfélagsins Óðins en þar er gerð krafa um þetta hitastig þar sem 

forsendur sundfólksins eru allt aðrar.  

Kennsluaðstæður eru þó versti hluti aðstöðunnar þar sem það er afar erfitt að standa á 

bakkanum í margar kennslustundir.  Sund er kennt samkvæmt reglugerð þar til hitastig fer 

undir -6 gráður. (Aðalnámskrá grunnskóla. Greinasvið, 2013, bls. 186). Í Glerárlaug er lokað 

fyrir almenning meðan á kennslu stendur en í Akureyrarlaug eru sundlaugargestir oft 

fjölmargir þegar kennsla fer fram og gefur það augaleið að truflun á kennslu getur verið 

Mynd 5 - Sundlaug Akureyrar 27° laug                     Mynd 6 - Sundlaug Glerárskóla 
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veruleg vegna þeirra. Fastagestir laugarinnar eiga líka erfitt með að sætta sig við að víkja af 

brautum sínum vegna kennslu en mikil vanafesta virðist einkenna þá sem stunda sund sér til 

heilsubótar. Ekki bætti úr skák að stórri líkamsræktarstöð var valinn staður nánast við 

sundlaugarbakkann með stórum útsýnisglugga yfir laugarnar þannig að spéhræddir unglingar 

þurfa að þola áhorf iðkenda stöðvarinnar, hvort sem þeim líkar það betur eða verr. Enginn 

sundkennari var spurður álits á því hvort hann vildi fá þessa nýju áhorfendur að 

kennslustundum sínum.   

 

 

4.9 Spurningalisti – Svör kennara  

Hér á eftir koma fram svör íþróttakennaranna við spurningunum 24. Í nokkrum tilfellum eru 

svör við tveimur spurningum tvinnuð saman þar sem tilefni gefst til. Þrír af sjö 

íþróttakennurunum töldu sig ekki geta uppfyllt markmið aðalnámskrár miðað við 

vinnuaðstæður og fjölda nemenda í hópum. Þær niðurstöður eru mjög umhugsunarverðar og 

ábyrgðarhluti ef skólum er ekki sköpuð sú aðstaða að ná markmiðum aðalnámskrár. Fjórir 

íþróttakennaranna telja hópana vera of fjölmenna miðað við aðstæður og að það komi niður á 

gæðum kennslunnar. Sérstaklega var hljóðvist talin óviðunandi. Erfitt reynist líka að sinna 

börnum með sérþarfir og lítil aðstoð fáist til þeirra starfa.  

 Fimm íþróttakennaranna telja að viðhorf stjórnenda til íþróttakennslu séu jákvæð og 

vilji fyrir hendi til að bæta aðstöðuna og fjölga kennslustundum. Allir íþróttakennararnir eru 

sammála um að íþróttatímum þurfi að fjölga og telja að fjórar kennslustundir í viku séu 

viðunandi til að viðhalda eða bæta líkamsástand nemenda. Einn íþróttakennarinn er afar 

neikvæður í garð skólastjórnenda sinna og telur viðhorf þeirra neikvætt gagnvart 

íþróttakennslu sem mæti afgangi við allt skipulagsstarf. Annar telur að íþróttir og sund mæti 

afgangi við stundatöflugerð og skipulagsvinnu almennt. Viðkomandi kennari telur einnig að 

aðrar kennslugreinar njóti forgangs og að íþróttir séu neðstar í virðingarröðinni þegar kemur 

að mikilvægi kennslugreina.  

Allir íþróttakennararnir eru sammála um að aðstaða til íþróttakennslu er misjöfn eftir 

skólum. Eðlilega eru þeir harðorðastir sem við verstu aðstæðurnar búa en allir gera sér grein 

fyrir afar ólíkum vinnuaðstæðum starfsfélaga sinna. Þegar spurt er hvort aðstaða er 

fullnægjandi við skóla viðkomandi kennara svara tveir kennarar á jákvæðan hátt en fimm 

íþróttakennarar telja svo ekki vera. Hljóðvist er eitt algengasta umkvörtunarefnið ásamt skorti 

á kennslurými. Þeir kennarar sem starfa í íþróttahúsum, sem ekki eru sambyggð skólahúsum, 

kvarta yfir því að hafa ekki nettengingu og aðstaða fyrir kennara milli kennslustunda er meðal 
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umkvörtunarefna. Fjórir töldu áhaldageymslur óaðgengilegar og mikill tími færi í undirbúning 

vegna skipulagsleysis í áhaldageymslum. Kennararnir telja það vera vegna notkunar 

íþróttafélaga á sömu tækjum þar sem samræmi er ekki í frágangi. Geymslur eru einnig sagðar 

of litlar að mati fjögurrra kennara.  

 Fimm íþróttakennaranna telja að nýta mætti íþróttamannvirki, sem eru í eigu 

Akureyrarbæjar, betur fyrir grunnskólanemendur. Þar er nefnd fimleikaaðstaðan við 

Giljaskóla, knattspyrnuhúsið Boginn, Skautahöllin og ekki síst skíðaaðstaðan í Hlíðarfjalli. 

Fram kemur að hver skóli hefur afar lítið svigrúm til að nýta þessa aðstöðu. Slíkri nýtingu 

þyrfti að miðstýra af bæjaryfirvöldum  sem hefðu heildaryfirsýn yfir notkun og heimsóknir 

skóla í áðurnefnd íþróttamannvirki. Akureyrarbær er eigandi þessara mannvirkja og þyrftu 

bæjaryfirvöld að semja við viðkomandi íþróttafélög og forstöðumenn um notkun þeirra. Tveir 

kennarar eru nokkuð sáttir hvað þetta varðar en skólar þeirra liggja að stórum 

íþróttamannvirkjum utan íþróttasalar sem e.t.v. hefur einhver áhrif á svör þeirra.  

 Þrír kennaranna segjast eiga í miklum erfiðleikum með samsetningu kennsluáætlunar 

vegna aðstöðuleysis. Aðrir eru annað hvort sáttir eða telja sig geta lagað kennsluáætlun að 

aðstöðunni. Aðspurðir um hvort rýmið hefði mikil áhrif á kennsluhætti svöruðu þeir því til að 

þá þurfi að sjálfsögðu að flétta það saman við hópastærðir. Stærsti nemendahópurinn, sem 

stundar leikfimi saman, er í Íþróttahúsi Lundarskóla þegar 66 nemendur eru samankomnir í 

leikfimi en tveir kennarar stjórna þá hópnum. Það hlýtur að vera afar krefjandi. Stærsti 

nemendahópur miðað við rými er hins vegar í Íþróttahúsinu við Laugargötu en þar eru um 25 

nemendur saman í leikfimi í sal sem eins og áður var getið er 17 x 8 m að stærð. Fjórir 

íþróttakennaranna töldu rýmið, sem þeir höfðu til kennslu, of lítið en hinir töldu það ekki 

vandamál. 

 Fimm íþróttakennaranna telja að það vanti áhöld og tæki til íþróttakennslunnar og 

erfitt að fá endurnýjaðan búnað og fjárframlög til kaupa á nýjum áhöldum. Þrír kennaranna 

telja að niðurskurður vegna efnahagskreppu hafi bitnað á íþróttakennslu, tímum hafi fækkað 

og hópar stækkað. Einn kennari telur að niðurskurðurinn hafi helst komið niður á afleysingum 

þ.e. ef íþróttakennari forfallast er ekki fenginn annar í afleysingar. Tímar falli því oftar niður, 

einkum á unglingastigi.  

 Allir kennararnir telja að auka megi samstarf skólanna og íþróttafélaga. Þeir töldu allir 

æskilegt að íþróttafélögin sendu þjálfara sína í íþróttatíma til kynningar á hinum ýmsu 

greinum. Mörg félaganna hafa afar hæfa þjálfara á sínum snærum sem án efa gætu kveikt 

áhuga barna og unglinga á íþróttagreinum sem lítið eru stundaðar í leikfimitímum. Samræma 
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þyrfti kynningu á milli skóla og bjóða öllum íþróttafélögum upp á kynningu með því skilyrði 

þó að um menntaða þjálfara væri að ræða.  

  Allir voru sammála um skort á endurmenntunarúrræðum fyrir íþróttakennara og það 

sem til greina kæmi er eingöngu í boði að frumkvæði Félags íþróttakennara við grunnskólana 

á Akureyri. Fjölbreytilegustu svör íþróttakennaranna komu fram þegar spurt var um hvað 

brýnast væri að gera til að auka gæði íþróttakennslu við grunnskólana. Fjölgun kennslustunda 

í íþróttum var nefnd af fjórum og lenging hverrar kennslustundar af sama hópi. Einn 

íþróttakennari varpaði fram þeirri hugmynd að á stundatöflu íþróttakennara væri gert ráð fyrir 

kynningu á mikilvægi hreyfingar inni í kennslustofu og kynningu á þeim möguleikum sem til 

boða standa hvað varðar íþróttagreinar.  

Þrír kennaranna nefndu að meiri stuðningur vegna barna með sérþarfir myndi auka 

gæði kennslunnar og fjórir nefndu að bæta þyrfti hljóðvist í íþróttahúsum ásamt því að festa 

kaup á hljóðkerfum sem nýttust við kennslustörfin. Einn kennari minntist á reglulega 

samráðsfundi íþróttakennara og hugsanlega samræmingu á kennslu en slíkt verður að teljast 

illframkvæmanlegt vegna ólíkra starfsaðstæðna kennaranna. Fjórir kennarar nefndu að stórir 

hópar geri þeim erfitt fyrir í kennslu, einn minntist á hlutverk íþróttakennarans varðandi 

mataræði og ráðleggingar um neyslu hollustuvara, tveir kennarar nefndu ófullnægjandi 

aðstöðu Naustaskóla og mikilvægi þess að ljúka byggingu íþróttahússins sem fyrst. Allir 

íþróttakennararnir sem koma að kennslu í Íþróttahúsinu við Laugargötu töldu það óboðlegt til 

kennslu. Þar var rýmið nefnt sem aðalatriði en auk þess tækjakostur sem einn kennaranna 

sagði að ætti betur heima á byggðasafni en íþróttahúsi í notkun. Eineltismál í búningsklefum 

voru þremur kennurum hugleikin og skortur talinn á eftirliti íþróttamannvirkja.  

Ef fléttaðar eru saman spurningarnar um hvernig íþróttakennarar geta komið að 

málefnum nemenda í ofþyngd og hvaða úrræði skólarnir bjóða upp á í dag eru allir 

kennararnir sammála um að sinna þurfi þessu verkefni betur. Allir telja það vera hlutverk 

íþróttakennara að koma að úrlausnum vandamála hjá einstökum nemendum með ráðgjöf um 

hreyfingu en aðeins tveir skólar eru með markvisst samstarf hjúkrunarfræðings og 

íþróttakennara í ráðgjöf um mataræði og hreyfingu. Í tveimur skólum er ekkert unnið með 

vandmálið en í þremur skólum koma hjúkrunarfræðingar að málum og setja sig í samband við 

fjölskyldur þeirra barna sem talið er að þurfi á aðstoð að halda.  
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5. Samantekt af svörum íþróttakennaranna og hugleiðingar 

Það má ljóst vera af svörum íþróttakennaranna að aðstöðumunur skólanna til íþróttakennslu er 

afar mikill. Í raun má fullyrða að Akureyrarbær búi yfir bestu aðstæðum á landsvísu en 

jafnframt einnig afar slökum aðstæðum. Allir íþróttakennararnir eru mjög meðvitaðir um 

ólíka vinnuaðstöðu milli skólanna og allir utan þeirra tveggja, sem starfa í nýjustu húsunum, 

kvarta yfir skorti á áhöldum og viljaleysi til úrbóta. Athyglisvert er að tveir kennaranna telja 

viðhorf stjórnenda skóla sinna til íþróttakennslu vera mjög neikvætt og íþróttakennslu vera 

hornreka þegar kemur að skipulagi í starfi skólanna. Öllum ber saman um að fjölga þurfi 

íþróttatímum sem eitt af úrræðum til mótvægis gegn sífellt meiri kyrrsetu barna og unglinga 

og þyngdaraukningu skólabarna.  

 Aðalnámskrá er byggð á lögum um grunnskóla og sú staðreynd að þrír íþróttakennarar 

treysti sér ekki til að fylgja fyrirmælum aðalnámskrár er alvarlegt mál og umhugsunarefni 

fyrir þá aðila sem um málaflokkinn fjalla hjá Akureyrarbæ. Fimm skólanna uppfylla viðmið 

aðalnámskrár hvað varðar tímafjölda nemenda í íþróttum en tveir ekki. Þar hefur 

aðstöðumunurinn mest áhrif á stöðu mála ásamt þröngum fjárhag skólanna sem þurfa að 

notast við skólaakstur. Flestum er kunnugur sá niðurskurður sem átt hefur sér stað í 

fjárframlögum til skólamála vegna efnahagskreppunnar. Það kemur því ekki á óvart að þrír 

íþróttakennaranna telja niðurskurðinn hafa bein áhrif á íþróttakennsluna. Kennslustundum 

hefur fækkað og hópar stækkað.  

 Það vekur sérstaka athygli sá samhljómur íþróttakennaranna í að auka samastarf 

íþróttafélaganna og skóla, þá sérstaklega með kynningum á íþróttagreinum sem fram gætu 

farið jöfnum höndum í íþróttaðastöðu skólanna eða æfingahúsnæði íþróttafélaganna t.a.m. í 

Skautahöllinni.   

 Afar athyglisvert er að rýna í svör íþróttakennaranna þegar spurt er um hvernig hægt er 

að auka gæði íþróttakennslu við grunnskólana á Akureyri. Allir eru sammála um að fjölgun 

kennslustunda þyrfti að setja í forgang og tengja það slælegra líkamlegu ástandi nemenda 

sinna. Endurmenntun er öllum mjög ofarlega í huga en endurmenntun fyrir íþróttakennara á 

vegum skólayfirvalda er nær engin. Ef ekki hefði komið til stofnun Félags íþróttakennara við 

grunnskólana á Akureyri hefði ekkert sérhæft námskeið fyrir íþróttir verið haldið í bænum í 

áraraðir.  

 Það er líka umhugsunarefni að tveir íþróttakennaranna telja mikinn skort á úrræðum 

vegna nemenda með sérþarfir og skort á mannafla til aðstoðar þeim einstaklingum á meðan á 

íþróttatímum stendur. Íþróttatímar eru þess eðlis að kennarinn þarf á allri sinni einbeitingu að 
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halda við stjórnun á framvindu kennslustundar og því afar erfitt að sinna einstaklingsbundnum 

þörfum nemenda með sérþarfir vegna stærðar hópanna. Þessi hluti skólastefnunnar, Skóli án 

aðgreiningar, gengur því afar illa upp ef ekki er til staðar nægt starfsfólk til að sinna ólíkum 

þörfum nemenda.  

 Það vekur nokkra athygli að aðeins tveir skólanna eru með samvinnu 

hjúkrunarfræðings og íþróttakennara vegna barna í ofþyngd. Hjúkrunarfræðingar sjá alfarið 

um þennan þátt í þeim skólum sem vandamálinu er sinnt. Það er afar brýnt að skólarnir grípi 

inn í þessa þróun og samræmi aðgerðir þar sem tekið er heildstætt á vandamálinu með fræðslu 

um mataræði og markvissa hreyfingu. Slíkt verkefni færi alltaf fram í samvinnu við foreldra 

sem tækju þátt í markmiðssetningu og þeirri aðferðafræði sem beitt er. Um þetta eru allir 

íþróttakennararnir sammála. 

 Íþróttakennarar stunda yfirleitt ekki íþróttakennslu allan sinn kennsluferil. Starfið er 

erfitt vegna hljóðvistar og áreitis af öðrum orsökum s.s. líkamlegs erfiðis. Kennslugreinin 

hefur einnig þá sérstöðu að flestir nemendur koma til kennslustundar fullir væntinga um að 

framundan er skemmtileg og fjörug tilbreyting. Það er krafa sem fylgir ekki mörgum öðrum 

kennslugreinum. Erfitt getur reynst að uppfylla væntingar allra og koma þeim skilningi til 

nemenda að fjölbreytni íþróttaflórunnar er verkefni skólaíþrótta. Mjög margir íþróttakennarar 

hafa snúið sér að bóklegri kennslu fyrir og um miðjan aldur þar sem álagið er af öðrum toga. 

Tólf ára meðalalstarfsaldur íþróttakennaranna sjö, sem svöruðu, er því allhár en reynslan 

vissulega mismikil milli kennara. Glögglega má greina í svörum kennaranna að þeir starfa 

undir miklu álagi eftir að skólakerfið, Skóli án aðgreiningar, tók við því vinnuálagið hefur 

aukist mjög vegna þess tíma sem tekur að sinna börnum með sérþarfir. Erfitt geti reynst að 

útfæra viðfangsefni fyrir börn sem þurfa einstaklingsmiðaða kennslu og sjá öllum öðrum 

nemendum fyrir viðeigandi verkefnum á sama tíma. 

Margir íþróttakennarar eiga í vandræðum með raddbönd sín og t.a.m. var 

íþróttakennari frá störfum sl. kennsluvetur mánuðum saman vegna krónískra 

raddbandaskemmda. Valdís Jónsdóttir, doktor í talmeinafræði, telur raddheilsu íþróttakennara 

vera mjög slæma og árlega leiti til hennar íþróttakennarar með varanlegar skemmdir á 

talfærum. Hljóðvist hefur verið mæld á tilviljunarkenndan hátt í íþróttahúsum en aðstæður eru 

afar ólíkar milli skóla og spannar hljóðvistarskalann allt frá því að vera viðunandi í nýju 

íþróttahúsunum niður í það að vera algjörlega óviðunandi líkt og Íþróttahúsinu Laugargötu 

(Valdís Jónsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2013).   
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6. Umræða  

Í inngangi þessarar ritgerðar er fjallað um þann kafla aðalnámskrár sem nær yfir heilbrigði og 

velferð. Í þeirri umfjöllun er lögð áhersla á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi. 

Augljóst er að höfundar aðalnámskrár eru meðvitaðir um aukinn vanda tengdan kyrrsetu og 

þyngdaraukningu íslenskra skólabarna. Í fræðilegum greinum og rannsóknum, sem einnig er 

fjallað um í ritgerðinni, er dregin upp afar dökk mynd af þeirri þróun sem átt hefur sér stað 

síðustu áratugi hvað varðar heilsufar og horfur á þróun velmegunarsjúkdóma í hinum 

vestræna heimi.  

Ef dregnar eru saman niðurstöður úr fræðilegri umfjöllun í 2. kafla er ljóst að þrátt 

fyrir góðan vilja þeirra, sem settu saman texta aðalnámskár, er þörf á mun afdráttarlausari 

aðgerðum en námskráin fjallar um. Það gildir ekki síður um skólana sjálfa. Lýðgrundaðar 

aðgerðir eru eina sjáanlega lausnin segja læknarinir Karl Andersen og Vilmundur Guðnason 

(2012, bls. 6). Í greininni benda þeir á heimsfaraldur 21. aldar sem orsakast af breytingum á  

lífsstíl s.s. hreyfingarleysi og mataræði. Þeir telja að afar róttækar aðgerðir stjórnvalda þurfi 

að koma til þannig að árangur náist í að snúa við þróuninni. Lýðgrundaðar aðgerðir, sem 

beinast að skólum, eru vænlegasta leiðin til árangurs að þeirra mati. Þar er sérstaklega beint 

sjónum að hreyfingu og mataræði.  

Miðað við niðurstöður þeirra og rannsóknir annarra sérfræðinga er ljóst að vægi íþrótta 

og hreyfingar þarf að vera mun meira í aðalnámskrá. Markvissari vinnubrögð þarf að ástunda 

gagnvart börnum í ofþyngd og viðmið um tímafjölda ætlaðan til íþrótta þarf að vera rýmra. 

Alger samhljómur er á milli íþróttakennaranna sjö og allra fræðigreinanna um fjölgun 

íþróttatíma.  

Í niðurstöðum faghóps forsætisráðherra um samræmdar aðgerðir til þess að efla 

lýðheilsu á Íslandi  er það talið mikilvægast að fjölga íþróttatímum undir stjórn íþróttakennara 

og samvinna við fjölskyldur barna í ofþyngd verði stóraukin. (Forsætisráðuneytið, 2006, bls. 

10). En hvernig eru grunnskólarnir á Akureyri í stakk búnir til að takast á við þessi stóru 

framtíðarvandamál? Í svörum íþróttakennaranna sjö kemur afdráttarlaust fram að aðstaða 

skólanna til íþróttakennslu er afar misjöfn. Það má fullyrða að á Akureyri eru skólar með 

aðstöðu eins og hún gerist best og allt niður í að einn skólinn hefur enga aðstöðu, þótt 

vissulega sé það tímabundið ástand. Afar bagalegt er að viðmið aðalnámskrár um 

lágmarkstímafjölda í íþróttum er ekki uppfyllt í öllum skólum en þar sem stjórnendur hafa 

enga aðstöðu er það skiljanlegt.  
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Engar samræmdar reglur eru til, hvorki hjá Menntamálaráðuneytinu né heldur hjá 

Akureyrarbæ um lágmarks áhaldakost, rými eða hópastærðir í íþróttum (Ellert Örn Erlingsson 

munnleg heimild, 18. mars 2013). Virðist það tilviljunum háð hvernig aðbúnaðar hvers skóla 

er en augljóst er þó að nýjustu íþróttahúsin á Akureyri eru mun betur tækjum búin en þau 

eldri. Engar samræmdar vinnureglur um innkaup og endurnýjun áhalda eru til og virðist sem 

óskir íþróttakennara og forstöðumanna íþróttamannvirkja séu háðar reglum sem ekki eru til. 

Enginn ábyrgðaraðili er heldur á endurnýjun úreltra áhalda. Sterk rök má leiða að þeirri 

fullyrðingu að kennslugreinin íþróttir er ekki ofarlega á blaði yfir mikilvægar kennslugreinar 

hjá skólayfirvöldum.  

Skólarnir skipuleggja íþróttakennslu sína á mismunandi hátt og augljós munur er á 

milli þeirra skóla sem eru með íþróttahús sambyggð skólabyggingu og hinna þar sem 

nemendur þurfa að aka eða ganga í íþróttahús. Í sumum skólum er heill árgangur í leikfimi á 

sama tíma og allir eða báðir íþróttakennararnir vinna þá saman með hópinn. Í öðrum skólum 

er ein bekkjardeild í leikfimi og einn kennari sem sér um kennsluna á sama tíma og aðrir 

íþróttakennarar eru við sundkennslu eða að kenna íþróttavalfag. Meðalfjöldi nemenda á 

kennara eru 22 nemendur en aðstæður þeirra eru misjafnar eftir skólum.  

Það er líka alvarlegt mál hversu lítið framboð er af endurmenntunarnámskeiðum fyrir 

íþróttakennara. Í svörum þeirra í könnuninni kemur skýrt fram að þau 

endurmenntunarnámskeið, sem standa grunnskólakennurum til boða, eru nær 

undantekningalaust miðuð við bóklega kennslu. Eftir að farið var að vinna eftir 

hugmyndafræðinni Skóli án aðgreiningar er starf íþróttakennarans mun flóknara og erfitt 

getur verið að sinna börnum með sérþarfir, ekki síst vegna ónógrar þekkingar íþróttakennara á 

ólíkum þörfum nemenda.  

Það liggur ljóst fyrir að skólayfirvöld á Akureyri sinna kennslugreininni íþróttum 

fremur slælega. Sýnt hefur verið fram á að aðstöðumunur skólanna er mjög mikill og því 

vinnuaðstaða nemenda einstakra skóla ófullnægjandi. Sú staðreynd að áhaldakostur er nær 

enginn í einu íþróttahúsanna bendir til þess að áherslur skólayfirvalda á faglegan hluta 

íþróttakennslunnar eru litlar sem engar. Stjórnendum grunnskólanna er gert að fylgja 

leiðarvísi aðalnámskrár og bæjaryfirvöldum ber að skapa þeim aðstöðu til að framfylgja þeim 

tilmælum. Akureyrarbær hefur varið gríðarlegum fjármunum til uppbyggingar 

íþróttamannvirkja í bænum en svo virðist sem áhersla á skólaíþróttir sé hornreka í þeirri 

uppbyggingu.  

Fræðslustjóri og íþróttafulltrúi bæjarins þurfa í sameiningu að útbúa lista yfir þann 

lágmarkstækjakost sem þarf að vera til staðar í öllum íþróttahúsum sem notuð eru til 
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skólaíþróttakennslu. Núverandi ástand má kalla mismunun þar sem hluti nemenda við 

grunnskólana býr við afburðaaðstæður en aðrir við ófullnægjandi aðbúnað. Einnig þarf að 

setja viðmiðunarreglur um það rými og hljóðvist sem þarf að vera til staðar miðað við stærðir 

kennsluhópa.  

Það er góðra gjalda vert að útskrifa nemendur frá grunnskólum bæjarins með góða 

grunnþekkingu í bóklegum greinum. Það er hins vegar ekki síður mikilvægt að hafa 

heilbrigða sál í hraustum líkama. Miðað við rannsóknir er hugarfarsbreytinga greinilega þörf. 

Heilbrigðis- og skólayfirvöld þurfa að vinna sameiginlega að bættu mataræði þjóðarinnar með 

markvissri fræðslu í skólum og ábyrgð foreldra skerpt í þeim málaflokki. Bæjaryfirvöld á 

Akureyri hafa alla möguleika á að verða fyrirmynd annarra sveitarfélaga þegar kemur að 

hreyfingu og heilbrigði. Það er hægt með því að fjölga íþróttatímum í grunnskólum bæjarins, 

jafna aðstöðu skólanna, samræma tækjakost íþróttahúsanna ásamt því að vinna markvisst 

gegn kyrrsetu og hreyfingarleysi íbúa á öllum aldri. 
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7. Lokaorð 

Megin umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar er fjallað um rannsóknir á 

lýðheilsu Íslendinga og ljósi varpað á þá raunverulegu lífsstílsbreytingu sem hefur átt sér stað 

á undanförnum áratugum. Hins vegar eru niðurstöður þessara rannsókna fléttaðar inn  í 

umfjöllunarefnið sem er aðstaða grunnskólanna sjö á Akureyri til íþróttakennslu og 

möguleikar þeirra til að uppfylla kröfur aðalnámskrár.  Inn í umræðuna blandast einnig það 

álitamál hvort aðalnámskrá íþrótta er líkleg ein og sér til að bæta líkamsástand 

grunnskólabarna eins og hún er útfærð í dag.  

 Afleit þróun hefur átt sér stað í lýðheilsu Íslendinga og ef ekki verður gripið til 

róttækra lýðgrundaðra aðgerða munu útgjöld heilbrigðiskerfisins fara stigvaxandi. Kyrrseta og 

ofþyngdarvandamál aukast stöðugt vegna breytinga á lífsmunstri þjóðarinnar. Skólakerfið er 

líklegasti vettvangurinn til að bregðast við þessari óheillavænlegu þróun. Niðurstaða 

rannsóknar höfundar og þeirra sérfræðirannsókna, sem vísað er til, eru ótvíræðar. Nauðsynlegt 

er að auka vægi skólaíþrótta og efla stuðning við börn og fjölskyldur þeirra sem eiga við 

ofþyngdarvandamál að stríða.  

 Aðstaða grunnskólanna sjö á Akureyri er afar misjöfn til að takast á við slíkt verkefni. 

Staðfest var af íþróttafulltrúa Akureyrarbæjar og deildarstjóra í Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti að engar viðmiðunarreglur eru til hvað varðar aðbúnað til 

íþróttakennslu og enginn staðalbúnaður tilgreindur í reglugerðum eða lögum um 

skólaíþróttahús. Erfitt er að draga aðra ályktun af þessum staðreyndum en að kennslugreinin 

íþróttir er ekki í hávegum höfð af þeim sem með skólamál fara í stjórnsýslunni.  

 Skólayfirvöld á Akureyri þurfa að fara vandlega yfir aðstöðu skólanna og reyna eins 

og kostur er að jafna aðstöðu nemenda til líkamsræktar. Vandinn þarf að verða öllum ljós og 

Akureyrarbær, sem hefur lagt gríðarlega fjármuni til íþróttamannvirkja, þarf að endurskoða 

stefnu sína gagnvart skólaíþróttum frá grunni. Baráttan við bókina verður til lítils ef heilsan 

bilar fyrir aldur fram. 
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Fylgiskjöl 
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Fylgiskjal 1 

Lokaverkefni B.ed. 

Jóhannes G. Bjarnason 

 

Spurningalisti fyrir íþróttakennara allra grunnskóla Akureyrar 

 

1. Við hvaða skóla kennir þú? ____________________________________________  

2. Fjöldi nemenda við skólann: ____________________________________________  

3. Fjöldi íþróttakennara við skólann: _______________________________________   

4. Menntun og útskriftarár: _______________________________________________  

 __________________________________________________________________  

5. Hversu mörg ár hefur þú kennt íþróttir? ___________________________________  

6. Aðrir skólar sem þú hefur kennt íþróttir við: _______________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

7. Hvert telur þú almennt viðhorf skólastjórnenda til íþróttakennslu? ______________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

8. Hversu margar kennslustundir fá nemendur á viku í íþróttum (sund ekki meðtalið)?  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

9. Hversu marga tíma fá nemendur í sundi á hverju skólaári? ____________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. Telur þú aðstöðu til íþróttakennslu svipaða við alla grunnskóla á Akureyri? ______  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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11. Er aðstaða til íþróttakennslu fullnægjandi við skólann sem þú starfar við? ________  

Ef nei, hvað þarf að bæta?  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

12. Eru íþróttamannvirki í eigu Akureyrarbæjar nægjanlega vel nýtt til kennslu 

grunnskólabarna? ____________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

13. Hvað telur þú eðlilegan kennslustundafjölda á viku í íþróttum fyrir 

grunnskólanemendur? _________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

14. Líður kennsluáætlun þín í íþróttum fyrir þá aðstöðu sem skólinn býr við? 

Ef já, hvernig? _______________________________________________________   

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

15. Getur þú uppfyllt markmið aðalnámskrár í íþróttum (miðað við þá aðstöðu sem er 

til íþróttakennslu í skólanum)? __________________________________________  

 __________________________________________________________________  

16. Hversu margir nemendur á hvern kennara eru að meðaltali í námshóp í íþróttum?  _  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

17. Hefur niðurskurður til skólamála hjá Akureyrarbæ hafi áhrif á umfang 

íþróttakennslu í þínum skóla? ___________________________________________  

Ef já, hvernig? _______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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18. Hefur niðurskurður til skólamála hjá Akureyrarbæ haft áhrif á umfang 

íþróttakennslu í þínum skóla? ___________________________________________  

Ef já, hvernig? _______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

19. Hefur skólinn yfir að ráða öllum þeim tækjum og áhöldum sem þú þarft að nota við 

íþróttakennsluna? ____________________________________________________  

Ef nei, hvað vantar? __________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

20. Er hægt að auka samvinnu skólanna og íþróttafélaganna í bænum hvað varðar 

íþróttakennslu í grunnskólum? __________________________________________  

Ef já, hvernig? _______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

21. Hvað telur þú brýnast að gera til að auka gæði íþróttakennslu við grunnskóla 

Akureyrar? _________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

22. Eitt stærsta heilbrigðisvandamál þjóðarinnar er ofþyngd grunnskólabarna. Hvernig 

telur þú að íþróttakennarar geti komið meira að lausn þessa vanda? _____________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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23. Er börnum og unglingum í ofþyngd sinnt sérstaklega í skólanum þínum? ________  

Ef já, hvernig? _______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? ____________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

Takk fyrir, 

Jóhannes G. Bjarnason 

 


