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Formáli 

Þekking og viðhorf starfandi íþróttakennara til þátta skólastarfs sem snúa að 

skólaíþróttum og heilsu er verkefni tengd Aðalnámskrá 2011, 

greinanámskrá 2013 og námstengdu vefforriti fyrir íþrótta- og 
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heilsufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  
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þekkingu að sínum námsáætlunum. Námstengt vefforrit gæti hugsanlega 

sparað kennurum mikilvægan tíma í starfi. Vefforrit gæti nýst við að fá 

hugmyndir að námsefni, samræmt vinnubrögð starfsstéttar og hjálpað 

kennurum að vinna eftir Aðalnámskrá 2011 og greinanámskrá 2013. Athygli 

vakti einnig að ekki hefur verið skoðað viðhorf starfandi íþrótta- og 

heilsufræðinga til íþróttakennslu í grunnskóla og framhaldsskóla, sem og til 

Aðalnámskrár 2011 og greinanámskrár 2013 
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þakka ég kærlega fyrir þátttökuna sem og Írisi Önnu Steinarrsdóttur, 

varaformanni og Guðrúnu Valgerði Ásgeirsdóttur, formanni íþrótta- og 

heilsufræðifélags Íslands. Er það von höfundar að niðurstöðurnar geti 

gagnast félaginu og starfandi íþrótta- og heilsufræðikennurum.  

Ég þakka leiðbeinanda mínum, Dr. Janusi Friðriki Guðlaugssyni, fyrir góða 

leiðsögn. Fræðandi og ánægjuleg samskipti gáfu mér góða innsýn í 

vinnubrögð fræðimanns. Bróður mínum, Fannari Guðmannssyni Levy, fyrir 

mikla hjálp við forritunarvinnu. Björgvini Jónssyni og Sigríði Dóru 

Magnúsdóttur, fyrir yfirlestur verkefnis.  

Síðast en ekki síst þakka ég öllum mínum nánustu fyrir þolinmæði 

meðan á verki stóð. 

 

Reykjavík, 26. apríl 2015. 

Ísak Guðmannsson Levy
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Ágrip 

Inngangur: Tilkoma Aðalnámskrár 2011 samhliða örri tækniþróun hefur 

breytt umhverfi skólastarfsins og hvernig kennarar nálgast kennsluna. 

Helsta sérstaða Aðalnámskrár 2011 eru framsetning hæfniviðmiða og 

tenging námsins við grunnþætti menntunar. Grunnþættirnir eru sex og 

byggjast á samfélagslegum markmiðum en hæfniviðmið eru kröfur um 

sértæka og almenna menntun nemenda. Í skólastarfinu er ekki helsta 

markmiðið að kenna námsgreinarnar, heldur eru þær hjálpartæki til stuðla 

að merkingabæru námi og ná markmiðum skólastarfs. 

Markmið: Meginmarkmið rannsóknar er fjórþætt. Í fyrsta lagi að kanna 

þekkingu íþrótta- og heilsufræðikennara (ÍÞHFK) á Aðalnámskrá 2011 og 

greinanámskrá 2013. Í öðru lagi að kanna viðhorf ÍÞHFK til skólaíþrótta og 

íþróttakennslu í framhaldsskóla. Í þriðja lagi að rannsaka hvort þörf og áhugi 

sé á námstengdu vefforriti fyrir ÍÞHFK. Að lokum að hanna heimasíðu sem 

inniheldur kennsluforrit fyrir ÍÞHFK. 

Aðferð: Lögð var fram rafræn spurningarkönnun fyrir ÍÞHFK (n=888). Alls 

svöruðu 288 þátttakendur spurningarkönnuninni. Við gagnaúrvinnslu voru 

90 þátttakendur útilokaðir sem uppfylltu ekki kröfur rannsóknar en þær 

voru að vera starfandi íþróttakennari í grunn- eða framhaldsskóla og ljúka 

við spurningarkönnunina. Alls uppfylltu 198 þátttakendur áðurnefndar 

rannsóknar kröfur. 

Niðurstöður: Fjöldi ÍÞHFK sem telur sig þekkja Aðalnámskrár 2011 mjög vel 

eða vel var 64%. Alls 60% þekkja grunnþætti menntunar mjög vel eða vel og 

69% grunnskólakennara þekkja greinanámskrá um skólaíþróttir mjög vel 

eða vel. Um 42% ÍÞHFK telja að það gangi mjög vel eða vel að tengja 

grunnþætti menntunar í kennslustundum. Þeir sem telja að þeir myndu 

nota námstengt vefforrit eru 85% svarenda. Alls 86% telja að vefforrit 

myndi hjálpa þeim að finna námsefni og 78% telja að það myndi gera starf 

þeirra árangursríkara. 

Umræður: Niðurstöður benda til þess að þörf sé á kerfisbundinni nálgun, til 

að mynda námstengt vefforriti. Það gæti verið starfandi kennurum mikil 

aðstoð við að skipuleggja kennslu út frá áherslum í Aðalnámskrá og tengjast 

rafrænum gagnabanka með tillögum að námsefni. 
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Abstract 

Knowledge and opinions of employed physical educators on physical 

education and health.  

Introduction: Curriculum 2011 together with technology development can 

have effect on schooling and how teachers adapt their teaching methods. 

The curriculum is special for its representation of educational values and 

main objectives related to six fundamental pillars (FP). FP are community 

based goals, but educational values and main objectives are requirements 

about selective and general education of students. 

Purpose: This study has four main goals. First observe the knowledge of 

physical educators (PE) of the new curriculum; general and subject areas. 

Second observe the opinions of PE towards physical education in primary 

and secondary schools. Third evaluate if there is demand and interest for a 

web based application (WBAP) for PE. Finally to develop WBAP for PE in 

primary schools. 

Methods: A questionnaire was used to measure the opinion and knowledge 

of PE (n=888). A total of 288 participants answered the survey. The 

eligibility criteria, to be and employed PE in primary or secondary school 

was not met by 90 participants and they were therefore excluded from the 

research. A total of 198 participant met the eligibility criteria. 

Results: Overall 64% participants proved to have very good or good 

understanding of the curriculum 2011, 60% had very good or good 

understanding on FP and 69% primary teachers had very good or good 

knowledge on the subject areas in the current curriculum. About 42% 

answered that they are doing very well or well implementing the FP into 

schools. Of the respodants 85% were positive toward using WBAP for PE, 

86% were positive that WBAP would help them find learning materials and 

78% maintained that it would make their work more effective.  

Discussions: The results suggest that there is a need for a systematic 

approach, for example a WBAP, that could help teachers to organize 

teaching according to the official curriculum.  
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1 Inngangur 

 „Viltu vera svo vænn að segja mér, hvaða leið ég á að velja svo 

ég komist héðan?“ sagði Lísa í Undralandi. „Það fer nú eftir því 

hvert þú vilt fara“, sagði kötturinn. „Mér er eiginlega alveg 

sama“, sagði Lísa. „Þá er líka alveg sama hvaða leið þú ferð“, 

sagði kötturinn. (Carroll, 1993) 

Svipuð hugsun og hjá Lísu virðist vera ráðandi í Aðalnámskrá 2011 og 

greinanámskrá grunnskóla 2013 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Kennarar hafa nokkuð frjálst val um hvaða leið þeir fara við að ná 

nokkuð opnum viðmiðum í áðurnefndum námskrám, sér í lagi eftir þær 

breytingar sem hafa orðið á markmiðasetningu á öllum námssviðum og 

námsgreinum.  

Við samningu greinanámskrár skólaíþrótta frá árinu 1999 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999) var lögð mikil vinna í að útbúa samræmd 

þríþætt markmið, svokölluð lokamarkmið, áfangamarkmið og 

þrepamarkmið. Í greinanámskrá skólaíþrótta frá árinu 2007 voru markmið 

sett fram í tveimur flokkum, lokamarkmið og áfangamarkmið án mikilla 

breytingar frá fyrri námskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Eðli þessara markmiða er mismunandi og hægt að hugsa þau sem ferðalag 

upp að fjallstoppi: Lokamarkmið (tilgangur náms) er fjallstoppurinn, 

áfangamarkmið (meginviðmið í öllu skólastarfi) eru ótroðnar gönguleiðir 

sem við þurfum að fara eftir. Þrepamarkmiðin (safn markmiða eða 

viðfangsefna til að ná settum áfangamarkmiðum) er leiðarvísirinn að hverri 

gönguleið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999). Í almennum 

hluta, Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011 er ekki rætt um 

lokamarkmið, áfangamarkmið eða þrepamarkmið, heldur lykilhæfni. 

Lykilhæfni er skilgreind sem sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og 

ætlað er að stuða að alhliða þroska hans. Einnig er henni ætlað að tengja 

grunnþættina við markmið um hæfni nemenda að loknu námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni í grunnskóla 

eru skilgreind við lok 4., 7. og 10. bekkjar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) 

Önnur sérstaða í Aðalnámskrár 2011 eru sex grunnþættir menntunar. 

Þeir eru heilbrigði og velferð, sjálfbærni, læsi, jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi, og sköpun. Grunnþættirnir eiga að endurspeglast í 
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starfsháttum skóla, vera sýnilegir og koma fram í inntaki og umhverfi náms 

á öllum skólastigum, og skapa mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 „Grunnþættirnir eru þau viðhorf sem fram koma í löggjöf um skóla, þar 

sem unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum og markmiðum er varða 

menntun sérhvers einstaklings.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Ekki eru skráð fyrirfram ákveðin markmið um getu sem nemendur 

skuli hafa náð fyrir ákveðinn aldur, samanber hæfniviðmið fyrir lykilhæfni, 

fyrir grunnþætti menntunar í almennum hluta Aðalnámskrár 2011 og 

greinanámskrár 2013. „Skipulag hvers dags, viku, mánaðar og starfsárs skóla 

þarf að endurspegla þá heildarsýn sem grunnþættirnir móta“(Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Jafnfram skal skólastarf vera metið með 

þeim hætti að skoða er hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik 

og nám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta og greinasviði (2013) á 

blaðsíðu 53 og Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) á blaðsíðu 31 kemur 

fram að grunnþættir menntunar, lykilhæfni og áhersluþættir í Aðalnámskrá 

eiga að vera til viðmiðunar við útfærslu námsgreina eða námssviða. 

Samkvæmt áðurnefndum námskrám er það ekki markmið í sjálfu sér að 

kenna námsgreinar eða námssvið, heldur eru þær hugsaðar sem hjálpartæki 

til að stuðla að merkingarbæru námi og ná þeim markmiðum sem skólar 

setja sér. Einnig kemur fram að skilgreind eru markmið í samræmi við 

sérkenni hvers skólastigs, aldur og þroska barna og ungmenna. Við fyrstu 

sýn virðast heiti námsgreinanna skólaíþróttir í grunnskóla og íþróttir í 

framhaldsskóla gefa til kynna að það sé markmiðið að kenna nemendum 

um íþróttagreinar. En samkvæmt áðurnefndum áherslum í Aðalnámskrá eru 

aðrir þættir sem hafðir skulu að leiðarljósi við útfærslu námsgreinar. Þess 

má geta að í 23. kafla greinanámskrár grunnskóla kemur fram að 

skólaíþróttir gegni veigamiklu hlutverki við að efla heilsuuppeldi og 

heilsurækt nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í þessu samhengi er áhugavert að velta fyrir sér hver þekking og viðhorf 

íþrótta- og heilsufræðinga sé til nokkurra þátta. Í fyrsta lagi til Aðalnámskrár 

2011. Í öðru lagi til greinanámskrár 2013, 23. kafla um skólaíþróttir, og 

þróunar hennar frá árinu 1999. Í þriðja lagi til skólaíþrótta í grunnskólum og 

íþrótta í framhaldsskólum. Í fjórða lagi hvort ekki sé tímabært að hanna 

kerfisbundna nálgun, til dæmis heimasíðu sem innihaldi kennsluforrit fyrir 

íþrótta- og heilsufræðinga eða samræmt kennsluefni, sem nýst gæti 

kennurum við að tengja grunnþætti menntunar og lykilhæfni með 

markvissari og skilvirkari hætti inn í skólastarfið. Ég tel áhugavert að fá svör 
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við spurningunum: Hvaða möguleikar eru fyrir hendi fyrir íþróttakennara á 

að nýta sér upplýsingatækni eða nýbreytni samhliða innleiðingu núgildandi 

námskrár? Hverjir möguleikar eru á að nýta tölvutækt námsforrit við slíka 

vinnu sem gæti orðið að hornsteini í vörðu skólastarfsins? 

Óhætt er að fullyrða að tækniþróun hefur haft gríðarleg áhrif á samfélag 

okkar á síðustu árum. Þar má nefna samþættingu tækni og menntunar. Til 

að mynda hefur vefforritið Mentor rutt sér til rúms í öllu skólastarfi og 

upplýsinga- og tæknimennt er orðin að námsgrein í grunnskólum. Samfara 

tækniþróun hefur ýmiss konar tölvuhugbúnaður og tölvutækni nýst 

kennurum með margvíslegum hætti í sínu starfi, eins og við að skipuleggja 

kennslustundir og í verklegri framkvæmd kennslunnar.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið með þessu meistaraprófsverkefni má draga fram í sjö atriðum. Í 

fyrsta lagi að kanna þekkingu starfandi íþrótta- og heilsufræðikennara á 

Aðalnámskrá 2011 og greinanámskrá 2013. Í öðru lagi að kanna viðhorf 

starfandi íþrótta- og heilsufræðikennara til Aðalnámskrár 2011 og 

greinanámskrár 2013. Í þriðja lagi að kanna viðhorf starfandi íþrótta- og 

heilsufræðikennara í grunnskóla til nokkurra þátta í skólaíþróttum. Í fjórða 

lagi að kanna viðhorf starfandi íþrótta- og heilsufræðinga í framhaldsskóla 

til nokkurra þátta í íþróttum, líkams- og heilsurækt. Í fimmta lagi að kanna 

hvort þörf sé fyrir og áhugi á námstengdu vefforriti fyrir íþrótta- og 

heilsufræðinga sem annast kennslu í grunn- og framhaldsskóla. Í sjötta lagi 

að hanna heimasíðu sem innihaldi kennsluforrit fyrir íþrótta- og 

heilsufræðikennara sem gæti nýst sem hjálpartæki fyrir kennslu í grunn- og 

framhaldsskólum hér landi í komandi framtíð. 

Helstu rannsóknarspurningar eru: 

1. Hver er þekking starfandi kennara á almennum hluta Aðalnámskrár í 

grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2011, grunnþáttum menntunar 

og kafla 23 um skólaíþróttir í greinanámskrá grunnskóla frá árinu 

2013? 

2. Hvert er viðhorf starfandi kennara til Aðalnámskrár 2011; almenns 

hluta Aðalnámskrár í grunn- og framhaldsskóla, grunnþátta 

menntunar og kafla 23 um skólaíþróttir í greinanámskrá grunnskóla? 

3. Hvert er viðhorf starfandi kennara í grunnskóla til nokkurra þátta í 

skólaíþróttum í grunnskóla? 
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4. Hvert er viðhorf starfandi kennara í framhaldsskóla til nokkurra þátta 

í íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla? 

5. Hver er þörfin fyrir námstengt vefforriti fyrir kennara sem meðal 

annars felur í sér möguleika á skipulagningu út frá Aðalnámskrá 2011 

og greinanámskrá 2013, hæfniviðmiðum, lykilhæfni og grunnþáttum 

menntunar? 

6. Hver er þörfin fyrir námstengt vefforriti fyrir kennara með tengingu 

við gagna- og leikjabanka til að skipuleggja einstakar kennslustundir?  

7. Hversu vel má áætla að íþrótta- og heilsufræðingar, sem annast 

kennslu, myndu nýta sér vefforrit fyrir skólaíþróttir? 

1.2 Uppbygging meistaraverkefnis 

Í kjölfar þessa inngangskafla skiptist meistaraverkefnið í eftirfarandi kafla: 

Fræðilegan bakgrunn, aðferðir, niðurstöður, umræður og lokaorð. Í 

kaflanum „fræðilegum bakgrunn“ er fjallað um námskrártengd efni, áhrif 

umbóta og stigvaxandi breytinga á starfi kennara. Skoðaðir eru ítarlega 

grunnþættir menntunar og hvernig þeir setja svip sinn á skólastarfið. Auk 

þess er tekinn til skoðunar 23. kafli um skólaíþróttir í greinanámskrá 

grunnskóla frá árinu 2013 og Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla. Fjallað 

er um líkamlegt atgervi ungmenna hér á landi og erlendis og ávinning af 

markvissri hreyfingu út frá sjónarmiðum langvinnra sjúkdóma. Að lokum eru 

ræddar athuganir á tölvunotkun kennara hér á landi. Í kaflanum „aðferðir“ 

er lýst þeim aðferðum sem höfundur notaðist við að velja þátttakendur í 

þýði vegna spurningakönnunar. Einnig hvernig unnið var úr gögnunum 

rannsóknar. Þá er einnig stutt lýsing á vefforritinu Skólaheilsa. 

Niðurstöðukafli ritgerðar skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er birt 

samantekt helstu upplýsinga um þátttakendur í rannsókninni. Í öðrum hluta 

er skoðað hver er þekking kennara á almennum hluta Aðalnámskrár grunns- 

og framhaldsskóla frá árinu 2011 og greinanámskrá grunnskóla frá árinu 

2013. Í þriðja hluta eru greindar niðurstöður rannsóknar um hvert sé 

viðhorf kennara til Aðalnámskrár 2011 og greinanámskrár 2013, einnig á 

námsgreinunum skólaíþróttir og íþróttir í framhaldsskóla. Í fjórða hluta er 

fjallað um tölvunotkun kennara í skólastarfinu, þarfagreiningu á 

námstengdu vefforriti fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara og áhuga kennara 

á að nýta sér slíkt forrit. Í kaflanum „umræða“ er gerð tilraun til að svara 

þeim rannsóknaspurningum sem settar voru fram í upphafi verkefnis. 
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Samhliða verkefninu hannaði höfundur frumútgáfu af námstengdu 

vefforrit, ásamt Fannari Guðmannssyni Levy, fyrir íþrótta- og 

heilsufræðikennara. Vefforritið er hannað út frá áherslum Aðalnámskrár 

2011, greinanámskrár 2013 og niðurstöður þarfagreiningar 

spurningarkönnunar. Frumútgáfu af forritinu má nálgast á slóðinni: 

http://skolaheilsa.azurewebsites.net/ 

 

 

http://skolaheilsa.azurewebsites.net/
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins skiptist í sex hluta. Í fyrsta hluta er 

fjallað um námskrártengd efni. Fjallað er meðal annars um skilgreiningar á 

námskrá, mikilvægi hennar í skólastarfi og hvernig skipuleggja eigi 

breytingar á námskránni. Farið er yfir helstu breytingar á almennum hluta 

Aðalnámskrár 2011 og greinanámskrá 2013. Fjallað er um helstu strauma í 

námskrárgerð og fjórar meginstefnur í hugmyndafræði námskrármanna 

skoðaðar. Í því samhengi fjallar einnig um þrjá námskrárfræðimenn, það eru 

Ralph W. Tyler, Benjamin S. Bloom og Elliot W. Eisner. Að lokum er lítillega 

vikið að helstu álitaefnum um námsmarkmið í skólastarfi. Í öðrum hluta er 

skoðað hvaða áhrif umbætur og stigvaxandi breytingar geti haft á starf 

kennara. Grunnþættir menntunar eru umfjöllunarefni þriðja hluta og 

kannað á hvaða hátt þeir mynda samfellu eða órjúfanlega heild í 

skólastarfinu. Í fjórða hluta er skoðaður kafli 23 um skólaíþróttir í 

greinanámskrá grunnskóla 2013. Í fimmta hluta er fjallað um líkamlegt 

atgervi ungmenna hér á landi og erlendis, meðal annars hvað viðkemur 

holdafari, þreki og daglegri hreyfingu. Skoðuð er Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011 með tilliti til íþrótta, líkams- og heilsuræktar. 

Áhrifavaldar sem ýta undir eða draga úr hreyfingu og kyrrsetu eru meðal 

annars kannaðir. Í fimmta hluta er fjallað um hver sé ávinningur af 

markvissri hreyfingu með tilliti til langvinnra sjúkdóma. Að lokum er 

tölvunotkun í skólum athuguð. 

2.1 Námskrártengd efni 

Fjölda skilgreininga má finna á orðinu námskrá á fræðasviði 

námskrárfræðinga (Akker, 2003; Ellis, 2004). Latneskur uppruni orðsins 

„curriculum“ (námskrá) er braut eða slóð til að elta. Í samhengi menntunar, 

þar sem nám er í brennidepli, er augljós túlkun á orðinu námskrá leiðarvísir 

eða skipulag náms (Akker, 2003). Andri Ísaksson (1983) skilgreinir námskrá 

sem áætlun eða leiðarvísir um hvað skuli gert (lært, kennt) í skólum. 

Samkvæmt Walter og Soltis (2009) er námskrá tilgangur, innihald, starfsemi 

og skipulag náms sem innleitt er í menntunarstefnu skóla og það sem 

kennarar kenna í kennslustofum. Þröngur skilningur á námskrá samkvæmt 

Hilda Taba er áætlun til að læra (Ellis, 2004). 
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Námskrá getur tekið á sig margar birtingarmyndir og því getur 

skilgreining á henni verið mikilvæg fyrir þá sem hlut eiga að máli (Akker, 

2003). Algeng aðgreining á námskrá er á milli þriggja þrepa eða stiga. Í 

fyrsta lagi er hin svokallaða hugsjónanámskrá (e. intended curriculum), þar 

sem flestar menntahugsjónir eiga sameiginlegt trúna á mátt menntunar. Í 

öðru lagi er námskrá í framkvæmd (e. implemented curriculum), þar sem er 

átt við hvernig kennarar skynja og túlka námskrána. Í þriðja lagi er 

reynslunámskrá (e. attained curriculum), það er sú upplifun og reynsla sem 

nemendur fá úr kennslunni og náminu sem þeim býðst í skólanum (Akker, 

2003). 

2.1.1 Mikilvægi námskrár 

Segja má að námskrá sé kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig megi læra 

og kenna með góðum hætti (Andri Ísaksson, 1983). Hún er í senn 

stuðningsrit eða hjálpartæki kennara í starfi. Nefna má fimm rök fyrir 

gagnsemi námskrár (Andri Ísaksson, 1983; Pratt, 1980). Í fyrsta lagi beinir 

námskrá sjónum að markmiðum. Vel þekkt og skýr markmið greiða fyrir 

námi og kennslu. Í öðru lagi stuðlar námskrá að skilvirku starfi. Hún hjálpar 

til að mynda kennurum að sjá fyrir hugsanleg vandkvæði í starfi, þannig að 

bregðast megi við á viðeigandi hátt þegar vandamálin koma upp á 

yfirborðið. Námskráin eykur líkurnar á markvissu starfi. Í þriðja lagi leiðir 

námskrá til sparnaðar á tíma og orku. Hún getur komið í veg fyrir að 

kennarar staðni í starfi. Í fjórða lagi auðveldar námskrá miðlun og 

samræmingu þess sem þarf að gera. Með kerfisbundnu skipulagi aukast 

líkurnar á samræmdu starfi þannig að hver reki sig ekki á annars horn. Í 

fimmta lagi dregur námskrá úr streitu. Kennsla getur verið streitustarf þar 

sem kennarinn þarf að huga að mörgum þáttum (Guðrún Ragnarsdóttir, 

2012).  

2.1.2 Að mörgu er að hyggja við námskrárgerð 

Ein af helstu viðfangsefnun þeirra sem koma að námskrárgerð er að skapa 

jafnvægi og stöðugleika milli margra flókinna þátta í námskránni (Akker, 

2003). Vert er að nefna að námskrárgerð er tiltekin þróun hennar með það 

fyrir augum að stuðla að betra uppeldi og menntun (Andri Ísaksson, 1983). 

Við skipulag náms þarf að huga að mörgum þáttum, þar má nefna innihaldi, 

tilgangi og skipulagi náms (Akker, 2003). Akker bendir einnig á tíu þætti sem 

vert er að hafa í huga þegar kemur að því að skipuleggja nám nemenda 

(tafla 1). Þetta eru eftirfarandi atriði: 1. Menntunarstefna, 2. Markmið 

náms, 3. Innihald náms, 4. Námsaðferð, 5. Hlutverk kennara, 6. Námsgögn,               
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7. Hópastærðir, 8. Staðsetning, 9. Tími og rúm og 10. Mat. Þessa tíu þætti 

má sjá fyrir sér sem kóngulóarvef, þar sem hver einasti þráður (þáttur) í 

vefnum er jafn sterkur og sá veikasti. Þessi samlíking er heppileg fyrir 

námskrárgerð, þar sem lagfæring eða umbætur á námskrá getur verið 

vandasöm. Breytingar á námskrám þurfa að vera gerðar á jafnan, stöðugan 

og sjálfbæran hátt (Akker, 2003). 

 

 

Akker (2003) bendir ennfremur á þrjár meginuppsprettur sem hafa skal í 

huga við innleiðingu eða útilokun ákveðinna þátta í námskrá til að skapa 

jafnvægi og stöðugleika innan hverrar námskrár. Í fyrsta lagi þekking. Hvaða 

fræðilega og menningarlega arfleið telst vera nauðsynlegt fyrir nemendur 

að tileinka sér og einnig fyrir framtíðar framþróun? Í öðru lagi samfélag. 

Hvaða vandamál og málefni virðast skipta máli út frá sjónarhorni 

samfélagslegra þarfa og stefna? Í þriðja lagi nemandi. Hvaða þættir eru 

mikilvægir fyrir persónulegar og námslegar þarfir nemenda og áhugasvið 

þeirra? 

2.1.3 Breytingar á íslensku námskrá 

Í Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011 og greinanámskrá grunnskóla 

2013 eru miklar breytingar frá fyrri námskrám. Ein helsta breytingin í 

almennum hluta Aðalnámskrár í grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2011 er 

umfjöllun um sex grunnþætti menntunar, lykilhæfni og svonefnd 

hæfniviðmið. Grunnþættirnir sex eru læsi, jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi, heilbrigði og velferð, sjálfbærni og sköpun. Grunnþættirnir 

Tafla 1. Tíu þættir sem vert er að hafa í huga verð gerð námskráa (Akker, 2003). 
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ásamt áhersluþáttum grunnskólalaga eiga að vera hafðir að leiðarljósi í 

almennri menntun og starfsháttum grunnskóla. Grunnþættirnir eru ekki 

bundnir við einstakar námsgreinar eða afmarkaða þætti skólastarfsins 

heldur eiga þeir að koma fram í allri menntun grunnskóla, bæði formlegri og 

óformlegri og starfsháttum skóla. Grunnþættirnir snúast meðal annars um 

læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru. Grunnþættirnir snúast 

einnig um að móta framtíðarsýn og getu og vilja til að breyta samfélaginu til 

betri vegar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999). 

Samkvæmt almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla og greinanámskrá 

2013 er hugtakið lykilhæfni skilgreint í kafla 18: 

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er 

ætluð að stuðla að alhliða þroska hans. Lykilhæfni tengist öllum 

námssviðum. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi 

og gagnrýni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 86) 

Í fyrrnefnda kafla Aðalnámskrár kemur fram að menntagildi lykilhæfni 

felst meðal annars í því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda 

og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu til að nýta sér 

styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að kemur. 

Vert er að nefna að hæfniviðmið fyrir lykilhæfni eru skilgreind við lok 4., 7. 

og 10. bekkjar. Þau skiptast í fimm flokka í samræmi við viðmið um mat á 

lykilhæfni, það er tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, 

sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á 

eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) á blaðsíðu 31 í kafla 5 kemur fram 

að lykilhæfni er ætlað að tengja grunnþættina við markmið um hæfni 

nemenda að loknu námi. Lykilhæfni í framhaldsskóla tekur til níu sviða, þau 

eru: 1. Námshæfni, 2. Heilbrigði, 3. Skapandi hugsun og hagnýt þekking,        

4. Jafnrétti, 5. Lýðræði og mannréttindi, 6. Menntun til sjálfbærni, 7. Læsi, 

tjáning og samskipti á íslensku, 8. Læsi, tjáningu og samskipti á erlendum 

tungumálum, 9. Læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar. Í kafla 

5.1 í fyrrnefndu námskrá má finna nánar almenn dæmi um viðmið fyrir 

hvert svið.  

Í almennum hluta Aðalnámskrár og greinanámskrá grunnskóla (2013) 
eru skilgreindir hæfniþættir á hverju námssviði og innan hverrar 
námsgreinar við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í skólaíþróttum í grunnskóla eru 
skilgreind hæfniviðmið í fjórum mismunandi flokkum; líkamsvitund, leikni 
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og afkastageta mynda þann fyrsta, síðan félagslegir þættir, þá beiting 
þekkingar varðandi heilsu og síðast öryggisþættir. Með því að skilgreina í 
upphafi skólagöngu almenna hæfniviðmiðun og hæfniviðmiðun einstakra 
námsviða og námsgreina er lagður grunnur að sértækri og almennri 
menntun nemenda. Í hverri námsgrein er lögð áhersla á almenna lykilhæfni 
og sértæka hæfni fyrir viðkomandi grein eða svið. Sú hæfni snýr að 
nemandanum sjálfum og er nemandamiðuð útfærsla á grunnþáttunum og 
áhersluþáttum aðalnámskrár. Jafnframt kemur fram í almennum hluta 
Aðalnámskrár og greinanámskrár (2013) að námsgreinar og námssvið eru 
hjálpartæki til að nemendur nái hæfniviðmiðum sem sett eru í námskránni. 
Skólar ákvarða hvort einstakar námsgreinar eða námssvið eru kennd 
aðgreind eða samþætt en gæta skal þess að námið verði sem heildstæðast 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í kafla 18.4 í áðurnefndri námskrá er fjallað um matsviðmið við lok 
grunnskóla sem sett eru fram bæði fyrir námsgreinar, námssvið og 
lykilhæfni. „Við lok 10. bekkjar metur hver og einn kennari að hvaða marki 
nemandi hefur náð þeirri hæfni sem lýst er í hæfniviðmiðum 
lykilhæfniþáttanna fimm með hliðsjón af tilteknu námssviði eða námsgrein“ 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Á blaðsíðu 91 í fyrrnefndum 
kafla kemur einnig fram að gert er ráð fyrir að skólar setji matsviðmið fyrir 
aðra árganga og geri grein fyrir þeim í skólanámskrá. Notaður er kvarðinn A, 
B, C og D, þar sem A lýsir framúrskarandi hæfni, B lýsir góðri hæfni, C 
sæmilegri hæfni og D hæfni sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í greinanámskrá grunnskóla árið 1999 og 2007 fylgdi námskránum 
ítarlegt safn af samræmdum markmiðum sem nemendur áttu að tileinka sér 
fyrir ákveðinn aldur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999, 2007). Í 
greinanámskránni frá 1999 voru markmið sett fram í þremur flokkun: 
Lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið. Í greinanámskránni frá 
árinu 2007 voru markmiðin tvíþætt, lokamarkmið og áfangamarkmið. Eðli 
lokamarkmiða var að gefa heildarmynd af því sem stefnt var að í kennslu 
einstakra námsgreina í grunnskólum. Ennfremur áttu þau að skýra 
almennan tilgang náms og lýsa því sem skólar áttu að stefna að og því sem 
nemendur áttu að tileinka sér að loknu lögbundnu skyldunámi. 
Áfangamarkmið voru meginviðmið í skólastarfi. Þeim var deilt niður á þrjú 
stig, það er 1.–4., 5.–7. og 8.–10. bekk. Áfangamarkmiðin áttu að gefa 
heildarmynd af því sem ætlast var til að nemendur tileinkuðu sér við lok 
áfanganna. Þau áttu að auðvelda vinnu kennara við að vega og meta hvaða 
marki hefði verið náð. Þrepamarkmið voru safn markmiða til að ná 
áfangamarkmiðum. Þau voru hugsuð sem hjálpartæki fyrir kennara, foreldra 
og nemenda til að sjá hvar nemendi væri staddur hverju sinni.  
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2.1.4 Straumar í námskrárgerð 

Micheal Schiro tilgreinir fjórar meginstefnur í hugmyndafræði 

námskrárgerðamanna, það er: Sjónarmið fræðigreina (e. the scholar 

academic ideology), félagsleg skilvirkni (e. the social efficency ideology), 

barnið í brennidepli (e. the learner centred ideology) og breytingar á 

samfélaginu (e. social reconstructionist ideology) (Andri Ísaksson, 1983; 

Schiro, 2008).  

Þeir sem aðhyllast stefnu um sjónarmið fræðigreina líta á námskrár frá 

sjónarmiði hinna ýmsu fræðigreina (Andri Ísaksson, 1983). Markmið 

stefnunnar er að auka við fræðigreinina út á við þar sem nemendur læra um 

inntak hennar, rétt vinnubrögð og réttu leiðirnar við að hugsa. Einnig að 

námsgreinin nái að viðhalda sér með því að laða að nýja meðlimi sem 

viðhalda menningu greinarinnar og þekkingarfræðilegri þróun. Stefnan er 

lagskipt þar sem efstir standa vísindamenn og rannsakendur, þá koma 

kennarar, síðan nemendur. Helstu markmið þeirra sem fylgja þessari stefnu 

er að námskrá sé þróuð með þeirri hugsjón að hún endurspegli mikilvægi 

fræðigreina (Schiro, 2008).  

Markmið stefnu félagslegrar skilvirkni er að mæta þörfum samfélagsins 

með því að móta ungmenni að framtíðar samfélagsþegnum (Schiro, 2008). 

Samkvæmt hugmyndafræði stefnunnar eiga nemendur að öðlast viðeigandi 

hæfni og fá málsmeðferð sem samfélagið gerir kröfu um. Þeir kennarar sem 

fylgja þessari stefnu þurfa að greina þarfir samfélagsins með því að útbúa 

skilvirka áætlun um hvernig þeir geti gert nemendum að menntuðum og vel 

þjálfuðum samfélagsþegnum. Hlutverk nemandans er að hann þarf að ná 

fyrirfram ákveðnum lokamarkmiðum, sem námskrár, skólar og kennarar 

útlista, til að fullnægja þörfum samfélagsins. Samkvæmt hugmyndafræði 

stefnunnar eru þrír mikilvægir þættir sem vert er að hafa í huga, það er: 

Hugmyndir um hvernig nemendur læra, þekkingarsköpun eða hvernig við 

byggjum ofan á fyrri reynslu og að lokum skuldbinding og ábyrgð kennara á 

eigin nemendum (Schiro, 2008). Andri Ísaksson (1983) telur að Franklin 

Bobbitt, Ralph Tyler, Gagné og Benjamin Bloom aðhyllist stefnu um 

félagslega skilvirkni að einhverju leyti.  

Stefna um barnið í brennidepli leggur ekki áherslu á samfélagið eða 

námsgreinar heldur á þarfir einstaklingsins (Schiro, 2008). Skólar eiga að 

vera örvandi og skemmtilegir þar sem einstaklingar þroskast og dafna 

samkvæmt meðfæddu eðli. Markmið menntunar á að snúast um vöxt 

nemenda þar sem hæfileikar þeirra eru hafðir í forgrunni. Kennarar sem 

vinna eftir þessari stefnu leggja áherslu á að þróa hæfileika nemenda, með 

því að leyfa nemendum að uppgötva sjálfa sig og eigin styrkleika. Til að 
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stuðla að því ferli þurfa kennarar að skapa uppbyggilegt umhverfi með 

viðfangsefnum sem vekja áhuga nemenda og hafa í senn merkingalegt gildi 

fyrir þá. Námskrá byggð eftir þessari hugmyndafræði snýr að samhengi, 

umhverfi eða einingum þar sem nemandinn getur skapað sér merkingu í 

námi með því að hafa gagnvirk samskipti við kennara, nemendur, 

hugmyndir og námsgögn. Við þróun á námskrá eiga nemendur að vera 

uppsprettulind námskrár en ekki samfélagið og námsgreinar. Talsmenn 

stefnunnar telja að þroski og vöxtur ungmenna séu megináhersla námsins 

og eru markmið náms (Schiro, 2008). Dæmi um fylgismenn þessarar stefnu 

eru Elliot Eisner, John Dewey og María Montessori (Andri Ísaksson, 1983).  

Þeir sem aðhyllast hugmyndafræði stefnu um breytingar á samfélaginu 

telja að eitthvað verulegt sé að í ríkjandi þjóðfélagi (Schiro, 2008). Sem 

dæmi um hvað væri að má nefna kynþáttaníð, kynjamisrétti, félagslegt og 

hagfræðilegt óréttlæti. Fylgismenn stefnunnar horfa á námskrár út frá 

félagsfræðilegu sjónarmiði. Í fyrsta lagi gera þeir ráð fyrir því að samfélagið 

sé óheilbrigt og því sé verulega ógnað. Í öðru lagi telja þeir að það sé hægt 

að koma í veg fyrir að samfélagið eyðileggi sjálft sig. Lausnin á vandanum er 

að þróa ákveðna sýn, þar sem greitt er úr vanda samfélagsins. Í þriðja lagi 

telja þeir að það þurfi róttækar aðferðir til að betrumbæta samfélagið, en 

þeim er náð með réttri hugmyndafræði (Schiro, 2008). Þeir sem aðhyllast 

þessa stefnu trúa á mátt menntunar og að hún komi samfélaginu til bjargar 

með því að sýna mönnum betra þjóðfélag og fá einstaklinga til að leggja sig 

fram um að koma slíku þjóðfélagi á. Einn þekktasti frumkvöðull 

kenningasmiða stefnunnar um breytingar á samfélaginu er sennilega Georg 

C. Counts (Andri Ísaksson, 1983). 

2.1.5 Ralph W. Tyler 

Árið 1949 gaf Ralph W. Tyler bæklinginn: Basic Principles of Curriculum and 

Instruction eða grundvallarreglur um námskrá og kennslu (Tyler, 2009). 

Töluvert hefur verið stuðst við ritið á undanförnum áratugum í 

kennslufræðideildum háskóla og í kennaraháskólum. Hugmyndir Tyler um 

hvernig ætti að útbúa námskrár voru áhrifamiklar og viðurkenndar á 

fræðasviði námskrárfræðinga. Við þróun á námskrá lagði hann upp með að 

þeir sem stæðu að námskrárgerð spyrðu sig fjögurra grundvallarspurninga: 

1. Hver er tilgangur kennslunnar? 2. Hvaða viðfangsefni eru líkleg til að 

stuðla að því að árangur náist? 3. Hvernig er heppilegast að skipuleggja 

þessi viðfangsefni? 4. Hvernig er unnt að meta hvort þessi tilgangur hafi 

náðst eða ekki? (Eisner, 2002). Þó svo að margir hafi fylgt þessum 

spurningum eftir skref fyrir skref við að útbúa skólanámskrá eða 
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kennsluáætlun var aðferð Tyler ekki hugsuð til þess. Tyler vildi móta aðferð 

við að horfa, greina og túlka hvernig ákjósanlegast væri að setja upp áætlun 

við skipulag menntastefnu. Með öðrum orðum vildi hann hvetja skóla til 

þess að ígrunda hver væri megintilgangur með náminu (Walker og Soltis, 

2009). Önnur sérstaða hugmyndafræði Tylers eru svokölluð námsmarkmið, 

þar sem lýst er athöfnum og atferli nemenda. Tyler er á þeirri skoðun að 

kjarni námskrár eigi að fjalla um markmið náms, sem séu þar bæði skýr og 

rækilega tilgreind, en kennslan feli hins vegar í sér leiðina að markinu (Andri 

Ísaksson, 1983). 

Tyler útbjó kerfi til að velja og ákvarða námsmarkmið með nákvæmri 

nálgun (mynd 1). Kerfinu má skipta í fjögur þrep. Í fyrsta þrepi eru þrjár 

uppsprettulindir, nemandinn, samfélagið og námsgreinar, til að velja verðug 

markmið náms og menntunar. Í öðru þrepi eru fyrrnefndar uppsprettur 

ígrundaðar, settar á vogarskálina og í kjölfarið er reynt að setja heppilegt 

bráðabirgðasafn markmiða, með skýrum markmiðum. Í þriðja þrepi er 

svokölluð sía notuð til þess að velja og hafna úr bráðabirgðasafni markmiða. 

Síurnar eru tvær, uppeldisheimspeki og sálfræði náms. Með 

uppeldisheimspeki er átt við gildismat manna um hvað sé rétt að kenna í 

skólum. „Sálfræði náms er ætlað að aðstoða við að velja þau markmið sem 

líklegt er að megi ná við það þroskastig og undirbúning nemenda sem um 

ræði (Andri Ísaksson, 1983). “ Í fjórða þrepi eru sett niður að lokum skýr og 

nákvæm lokamarkmið sem lýsa tilteknu atferli nemenda (Andri Ísaksson, 

1983).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Kerfi Tylers við útlistun markmiða (Andri 
Ísaksson, 1983). 
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Dæmi um atferlislega framsetningu námsmarkmiða má til að mynda 

finna í kafla 23 um skólaíþróttir í greinanámskrá (2013). Þar er fjallað um 

hæfniviðmið fyrir fjóra svonefnda efnisflokka sem sýnir þá hæfni sem stefnt 

er að og meginþorri nemenda ætti að geta náð við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í 

skólaíþróttum við lok 7. bekkjar er til dæmis stefnt að því að nemandi hafi 

náð neðangreindri getu á efnisþáttunum líkamsvitund, leikni og afkastageta 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 Að nemandi geti synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 

kafsund 8 metra. Auk þess að stinga sér af bakka. 

 Að nemandi geti gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 

útlims og bols. 

 Að nemandi geti gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 

lipurð og samhæfingu. 

2.1.6 Benjamin S. Bloom 

Benjamin S. Bloom hafði einna djúpstæð áhrif á námskrárfræði á 20. 
öldinni (Andri Ísaksson, 1983). Bloom og Tyler áttu það sammerkt að þeir 
voru sálfræðimenntaðir, aðhylltust atferlismarkmið og voru samstarfsmenn 
í Háskólanum Chicago. Árið 1956 gaf Bloom, ásamt félaga sínum David R. 
Kratwohl og fleiri, bókina Taxonomy of Educational Objectives 1: Cognitive 
Domain eða Flokkunarfræði námsmarkmiða 1: Vitsmunasviðið. Ritið fjallaði 
um flokkunarfræði námsmarkmiða og er byggt á þeirri hugmyndafræði að 
það sé stigskipt kerfi. Nám á lægri stigum kerfisins er forsenda fyrir námi á 
efri stigum. 

Bloom og meðhöfundar hans (1956, 1964) skiptu námi á 
vitsmunasviðinu í sex aðalflokka. Á fyrsta stigi er kunnátta, að skilja rétt það 
sem lært er sem utanbókarnám. Á öðru stigi er skilningur, að átta sig á því 
hvað felst í hlutunum, orðum og staðhæfingum. Á þriðja stigi er beiting, 
kunnátta og skilningur á ákveðnum viðfangsefnum eða aðstæðum. Á fjórða 
stigi er greining, að greina sundur heild, skipulega og röklega. Á fimmta stigi 
er tenging, að þátta saman, á frumlegan hátt, til að mynda nýja heild. Á 
sjötta stigi er mat, rökstutt mat eða gagnrýni hugverka (Andri Ísaksson, 
1983).  

Bloom, Krathwohl og fleiri (1956, 1964) stungu einnig upp á hliðstæðu 
stigveldiskerfi náms á sviði viðhorfa og tilfinninga. Á fyrsta stigi er eftirtekt, 
viðtaka áreita og áhrifaþátta umhverfis. Á öðru stigi eru viðbrögð, viðbrögð 
við því sem skynjað er. Á þriðja stigi er gildismat, gildismat að tilteknu atriði, 
hugmyndir, hugtök og tengd atriði. Á fjórða stigi er skipulagt gildismat, 
skipulagt gildismat sjálfu sér samkvæmt. Á fimmta stigi er hugsjónarkerfi, 
þroskað siðhverfisviðhorf (Andri Ísaksson, 1983). 
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2.1.7 Elliot W. Eisner  

Elliot W. Eisner (2004) er á þeirri skoðun að ekki sé hægt að útbúa námskrá 

sem undirbúi nemendur fyrir framtíðina. Hann telur einn helsta veikleika 

menntunarstefna vera þann að þær séu reistar á þeirri hugmyndafræði að 

hægt sé að réttlæta að innihald og markmið náms sé á skipulögðum 

grundvelli. Eisner telur að besta leiðin til að undirbúa nemendur fyrir 

framtíðina sé að þeir takist á við nútíðina. Hann leggur til að nemendur fái 

verkefni sem eru þýðingarmikil. Þau þurfi að vera áhugaverð, krefjandi og 

reyna í senn á nemendur vitsmunalega.  Eisner bendir á að námskrá sem 

innihaldi sameiginleg markmið sem gilda eigi fyrir alla nemendur sé það 

sem síst þurfi á að halda í lýðræðissamfélagi. 

Eisner fjallar einkum um fimm þætti sem eigi að vera í brennidepli í 

skólastarfi. Í fyrsta lagi ákvörðunartaka. Eisner telur bestu leiðina til að 

undirbúa nemendur fyrir framtíðina sé að láta þá leysa ákveðin vandamál 

sem reyni á ákvörðunartöku þeirra, þar sem um fleiri en einn augljósan 

valkost sé að ræða. Þau atriði sem skipti hvað mestu máli í okkar lífi sé ekki 

hægt að leysa með formúlu, reiknivél eða reglum. Einstaklingar þurfi að 

þróa með sér hæfni við að taka upplýsta ákvörðun um ýmis málefni og geta 

rökstutt hana (Eisner, 2004).  

Í öðru lagi gagnrýnin hugsun. Önnur hæfni sem skólar þurfi að þróa 

meðal nemenda sé hæfni til að gagnrýna. Til að þjálfa þessa hæfni verði 

nemendur að takast á við krefjandi verkefni sem eru merkingabær og veki 

áhuga þeirra. Segja má að kraftmiklar hugmyndir séu þær sem hafi 

undirstöður, sem vísi nemendum á rétta braut (Eisner, 2004).  

Í þriðja lagi merkingabært læsi. Skólar þurfi að rækta læsi í víðum 

skilningi. Í daglegu tali er læsi oft túlkað sem hæfileiki okkar til að skrifa og 

lesa. Læsi í víðari skilningi inniheldur hæfni okkar við að umrita eða 

umbreyta heiminum, sér í lagi á merkingu táknrænna forma í menningu 

okkar. Nemendur eigi að fá tækifæri til að uppgötva sjálfa sig og læra að 

móta eigin skoðanir (Eisner, 2004).  

Í fjórða lagi samstarf. Skólar eigi ekki að snúast um einstaklingsframtak. 

Nemendur þurfi að læra að vinna með öðrum í sátt og samlyndi við verkefni 

sem hafi einhverja þýðingu fyrir þau. Samvinna ýti undir nýjar hugmyndir og 

stuðli að auknum félagsþroska nemenda (Eisner, 2004).  

Í fimmta lagi þjónusta. Eisner bendir á að mikilvægt sé að skapa 

aðstæður þar sem nemendur leggi framlag sitt til samfélagsins. Skólar eigi 

að snúast um meira en eingöngu einstaklingsbundinn námsárangur. Skólar 

eigi að skapa nemendur sem séu ábyrgir samfélagsþegnar sem eru tilbúnir  
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að leggja sitt af mörkum til að viðhalda og stuðla að betri samfélagi (Eisner, 

2004).  

Til þess að skólar nái markmiðum ofangreindra þátta sé þörf á rótækum 

breytingum í skólakerfinu. Eisner (2004, 2009) telur að skólar leggi of mikla 

áherslu á einstaklingsbundið nám. Erfitt sé að beina sjónum að öðrum 

mikilvægum þáttum í námi ef skólar meðhöndli einkunnir sem tákn um 

árangur nemenda og menntunargæða. Skólar þurfi að huga að fleiru en 

umbúðum náms og einkunnum, og ekki missa sjónar af hvert inntak og 

innihald náms sé. Þegar öllu sé á botninn hvolft þá sé inntak náms oft byggt 

á því sem gerist utan fjögurra veggja skólans 

Markmið náms eigi ekki að snúast um að nemendur fái háar einkunnir 

heldur að hjálpa þeim að ná árangri utan skólans (Eisner, 2004). Margt af 

því sem sé kennt í skólum sé byggt á gömlum hefðum og venjum. Það geti 

verið mikilvægt að setja spurningarmerki við þessar hefðir. Þurfa nemendur 

til dæmis að læra skrautskrift, efnafræði, glímu í leikfimi eða námsgreinina 

dönsku? „Einn daginn muntu koma til með að nota þetta“ er algeng setning 

sem sögð er við nemendur í skólum eða við eldhúsborðið. Slíkt svar gerir 

ekki mikið varðandi það að hvetja nemenda. Að lokum þurfi skólar að gefa 

nemendum tækifæri að beita öllum skynfærum sínum við að skapa 

þekkingu, enda séu vitrænir eiginleikar ekki bundnir við mörk tungumálsins 

(Eisner, 2004). 

2.1.8 Deilan um markmið  

 Umræðan um markmið getur virkað eins og tvíeggja sverð, það er að segja 

deila má um hvort æskilegt sé að setja ákveðin námsmarkmið eða ekki 

(Walker og Soltis, 2009). Sérstaklega hefur verið deilt um með hvaða hætti 

námsmarkmið eigi að vera sett fram. Hvort þau skuli vera lausleg í sniðum 

eða nákvæm, hvort þau eigi að vera fá eða mörg og þar fram eftir götum. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort hæfniviðmið fyrir lykilhæfni í 

almennum hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011) séu tæmandi og fullkomin 

viðmið á þeirri hæfni, leikni og þekkingu sem nemendur ættu að hafa 

tileinkað sér hverju sinni. Það er vissulega mikilvægt að hafa að minnsta 

kosti lágmarks leiðarvísi um hverju stefnt er að, sér í lagi fyrir kennara, 

skólastjórnendur og þá sem annast námskrárgerð (Andri Ísaksson, 1983).  

Margir fræðimenn aðhyllast stefnu Ralph W. Tylers um atferlislega 

framsetningu námsmarkmiða (Andri Ísaksson, 1983). Til að mynda má nefna 

námskrárfræðingana Franklin Bobbitt og Benjamin S. Bloom. Kostur 

atferlislegra markmiða er sá að þau eru í eðli sínu skýr, nákvæm og tryggja 

að framfylgt sé samræmdum skala á þeirri hæfni sem nemendur eiga að 
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hafa tileinkað sér í kennslunni á ákveðnu aldurstímabili (Andri Ísaksson, 

1983). Samanber hæfniviðmið fyrir efnisflokkana fjóra í 23. kafla um 

skólaíþróttir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Einnig eru 

markmiðin góður leiðarvísir um kennsluna og síðast en ekki síst, raunsær 

mælikvarði við að meta námsárangur nemenda (Andri Ísaksson, 1983).  

Aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt atferlismarkmið í námskrárgerð og 

fundið þeim allt til foráttu. Þar má til dæmis nefna skoðanir Philp W. 

Jackson og Herbert Kliebard (Andri Ísaksson, 1983; Walker og Soltis, 2009). 

Sá síðarnefndi gagnrýnir Tyler á þeim forsendum að hugmyndir hans séu 

byggðar á þeirri aðferð að hægt sé að réttláta fyrirfram ákveðið val á 

markmiðum (Walker og Soltis, 2009). Kliebard telur að með því að höfða til 

nemenda gefist glæst tækifæri til að vega og meta þær staðreyndir sem í 

raun og veru skipta máli í skólastarfinu. Kliebard telur að ógerlegt sé að 

velja markmið út frá svokölluðum markmiðalista, og í ljósi þess að réttlæta í 

senn að þau markmið séu í senn mikilvægari en önnur. Kliebard bendir á að 

sú nálgun einkennist af þeim hugsunarhætti að þú veljir markmið út frá 

svokallaðri markmiðamælistiku, en ekki eftir eigin sannfæringu og vitneskju. 

Einnig gagnrýnir hann það sjónarhorn Tylers að reynsla nemenda sé 

fyrirfram ákveðin og skipulögð. Kliebard bendir á að reynsla er sérstök og 

ekki endilega fyrirsjáanleg niðurstaða af gagnvirku sambandi milli nemenda, 

kennara og umhverfis. Hann telur að athafnir, verkefni og heimavinna geti 

kannski verið ákveðin og skipulög en ekki reynsla nemenda. John Dewey er 

einn þeirra fræðimanna sem ekki telur mestu skipta að ná fram settu 

markmiði, heldur að læra af reynslunni sem skapast á leiðinni að settu 

markmiði (Walker og Soltis, 2009).  

Andri Ísaksson (1983) lýsir fjórum atriðum sem gagnrýnendur 

atferlismarkmiða hafi bent á. Í fyrsta lagi stuðla skoðanir þeirra að því að of 

miklum tíma og orku sé varið í utanbókarlærdóm og nám á einstökum 

smáatriðum. Í öðru lagi sé ólýðræðislegt að ákvarða nákvæmlega fyrirfram 

hvaða athafnir teljist fullnægjandi við mat á hæfni að námi loknu. Í þriðja 

lagi að margir kennarar telji ekki ástæðu til þess að skilgreina markmið 

atferlislega. Í fjórða lagi sé erfitt og tímafrekt að skilgreina á skýran og 

tæmandi hátt atferlismarkmið fyrir umfangsmikla námsþætti, námsgreinar 

og námssvið.  

2.2 Umbætur og stigvaxandi breytingar 

Walker og Soltis (2009) tala um tvö atriði sem valda breytingum í 

skólakerfinu, annars vegar stigvaxandi breytingar (e. increamental) og hins 

vegar umbætur (e. reform). Stigvaxandi breytingar er sú þróun sem alltaf er 
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til staðar í skólum. Þessi breyting krefst tíma og orku og getur verið 

krefjandi og streituvaldandi fyrir þá sem hlut eiga að máli. Þó svo að þessi 

þróun geti verið erfið er hún hluti af daglegu amstri í skólastarfi. Hins vegar 

geta umbætur geta virkað nánast eins og jarðskjálfti sem veldur titringi á 

meðan breytingin gengur yfir. Sumir tala um að þetta valdi truflun gagnvart 

hinni stöðugu þróun sem á sér stað. Umbætur, stórar sem smáar, eiga 

rætur að rekja til fleiri þátta en stigvaxandi breytingar. Þær geta átt uppruna 

sinn að rekja frá alls kyns hagsmunahópum, svo sem kennurum,                                                

skólastjórnendum, fræðimönnum, samtökum, trúarlegum og 

menningarlegum hópum, vísindamönnum og stjórnmálamönnum. Út frá 

skilgreiningu Walker og Jonas (2009) má líta á grunnþætti menntunar og 

Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011 sem dæmi um 

menntunarumbætur í skólastarfi (Walker og Soltis, 2009). Tyack og Cuban 

(2001) benda á að helsta markmiða menntunarumbóta sé að bæta 

menntun, með því að byggja nemendur vitsmunalega, félagslega og efla 

borgaralega vitund þeirra, en ekki að leggja megináherslu á góðar einkunnir. 

Umbætur geta virkað eins og vatn á myllu sumra kennara á meðan þær 

geta valdið öðrum hugarangri (Walker og Soltis, 2009). Þeir kennarar sem 

eru hlynntir ákveðnum umbótum, eins og þeim sem geta falist í 

grunnþáttum menntunar, telja umbæturnar vera ákjósanlegar fyrir 

nemendur og skólastarfið og upplifa gjarnan mikla ánægju við að taka þátt í 

þeim og sjá þær kristallast í starfinu (Walker og Soltis, 2009). Walker og 

Soltis (2009) tala um að kennarar geti öðlast faglega endurnýjun og náð að 

vaxa í starfi við að taka þátt í námskrárumbótum í samstarfi við aðra 

kennara. Hins vegar geta þær þvingað kennara til að þurfa að kenna eftir 

hugmyndafræði sem þeir eru mótfallnir. Það getur valdið togstreitu í starfi 

kennarans við aðra kennara, foreldra og skólastjórnendur (Walker og Soltis, 

2009). 

Algengur fylgifiskur umbóta eru aukin efnisgæði (Walker og Soltis, 2009). 

Umbætur geta aukið fjármagn inn í skóla og bætt aðbúnað, svo sem tölvur, 

tölvuhugbúnað, bætta kennsluaðstöðu, bækur eða önnur námstæki. Með 

umbótum getur einnig fylgt nýtt starfsfólk. Vert er þó að nefna að nýr 

aðbúnaður og nýtt starfsfólk getur valdið ágreiningi innan skólanna (Walker 

og Soltis, 2009).  

Tíminn sem skólastjórnendur og kennarar fá til að útvega og innleiða 

umbætur í starfið er oft af skornum skammti (Walker og Soltis, 2009). 

Fræðsla um umbætur, eins og til að mynda innleiðingu á nýrri Aðalnámskrá 

og grunnþáttum menntunar, getur verið afar tímafrekt verkefni. Það tekur 

tíma fyrir kennara að þróa nýtt námsefni og kennsluaðferðir. 
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Starfsmannafundir og starfsdagar eru því mikilvægur hluti af starfi kennara 

til að stilla saman strengi við innleiðingu á umbótum. Af umbótum fylgja oft 

efnisgæði og tækifæri, en einnig hættur og kröfur um aukinn tíma af hendi 

kennara og skólastjórnenda (Walker og Soltis, 2009). 

Áhrifamiklir þættir eru til staðar sem ráða því að kennsluaðferðir haldast 

óbreyttar þó svo að samfélögin og menntun breytist. Fullan (2001) bendir á 

að það séu þrír þættir sem huga þarf að við innleiðingu nýrra 

menntunarstefna. Í fyrsta lagi kallar ný menntunarstefna á að kennarar 

þurfi hugsanlega að endurskoða eða nota ný námsgögn, til dæmis nýja 

námskrá eða tækninýjungar. Í öðru lagi þarf kennari mögulega að leita nýrra 

aðferða við kennslu. Í þriðja lagi getur ný menntunarstefna hugsanlega 

breytt viðhorfi kennara.  

Algengustu mistök þeirra sem reyna að breyta menntun til betri vegar er 

að gera ekki ráð fyrir stofnunartregðu skóla (Tyack og Cuban, 2001). 

Menntaumbætur eru flókið og margbrotið ferli og því nauðsynlegt að 

hugsað sé um fleiri en einn þátt í einu (Fullan, 2001; Walker og Soltis, 2009). 

Nokkrir helstu áhrifaþættir, sem fræðimenn benda á að geti hindrað eða 

hvatt til breytingar í menntakerfinu eru stofnunartregða, 

bóknámstilhneiging, gæði nýjunga, aðgangur að upplýsingum, ytri 

stuðningur, stofnanamenning, mikilvægi skólastjórnenda, lykilhlutverk 

kennarans og kennsluaðferðir (Fullan, 2001; Svanborg R. Jónsdóttir, 2007; 

Walker og Soltis, 2009). Nýjungar í skólastarfi eru líklegri til að ganga vel ef 

þær hafa stuðning skólastjórnenda (Fullan, 2001; Svanborg R. Jónsdóttir, 

2007). 

2.3 Grunnþættir menntunar 

Menntastefnan sem birt er í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er reist 

á sex grunnþáttum menntunar, það er: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir grunnþættir 

eru starfshættir, inntak og umhverfi náms á öllum skólastigum og skulu vera 

hafðir að leiðarljósi við umfjöllun á námskrárgerð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Um grunnþætti menntunar í 

Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta og greinasviði: 

Grunnþættirnir eiga sér stoð, hver með sínum hætti, í löggjöf 

fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Einnig er sótt til 

annarrar löggjafar þar sem finna má ákvæði um menntun og 

fræðslu í skólakerfinu, svo sem í lögum um jafnan rétt og jafna 

stöðu kvenna og karla. Enn fremur er stuðst við stefnu 
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stjórnvalda í ýmsum málaflokkum, t.d. ritinu Velferð til 

framtíðar um áherslur í stefnu um sjálfbæra þróun. Einnig er 

tekið tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að, svo 

sem barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnu alþjóðlegra 

stofnana sem Ísland er aðili að. Þar má nefna stefnumörkun 

UNESCO um almenna menntun og um sjálfbæra þróun og 

stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi. Við 

mörkun stefnunnar sem birtist í skilgreiningu grunnþáttanna er 

einnig höfð hliðsjón af hugmyndum um fagmennsku kennara 

og reynslu úr þróunarstarfi í leikskólum, grunnskólum og 

framhaldsskólum í landinu. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 16) 

Grunnþættir menntunar byggjast á því viðhorfi að unnið sé bæði að 

samfélagslegum markmiðum og þeim markmiðum er varða menntun 

sérhvers nemanda. Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, 

umhverfi og náttúru. Með jafnrétti og lýðræði í fararbroddi er reynt að 

tryggja betra samfélag þar sem allir fá jöfn tækifæri til að mennta sig og lifa 

heilbrigðu lífi. Börn og ungmenni eiga að læra að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, til að geta bjargað sér í samfélaginu og starfað með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast um að skapa framtíðarsýn, það er að segja að 

nemendur öðlist vilja og getu til að taka virkan þátt í að viðhalda 

samfélaginu, þróa og breyta því til betri vegar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Það gefur auga leið að raunveruleg þróun í skólastarfi á sér ekki stað 

nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Betrumbæta má 

menntastefnu, skipulag, námsgögn og skólabyggingar, en ef breytingum er 

ekki framfylgt í skólum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í 

skólastarfi byggist því á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera 

hitann og þungann af skólastarfinu, það er skólastjórnendur og kennara 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.3.1 Grunnþættirnir í deiglu 

Grunnþættirnir eru háðir hver öðrum og tengjast innbyrðis í menntun og 

skólastarfi. Hver gunnþáttur hefur sín séreinkenni. Við innleiðingu 

grunnþátta menntunar í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er að 

mörgu að hyggja. Við skipulag hvers dags, viku, mánaðar og starfsárs skóla 

þarf að birta þá heildarsýn sem grunnþættirnir móta (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2013). Í Aðalnámskrá á áðurnefndu skólastigi 

eru eftirfarandi fyrirmæli um skólastarfið: 

Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af 

grunnþáttunum. Starfshættir og aðferðir, sem börn og 

ungmenni læra, eru undir áhrifum hugmynda sem fram koma í 

umfjöllun um grunnþættina. Vinnubrögð kennara og annarra, 

sem starfa í skólum, eiga að mótast af grunnþáttunum þannig 

að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi. 

Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig 

grunnþættirnir hafi sett mark sitt á nám, kennslu og leik og 

skólastarfið í heild. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, 17) 

2.3.1.1 Heilbrigði og velferð 

Heilbrigði byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan. Það ræðst af 

flóknu samspili einstaklings við umhverfi sitt og félagslegum 

kringumstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Samkvæmt 

skilgreiningu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health 

Organization, WHO) er heilbrigði fullkomin líkamleg, andlegr og félagsleg 

vellferð en ekki einungis fjarvera sjúkdóms eða hrumleika (World Health 

Organization, 1948).  

Skilningur á velferð tekur mið af þeirri menningu og gildum sem eru 

ráðandi í hverju samhengi og á hverjum tíma. Í ritröð grunnþátta 

menntunar um heilbrigði og velferð er velferð skilgreind sem samspil þriggja 

þátta, það er efnislegra, félagslegra og andlegra þátta. Efnislegir þættir 

velferðar snúa að ýmislegum efnislegum gæðum og möguleikum í daglegu 

lífi. Félagslegir þættir velferðar lúta að persónulegu tengslaneti, áhrifum og 

öryggi. Andlegir þættir snúast um þá velferð sem snýr að gildum, skynjun og 

reynslu (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013). 

Jákvæður skólabragur og heilsueflandi umhverfi eru hornsteinar í skólum 

til að stuðla að markvissum þroska og heilbrigði nemenda, óháð efnahag og 

aðstæðum (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Jafnframt þurfa 

skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skóla að vera meðvituð um 

hvað felist í heilsutengdum forvörnum og geta nýtt sér áreiðanlegar 

upplýsingar um þætti sem áhrif hafa á heilbrigði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Helstu áhersluþættir heilbrigðis og 

velferðar eru jákvæð og raunsönn sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 
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andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur 

á eigin tilfinningum og annarra (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). 

2.3.1.2 Sjálfbærni 

Í huga fólks er algengasti skilningurinn á hugtakinu sjálfbærni eða sjálfbær 

þróun (e. sustainable development) sá að í því felst að við skilum 

umhverfinu okkar til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við 

því (Sigrún Helgadóttir, 2013). „Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir 

umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, ekki 

bara í nútíma heldur og gagnvart komandi kynslóðum“ (Sigrún Helgadóttir, 

2013). Í Aðalnámskránni kemur fram að sjálfbærni snýst um samspil 

umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Jarðarsáttmálinn var kynntur á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun árið 2002. Hvatinn að samningnum voru staðreyndir um 

fátækt, eyðileggingu jarðar og lífríkis, mengun, útdauða tegunda og rýrnun 

auðlinda og náttúrugæða. Í beinu framhaldi af sáttmálanum ákvað 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að 2004–2014 yrði áratugur menntunar 

til sjálfbærrar þróunar og var það verkefni falið Menningarstofnuninni (e. 

UNESCO). Í sáttmálanum eru sextán grunngildi eða markmið sem snúa að 

því að fólk sýni náttúrunnii og lífríkinu virðingu og umhyggju og að stuðlað 

verði að félagslegu og efnahagslegu réttlæti, lýðræði og friði. „Fjórtánda 

grunngildi Jarðarsáttmálans er um menntun og kveður á um að samþætta 

inn í formlega menntun og símenntun þá þekkingu, lífsgildi og hæfni sem 

þörf er á fyrir sjálfbæran lífsstíl“ (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

 

Í Aðalnámskránni er umfjöllunin um sjálfbærnimenntun eftirfarandi: 

Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar 

sem sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, 

meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart 

hnattrænum áhrifum og jafnræði allra jarðarbúa; náttúru og 

umhverfi; lýðræði, mannréttindum og réttlæti; jafnrétti og 

fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnahagsþróun og 

framtíðarsýn. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

20)  
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2.3.1.3 Læsi 

Hefðbundinn skilningur á læsi hefur löngum verið tengdur við þá kunnáttu 

og færni sem fólk þarfnast til þess að geta fært hugsun sína í letur og skilið 

prentaðan texta. Skilningur á læsi í víðum skilning er sá að nemandi nái 

tökum á ýmsum táknkerfum og miðlum og að hann geti ráðið í ýmsar 

vísbendingar um hugsun og merkingu þeirra (Stefán Jökulsson, 2012). 

Ennfremur snýst læsi um samband orðanna við lífið sjálft, það sem við 

köllum raunveruleika og flest það sem við tökum okkur fyrir hendur (Stefán 

Jökulsson, 2012). 

Rannsóknir fræðimanna hafa breytt skilningi okkar á læsi. Þótt þeir séu 

ekki allir sammála um allt það sem flokkað er undir læsi má nefna nokkur 

atriði sem þeir hafa bent á: 

Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu 

orða í málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð 

hefð og er því ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og beitt 

óháð stað og stund, menningu og gildum. Læsi krefst skriffæra, 

efnis til að skrifa á og miðils, t.d. bókar, til að koma ritsmíðinni 

á framfæri og snýst því að hluta til um tæknimiðla og 

verkkunnáttu. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

16) 

Meginmarkmið læsis í skólastarfi er að nemendur séu virkir þátttakendur 

í að umskapa og umrita heiminn. Á þann veg að skapa eigin merkingu og 

bregðast á einstaklingsbundinn og skapandi hátt við því sem þeir lesa með 

hjálp táknkerfa, tækni og miðla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

2.3.1.4 Jafnrétti 

Jafnrétti snýst ekki eingöngu um stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, það 

er kynjaréttindi (Krístín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013). Jafnréttishugtakið er mun víðfeðmara og nær til 

margra þátta eins og aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar, litarháttar, 

lífsskoðunar, menningar, stéttar, trúarbragða, tungumála, ætternis og 

þjóðernis. Hugtakið jafnrétti er nátengt hugtökunum mismunun og misrétti, 

það er að segja jafnréttishugtakið gengur gegn allri mismunun og gerir ráð 

fyrir að allir fái sambærilega meðferð (Krístín Dýrfjörð o.fl., 2013). 

Í íslenskri stjórnskipun er fjallað um 65. grein stjórnarskrárinnar en þar 

segir: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 
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efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns 

réttar í hvívetna. (Alþingi, 1944).“ Vert er að nefna að Ísland hefur samþykkt 

ýmsa sáttmála sem lúta að mannréttindum, til að mynda 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála 

Evrópu og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þessir sáttmálar eiga það 

sameiginlegt að tryggi öllum réttindi án nokkurs manngreinarálits. Íslands er 

einnig aðili að Salamanca-yfirlýsingunni og Dakar- sáttmálanum, fyrir 

tilstuðlan Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Salamanca- 

yfirlýsingin fjallar um það að öll börn og unglingar eigi rétt á menntun og að 

skólum beri að taka tillit til sérþarfa þeirra. Dakar-sáttmálinn fjallar um 

menntun barna, meðal annars með tilliti til gæða menntunar, aðgengis og 

kynferðis (Krístín Dýrfjörð o.fl., 2013). 

Í Aðalnámskránni kemur fram að markmið jafnréttismenntunar eru að: 

Skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í 

skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag 

jafnréttis og réttlætis. Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna 

skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum 

þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að 

greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og 

forréttinda annarra. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, 21-22) 

2.3.1.5 Lýðræði- og mannréttindi 

Í lýðræðisríki taka einstaklingar virkan þátt í að móta samfélagið og taka 

afstöðu til siðferðilegra álitamála (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Um lýðræði og mannréttindi segir í Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennum hluta og greinasviði í kafla 2.1.3: 

Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi og ráða 

öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega. Forsenda 

lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem 

gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa 

áhrif á það nær og fjær. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði 

barna og ungmenna felur bæði í sér virðingu fyrir 

mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og 

þroskamöguleikum. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, 21) 
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Í lýðræði- og mannréttindamenntun eru viðhorf, gildismat og siðferði 

ríkjandi þættir og jafnframt að þau atriði fléttist saman við aðra grunnþætti 

menntunar (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013). 

Lýðræði- og mannréttindamenntun byggist einnig á gagnrýnni hugsun og 

ígrundun um grunngildi samfélagsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið af 

því að nemendum bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Því er mikilvægt 

að börn og ungmenni læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar 

að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir manngildum 

nemenda. Þeir eiga að fá að læra til lýðræðis með því að læra um lýðræði í 

lýðræði (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013). 

2.3.1.6 Sköpun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta og greinasviði (2013) er fjallað 

um sköpun á blaðsíðu 24. Þar kemur meðal annars fram að sköpunarþrá eigi 

rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðli að frumkvæði einstaklings. 

Einnig segir um að sköpun byggist á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem 

opni nýja möguleika, því skipti sköpunarferlið ekki síður máli en 

afraksturinn. Segja má að nám eigi sér stað þegar einstaklingur skapar sér 

nýja þekkingu með því að vinna með áreiti og tengja það við fyrri þekkingu. 

Sama má segja um sköpun, þegar farið er út fyrir mengi hins þekkta og þar 

með aukið við eigin þekkingu og leikni. Sköpun er nátengd listum og 

listnámi en grunnþátturinn sköpun er hinsvegar ekki bundinn við 

námsgreinar og námssvið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

ritröð um grunnþátt menntunar um sköpun kemur fram að: 

Sköpun felur í sér áskorun, spennu og leit. Sköpun færir sér í 

nyt eða brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi, gengur 

gegn vanahugsun og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar 

hugmyndir. Sköpun byggist á uppgötvun, gagnrýninni hugsun, 

rannsókn og ótal aðferðum sem sífellt opna nýjar leiðir. Þess 

vegna skiptir sköpunarferlið ekki minna máli en afrakstur 

verksins. Sköpun hagnýtir hugmyndir og kveikir nýjar. 

Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast oft af 

sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð er 

æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. Ígrundun, leikur, listir 

og sköpun fléttast saman við eða styðja allar greinar og 

grunnþætti náms. (Stefán Jökulsson, 2012)  
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Samkvæmt Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna er markmið 

listamenntunar fjórþætt. Í fyrsta lagi að leggja áherslu á rétt allra til 

þátttöku í menntun og menningu. Í öðru lagi að þróa hæfileika hvers og eins 

nemanda. Í þriðja lagi að betrumbæta gæði menntunar. Í fjórða lagi að efla 

eða samþykkja tjáningu af menningarlegum fjölbreytileika (UNESCO, 2006). 

Með sköpun að leiðarljósi í skólastarfinu er stuðlað að fjölbreyttu og 

kraftmiklu skólastarfi þar sem nemendur eru búnir undir að takast á við 

framtíð sem er óráðin og flókin en full af ókönnuðum og spennandi 

möguleikum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012). Sköpun stuðlar að ígrundun og andríki, persónulegum 

þroska og sveigjanleika í námi. Vinnubrögð sem einkennast af 

sköpunargleði, frumkvæði og frumleika, t.d. vinnubrögð í listsköpun og 

vísindum, er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. Einnig er leikur 

mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og 

ungmenna getur notið sín (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.3.2 Tengsl grunnþáttanna 

Sex grunnþættir menntunar eru kjarni í núgildandi menntastefnu. Þeir 

tengjast í menntun og skólastarfinu og eru hver háðir öðrum. 

Grunnþættirnir hafa sín sérkenni þó að þeir séu samtvinnaðir. 

Grunnþátturinn heilbrigði og velferð tengist öðrum grunnþáttum 

menntunar með ýmsu móti. „Til að mynda telst það til mannréttinda að 

hver og einn fái notið heilbrigðis og velferðar og að unnið sé gegn misrétti 

og ofbeldi af hvaða toga sem er í öllu skólastarfi“ (Margrét Héðinsdóttir 

o.fl., 2013). Án jafnréttis, lýðræðis og mannréttinda er ekki hægt að tryggja 

að núlifandi og komandi kynslóðir fái tækifæri til þess að njóta 

heilsusamlegs lífs og verða sjálfbærar á eigin heilsu. Læsi tengist heilbirgði 

og velferð sterkum böndum. Mikilvægt er að þekkja eigin líkama og bera 

skynbragð á eigin heilsu, geta tjáð sig og vera fær um að afla sér þekkingar 

og færni sem eflt getur eigin heilsu og vellíðan. Læsi og sköpun eru byggð á 

ígrundun og greinandi hugsun sem hjálpa við nám og þroska, heilbrigði og 

velferð ævina á enda (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). 

Til að geta stuðlað að sjálfbærni er mikilvægt að vera læs á náttúruna og 

samfélagið (Sigrún Helgadóttir, 2013). Fólk þarf að upplifa, skoða og skilja 

umhverfi sitt. Forsenda þess að fólk vilji vernda náttúruna er að það fái 

kynni á henni. Rofin tengsl manna við náttúruna geta verið hættuleg vegna 

þess að við missi fólk skynjun á því að við erum háð náttúrunni (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). Óhugsandi er að stuðla að mannréttindum og jafnrétti 
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án þess að leitað sé sjálfbærna lifnaðarhátta og jafnvægis í þróun samfélags 

og náttúru. Í því samhengi má benda á umhverfisvanda jarðar, misskiptingu 

jarðargæða og óréttlæti svo sem fátækt. Sjálfbærni verður ekki náð nema 

efnahagskerfum heimsins verði bylt. Það er að segja að hagur þjóða sé ekki 

metinn eftir því hvort þær búi við hagvöxt eða ekki. Slæm umgengni um 

náttúruna dregur ekki úr hagvexti þegar til skemmri tíma er litið. Til að 

stuðla að heilbrigði og velferð þurfum við að búa í heilbrigðu umhverfi með 

fjölbreyttu lífríki þar sem er hreint loft, vatn og næring (Sigrún Helgadóttir, 

2013). „Mannkyn nú þarf að beita sköpunargáfu sinni, hugviti og færni sem 

aldrei fyrr og finna út hvernig best megi vinna með náttúrunni og í takt við 

lögmál hennar, ekki síst lögmálið um takmarkaðan vöxt og endurnýtingu og 

endurvinnslu hringrása“ (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Ljóst er að jafnrétti tengist öllum hliðum mannlegs lífs. Án jafnréttis er 

ekki hægt að stuðla að lýðræði og mannréttindum, og öfugt. Sjálfbærni 

byggist á samvinnu og þátttöku allra, því er mikilvægt að jafnrétti og 

lýðræði séu í hávegum höfð til að stuðla að því að samfélag getur verið 

sjálfbært til frambúðar. Í samfélagi þar sem jafnréttis er gætt fá allir 

tækifæri til sköpunar. Stuðlað er að almennu læsi í sem víðasta skilningi og 

leitast við að tryggja heilbrigði og velferð allra einstaklinga og 

þjóðfélagshópa (Krístín Dýrfjörð o.fl., 2013). 

Ekki er hægt að stuðla að virku lýðræði án læsis á hvers konar táknkerfi 

og samskiptakerfi samfélagsins (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2013). Til að tryggja mannréttindi allra þarf að stuðla að 

heilbrigði og velferð hvers og eins og baráttu gegn mismunun og hvers 

konar ofbeldi. Þar með talið að hugsað sé um jafnrétti þjóðfélagshópa þar 

sem, borin er virðing fyrir umhverfinu, stuðlað að ábyrgð og réttlæti og 

heilbrigðum og lýðræðislegum vinnubrögðum. Ekki aðeins í nútímanum 

heldur einnig gagnvart komandi kynslóðum. Lýðræði og mannréttindi ná 

einnig til sköpunar með þeim hætti að allir fái tækifæri til að beita 

gagnrýnni hugsun, ígrundun, vísindalegu viðhorfi og lýðræðislegu gildismati 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013). 

Sköpun myndar samfellu með hinum grunnþáttunum í skólastarfinu. Til 

að mynda er gagnrýnin hugsun lykilþáttur í læsi og sköpun. Hvað varðar 

gagnrýna hugsun tengjast þessir grunnþættir einnig lýðræði og 

mannréttindum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Í dag stöndum við 

frammi fyrir ýmsum áskorunum, svo sem mengun, ofneyslu, orkuþörf, 

átökum, hráefnisskorti, misrétti, siðferðilegum álitamálum sem tengjast 

nýrri tækni, fátækt og þjóðflutningi. Erfitt er að leysa þann vanda án 

skapandi hugsunar, en hún snýst ekki einvörðungu um eitthvað nýtt og 
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frumlegt heldur hagnýtingu þess sem fyrr er (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Með sköpun að leiðarljósi má ýta undir 

jafnrétti kynja eða annarra þjóðfélagshópa, stuðla að heilbrigðara lífi og 

hvetja til virkrar þátttöku í mótun samfélagsins (Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2012).  

2.3.3 Grunnþættirnir í skólaíþróttum og íþróttum í framhaldsskóla 

Grunnþættir menntunar eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, 

samskiptum innan skólans og skólabrag. Þeir eiga að koma fram í inntaki 

námsgreina eða námssviða, þar með talið í skólaíþróttum í grunnskólum og 

í íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í grein sem birtist eftir Janus Guðlaugsson (2012) í Uppeldi og menntun 

ræðir greinarhöfundur um hvernig grunnþættir menntunar gætu myndað 

samfellu í skólaíþróttum. Hann talar um að við fyrstu sýn sé heilbrigði og 

velferð sá grunnþáttur sem standi skólaíþróttum einna næst. Janus bendir á 

að megináhersla skólaíþrótta sé að samræma skýr skilaboð helstu 

heilbrigðistofnana heims að auka beri vægi heilsuuppeldis og heildrænar 

nálgunar á sviði heilsueflingar og forvarna meðal barna og unglinga (Janus 

Guðlaugsson, 2012). 

Vart er að finna áhrifaríkari leið til að ná bættri heilsu og velferð en 

aukna hreyfingu (Kristján Þór Magnússon, 2012; Rowland, 2012). Það eitt og 

sér ætti að nægja sem rök að færa sterk rök fyrir því að hreyfingu ætti að 

flétta enn betur inn í hið almenna skólastarf og gera hana að enn 

sjálfsagðari þætti í daglegu lífi barna, unglinga og ungs fólks en nú er 

(Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson 

og Erlingur Jóhannsson, 2011). 

Janus Guðlaugsson nefnir í áðurnefndri grein að læsi og sjálfbærni hafi 

sterka tengingu við heilsurækt. Börn og unglingar eigi að læra að vera 

meðvituð um það hvað sé æskileg og óæskilegt eigin heilsu, með öðrum 

orðum að vera læs á eigin heilsu. Einstaklingar þurfi að öðlast kunnáttu og 

leikni fyrir að geta útbúið eigin áætlun í heilsurækt. Þeir þurfi að vera færir 

um að bjarga sér sjálfir og öðlast grunnþekkingu á heilsurækt, bæði í því 

sem lýtur að skipulagningu æfinga, ákefð til dæmis á hlaupaæfingu, tíðni 

æfinga og tímalengd. Þannig tvinnist læsi og sjálfbærni saman (Janus 

Guðlaugsson, 2012). 

Í greinanámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um að útikennsla í 

skólaíþróttum gefi gott tækifæri til að tengja heilsuuppeldi við sjálfbærni í 

lifnaðarháttum. Með útikennslu gefist tækifæri til að nýta öll skynfæri með 
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því að tengja viðfangsefni ýmsum þáttum námssviða og námsgreina 

samhliða hreyfiþjálfun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Nemendur eiga að fá jöfn tækifæri til þátttöku í líkams- og heilsurækt í 

skólum, þannig er stuðlað að jafnrétti til náms. Einnig skal taka mið af 

einstaklingsbundnum þörfum nemenda og áhugamálum þeirra til að hvetja 

þá til hreyfingar og heilbrigðis (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Í skólaíþróttum gefst tækifæri við margvísleg verkefni til að iðka 

lýðræðisleg vinnubrögð og þannig að nemendur læri um lýðræði í lýðræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Þeir sem þurfa á markvissri hreyfingu að halda eru oft á tíðum einstaklingar 

sem hafa ekki mikinn áhuga á skólaíþróttum eða hafa slaka hreyfigetu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þeir komast ekki í skólaliðið 

í fótbolta vegna slakrar hreyfigetu eða í Skólahreysti vegna þrekleysis. Því er 

mikilvægt að skólastjórnendur og kennarar sjái sér leik á borði að efla 

hreysti, heilsu og velferð allra einstaklinga til heilsusamlegra athafna á 

daglegum grundvelli. Þeir sem koma að kennslu þurfa að fylgja þeirri 

hugsjón að skóli eigi að vera vettvangur og aflvaki heilsueflingar frá fyrsta 

degi í fyrsta bekk til þess síðasta í tíunda bekk. Skólastarfið eigi að 

skipuleggja á forsendum nemenda en ekki tiltekinna náms- eða 

íþróttagreina. Hægt sé að ná þessu markmiði á ýmsan hátt en þungamiðjan 

geti aldrei orðið keppni í gegnum íþróttagreinar (Janus Guðlaugsson, 2012). 

2.4 Skólaíþróttir 

Í 23. kafla um skólaíþróttir í greinanámskrá grunnskóla 2013 er fjallað um 

menntagildi og megintilgang skólaíþrótta, hæfniviðmið við lok 4. 7. og 10. 

bekk, kennsluhætti og námsmat.  

Í kaflanum um skólaíþróttir kemur fram að námsgreinin gegni veigamiklu 

hlutverki í heilsuuppeldi og heilsurækt nemandans allan grunnskólann. Þar 

segir meðal annars: 

Með áherslu á daglega hreyfingu og markvissa hreyfiþjálfun, er 

lagður grunnur að heilsu og velferð nemenda til lífstíðar. Fræða 

skal nemendur um hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa öruggt 

umhverfi sem hvetur alla til hreyfingar. Tekið er mið af þessu í 

íþróttakennslu og öllu öðru skólastarfi. Í skólaumhverfi skal á 

sama hátt stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og 

góðu framboði á fjölbreyttum mat. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 182) 
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Einnig kemur fram að mikilvægt er að leggja fyrir nemendur verkefni 

sem efla líkamlega þætti svo sem þol til að takast á við langtíma álag, 

líkamsstyrk til að takast á við hámarksátök og kyrrstöðuálag, liðleika sem 

tekur til hreyfanleika og hreyfivíddar í liðamótum. „Skólaíþróttir eru 

mikilvæg námsgrein til að skapa börnum og ungmennum aðstæður til 

heilbrigðra lífshátta, efla færni þeirra í samskiptum, auka þrek, byggja upp 

sjálfsmynd, styrkja ákvarðanatöku, kenna markmiðasetningu og 

streitustjórnun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

sundkennslu er gott tækifæri fyrir kennara að styrkja sjálfsmynd nemenda 

og auka sjálfsöryggi þeirra í vatni. Við sundkennslu má auðvaldlega tengja 

umræðu um hreinlæti, líkamlega umhirðu, fræðslu um kynímyndir og 

staðalmyndir við umræðu um einelti og annað ofbeldi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Á blaðsíðu 183 í fyrrnefndum kafla er fjallað um mikilvægi þess að 

nemendur læri að taka ákvarðanir um eigið heilbrigði og öðlist skilning á 

þeim áhrifum sem menning, fjölmiðlar og tæki geta haft á heilsu þeirra og 

líðan. „Það er mikilvægur liður í að þeir verði gagnrýnir og meðvitaðir 

neytendur. Upplýsingatækni nýtist í þessu sambandi vel í skólaíþróttum þar 

sem nemendur fá tækifæri til að afla sér upplýsinga, leggja mat á þær og 

nýta við verkleg verkefni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í 23. kafla um skólaíþróttir eru sett hæfniviðmið um á hæfni sem stefnt 

er að og meginþorri nemenda ætti að geta náð við lok 4., 7. og 10. bekkjar. 

Hæfniviðmiðin eru sett fram undir fjórum efnisflokkum: Líkamsvitund, leikni 

og afkastageta mynda þann fyrsta, síðan félagslegir þættir, þá beiting 

þekkingar varðandi heilsu og að lokum öryggisþættir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Um kennsluhætti í skólaíþróttum segir í 23. kafla um skólaíþróttir: 

Kennslu- og aðferðafræði skólaíþrótta, þar með talið 

skólasund, snýst um að koma til móts við þarfir nemenda sem 

eru að vaxa úr grasi á viðkvæmu en breytilegu vaxtarskeiði. Til 

að slíkt megi takast skal sérstaklega hugað að líkamlegri virkni 

hvers og eins í kennslutímum þó að aðrir þættir, eins og 

fræðileg innlögn, fléttist inn í kennsluna. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 186).   

Kennsluhættir í skólaíþróttum eru mismunandi eftir aldri og þroska 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Fyrstu skólaárin 

hafa börn yfirleitt mikla hreyfiþörf, leikgleði og eðlislæga forvitni sem knýr 
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þau áfram í könnun á umhverfi sínu. „Skynhreyfileikir, hlutverkaleikir, 

hlaupaleikir og markvissar æfingar sem efla skynfæri líkamans og bæta gróf- 

og fínhreyfingar eiga að skipa stóran sess í skólaíþróttum fyrstu skólaárin“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Um kennsluhætti á miðstigi, 5. til 7. bekk, er aukin áhersla lögð á 

heilsuuppeldi, líkamsvitund og upplifun nemandans á umhverfi sínu með 

kennslu utandyra og útivist. „Samhliða verklegri kennslu skal á markvissan 

hátt auka þekkingu nemenda á gildi hreyfingar til heilsuræktar og eigin mati 

á stöðu sinni. Áhersla skal einnig aukin á öryggisþætti og viðbrögð við 

slysum í íþróttum og við sundiðkun“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Um kennsluhætti á unglingastigi kemur fram að nauðsynlegt er að 

tengja skólaíþróttir í auknum mæli við fræðilega umfjöllun um 

markvissa ástundun heilsuræktar, hollra lífshátta og þjálfa nemendur 

í því að taka ábyrgð á eigin heilsu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). „Tenging við þekkingu nemenda á 

byggingu og virkni líkamans skapar hér grunn sem nemandinn byggir 

á. Bjóða skal nemendum fjölbreytta þjálfun sem nær til alhliða 

heilsuræktar, almenningsíþrótta og íþróttagreina og gera þá sem 

mest sjálfstæða við eigin þjálfun“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í þessu samhengi læra nemendur 

að vera sjálfbærir á eigin heilsu með því að bera ábyrgð á eigin heislu, 

vera færir um að bjarga sér sjálfir og öðlast grunnþekkingu í líkams- 

og heilsurækt.  

Megintilgangur námsmats í íþróttakennslu er að afla upplýsingar um 

nemendur sem hjálpa þeim við námið og hvetja þá til að leggja sig fram. 

Námsmat á að vera haft að leiðarljósi við skipulag náms. Mikilvægt er að 

íþróttakennarar nýti sér fjölbreyttar aðferðir við námsmatið enda er hægt 

að meta árangur á fjölbreyttan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í kafla 9 í Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennum hluta og greinasviði (2013) kemur fram að með námsmati er 

fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfnisviðmiðum 

Aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og 

metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda.  
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2.5 Skólaheilsa 

Margir eru þeirrar skoðunar að líkamsástandi barna og unglinga hafi 

hnignað á síðustu áratugum með tilliti til þreks, sökum ónógrar hreyfingar, 

óhóflegar kyrrsetu og óæskilegs hlutfall líkamsfitu (Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Erlingur Birgir Richardsson, Kári Jónsson og Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, 2012; Tomkinson og Olds, 2007). Ofþyngd barna og unglinga er 

sýnilegt vandamál í samfélaginu, en hreyfingarleysi og óhófleg orkuinntaka 

er áhrifavaldur í þróun óæskilegrar fitusöfnunar (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 

2013; World Health Organization, 2012).  

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni er áætlað að 170 milljónir 

barna yngri en 18 ára séu í ofþyngd. Talið er talið að ofþyngd hafi þrefaldast 

í sumum löndum í heimsins síðan árið 1980. Offita er almennt talin ein 

alvarlegasta heilsufars áskorunin í upphafi 21. aldar (World Health 

Organization, 2012). Samkvæmt rannsóknum eru einstaklingar með háan 

líkamaþyngdarstuðul (e. body mass index, BMI) líklegri en aðrir til að fá 

sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, áunna sykursýki og ýmiss 

krabbamein (World Health Organization, 2012). Þessir sjúkdómar heyra til 

langvarandi sjúkdóma (e. noncommunicable diseases), sem valda langtíma 

heilsuleysi og ótímabærum dauðsföllum (World Health Organization, 2012).  

Með markvissari hreyfingu og hollu líferni er hægt að vinna gegn 

áhættuþáttum langvinnra sjúkdóma, en þeir eru orsök 86% allra dauðsfalla í 

Evrópu og helsta ógn samtímans við efnahagslega og félagslega framþróun 

á þessari öld (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012). Langvinna 

sjúkdóma má rekja til óheilbrigðs lífsstíl, eins og til dæmis óholls mataræðis, 

offitu, tóbaksreykinga, ofnotkun áfengis og hreyfingarleysis. Helstu tegundir 

langvinnra sjúkdóma eru hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki, krabbamein 

og lungnasjúkdómar (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012).  

2.5.1 Íþróttir, líkams– og heilsurækt 

Ábyrgðin varðandi lýðheilsu landans er ekki eingöngu yfirvalda í 

heilbrigðismálum heldur samfélagsins alls, þar með talið stjórnvalda, 

opinberra aðila, hagsmunasamtaka og einkageirans (Karl Andersen og 

Vilmundur Guðnason, 2013). Stefnumörkun sem á sér stað á sviði 

menntamála, efnahagsmála, verslunar og þjónustu hefur bein eða óbein 

áhrif á þróun langvinnra sjúkdóma í samfélaginu. Til dæmis þegar 

niðurskurður til menntamála leiðir til þess að kennsla skólaíþrótta og íþrótta 

í framhaldsskóla er skert í námskrá grunn- og framhaldsskólum (Karl 

Andersen og Vilmundur Guðnason, 2013). Í almennum hluta Aðalnámskrár í 

framhaldsskóla kemur fram um ákvæði 10.4:  
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Framhaldsskólar skulu skipuleggja námsbrautir þannig að allir 

nemendur 18 ára og yngri stundi íþróttir, líkams- og heilsurækt. 

Jafnframt skulu framhaldsskólar skipuleggja námsbrautir 

þannig að nemendum gefist kostur á að taka íþróttaáfanga á 

hverri önn. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 54). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að íþróttir, líkams- og 
heilsurækt er eina námssviðið eða námsgreinin sem fær svonefnda 
aldursviðmiðun við 18 ára aldur. Með öðrum orðum að nemendur hafa val 
um hvort þeir taka þátt í íþróttum, líkams- og heilsurækt eftir 18 ár aldur. 
Spyrja má sig hvort þessi stefna fáist samrýmst þeim áherslum sem fram 
koma um grunnþáttinn heilbrigði og velferð í námskránni. Í kafla 5 í 
námskránni um grunnþætti menntunar og lykilhæfni kemur fram að 
framhaldsskólar skuli gera grein fyrir því hvernig grunnþáttum er sinnt og 
leggja mat á sýnileika þeirra og innleiðingu í innra mati skólans. Gengið er út 
frá því að lykilhæfni og grunnþættirnir eiga að tvinnast saman og verða að 
leiðarljósi við í öllu starfi framhaldsskóla, starfsumhverfi og skólabrag sem 
og nám og kennslu allra námsáfanga. Einnig kemur fram að við umsókn um 
staðfestu námsbrautalýsinga sé skólum skylt að gera grein fyrir hvar og 
hvernig grunnþáttum og lykilhæfni sé sinnt (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Um grunnþáttinn heilbrigði og velferð kemur fram í Aðalnámskrá 
framhaldsskóla (2011) að skólar eiga að skapa ungmennum aðstæður til 
heilbrigðra lífshátta, skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi. 
Skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skóla þurfa að vera 
meðvitað um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og geta nýtt sér 
áreiðanlegar upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á heilbrigði. Í 
Aðalnámskrá framhaldsskóla segir nánar tiltekið um heilbrigði og velferð: 

Í skóla, sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og markvisst 

hreyfiuppeldi, er lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og 

félagslegri velferð til lífstíðar. Veita þarf fræðslu um hreyfingu, 

efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem hvetur alla til 

hreyfingar. Taka þarf mið af þessu í íþróttakennslu og öllu öðru 

skólastarfi. Í skólaumhverfinu þarf á sama hátt að stuðla að 

heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu framboði á 

fjölbreyttum mat. Leggja þarf áherslu á uppeldis- og félagslegt 

gildi máltíða meðal annars með því að gefa nægan tíma til að 

nærast. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 21) 

Athyglisvert ákvæði um íþróttakennslu í framhaldsskóla má finna í hluta 

16.1.1:  
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Nemendur sem stunda umfangsmikla líkamsþjálfun á vegum 

sérsambands og/eða íþróttafélags undir stjórn sérmenntaðs 

þjálfara, íþróttafræðings eða kennara, samhliða námi í 

framhaldsskóla, geta óskað eftir því að skólameistari veiti þeim 

undanþágu frá vissum áföngum eða áfangahlutum í íþróttum, 

líkams- og heilsurækt. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, 54) 

Varðandi síðastgreint er þarft að velta fyrir sér hvort sérmenntaðir 

þjálfarar séu í stakk búnir að kenna nemendum um grunnþætti menntunar 

og heilsu í víðum skilningi. Íþróttakennarar í dag hafa lokið fimm ára 

háskólanámi í íþrótta- og kennslufræðum til að hljóta kennsluréttindi. 

Meðal annars fá þeir kennslu á sviði almennrar og sérhæfðrar kennslufræði, 

þjálfunarlífeðlisfræði, líffærafræði, lífeðlisfræði, næringarfræði og ekki síst í 

rannsóknum á sviði heilsu- og næringar (Janus Guðlaugsson, 2012).  

Janus Guðlaugsson (2012) telur hlutverk skólakerfi landsins ásamt 

íþróttakennurum eða kennaramenntuðum íþróttafræðingum að hlúa að 

lýðheilsu Íslendinga með umgjörð sem efli heilsu einstaklingsins í samfélagi 

við aðra. Jafnframt telur hann að þessir aðilar þurfi að opna augun fyrir 

fjölþættum möguleikum heilsuuppeldis, færa þau til bókar með nýrri nálgun 

og samþættingu við grunnþætti menntunar og aðrar námsgreinar. 

2.5.2 Þættir sem efla og hindra hreyfingu 

Áhugavert er að velta fyrir sér af hverju sumir einstaklingar stundi mikla 

hreyfingu á meðan aðrir eru í mikilli kyrrsetu og hreyfa sig lítið. Þrír þættir 

gegna veigamiklu hlutverki um í hve miklum mæli fólk hreyfir sig. Þessir 

þættir eru heildar umhverfi (e. macro enviroment), nærliggjandi umhverfi 

(e. micro enviroment) og einstaklingsbundnir þættir (e. individual factors). 

Að auki ber að nefna þætti sem ekki er hægt að stjórna, svo sem gen, kyn, 

aldur, veðurfar og landfræðilegt svæði (mynd 2). 

Þættir í fjær umhverfinu varða félagshagfræðilegar aðstæður, það er 

mörk hins félagslega og hagfræðilega, menningarlegar og umhverfislegar 

aðstæður (World Health Organization, 2006). Félagshagfræðilegar 

aðstæður geta haft áhrif á hreyfingu með margvíslegum hætti. Þátttaka í 

hreyfingu í frítíma hefur tilhneigingu til að vera tengd félagslegri stöðu. Þeir 

sem eru fjárhagslega verr settir hafa oft minni frítíma, ekki jafn góðan 

aðgang að tómstundaaðstöðu eða búa í umhverfi sem ekki hvetur til 

hreyfingar. Ótti foreldra við ýmsar ógnir í samfélaginu, svo sem bílaumferð, 

getur komið í veg fyrir að þeir leyfi börnum sínum að ganga eða hjóla í 
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skólann eða leika sér úti (World Health Organization, 2006). Með tilkomu 

grunnþátta í Aðalnámskrá er reynt að jafna þennan mun. Skólar eiga að 

gæta þess að hver og einn fái notið heilbrigðis og velferðar óháð félagslegri 

stöðu (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013).  

Nánasta umhverfi, það er umhverfi sem einstaklingar búa og vinna í, 

hefur rík áhrif á aðgengi okkar til að þátttöku í daglegri hreyfingu (World 

Health Organization, 2006). Sem dæmi má nefna skólaumhverfið, aðgengi 

að göngu- og hjólastígum, almenningsgarða og bílaumferð. Félagslegur 

stuðningur frá samfélagi og bæjarfélögum getur ýtt undir daglega hreyfingu. 

Sem dæmi má nefna frístundakortið sem Reykjavíkurborg úthlutar 

ungmönnum til að taka þátt í uppbyggilegu frístundastarfi, óháð efnahag og 

félagslegum aðstæðum. Einnig má nefna styrki sem stéttarfélög úthluta 

starfsmönnum til heilsuræktar. Þættir í nánasta umhverfi geta einnig ýtt 

undir kyrrsetu okkar, þar með talið lyftur og rúllustigar á 

almenningsstöðum. Að velja bíl sem fararmáta er mjög vinsæll valkostur hjá 

ungum sem öldnum einstaklingum á 21. öldinni, sem hefur þær afleiðingar 

að ungmenni, foreldrar og aldraðir fái minni daglega hreyfingu (World 

Health Organization, 2006). 

Þátttaka í athöfnum sem ekki krefjast mikillar hreyfingar hefur aukist, 

þar sem börn eyða auknum tíma utan skóla í að horfa á sjónvarp, spila 

tölvuleiki eða vafra um á veraldarvefnum. Einnig geta viðhorf til hreyfingar 

skipt máli og haft teljandi áhrif á það hversu mikið einstaklingar hreyfa sig. 

Þess má geta að sum ungmenni hafa neikvæð viðhorf gagnvart ákveðinni 

hreyfingu, svo sem að ganga, hjóla eða dansa (World Health Organization, 

2006).  

Vissir sálfræðilegir þættir hafa áhrif á hvernig lífsstíl við temjum okkur. 

Einstaklingsbundnir sem taldir eru ýta undir hreyfingu eru: Trú á eigin getu, 

vilji til að hreyfa sig, ánægja af því að stunda líkamsrækt, hvernig skynjun á 

eigin heilsu er háttað og þrek, eigin hvatning, félagslegur stuðningur, 

væntingar á gagnsemi hreyfingar og skilningur á gagnsemi hennar (World 

Health Organization, 2006). Einstaklingar eru ekki jafn líklegir til að stunda 

reglulega líkamsrækt ef þeir telja margar hindranir geta staðið í vegi fyrir 

því. Þær hindranir sem draga úr hreyfingu eru margs konar, svo sem: 

Tímaskortur, skynjun einstaklings að hann sé ekki svokölluð íþrótta- 

manneskja, vangaveltur um eigið öryggi, orkuleysi eða að velja frekar að 

slappa af í eigin frítíma, og að halda því ranglega fram að viðkomandi hreyfi 

sig nægilega mikið (World Health Organization, 2006). 
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2.5.3 Staða á líkamlegu atgervi ungmenna erlendis 

Allsherjagreining eftir Tomkinson og Olds (2007) á að þreki barna og 

unglinga, 6–19 ára, í 27 löndum á árunum 1958–2003, sýnir að það hafi 

hnignað um -0,36% fyrir hvert ár á þess 45 ára tímabili. Önnur 

allsherjagreining eftir Tomkinson fyrir sama aldurshóp og tímabil sýnir 

aukinn árangur barna og unglinga í afkastatengdum prófum í krafti og 

snerpu. Rannsóknin sýndi að kraftur jókst, um 0,03% og snerpa um 0,04% 

fyrir ár hvert á 45 ára tímabili (Tomkinson, 2007). Norsk rannsókn á 

líkamlegu atgervi 18 og 19 ára norskra pilta frá árunum 1980 til 1985 og 

2002 sýnir að súrefnisupptaka (e. VO₂max) þeirra hafi lækkað um 8%. Einnig 

hefur líkamsþyngd þeirra aukist um 7% og svonefndur BMI 

líkamsþyngdarstuðull um 8% (Dyrstad, Aandstad og Hallen, 2005). Könnun á 

hreyfingu 11, 13 og 15 ára ungmenna víðsvegar í Evrópu, árin 2001–2002, 

sýnir á að 31% þeirra hreyfir sig ekki nægilega mikið til að uppfylla viðmið 

samkvæmt almennum hreyfiráðleggingum barna og unglinga (World Health 

Organization, 2006). 

 

 

Mynd 2. Þættir sem hafa áhrif á daglega hreyfingu okkar (World Health 
Organization, 2006). 
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2.5.4 Staða á líkamlegu atgervi ungmenna hér á landi 

Á fræðasviði sem tengist lýðheilsu benda rannsóknir til að hreyfing barna og 

unglinga nái ekki almennum hreyfiráðleggingum (Kristján Þór Magnússon 

o.fl., 2011; Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012; World Health 

Organization, 2006). Samkvæmt hreyfiráðleggingum eiga börn og unglingar 

að hreyfa sig minnst 60 mínútur daglega. Hreyfingin á bæði að vera 

miðlungserfið og erfið. Samkvæmt skilgreiningu er miðlungserfið hreyfing 

3–6 MET, en hreyfing yfir 6 MET er skilgreind sem erfið. Vert er að nefna að 

eitt MET jafngildir orkunotkun í hvíld (Lýðheilsustöð, 2008; World Health 

Organization, 2006).  

Á Íslandi var gerð rannsókn þar sem hreyfing 9 og 15 ára íslenskra barna 

var könnuð með marmið lýðheilsu að leiðarljósi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sem náði til 338 barna og unglinga sýndu að 5% 9 ára 

barna uppfylltu hreyfiráðleggingar varðandi meðalerfiða og erfiða ákefð dag 

hvern, en tæp 9% 15 ára unglinga (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011). 

Einnig hefur verið gerð rannsókn hérlendis á líkamlegri heilsu 18 ára 

framhaldsskólanema. Skoðað var holdafar, úthald, hreyfing og 

efnaskiptasnið þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 23% 

nemenda voru skilgreindir þungir/feitir samkvæmt BMI 

líkamsþyngdarstuðlinum. Um 51% greindust með of hátt hlutfall líkamsfitu, 

20% höfðu of mikið mittismál, 84% nemendanna höfðu sæmilegt úthald eða 

betra og 65,6% nemenda náðu ekki æskilegri hreyfingu (>10,000 skref) á 

degi hverjum (Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012). 

Embætti landlæknis gaf út skýrslu árið 2013 um niðurstöður mælinga á 

líkamsþyngd barna á höfuðborgarsvæðinu sem gerðar voru árlega á 

tímabilinu 2003/04 til 2011/12. Niðurstöður mælinga á holdafari barna hér 

á landi sýndu fram á að ekki hafa orðið miklar breytingar síðasta áratuginn á 

hve hátt hlutfalli barna sé yfir kjörþyngd (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2013). 

Fyrri rannsóknir, sem byggðu á mælingum á hæð og þyngd 9 ára barna á 

höfuðborgarsvæðinu, sýndu hinsvegar að hlutfall barna sem flokkuðust yfir 

kjörþyngd hafði aukist töluvert frá árinu 1958 til 1998 (mynd 3). Árið 1958 

mældust 6,5% barna yfir kjörþyngd, það er of þung eða of feit. Árið 1998 

voru 23,7% yfir kjörþyngd (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2013). 
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Hér á landi hefur verið gerð rannsókn þar sem fylgst var með holdafari 

barna á nokkrum aldursskeiðum. Í rannsókninni tóku þátt 934 einstaklingar, 

9 og 15 ára ungmenni (Erlingur Jóhannsson, Sigurbjörn Á Arngrímsson, Inga 

Þórsdottir og Þórarinn Sveinsson, 2006). Rannsóknin leiddi í ljós að þau 

börn sem voru yfir kjörþyngd við tveggja og hálfs árs aldur voru líklegri til að 

vera einnig yfir kjörþyngd á 6. og 9. aldursári. Þau börn sem mældust yfir 

kjörþyngd við tveggja og hálfs árs aldur voru hins vegar ekki líklegri en 

önnur börn til að vera einnig yfir kjörþyngd í kringum 12 ára og 15 ára aldur. 

Hins vegar voru börn sem mældust yfir kjörþyngd við sex ára aldur líklegri til 

að vera yfir kjörþyngd í kringum 9, 12 og 15 ára aldur en þau börn sem voru 

í kjörþyngd.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að óæskileg þyngd á 

æsku árum hefur tilhneigingu að fylgja börnum með hækkandi aldri. Til að 

mynda voru 56% þeirra barna sem voru yfir kjörþyngd við tveggja og hálfs 

árs aldur einnig yfir kjörþyngd við sex ára aldur. Um 72% þeirra barna sem 

voru yfir kjörþyngd við sex ára aldur voru einnig í yfir kjörþyngd við níu ára 

aldur. Af þeim börnum sem mældust yfir kjörþyngd níu ára voru 63% þeirra 

í yfir kjörþyngd 12 ára og 54% við 15 ára aldur (Erlingur Jóhannsson o.fl., 

2006). Til viðbótar þessum niðurstöðum er offita hjá börnum tengd við 

einelti, félagslega einangrun og verri lífsgæði (World Health Organization, 

2012). 

Mynd 3. Þróun á óæskilegu fitumagni 9 ára barna í Reykjavík og á 
höfuðborgarsvæðinu í tímans rás (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2013) 
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2.5.5 Ávinningur af góðri heilsu 

Vísindalegar sannanir liggja fyrir um ávinninginn fyrir fullorðna af reglulegri 

hreyfingu og áhrifum hreyfingar sem forvarar gegn langvinnum sjúkdómum 

(Rowland, 2012). Til að mynda er talið að þeir sem hreyfi sig lítið séu í 

tvöfalt meiri áhættu um að fá hjarta- og æðasjúkdóma (World Health 

Organization, 2006). Tengsl milli daglegrar hreyfingar og áhættu þess að fá 

hjarta- og æðasjúkdóma eru ekki jafn sterk hjá ungmennum og fullorðnum. 

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að myndun æðakölkunar er algeng fyrir lok 

unglingsára. Háþrýstingur og offita á einnig oft aðdraganda sinn á 

æskuárum. Rannsóknir sýna að unglingsárin eru sérstaklega mikilvægur tími 

til að þróa beinmassa, þar sem 35% af aukningu í beinþéttni á sér stað í 

kringum kynþroska aldurinn (Rowland, 2012).  

Þeir sem hreyfa sig reglulega eru taldir í 30% minni áhættu að fá áunna 

sykursýki miðað við þá sem hreyfa sig mjög lítið (World Health Organization, 

2006). Reglubundin hreyfing er einnig talin geta minnkað líkur á að fá 

krabbamein, sér í lagi á ristilkrabbameini, brjóstakrabbameini og 

blöðruhálskirtilskrabbameini. Hreyfing getur dregið úr einkennum 

þunglyndis og mögulega einnig streitu og kvíða (World Health Organization, 

2006). Hreyfing getur aukið félagslega færni, sjálfsmynd og sjálfstraust 

ungmenna (Rowland, 2012). 

Út frá ofangreindum rökum og einnig með tilliti til þess að ungmenni í 

grunnskólum og framhaldsskólum hér á landi fá ekki nægilega mikla daglega 

hreyfingu má álykta um mikilvægi að þörf sé á nýrri stefnumörkun á sviði 

menntamála þess efnis að auka vægi hreyfingar í skólum (Karl Andersen og 

Vilmundur Guðnason, 2013; Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011; Sigurbjörn 

Árni Arngrímsson o.fl., 2012). Sumir grunnsskólar hér á landi hafa með 

annars tekið sér það fordæmi og aukið við vægi hreyfingar í skólastarfinu 

(Capacent Gallup, 2012).  

Samkvæmt 25. grein grunnskólalaga skal í Aðalnámskrá grunnskóla mælt 

fyrir um skipulag náms á öllum námssviðum eða í námsgreinum. Í 

námskránni er að finna svokallaða viðmiðunarstundaskrá sem sýnir 

hlutfallslegt vægi í kennslustundum milli námsgreina og námssviða. Þar 

kemur fram að skólaíþróttir, íþróttir og sund, skuli nema 8,93% af 

vikulegum kennslutíma eða 120 mínútur á viku fyrir hvern bekk. Til 

samanburðar kveða hreyfiráðleggingar hér á landi á um að börn eigi að 

hreyfa sig í klukkustund á dag við meðal og erfiðari ákefð (Kristján Þór 

Magnússon o.fl., 2011). Það er hins vegar í höndum grunnskóla að ákveða 

hvort námsgreinar eða námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt. 

Skólastjórar bera faglega ábyrgð á skipan kennslu, en þó gert ráð fyrir því að 
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námsgreinar og námssvið dreifist eðlilega á námstímann samkvæmt 

faglegum sjónarmiðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

2.6 Tölvur í skólastarfi  

Tölvur og starfræn samskiptatæki teljast víða ómissandi þáttur í daglegu lífi 

fólks og þykja orðin sjálfsögð verkfæri í skólastarfi. Til að mynda nota 

kennarar tölvur við að skipuleggja skólastarf, í kennslustundum, og til 

gagnkvæmra samskipta við kennara, nemendur og foreldra í gegnum 

vefforrit eins Mentor.  

Tölvu- og netnotkun Íslendinga, 16–74 ára, mældist 97% árið 2014. Er 

það er hæsta hlutfall netnotenda sem mælist í Evrópu (Hagstofa Íslands, 

2015). Rannsókn sem unnin var fyrir Evrópusambandið árið 2006 gaf til 

kynna að tölvunotkun hafi aukist mikið í skólum í Evrópu, en samkvæmt 

henni voru 96% evrópskra skóla með aðgang að veraldarvefnum (Korte B. 

Werner og Tobias Hüsing, 2006). Samkvæmt rannsókninni var aðgengi að 

tölvum í kennslustofum hér á landið árið 2008 í 68% tilvika. Meirihluti 

evrópskra kennara (80%) sjá kosti við að nota upplýsinga- og 

samskiptatækni í skólum, og 86% telja nemendur fá aukna hvatningu og eru 

áhugasamari þegar stuðst er við tölvur í kennslu. Aftur á móti töldu 47% 

íslenskra kennara í áðurnefndri rannsókn að tölvunotkun í kennslustundum 

stuðlaði ekki að mikið bættum árangri í kennslu (Korte B. Werner og Tobias 

Hüsing, 2006).  

Í rannsókn sem var unnin á vegum Evrópusambandsins árið 2013, var 

safnað gögnum frá 190 þúsundum nemendum, kennurum og 

skólastjórnendum (Evrópusambandið, 2013). Rannsóknin leiddi í ljós að 

næstum því allir nemendur í Evrópu eru í skóla þar sem kennarar nota 

tölvu- og samskiptatækni við kennslu. Þá voru fjórir af hverjum fimm 

nemendum í skóla þar sem kennarar höfðu notað tölvu við kennslu á 

síðustu tólf mánuðum. Þar að auki voru 75% kennara með að lágmarki 

fjögra ára reynslu í notkun á tölvum í skólastarfi. Talið er að 30–45% 

kennara noti tölvur daglega eða nánast á hverjum degi við að undirbúa 

kennslustundir. Ef þessi rannsókn er borin saman við rannsóknina sem 

unnin var fyrir Evrópusambandið árið 2006 hefur sjálfstraust kennara á eigin 

tölvufærni aukist, þar ber helst að tiltaka ritvinnslu, notkun á tölvupósti, 

færni í því að setja upp fyrirlestra í tölvutæku formi og að ná í hugbúnaðar- 

forrit (Evrópusambandið, 2013). 

Til að öðlast dýpri skilning á þróun námskrár og áhrifum hennar á 

skólastarfið er mikilvægt að huga að ýmsum þáttum. Þar ber að nefna 

mismunandi birtingarmyndir námskrár og ólíkra strauma um námskrárgerð 
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(Schiro, 2008). Ein af helstu viðfangsefnum þeirra sem starfa að 

námskrárgerð er að skapa jafnvægi og stöðugleika milli margra ólíkra þátta í 

námskránni. Við úrlausn um þá er mikilvægt að hafa þrjár 

grundvallarspurningar í huga. Hver er meginástæða eða grundvöllur fyrir 

menntun? Hvert er markmið náms? Hvert er innihald náms? (Akker, 2003). 

Með nýjum námskrám er reynt að stuðla að betra uppeldi og menntun 

(Andri Ísaksson, 1983; Tyack og Cuban, 2011). Fylkifiskar nýrrar 

menntunarstefnu eru oft breytingar sem geta haft áhrif á skólastarfið 

(Fullan, 2001; Walker og Soltis, 2009). Dæmi um þetta eru svokallaðar 

umbætur, eins og til dæmis sex grunnþættir menntunar í almennum hluta 

Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla 2011. Umbótunum fylgja oft einnig 

fylgt aukin efnisgæði í skólastarfinu. Þar má nefna tölvuhugbúnað, bætta 

kennsluaðstöðu, bækur og önnur námstæki (Walker og Soltis, 2009).  

Segja má að grunnþættir menntunar séu byggðir á samfélagslegum 

markmiðum um að stuðla að betri samfélagsþegnum í komandi framtíð. 

Samkvæmt grunnþáttinum heilbrigði og velferð eru jákvæður skólabragur 

og heilsueflandi umhverfi  hornsteinar í skólum til að stuðla að markvissum 

þroska og heilbrigði nemenda, óháð efnahag og aðstæðum (Margrét 

Héðinsdóttir o.fl., 2013). Rannsóknir hér á landi sýna að atgervi ungmenna 

er ábótavant með tilliti til daglegar hreyfingar og holdafars (Kristján Þór 

Magnússon o.fl., 2011). Á fræðasviði lýðheilsu hér á landi og erlendis liggja 

vísindalegar sannanir um heilsufarslega ávinning af markvissri hreyfingu 

(Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir og John P. Allegrante, 

2007; Rowland, 2012; World Health Organization, 2006).  

Höfundur veit ekki til þess að áður hafi verið gerð könnun á þekkingu 

íþrótta- og heilsufræðikennara á almennum hluta Aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla 2011 og greinanámskrá grunnskóla 2013. Ekki hefur heldur 

að kannað hafi viðhorf þeirra til efnis Aðalnámskrár 2011 og greinanámskrár 

2013 eða viðhorf íþrótta- og heilsufræðikennara sé til íþrótta í grunn- og 

framhaldsskóla. Þá hefur hingað til ekki verið til að dreifa námstengu 

vefforrit er nýta má sem hjálpartæki við að starfa eftir Aðalnámskrá og 

tengjast rafrænum gagnabanka á veraldarverfnum. Jafnframt vakna 

spurningar um hversu vel eða illa íþróttakennarar myndu nýta sér slíkt 

forrit? 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem notast var við í 

rannsókninni og hvernig þátttakendum í henni voru valdir og spurningalistar 

sendir út til þeirra, ásamt kallað eftir svörum frá þeim. Einnig verður fjallað 

um yfir aðferðina sem notuð var við að hanna námsforritið Skólaheilsa. 

3.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknasniðið sem notað er við rannsóknina er að mestu megindleg 

lýsandi rannsókn. Megindlegar rannsóknaraðferðir (e. Quantitative research 

methods) eru notaðar til fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið er að 

skoða. Settar eru fram lýsandi niðurstöður um hópinn og notast við tölfræði 

til að draga ályktanir um tengsl milli breyta (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Lýsandi rannsóknarsnið (e. descriptive study design) leitast við að lýsa 

ástandi hóps og oft eru margar breytur mældar en aðeins einu sinni hver. 

Kostur þessara aðferða er að hægt er að fá mikilvægar upplýsingar um 

ástand í raunverulegum aðstæðum (Laufey Tryggvadóttir, 2003). 

Lögð var rafræn netkönnun með spurningalista fyrir meðlimi í íþrótta- og 

heilsufræðifélagi Íslands (ÍHFÍ). Í spurningakönnuninni voru lokaðar 

spurningar, hálflokaðar spurningar og ein opin spurning. Stuðst var við fimm 

punkta Likert kvarða í spurningakönnunni til að mæla viðhorf þátttakenda. 

Kvarðinn er notaður til að mæla jákvæða og neikvæða stefnu, til dæmis 

mjög sammála til mjög ósammála (Neuman, 2014). 

Kostur spurningakannana (e. Survey Research) er sá að með þeim er 

hægt útvega nákvæm, áreiðanleg og gild gögn (Neuman, 2014). Með 

spurningakönnunum er hægt að spyrja stóran hóp um hegðun, trú, skoðun, 

skilgreinir persónueinkenni, væntingar, þekkingu og hvernig hann tilgreinir 

sjálfan sig. Rannsakandi getur leyft sér að spyrja mýgrútar spurningum og í 

því tilviki mælt margar breytur í senn. Slíkt leyfir rannsakanda að afla svara 

við mörgum rannsóknarspurningum í sömu rannsókn og að skýra tengsl 

milli breyta. (Neuman, 2014).  

3.2 Þátttakendur 

Notast var markmiðsúrtak (e. Purposive sampling). Úrtakið flokkast ekki 

sem líkindaúrtak og byggist því ekki á slembiaðferð. Í markmiðsúrtaki velur 
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rannsakandi þátttakendur sjálfur í úrtakið eftir því sem hentar markmið 

rannsóknar. Kostur þess að notast við úrtaka sem ekki er valið með 

slembiaðferð, samanber markmiðsúrtak, er sá að það er ódýrara, sparar 

tíma og vinnu við að nálgast þátttakendur (Neuman, 2014). Helsti ókostur 

þess að notast við markmiðsúrtak er að gera má ráð fyrir kerfisbundinni 

úrtaksvillu, það er að úrtakið endurspegli ekki þýðið. Þess vegna er mjög 

mikilvægt að rannsakandi vandi sig við val á þátttakendum, ef þýðislistinn er 

að einhverju leyti rangur. Það getur skekkt niðurstöður ef þýðislistinn nær 

til dæmis ekki til allra í þýðinu, eða að hann nær að einhverju til annarra en 

þeirra sem á að alhæfa um. Tilviljanakennd úrtaksvilla er annað fyrirbæri 

sem getur dregið úr réttmæti niðurstaðna. Það eru einkum fjögur atriði sem 

áhrif hafa á hversu góð úrtök eru. Í fyrsta lagi hve nákvæmur listi er til yfir 

alla í þýði (þýðislisti). Öðru lagi dreifing í þýði. Þriðja lagi stærð úrtaka og í 

fjórða lagi úrtaksaðferð (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 1996).  

Úrtak rannsóknar var valið úr þýðislista íþrótta- og heilsufræðifélags 

Íslands. Þýðislistinn í rannsókninni innihélt bæði virka og óvirka meðlimi 

með netfang á skrá hjá félaginu. Skilgreiningin á því að vera virkur meðlimur 

er að hafa borgað félagsgjöld í félaginu en óvirkur meðlimur er sá sem hefur 

ekki borgað félagsgjöld. Allir þeir sem lokið hafa grunnnámi og eða 

meistaranámi í íþrótta- og heilsufræði hér á landi fara sjálfkrafa á 

netfangslista hjá félaginu. Vert er að nefna að í félaginu eru kennarar, 

skólastjórnendur, þjálfarar og einstaklingar sem starfa á öðrum vettvangi en 

í skóla.  

Alls voru 1169 netföng upphaflega í þýðislistanum. Nokkur netföng 

komu upp oftar en einu sinni fyrir á þýðislistanum og sumir meðlimir voru 

með fleira en eitt skráð hjá félaginu. Höfundur rannsóknar reyndi að 

bregðast við þessari úrtaksbjögun (e. sampling bias) (Neuman, 2014) með 

því að eyða öllum netföngum sem birtust oftar en einu sinni í þýðislistanum. 

Einnig benti höfundur þátttakendum spurningakönnunar á að svara á einu 

netfangi, láta rannsakenda vita ef þeir hefðu ekki áhuga á að taka þátt í 

könnuninni, afþakka þátttökuboð ef þau bárust á fleiri en eitt netfang, og að 

lokum að láta vita ef þeir uppfylltu ekki skilyrði spurningakönnunar. Það var 

gert með því að láta þátttakendur haka við hnapp á rafrænu þátttökuboði 

spurningarkönnunar. Áréttað skal að skilyrði rannsóknar var að vera 

starfandi kennari í grunn- eða framhaldsskóla.  

3.3 Hönnun á námsforritinu Skólaheilsa.is 

Námsforritið skólaheilsa er hannað með hugbúnaði frá Microsoft. Notast 

var við vefforritunarmálið ASP.NET MVC. ASP.NET MVC-umhverfið hefur 
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sannað sig í gegnum árin og einfaldar þróun síðna með ýmsum stöðluðum 

kerfiseiningum. Notast var við Microsoft Visual Studio sem þróunarumhverfi 

og Azure sem hýsingarumhverfi fyrir vefsíðu, gagnagrunn og skjalasafn 

(Visual Studio Express, 2015). 

3.4 Framkvæmd og aðferð við gagnasöfnun 

Við framkvæmd rannsóknarinnar og aðferð við gagnasöfnun var notast við 

spurningakannanaforrit hjá kannanir.is. Kerfið sem þeir nota heitir 

LimeSurvey og er eitt hið útbreiddasta sinnar tegundar og nýtur mikillar 

virðingar vegna afkasta og möguleikana sem það hefur upp á bjóða 

(Kannanir.is, 2015). Þátttökuboð í könnuninni var sent í gegnum forritið til 

allra þeirra einstaklinga sem voru með netfang á skrá í íþrótta- og 

heilsufræðifélagi Íslands. Spurningakönnunin var opnuð 24. febrúar 2015, 

og lokað 17. mars. 2015. Undirritaður sendi áminningu 2. mars og 7. mars 

2015, þar sem kallað var eftir svörun frá þeim þátttakendum sem ekki 

höfðu opnað könnunina eða klárað hana.  

Spurningarkönnunin innihélt 25 spurningar, sjá nánar fylgiskjal 1.  

3.5 Gagnaúrvinnsla 

Við úrvinnslu var svörum skipt í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum voru 

svör er vörðuðu bakgrunn þátttakendur í könnunni, þar með talið um kyn, 

aldur, menntun, starfsaldur, við hvaða námsgrein kennari kenndi og á hvaða 

skólastigi. Annar hlutinn sneri að svörum við þrennu. Í fyrsta lagi var könnuð 

þekking íþrótta- og heilsufræðinga á Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 

2011 og greinanámskrá 2013. Í öðrum lagi var skoðað viðhorf íþrótta- og 

heilsufræðinga til Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla 2011 og 

greinanámskrár 2013. Einnig var spurt um skoðun áðurnefndara kennara á 

því hvað eigi að vera í brennidepli við kennslu skólaíþrótta í grunnskóla og 

íþrótta, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla. Spurt var hvort þörf væri 

fyrir samræmt kennsluefni og hvað er ábótavant í íþróttum í grunn- og í 

framhaldsskóla. Þriðji hluti varðaði í fyrsta lagi svör um tölvunotkun 

þátttakenda. Í öðru lagi svör fyrir þarfagreiningu á námtengdu vefforriti fyrir 

íþrótta- og heilsufræðinga og í þriðja lagi í hve miklum mæli íþróttakennarar 

sæju fyrir sér að nota slíkt forrit.  

Í upphafi rannsóknar voru alls 1169 netföng í þýðislistanum, en listinn 

innihélt meðlimi í íþrótta- og heilsufræðifélagi Íslands. Við gagnaúrvinnslu 

voru svör þeirra þátttakenda felld brott sem ekki höfðu lokið við 

spurningakönnunina að mati höfundar. Einnig svör allra þeirra sem ekki 

uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar um að vera starfandi kennari við grunn- 
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eða framhaldsskóla. Að lokum voru 898 netföng í þýðislistanum við 

gagnaúrvinnslu. Alls svörðuðu 288 þátttakendur spurningakönnuninni og 

mældist svarhlutfall því 26,4%. Við gagnaúrvinnslu töldust svör frá 198 

einstaklingunum gild í könnuninni það er þau væru frá einstaklingum sem 

uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni og svarað hefðu könnuninni 

eftir bestu getu. Niðurstöður úr spurningakönnuninni voru skráðar inn í 

forritið Microsoft Excel og þar fór fram úrvinnsla á lýsandi tölfræði.  

3.6 Siðferðislegt álitamál  

Höfundur aflaði upplýsts samþykkis hjá hvorum tveggja formanni og 

varaformanni íþrótta- og heilsufræðifélags Íslands, fyrir hönd stéttarinnar, 

fyrir að fá afhentan lista með netföngum allra félagsmanna. Í könnuninni 

var gætt nafnleyndar svarenda með því að dulkóða nöfn þeirra er fengu 

spurningalistann gegnum spurningakannana forritið. Gætt var nafnleyndar 

allra félagsmanna með því að gefa öllum þátttakendum svokallað kenni eða 

kóða í gegnum spurningarkannanaforritið sem fengið var hjá kannanir.is. 

Þeir sem voru með kóða gátu einir opnað og svarað spurningarkönnuninni. 

Öllum gögnum rannsóknar var fargað þegar niðurstöður rannsóknar lágu 

fyrir og búið var að vinna með gögnin.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er farið yfir svör þátttakenda í spurningarkönnuninni. Eftir 

almennar upplýsingar um bakgrunn þátttakenda er skoðuð almenn þekking 

þeirra á Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011 og greinarnámskrá 

2013; kafla 23 um skólaíþróttir. Í þriðja hluta er kannað viðhorf grunn- og 

framhaldsskólakennara til Aðalnámskrár 2011. Einnig er athuguð viðhorf 

grunnskólakennara á greinanámskrá; kafla 23 um skólaíþróttir. Þar að auki 

er skoðað viðhorf grunn- og framhaldsskólakennara til skólaíþrótta í 

grunnskóla og íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla. Í fjórða hluta 

er almenn tölvunotkun grunn- og framhaldsskólakennara könnuð. Einnig er 

könnuð niðurstöður spurningarkönnunar á svokallaðri þarfagreiningu á 

námstengdu vefforriti fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara, ásamt því hversu 

líkleg er að íþróttakennarar muni nota slíkt forrit. 

4.1 Almennar upplýsingar um þátttakendur í könnuninni 

Spurningarkönnun var lögð fyrir þátttakendur á rafrænu formi á netföng hjá 

virkum og óvirkum meðlimum í íþrótta- og heilsufræðifélagi Íslands (n=898), 

sjá nánar fylgiskjal 1. Meðlimirnir í félaginu eru íþróttakennarar á öllum 

skólastigum, íþrótta- og heilsufræðingar án kennsluréttinda, þjálfarar og 

íþrótta- og heilsufræðingar á öðrum starfsvettvangi en skóla.  

Alls 288 þátttakendur svöruðu spurningarkönnuninni og mældist 

svarhlutfall könnunar 26,4%. Í gagnaúrvinnslu reyndust 198 einstaklingar 

uppfylla skilyrði til þátttöku í könnuninni. Skilyrðið könnunar var að vera 

starfandi kennari í grunn- og framhaldsskóla. Konur voru í meirihluta í 

könnuninni, þær voru 116 en karlarnir voru 82, sjá nánar á mynd 4.  
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Aldurdreifing þátttakenda í spurningarkönnuninni er nokkuð jöfn eins og 

má sjá á mynd 5. Menntun þátttakenda dreifist hins vegar lítið, þar sem 

flestir þátttakendur hafa lokið grunnámi í háskóla, sjá nánar mynd 6. 

 

 

  

Mynd 5. Aldur þátttakenda. 

Mynd 4. Fjöldi þátttakenda í spurningarkönnuninni. 
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Af þeim 28 einstaklingum sem höfðu lokið meistaranámi voru þrír 20–29 

ára, níu einstaklingar 30–39 ára, sjö voru 40–49 ára og níu voru 50–59 ára. 

Af þeim 163 einstaklingum sem höfðu lokið grunnnámi eða sambærilegri 

gráðu voru 16 einstaklingar 20–29 ára, 53 voru 30–39 ára, 52 voru 40–49 

ára, 33 voru 50–59 ára og níu voru 60 ára eða eldri. Þátttakendur sem 

svöruðu könnuninni störfuðu ekki allir á sama sviði innan skólakerfisins. Á 

mynd 7 má sjá á hvaða námssviði svarendur störfuðu. 

 

Mynd 6. Menntun þátttakenda. 

Mynd 7. Námmsvið sem þátttakendur starfa á. 
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Vert er að nefna að þeir kennarar sem kenndu íþróttir í grunnskóla, sund 

í grunnskóla eða íþróttir í framhaldsskóla ásamt annarri námsgrein 

flokkuðust sem íþrótta og/eða sundkennarar. Fjórir einstaklingar sem 

kenndu íþróttir í framhaldsskóla störfuðu einnig við íþróttakennslu og sund í 

grunnskóla. Allir níu skólastjórarnir í spurningarkönnunni störfuðu í 

grunnskóla. Einn skólastjórnandi starfaði ásamt skólastjórn við kennslu 

íþrótta í grunnskóla. Fimm þátttakendur í spurningarkönnunni svöruðu ekki 

við hvaða námsgrein þeir störfuðu. Kennararnir í spurningarkönnuninni 

starfa á einu eða fleiri skólastigum, þar með talið framhaldsskólastigi, 

unglingastigi í grunnskóla eða 8.–10. bekk, miðstigi í grunnskóla eða 5.–7. 

bekk og yngsta stigi í grunnskóla eða 1.–4. bekk, sjá nánar á mynd 8.  

 

Fjöldi grunnskólakennara sem störfuðu á fleiri en einu skólastigi í 

grunnskóla voru 121, auk þess sem 4 framhaldsskólakennarar störfuðu 

einnig í grunnskóla, á fleiri en einu skólastigi. Þeir kennarar sem störfuðu 

eingöngu á einu skólastigi eru eftirfarandi: Alls 14 kennarar kenndu 

eingöngu á yngsta stigi, 9 á miðstigi, 9 á unglingastigi og 35 á 

framhaldsskólastigi. Vert er að nefna að þátttakendur í spurningarkönnun 

starfa á ólíkum starfssviðum eða kenna ólíkar námsgreinar. Starfsaldur 

kennara í spurningarkönnuninni má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 8. Skólastig sem þátttakendur starfa á. 
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Í spurningakönnuninni voru 33% eða 65 grunn- og 

framhaldsskólakennara sem hafa starfað í 21 ár eða meira, 11% eða 22 hafa 

starfað í 16–20 ár, 22% eða 43 hafa starfað í 11–15 ár, 17% eða 32 hafa 

starfað í 6–10 ár, 10% eða 19 hafa starfað í 1–5 ár og 7% eða 13 þeirra í 

minna en eitt ár.  

4.2 Þekking kennara á Aðalnámskrá  

Í þessum hluta verða gerð skil á niðurstöðum spurningarkönnunar á 

þekkingu grunn- og framhaldsskólakennara á almennum hluta 

Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla 2011 og þekkingu 

grunnskólakennara á greinanámskrá 2013; 23. kafla um skólaíþróttir.  

4.2.1 Þekking kennara á Aðalnámskrá 2011: Almennur hluti 

Þekking þátttakenda á almennum hluta Aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla 2011 var viðunandi en 64% þátttakenda höfðu kynnt sér 

námskrána vel eða mjög vel, sjá nánar á mynd 10. Hins vegar var þekking 

kennara á sex grunnþáttum menntunar sæmileg, þar sem 37% kennara 

þekktu þá hvorki vel eða illa, sjá nánar á mynd 11. 

Vert er að nefna að í kafla 2.1. í almennu hluta Aðalnámskrá grunn- og 

framhaldssóla (2011) er hægt að nálgast upplýsingar um sex grunnþætti 

menntunar. Grunnþættirnir byggjast á viðhorfi sem kemur fram í löggjöf 

Mynd 9. Starfsaldur kennara. 
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skóla, að unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum og markmiðum er 

varða menntun sérhvers einstaklings. Grunnþættirnir eru sex talsins:  

1. Heilbrigði og velferð, 2. Sjálfbærni, 3. Læsi, 4. Jafnrétti, 5. Lýðræði- og 

mannréttindi, og 6. Sköpun. 

Samkvæmt niðurstöðum spurningarkönnunnar höfðu 64% eða 120 

grunn- og framhaldsskólakennarar kynnt sér almennan hluta Aðalnámskrár 

2011 vel eða mjög vel. Þar með talið höfðu 33% eða 61 kennarar kynnt sér 

hana lítilsháttar, 3% eða sex kennarar höfðu kynnt sér hana illa og ellefu 

þátttakendur svöruðu ekki spurningunni um eigin þekkingu á almennum 

hluta Aðalnámskrár 2011. Á mynd 11 má sjá þekkingu grunn- og 

framhaldsskólakennara á sex grunnþáttum menntunar. 

 

 

 

 

  

Mynd 10. Þekking grunn- og framhaldsskólakennara á almennum hluta 
Aðalnámskrá 2011. Þátttakendur höfðu kynnt sér námskrá. 
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Þekking grunn- og framhaldsskólakennara á grunnþáttum menntunar var 

svohljóðandi: Alls 60% eða 113 þátttakendur töldu sig þekkja grunnþætti 

menntunar vel eða mjög vel. Alls 37% eða 69 þátttakendur töldu sig þekkja 

grunnþættina hvorki vel eða illa og 3% eða fimm þátttakendur töldu sig 

þekkja þá illa eða mjög illa. Af 198 þátttakendum sem tóku þátt í 

spurningarkönnuninni, svöruðu ellefu einstaklingar ekki spurningu um eigin 

þekkingu á grunnþáttum menntunar.  

4.2.2 Þekking grunnskólakennara á greinanámskrá 2013; 23. kafla 
um skólaíþróttir 

Þekking grunnskólakennara á 23. kafla um skólaíþróttir í greinanámskrá 

grunnskóla 2013 var nokkuð góð. En 69% þátttakenda töldu sig þekkja hana 

vel eða mjög vel, sjá nánar á mynd 12. Þekking grunnskólakennara á fjórum 

efnisflokkum í kafla skólaíþrótta í greinanámskránni var sæmileg en 58% 

þátttakenda töldu sig þekkja hana vel eða mjög vel, sjá nánar á mynd 13. 

Vert er að nefna að í kafla 23 um skólaíþróttir í greinanámskránni (2013) 

má finna töflu um hæfniviðmið sem sett eru undir fjóra efnisflokka. Sá fyrsti 

er líkamsvitund, leikni og afkastageta, annar er félagslegir þættir, þriðji er 

heilsa og efling þekkingar og fjórði öryggis- og skipulagsreglur. 

  

Mynd 11. Þekking grunn- og framhaldsskólakennara á sex grunnþáttum menntunar. 
Þátttakendur höfðu kynnt sér grunnþættina. 
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Þekking grunnskólakennara á kafla 23 um skólaíþróttir í 

greinanámskránni er hér svohljóðandi: Alls 69% eða 104 

grunnskólakennarar töldu sig þekkja hana vel eða mjög vel, 27% eða 41 

grunnskólakennari töldu sig þekkja greinanámskrána lítilsháttar. Að lokum 

töldu 4% eða sjö grunnskólakennarar sig þekkja hana illa. Af 163 

grunnskólakennurum, sem tóku þátt í spurningarkönnuninni, voru tíu sem 

svöruðu ekki hversu góð eða slæm þekking þeirra væri á kafla 23 um 

skólaíþróttir í greinanámskránni. Þekking kennara á fjórum efnisflokkum í 

greinanámskrá grunnskóla 2013 má sjá á mynd 13. 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 12. Þekking grunnskólakennara á greinanámskrá 2013; 23. kafla um 
skólaíþróttir. Þátttakendur höfðu kynnt sér greinanámskrá. 
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Þekking grunnskólakennara á fjórum efnisflokkum í kafla 23 um 

skólaíþróttir í greinanámskránni er svohljóðandi: Alls 58% þátttakenda eða 

87 grunnskólakennarar töldu sig þekkja efnisþættina fjóra vel eða mjög vel, 

36% eða 55 grunnskólakennarar þekktu þá hvorki vel eða illa og að lokum 

þekktu 6% eða níu grunnskólakennara efnisflokkana illa eða mjög illa. Tólf 

þátttakendur í spurningarkönnuninni gáfu ekki svar á því hversu vel eða illa 

þeir þekktu ofangreindu efnisflokkana.  

4.3 Viðhorf kennara til Aðalnámskrár 2011, greinanámskrár 
2013 og íþrótta í grunn- og framhaldsskóla 

Hér verður greint frá niðurstöðum spurningarkönnunar á viðhorfi grunn- og 

framhaldsskóla kennara til grunnþátta menntunar og vægi þeirra í 

skólastarfi. Í öðrum hluta verða kynntar niðurstöður á viðhorfi grunn- og 

framhaldskólakennara til nokkurra þátta í kennslu skólaíþrótta og íþrótta í 

framhaldsskóla. Þar með talið hvaða þættir grunn- og 

framhaldsskólakennarar telja vera þarfa eða óþarfa í íþróttakennslu. Í þriðja 

hluta verða skoðuð viðhorf þátttakenda á samræmdu kennsluefni fyrir 

íþrótta- og heilsufræðikennara. Í fjórða hluta verður kannað hvort 

grunnskólakennarar séu ánægðir eða óánægðir með þróun á 

greinanámskránni. Að lokum er í fimmta hluta athugað hvað þátttakendur 

telja vera ábótavant í íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla. 

Mynd 13. Þekking grunnskólakennara á fjórum efnisflokkum í 23. kafla um 
skólaíþróttir. Þátttakendur höfðu kynnt sér efnisflokkanna. 
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4.3.1 Viðhorf til grunnþátta menntunar 

Niðurstöður spurningarkönnunar sýndu að grunn- og 

framhaldsskólakennurum hefur ekki gengið nægilega vel að innleiða 

grunnþætti menntunar inn í skólastarfið, en 44% þátttakenda gengur hvorki 

vel eða illa að tengja þá inn í kennslustundir (mynd 14). Áðurnefndu 

kennarar röðuðu grunnþáttunum eftir mikilvægi í námsgreinunum; 

skólaíþróttir í grunnskóla og íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla í 

eftirfarandi sætisskipan: 1. Heilbrigði og velferð, 2. Sjálfbærni og jafnrétti, 3. 

Lýðræði- og mannréttindi, 4. Jafnrétti,5. Sköpun og 6. Læsi (sjá myndir 15 til 

20). 

 

Svar þátttakenda við spurningunni hvernig grunn- og 

framhaldsskólakennurum miðaði að tengja sex grunnþætti menntunar inn í 

kennslustundir var eftirfarandi: Alls 42% eða 78 grunn- og 

framhaldsskólakennarar miðaði vel eða mjög vel að tengja grunnþætti 

menntunar inn í kennslustundir, 44% taldi að það gengi hvorki vel eða illa, 

5% eða tíu kennarar töldu það ganga illa. Að lokum voru 9% eða 17 

kennarar sem höfðu ekki leitt hugann að grunnþáttunum sex í skólastarfinu. 

Vert er að nefna að tólf einstaklingar af 198 sem tóku þátt í 

spurningarkönnuninni svöruðu ekki hvernig þeim gekk að innleiða 

Mynd 14. Hvernig innleiðing á sex grunnþáttum menntunar inn í skólastarfið hefur 
gengið að sögn þátttakenda. 
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grunnþættina í kennslustundir. Á mynd 15 til 20 má sjá hvernig 

þátttakendur spurningarkönnunnar raða grunnþáttum menntunar eftir 

mikilvægi í námsgreinunum; skólaíþróttir í grunnskóla og íþróttir, líkams- og 

heilsurækt í framhaldsskóla. 

Heilbrigði og velferð var sá grunnþáttur menntunar sem þátttakendur 

töldu hafa mest vægi (1. sæti) í íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla 

(mynd 15). Alls völdu 93%, eða 159 starfandi kennarar þann þátt í 1. sæti 

yfir mikilvægasta grunnþátt menntunar í íþróttakennslu í grunn- og 

framhaldsskóla en 27 einstaklingar af 198 sem tóku þátt í 

spurningarkönnuninni svöruðu ekki hvaða grunnþáttur þeir töldu fá mesta 

vægi (1. sæti) í íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla. Á mynd 16 má sjá 

hvaða grunnþáttur þátttakendur töldu koma næst að mikilvægi (2. sæti) í 

íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Grunnþáttur menntunar sem fær mesta vægi (1. sæti) í íþróttakennslu í 
grunn- og framhaldsskóla. 
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Tveir grunnþættir, sjálfbærni og jafnrétti var af þátttakendum taldir hafa 

næst mesta vægi (2. sæti) eða væru næst mikilvægasti grunnþátturinn í 

íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla (mynd 16). Sjálfbærni og jafnrétti 

fengu báðir 46 atkvæði starfandi kennara eða 27% atkvæða, 30 

einstaklingar af 198 sem tóku þátt í spurningarkönnuninni svöruðu ekki 

hvaða grunnþáttur töldu hafa næst mesta vægi í íþróttakennslu í grunn- og 

framahaldsskóla.  

 

Mynd 16. Grunnþáttur menntunar sem fær næst mesta vægi (2. sæti) í 
íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla.  

Mynd 17. Grunnþáttur menntunar sem fær þriðja mesta vægi (3. sæti) í 
íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla.  
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Lýðræði og mannréttindi var af þátttakendum sá grunnþáttur 

menntunar sem þeir töldu hafa þriðja mesta vægi (3. sæti) í íþróttakennslu í 

grunn- og framhaldsskóla en 29% völdu hann eða 48 starfandi kennara, 34 

einstaklingar af 198 sem tóku þátt í spurningarkönnuninni svöruðu ekki 

hvaða grunnþáttur töldu hafa þriðja mesta vægi í íþróttakennslu í grunn- og 

framahaldsskóla (mynd 17).  

 

Jafnrétti var sá grunnþáttur menntunar sem þátttakendur töldu hafa 

fjórða mesta vægi (4. sæti) í íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla en 

23% eða 37 starfandi kennarar völdu þann þátt í 4. sæti, 35 einstaklingar af 

198 sem tóku þátt í spurningarkönnuninni svöruðu hvaða grunnþáttur töldu 

hafa fjórða mesta vægi í íþróttakennslu í grunn- og framahaldsskóla (mynd 

18).  

  

Mynd 18. Grunnþáttur menntunar sem fær fjórða mesta vægi (4. sæti) í 
íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla.  
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Sköpun var af þátttakendum sá grunnþáttur menntunar sem þeir töldu 

hafa fimmta mesta vægi (5. sæti) í íþróttakennslu í grunn- og 

framhaldsskóla en 24% eða 39 starfandi kennarar völdu þann þátt í 5. sæti, 

36 einstaklingar af 198 sem tóku þátt í spurningarkönnuninni svöruðu 

svöruðu ekki hvaða grunnþáttur töldu hafa fimmta mesta vægi í 

íþróttakennslu í grunn- og framahaldsskóla (mynd 19). 

  

Mynd 19. Grunnþáttur menntunar sem fær fimmta mesta vægi (5. sæti) í 
íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla. 
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Læsi var að mati þátttakenda sá grunnþáttur menntunar sem þeir töldu 

hafa sjötta mesta vægi (6. sæti) í íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla 

en 30% eða 47 starfandi kennarar völdu þann þátt í 6. sæti, 42 einstaklingar 

svöruðu ekki þessari spurningu (mynd 20).      

4.3.2 Viðhorf grunn- og framhaldsskólakennara til nokkurra þátta í 
kennslu skólaíþrótta og íþrótta í framhaldsskóla 

Niðurstöður spurningarkönnunnar á viðhorfi þátttakenda til 

námsgreinanna: Skólaíþróttir í grunnskóla og íþróttir, líkams- og heilsurækt í 

framhaldsskóla var sú að nokkrir þættir reyndust vera mikilvægari en 

kennsla íþróttagreina. Alls 51% grunnskólakennara og 37% 

framhaldsskólakennara töldu að það væri mikilvægt eða mjög mikilvægt að 

kenna nemendum íþróttagreinar, sjá nánar á mynd 23. Kennarar telja að 

eftirfarandi þættir hafi meira vægi í kennslu áðurnefndra námsgreina: Að 

nemendur læri að vera sjálfbærir á eigin heilsu (mynd 21), að þeir læri að 

vera læsir á eigin heilsu (mynd 22), læri um tíðni, magn og ákefð í líkams- og 

heilsurækt (mynd 25), læri um grunnþátt menntunar heilbrigði og velferð 

(mynd 26) og að nemndur læri alhliða líkams- og heilsurækt (mynd 27). 

  

Mynd 20. Grunnþáttur menntunar sem fær sjötta mesta vægi (6. Sæti) í 
íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla. 
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Stærsti hluti þátttakenda, 88% eða 133 grunnskólakennarar og 97% eða 

37 framhaldsskólakennarar, taldi að það væri mikilvægt eða mjög mikilvægt 

að nemendur lærðu að vera sjálfbærir á eigin heilsu. Alls 8% eða 12 

grunnskólakennarar og 3% eða einn framhaldsskólakennari taldi það hvorki 

vera mikilvægt eða ekki mikilvægt (hvorki né) að nemendur lærðu að vera 

sjálfbærir á eigin heilsu. Alls 4% eða sex grunnskólakennarar töldu ekki 

mikilvægt eða alls ekki mikilvægt að nemendur lærðu að vera sjálfbær á 

eigin heilsu. Í spurningarkönnuninni voru 13 þátttakendur sem svöruðu ekki 

spurningunni. Í daglegu tali meðal íþrótta- og heilsufræðinga er skilningur á 

sjálfbærni í skólaíþróttum og íþróttum, líkams- og heilsurækt að 

einstaklingur læri að vera sjálfbær á eigin heilsu. Með öðrum orðum að 

einstaklingur er fær um að bjarga sér sjálfur, bera ábyrgð á eigin líkama og 

ávinna sér grunnþekkingu í líkams- og heilsurækt, bæði í því sem lítur að 

skipulagningu æfinga, ákefð á til dæmis hlaupaæfingu, tíðni þeirra og 

tímalengd (Janus Guðlaugsson, 2012; Mennta- og menningar–

málaráðuneytið, 2013). 

  

Mynd 21. Viðhorf kennara á mikilvægi þess að nemendur læri að vera sjálfbærir á 
eigin heilsu í íþróttum í grunn- og framhaldsskóla. 
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Stærsti hluti þátttakenda, 91% eða 138 grunnskólakennarar og 90% eða 

34 framhaldsskólakennarar, taldi það mikilvægt eða mjög mikilvægt að 

kenna nemendum að vera læsir á hvað er æskilegt og óæskilegt fyrir eigin 

heilsu (mynd 22). Hins vegar voru 5% eða sjö grunnskólakennarar og 10% 

eða fjórir framhaldsskólakennarar sem töldu það hvorki vera mikilvægt eða 

ekki mikilvægt (hvorki né) að nemendur læri að vera læsir á eigin heilsu og 

4% eða 6 grunnskólakennarar sem töldu að það væri ekki mikilvægt eða alls 

ekki mikilvægt að kenna nemendum að vera læsir á eigin heilsu, 13 

einstaklingar svöruðu ekki spurningunni.  

  

Mynd 22. Viðhorf kennara á mikilvægi þess að nemendur læri að vera læsir á hvað 
er æskilegt og óæskilegt fyrir eigin heilsu í íþróttum í grunn- og 
framhaldsskóla. 
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Um helmingur þátttakenda, 51% eða 76 grunnskólakennarar og 37% eða 14 

framhaldsskólakennarar, töldu kennslu íþróttagreina vera mikilvæga eða 

mjög mikilvæga (mynd 23). Hins vegar voru 39% eða 58 grunnskólakennarar 

og 37% eða 14 framhaldsskólakennarar sem töldu það hvorki vera 

mikilvægt eða ekki mikilvægt (hvorki né) að kenna íþróttagreinar. Í 

spurningarkönnuninni voru 10% eða 14 grunnskólakennarar og 26% eða 10 

framhaldskólakennarar sem töldu ekki mikilvægt að kenna íþróttagreinar, 

16 einstaklingar svöruðu ekki spurningunni.  

  

Mynd 23. Viðhorf kennara á mikilvægi þess að nemendur læri um íþróttagreinar í 
íþróttum í grunn- og framhaldsskóla. 
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Svar þátttakenda við spurningunni hversu mikilvægt er að nemendur læri 

um tíðni, magn og ákefð í líkams- og heilsurækt í skólaíþróttum í grunnskóla 

og íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla var svohljóðandi: 

Meirihluti þátttakenda, 62% eða 91 grunnskólakennari og 74% eða 28 

framhaldsskólakennarar í spurningarkönnuninni, töldu mikilvægt eða mjög 

mikilvægt að kenna nemendum um tíðni, magn og ákefð í líkams- og 

heilsurækt (mynd 24). Hins vegar voru 28% eða 42 grunnskólakennarar og 

26% eða 10 framhaldsskólakennarar sem töldu það hvorki vera mikilvægt 

eða ekki mikilvægt (hvorki né) að kenna nemendum um tíðni, magn og 

ákefð í líkams- og heilsurækt og 10% eða 15 grunnskólakennarar töldu það 

ekki mikilvægt eða alls ekki mikilvægt, 16 einstaklingar svöruðu ekki 

fyrrnefndu spurningu. Tíðni þýðir hversu oft einstaklingar hreyfa sig, magn 

þýðir hve lengi hann hreyfir sig í senn og ákefð hversu mikil eða áköf 

áreynslan er hverju sinni. 

  

Mynd 24. Viðhorf kennara á mikilvægi þess að nemendur læri um tíðni, magn og 
ákefð í líkams- og heilsurækt í íþróttum í grunn- og framhaldsskóla. 
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Stærsti hluti þátttakenda, 81% eða 122 grunnskólakennara og 87% eða 33 

framhaldsskólakennarar, taldi mikilvægt eða mjög mikilvægt að lögð væri 

áherslan á grunnþátt menntunar heilbrigði og velferð (mynd 25). Hins vegar 

voru 13% eða 20 grunnskólakennarar og 10% eða fjórir 

framhaldskólakennarar sem töldu hvorki mikilvægt eða ekki mikilvægt 

(hvorki né) og 6% eða níu grunnskólakennarar sem töldu ekki mikilvægt eða 

alls ekki mikilvægt að lögð væri áherslan á heilbrigði og velferð, einn 

framhaldsskólakennari eða 3% taldi ekki mikilvægt að lögð væri áhersla á 

heilbrigði og velferð, 13 einstaklingar svöruðu ekki spurningunni. 

  

Mynd 25. Viðhorf kennara á mikilvægi þess að kennarar leggi áherslu á grunnþátt 
menntunar heilbrigði og velferð í íþróttum í grunn- og framhaldsskóla. 
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Stærsti hluti þátttakenda, 88% eða 132 grunnskólakennarar og 95% eða 

36 framhaldskólakennarar, taldi mikilvægt eða mjög mikilvægt að kennt 

væri nemendum alhliða líkams- og heilsurækt (mynd 26). Lítil hópur eða 8% 

eða 13 grunnskólakennarar og 5% eða tveir framhaldskólakennarar töldu að 

það væri hvorki mikilvægt eða alls ekki mikilvægt (hvorki né) og 4% eða sex 

grunnskólakennarar sem töldu ekki mikilvægt eða alls ekki mikilvægt að 

kenna nemendum alhliða líkams- og heilsurækt, 13 einstaklingar svöruðu 

ekki spurningunni. 

  

Mynd 26. Viðhorf kennara á mikilvægi þess að nemendur læri alhliða líkams- og 
heilsurækt í íþróttum í grunn- og framhaldsskóla. 
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4.3.3 Viðhorf grunn– og framhaldsskólakennara til samræmds 
kennsluefnis í íþróttum 

Varðandi þörf á samræmdu kennsluefni fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara 

sem starfa í grunn- og framhaldsskóla sýnir spurningarkönnunin að þó 

nokkur þörf er til staðar. Mynd 27 sýnir að 83% grunnskólakennarar og 79% 

framhaldskólakennarar töldu vera nokkurra þörf eða mikla þörf á 

samræmdu kennsluefni. 

 

Um 83% eða 126 grunnskólakennarar og 79% eða 30 

framhaldsskólakennarar töldu vera nokkra þörf eða mikla þörf á samræmdu 

kennsluefni fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara. Alls 13% eða 20 

grunnskólakennarar og 21% eða 8 framhaldsskólakennarar töldu hvorki 

mikla né lítil þörf á samræmdu kennsluefni, 4% eða sex grunnskólakennarar 

töldu vera litla þörf á samræmdu kennsluefni, 12 einstaklingar svöruðu ekki 

spurningunni. 

  

Mynd 27. Viðhorf kennara á samræmdu kennsluefni fyrir íþrótta- og 
heilsufræðikennara. 
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4.3.4 Viðhorf grunnskólakennara varðandi þróunar á 
greinanámskrá  

Niðurstöður spurningarkönnunar á viðhorfi grunnskólakennara til þróunar 

breytinga á markmiðum, í kafla skólaíþrótta í greinanámskrá grunnskóla frá 

árinu 1999–2013, var mismunandi, sjá nánar á mynd 28. 

Í núverandi kafla um skólaíþróttir í greinanámskrá grunnskóla (2013) 

flokkast markmið undir hæfniviðmið undir fjórum efnisflokkum fyrir 4., 7. 

og 10. bekk. Árið 1999 í greinanámskrá skólaíþrótta flokkuðust markmiðin 

undir lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið. Árið 2007 

flokkuðust þau undir lokamarkmið og áfangamarkmið. 

Svar þátttakenda við spurningunni eru kennarar ánægðir eða óánægðir 

með þróun á breytingum á markmiðum, í kafla skólaíþrótta í greinanámskrá 

grunnskóla frá árinu 1999–2013, var eftirfarandi: 26% eða 39 

grunnskólakennarar voru ánægðir eða mjög ánægðir með greinanámskrá 

2013. Hins vegar voru 51% eða 77 grunnskólakennarar hvorki ánægðir eða 

óánægðir með hana. Lítill hópur kennara, 16% eða 25 grunnskólakennarar, 

voru óánægðir eða mjög óánægðir með þróun greinanámskrár og 7% eða 

11 grunnskólakennarar höfðu ekki verið að huga að þróun breytinga í 

greinanámskrá. Ellefu grunnskólakennarar svöruðu ekki áðurnefndri 

spurningu. 

Mynd 28. Viðhorf grunnskólakennara til breytinga á markmiðum í kafla skólaíþrótta 
í greinanámskrá frá árinu 1999-2013. Afstaða grunnskólakennara. 
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4.3.5 Hvað telja grunn- og framhaldsskólakennarar vera ábótavant 
í íþróttakennslu? 

Í þessum hluta verða birtar niðurstöður spurningarkönnunar á því hvað 

grunn- og framhaldsskólakennarar töldu vera ábótavant við íþróttakennslu 

á þeirri skólastigi sem þeir störfuðu á. Svör grunnskólakennara við því hvað 

væri ábótavant í kennslu skólaíþrótta voru fjölbreytileg en nokkrir þættir þó 

afgerandi. Að aðstaða og áhöld í íþróttamannavirkjum væru ekki nægilega 

góð til kennslu, auka þyrfti vægi hreyfingar í skólum með því að framfylgja 

viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla 2011. Fjölga þyrfti 

kennslustundum í skólaíþróttum, að nemendabekkir væru of fjölmennir, og 

samræmt námsmat þyrfti á afkastagetu nemenda, sjá nánar á mynd 29. 

Svar framhaldsskólakennara á því hvað væri ábótavant í kennslu íþrótta, 

líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla voru margvísleg. 

Framhaldsskólakennara voru sammála um að yfirvöld sýndu ekki nægilegan 

skilning á gildi hreyfingar og líkamsvitundar þegar sett voru aldursviðmið á 

námsgreinina til 18 ára aldurs. Framhaldsskólakennarar töldu einnig að 

skortur væri á aðstöðu og tækjabúnaði, sjá nánar mynd 30. 
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Grunnskólakennarar svöruðu spurningunni hvað væri ábótavant í 

kennslu skólaíþrótta í grunnskóla svohljóðandi: 21 grunnskólakennari töldu 

aðstöðu og áhöld vera ábótavant, 18 grunnskólakennarar töldu skort á vægi 

hreyfingar í skólaíþróttum. Fara þyrfti eftir viðmiðunarstundartöflu 

Aðalnámskrár í grunnskóla 2011 (120 mínútur í viku) og auka við vikulegar 

kennslustundir í skólaíþróttum. Auk þess voru 11 grunnskólakennarar sem 

töldu að það væru of margir nemendur í senn í kennslustundum í 

skólaíþróttum og 10 grunnskólakennarar vildu samræmingu á námsmati á 

afkastagetu nemenda. Til að mynda að nemendur þyrftu að ná fyrirfram 

ákveðinni hæfni fyrir ákveðinn aldur, samanber sundstigin. Átta 

grunnskólakennarar vildu fá aukna aðstoð og hreyfingu fyrir 

fráviksnemendur. Aðrir átta vildu fá fjölbreytti alhliða líkams- og heilsurækt. 

Fjórir grunnskólakennara bentu á að það væri lögð of mikil áhersla á keppni 

eða íþróttagreinar. Þrír grunnskólakennarar töldu að skólastjórnendur legðu 

ekki nægilega áherslu á vægi hreyfingar og líkamsvitundar í skólastarfinu. 

Þrír grunnskólakennarar kvörtuðu einnig yfir getuleysi skóla að taka á 

agamálum. Tveir grunnskólakennarar vildu fá sameiginlegan rafrænan 

Mynd 29. Þættir sem grunnskólakennarar töldu vera ábótavant í kennslu skólaíþrótta í 
grunnskóla. 
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gagnabanka, þar sem kennarar gætu deilt með sér námsefni. Tveir 

grunnskólakennarar töldu að grunnþættir þyrftu að endurspeglast enn 

betur í skólastarfinu, og enn aðrir tveir aðrir vildu fá eftirlitsmenn til að 

fylgjast með og meta kennslu kennara, til að koma í veg fyrir að kennarar 

stöðnuðu. Að lokum voru sex aðrir þættir sem grunnskólakennarar bentu á 

að væri ábótavant í skólaíþróttum: Einn grunnskólakennari taldi vanta 

símenntun fyrir kennara, annar taldi skorta aukið samstarf við aðra skóla, og 

enn annar taldi íþróttakennara vera of bundna viðveru í íþróttasal. Einn 

grunnskólakennari taldi að það gæfist ekki nægur tími í starfi kennara að 

þróa og framkvæma góðar hugmyndir, annar grunnskólakennari taldi að 

tíðni eineltis hefði aukist og að lokum benti einn á að liðleika nemenda 

hefði hrakað. Í spurningarkönnuninni svöruðu 77 af 164 

grunnskólakennurum spurningunni hvað þeir töldu vera ábótavant í 

skólaíþróttum í grunnskóla. Á mynd 30 má sjá hvað framhaldsskólakennarar 

telja vera ábótavant í kennslu íþrótta, líkams- og heilsurækt í 

framhaldsskóla. 
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Átta framhaldsskólakennarar töldu yfirvöld ekki sýna gildi hreyfingar og 

líkamsvitundar nægilega mikinn skilning, sér í lagi með því að setja 

aldursviðmið á námsgreinina til 18 ára aldurs, að auki töldu sex að aðstaða 

og tækjabúnaður til kennslu væri slæmur. Tveir framhaldsskólakennarar 

töldu að nemendahópar væru of fjölmennir og aðrir tveir vildu fá fleiri 

kennslustundir í hverri viku. Betri kennslubækur fyrir bóklegar íþróttir 

nefndu tveir. Að lokum voru sjö aðrir þættir sem framhaldsskólakennarar 

töldu vera ábótavant í kennslu íþrótta, líkams- og heilsurækt: Einn 

framhaldsskólakennari taldi að það ætti að skylda alla nemendur til að taka 

þátt í íþróttakennslu, annar taldi kennara ekki fá nægjan tíma til að sinna 

skólastarfinu sem skyldi. En annar framhaldsskólakennari taldi að kennarar 

ættu að uppfæra eigin kennslustundaráætlanir reglulega. Einn taldi að 

nemendur væru ekki sjálfbærir á eigin heilsu, annar taldi vera þörf á 

sameiginlegum rafrænum gagnabanka fyrir kennara. Einn 

framhaldsskólakennari taldi þurfa aukna aðstoð og hreyfingu fyrir 

nemendur sem væru of þungir, hefðu litla hreyfivitund og samhæfingu, og 

væru óöruggir í hefðbundnum íþróttatímum. Að lokum vildi einn 

Mynd 30. Þættir sem framhaldsskólakennarar töldu vera ábótavant í kennslu íþrótta, 
líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla. 
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framhaldsskólakennari meiri samræðu milli skóla. Í spurningarkönnuninni 

svaraði 21 af 39 framhaldsskólakennurum hvað þeir töldu vera ábótavant í 

íþróttum í framhaldsskóla.  

4.4 Tölvunotkun, þarfagreining og áhugi á námstengdu 
vefforriti 

Í þessum kafla verða birtar niðurstöður spurningarkönnunar á almenni 

tölvunotkun grunn- og framhaldsskólakennara. Í öðru lagi verður skoðað 

hvernig grunn- og framhaldsskólakennarar vilja sjá fyrir sér svokallað 

námstengt vefforrit fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara. Í þriðja lagi verður 

athugað hver áhugi fyrrnefndu kennara sé á námstengdu vefforriti fyrir 

íþrótta- og heilsufræðinga. 

4.4.1 Almenn tölvunotkun kennara 

Niðurstöður spurningarkönnunar sýndu að tölvunotkun grunn- og 

framhaldsskólakennara í starfi væri mjög mikil. En 94% grunnskólakennara 

og 97% framhaldsskólakennara notuðu tölvu daglega eða næstum því 

daglega (mynd 31). Niðurstöður spurningarkönnunar sýndi einnig að 

tölvunotkun grunn- og framhaldsskólakennara hefði aukist mjög mikið 

síðustu 10 ár (mynd 32). 

Mynd 31. Tölvunotkun grunn- og framhaldsskólakennara í starfi. 
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Langflestir, 93% eða 142 grunnskólakennarar og 97% eða 37 

framhaldsskólakennarar, notuðu tölvu í starfi daglega eða næstum því 

daglega, 6% eða níu grunnskólakennarar og 3% eða einn 

framhaldsskólakennari sem notaði tölvu í starfi að minnsta kosti einu sinni í 

viku. Einn grunnskólakennari eða 0,5% notaði tölvu sjaldnar en einu sinni í 

viku, og einn grunnskólakennari eða 0,5% notaði tölvu sjaldnar en einu sinni 

í mánuði. Vert er að nefna að 11 einstaklingar í spurningarkönnuninni 

svöruðu ekki hversu oft þeir notuðu tölvu í starfi. Á mynd 32 má sjá hversu 

mikið tölvunotkun hefur aukist í starfi kennara síðustu 10 ár.    

Tölvunotkun kennara hefur aukist mikið á síðustu tíu árum en 85% eða 

130 grunnskólakennarar og 84% eða 32 framhaldsskólakennarar töldu að 

tölvunotkun þeirra hefði aukist eða aukist mikið á síðustu tíu árum, 15% eða 

23 grunnskólakennarar og 16% eða sex framhaldsskólakennarar töldu að 

tölvunotkun þeirra hefði hvorki aukist eða minnkað á síðustu tíu árum, 11 

einstaklingar svöruðu ekki spurningunni um breytingu á tölvunotkun. 

  

Mynd 32. Breyting á tölvunotkun kennara í starfi síðustu 10 ár. 
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4.4.2 Þarfagreining á námstengdu vefforriti 

Niðurstöður spurningarkönnunnar á þarfagreiningu fyrir námstengt vefforrit 

fyrir íþrótta- og heilsufræðinga sýndi fram á mestu þörf fyrir svokallaða 

tölvuskýþjónustu eða sameiginlegan rafrænan gagnabanka fyrir kennara en 

einnig var mikil þörf á tillögum að leikjum, æfingum og afkastagetutengdum 

prófum fyrir mismunandi aldur nemenda (mynd 33). 

 

Niðurstöður þarfagreiningar á námstengdu vefforriti leiddi í ljós að 

þátttakendur töldu vera mesta þörf fyrir sameiginlegan rafrænan 

gagnabanka. Þar sem kennarar gætu deilt með sér tillögum af leikjum, 

æfingum, umræðum, námsmati og fleira á veraldarvefnum. Einnig reyndist 

vera mikil þörf á því að forritið myndi bjóða upp á tillögur að leikjum, 

æfingum og afkastagetu-prófum (sbr. fjölþrepapróf og liðleikapróf) fyrir 

mismunandi bekki eða aldur nemenda. Þó nokkur þörf reyndist vera á því 

að vefforritið ynni eftir Aðalnámskránni, almennum hluta 2011 og 

greinanámskrá 2013, með tilliti til grunnþátta menntunar og lykilhæfni fyrir 

efnisflokkana fjóra í 23. kafla um skólaíþróttir. Minni þörf reyndist vera á því 

að vefforritið biði upp á lýsandi tölfræði, það er að segja að kennari gæti 

fylgst með því sem hann hefur kennt yfir önnina, og að það myndi koma 

Mynd 33. Þarfagreining á námstengdu vefforriti fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara 
í grunn- og framhaldsskóla. 
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með tillögur að umræðum fyrir mismunandi bekki eða aldur nemenda. Að 

lokum voru níu einstaklingar í spurningarkönnuninni sem töldu að 

vefforritið ætti einnig að innihalda eftirfarandi þætti: Mætingalista, 

gagnasafn um dansa, verkefna gagnagrunn fyrir bóklega áfanga í 

framhaldsskóla, hugmyndir fyrir útikennslu. Jafnfram var minnst á notenda-

þjónustu í vefforritinu þar sem hver og einn ætti sitt svæði og þar væri til að 

mynda hægt að setja inn ýmsar upplýsingar, svo sem ástundun og 

niðurstöður úr afkastagetuprófum.  

4.4.3 Áhugi íþróttakennara að nota námstengt vefforrit fyrir 
íþróttakennslu 

Niðurstöður spurningarkönnunar leiddu í ljós að 92% grunn- og 

framhaldsskólakennara myndu notfæra sér námstengd vefforrit sem 

innihéldi sambærilega þjónustu og þarfagreiningin sýndi fram á (mynd 34). 

Að vefforritið myndi hjálpa þeim að fá hugmyndir að námsefni töldu 93% 

grunn- og framhaldsskólakennara (mynd 35). Að vefforritið gerði starf 

þeirra árangursríkara töldu 84% grunn- og framhaldsskólakennara (mynd 

36). Að auki töldu 70% grunn- og framhaldsskólakennara að vefforritið ætti 

að styðjast við sex grunnþætti menntunar (mynd 37). Að lokum voru 76% 

grunnskólakennara sem töldu að vefforritið ætti að styðjast við fjóra 

efnisflokka í greinanámskrá grunnskóla 2013; 23. kafla um skólaíþróttir 

(mynd 38) 

 

Mynd 34. Áhugi á námstengdu vefforriti fyrir íþrótta- og heilsufræðinga. 
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Svör þátttakenda við spurningunni myndir þú nota vefforrit sem biði upp 

á áðurnefnda þætti í þarfagreiningunni (mynd 34) voru eftirfarandi: Alls 

92% eða 169 grunn- og framhaldsskólakennara töldu sig koma til með að 

nota mikið eða mjög mikið námstengt vefforriti, sem innihéldi tillögur að 

leikjum, æfingum, umræðum, afkastagetuprófum, sameiginlegum 

gagnabanka fyrir kennara. Að vefforritið ynni eftir Aðalnámskrá 2011 og að 

það sýndi lýsandi tölfræði á því sem kennari hefði kennt yfir önnina. Hins 

vegar töldu 8% eða 15 grunn- og framhaldsskólakennarar að þeir myndu 

hvorki nota eða nota ekki (hvorki né) vefforrit með áðurnefndri þjónustu og 

14 einstaklingar gáfu ekki svar við því hvort þeir myndu nýta sér námstengt 

vefforrit.  

 

Svar þátttakenda við spurningunni: Telur þú að vefforrit með 

áðurnefndu þjónustu myndi hjálpa til við að finna hugmyndir að námsefni 

(mynd 35) var eftirfarandi: Alls 93% eða 171 grunn- og 

framhaldsskólakennari töldu að námstengt vefforrit gæti hjálpað þeim 

mikið eða mjög mikið við að fá hugmyndir að námsefni. Alls, 6% grunn- og 

framhaldsskólakennari taldi að vefforrit myndi hvorki hjálpa mikið eða lítið 

(hvorki né) við að fá hugmyndir að námsefni. Um 1% eða einn grunn- og 

framhaldsskólakennari taldi að námstengt vefforrit myndi hjálpa lítið við að 

fá hugmyndir að námsefni, 14 einstaklingar svöruðu ekki spurningunni.  

Mynd 35. Áhugi grunn- og framhaldsskólakennara að nota sér námstengt vefforrit 
við að fá hugmyndir að námsefni. 
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Svar þátttakenda við spurningunni hvort námstengt vefforrit myndi gera 

starf kennara árangursríkara (mynd 36) var eftirfarandi: Alls 84% eða 155 

grunn- og framhaldsskólakennarar töldu að námstengt vefforrit myndi gera 

starfið þeirra árangursríkara. Alls 16%, eða 29 grunn- og 

framhaldsskólakennarar töldu að námstengt vefforrit myndi hvorki gera 

starfið mikið eða lítið árangursríkt, 14 einstaklingar svöruðu ekki 

spurningunni. 

  

Mynd 36. Viðhorf grunn- og framhaldsskólakennara á því hvort námstengt vefforrit 
gæti gert starf þeirra árangursríkara 
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Svar þátttakenda við spurningunni hvort námstengt vefforrit ynni eftir 

sex grunnþáttum menntunar (mynd 37) var eftirfarandi: Alls 70% eða 128  

grunn- og framhaldsskólakennarar töldu að námstengt vefforrit ætti að 

styðjast við sex grunnþætti menntunar í Aðalnámskrá 2011. Alls 26% eða 48 

grunn- og framhaldsskólakennarar töldu það hvorki skipta miklu eða litlu 

máli að vefforritið styddi við grunnþætti menntunar. Um 3% eða sex grunn- 

og framhaldsskólakennarar töldu að það skipti litlu eða mjög litlu máli að 

vefforritið styddi við grunnþættina. Einn einstaklingur eða 2% hefur ekki 

kynnt sér grunnþætti menntunar, 14 einstaklingar svöruðu ekki hvort 

vefforritið ætti að styðjast við sex grunnþætti menntunar í almennum hluta 

Aðalnámskrár 2011.  

  

Mynd 37. Viðhorf grunn- og framhaldsskólakennara á því að námstengt vefforrit 
vinni eftir sex grunnþáttum menntunar í nýrri Aðalnámskrá. 
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Svar þátttakenda við spurningunni að vefforritið vinni eftir fjórum 

efnisflokkum í kafla 23 um skólaíþróttir í greinanámskrá grunnskóla árið 

2013 (mynd 38) var eftirfarandi: Alls 76% eða 140 grunn- og 

framhaldsskólakennara töldu það skipta miklu eða mjög miklu máli að 

vefforritið styddi við fjóra efnisflokka í kafla 23 um skólaíþróttir í 

greinanámskrá 2013. Um 19% eða 35 grunn- og framhaldsskólakennarar 

töldu það hvorki skipta miklu eða litlu máli að vefforrit styddi við fjóra 

efnisflokka í kafla 23 um skólaíþróttir í greinanámskrá 2013. Níu eða 5% 

grunn- og framhaldsskólakennarar höfðu ekki kynnt sér kafla 23 um 

skólaíþróttir í greinanámskrá 2013, 14 einstaklingar svöruðu ekki 

spurningunni.  

 

Mynd 38. Viðhorf grunn- og framhaldsskólakennara á því hvort námstengt vefforrit 
vinni eftir fjórum efnisflokkum í kafla skólaíþrótta í greinanámskrá 
grunnskóla. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er fjallað um þekkingu kennara á Aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla 2011, þar á meðal er ræddar hugsanlegar ástæður fyrir því 

af hverju þátttakendum rannsóknarinnar gekk ekki nægilega vel að innleiða 

grunnþætti menntunar í skólastarfið. Í kafla 5.2 er skoðað hvert viðhorf 

íþrótta- og heilsufræðinga er til skólaíþrótta í grunnskóla og íþrótta, líkams- 

og heilsurækt í framhaldsskóla með tilliti til Aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla 2011 og greinanámskrá 2013. Einnig er skoðað hver 

megintilgangur áðurnefndu námsgreina sé og hvað þætti íþrótta- og 

heilsufræðingar telji vera mikilvæga í kennslu. Í kafla 5.3 verða skoðaðir 

möguleikar kennara á að nota námstengt vefforrit ásamt að styðjast við 

samræmt kennsluefni í skólastarfinu með skírskotun í Aðalnámskrá grunn- 

og framhaldsskóla 2011 og greinanámskrá 2013. Í kafla 5.4 eru helstu 

hindranir rannsóknar ræddar. 

5.1 Þekking kennara á Aðalnámskrá 

Niðurstöður spurningakönnunar gáfu til kynna að þekking grunn- og 

framhaldsskólakennara á almennum hluta Aðalnámskrár 2011 og 

grunnþáttum menntunar, sé ekki mjög góð. Það er áhyggjuefni að 

þriðjungur (33%) kennara höfðu aðeins lítilsháttar kynnt sér almenna hluta 

Aðalnámskrár og að enn fleiri (37%) sögðu hvorki þekkja grunnþætti 

menntunar vel eða illa. Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta og 

greinasviði 2013 á bls. 36 kemur fram að grunnþættir í menntun ásamt 

áherslum samkvæmt grunnskólalögum eiga vera að leiðarljósi í almennri 

menntun og starfsháttum í grunnskóla. 

Þarft er að velta fyrir sér hvað niðurstöður spurningakönnunarinnar 

segja okkur. Hafa kennara ekki trú á núgildandi menntunarstefnu? Hafa 

kennarar ekki áhuga á að breyta eigin starfsháttum, skortir fagvitund eða 

eru jafnvel farnir að staðna í starfi? Er þörf á að útbúa kerfisbundna nálgun, 

svo sem námstengt vefforrit eða samræmt námsefni, til við að ná þeim 

áherslum sem Aðalnámskrá kveður á um? Telja kennarar svokallaðar 

umbætur eins og grunnþætti menntunar í Aðalnámskrár 2011 raska 

stöðugri þróun sem eigi sér stað í skólastarfinu? Eða er skýringa að leita 

annarrstaðar svo sem í miklu vinnuálagi og að þeir þurfi stuðning við að 

kynna sér nýja stefnu sem felur í sér umtalsverðar breytingar? 
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Í spurningakönnun rannsóknarinnar var ekki spurt af því hvort kennarar 

voru ánægðir eða óánægðir með Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 

2011 og greinanámskrá 2013, hins vegar var kannað viðhorf kennara til 

breytinga á kafla skólaíþrótta í greinanámskrá frá árunum 1999–2013. 

Afstaða grunnskólakennara til þróun greinanámskrárinnar var frekar einsleit 

og var rúmlega helmingur þátttakenda var hvorki ánægður eða óánægður 

með þróunina.  

Andri Ísaksson (1983) telur það að fylgja námskrá geti gert starfið 

árangursríkara og ánægjulegra. Hann bendir á að námskrá skerpi sýn að 

markmiðum, stuðli að skilvirku starfi, leiði til sparnaðar á tíma og orku, 

auðveldi miðlun og samræmingu þess sem þarf að gera, og dragi úr streitu 

kennara.  

Akker (2003) bendir á að helsta úrlausnarefni þeirra sem bera hitann og 

þungann af þróun námskráa sé að skapa jafnvægi og stöðugleika milli 

margra flókinna þátta í námskránni. Hann telur að námskráin leggi 

megináherslu á þrjá þætti, en þeir séu menntastefna, markmið náms, og 

innihald eða inntak náms. Námskrárgerð getur verið afar flókin og því 

mikilvægt að þeir sem koma að henni horfi til fleiri en áðurnefndra þátta. 

Meðal slíkra þátta eru hvernig nemendur læra, hvernig kennarar auðvelda 

námið fyrir nemendur, með hvaða námsgögnum eða námsverkfærum 

nemendur læra, með hverjum nemendur læra, hvar nemendur læra og 

hvernig námsframvinda nemenda er metin (Akker, 2003).  

Margir sterkir þættir eru til staðar sem ráða því hvort að kennsluaðferðir 

haldast óbreyttar þó svo að menntunarstefna breytist og samfélög þróist 

(Fullan, 2001). Talið eru að algengustu mistök þeirra sem reyna að breyta 

menntun til betri vegar er að gera ekki ráð fyrir stofnanatregðu skóla. 

Breytingar í skólastarfinu geta verið afar flókið ferli og því þarf að huga að 

mörgum þáttum, svo sem aðgengi að upplýsingum, ytri stuðningi, 

stofnanamenningu og mikilvægi skólastjórnenda (Fullan, 2001; Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2007; Walker og Soltis, 2009).  

Undirritaður telur að með innleiðingu grunnþáttana skapist tækifæri til 

styrkja stoðir undir skólakerfið, færa kennsluhætti kennara til betri vegar og 

vera í senn ögrandi fyrir kennara og skólastjórnendur. Það er vert að velta 

fyrir sér af hverju sumir kennarar hafa ekki kynnt sér grunnþættina 

nægilega vel og ef til vill sé það meginástæðan fyrir því hve illa þeim gengur 

að innleiða þá inn í skólastarfið. Til hliðsjónar töldu 44% kennara í 

spurningakönnuninni hvorki ganga vel eða illa að innleiða grunnþættina inn 

í starfið.  
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Sex atriði meðal annars gætu skýrt ástæður þess. Í fyrsta lagi hafa 

kennarar ekki fengið nægilega fræðslu um grunnþættina. Í öðru lagi er ekki 

til að dreifa nægilega góðu námsefni eða leiðarvísi um hvernig innleiða eigi 

grunnþættina á sem árangursríkastan hátt inn í skólastarfið. Í þriðja lagi 

hafa kennarar oft ekki áhuga að breyta sínum kennsluaðferðum eða 

kennslustundaáætlunum sem svo aftur getur valdið því að kennari festist í 

sama farinu. Í því tilfelli gæti verið brýn þörf á að fá eftirlitsmenn til að meta 

gæði kennslunnar og gefa kennara mat hvað betur megi fara. Í fjórða lagi að 

kennari hefur ekki nægilega mikla trú á eða jafnvel neikvæða afstöðu 

gagnvart umbótum sem breytingarnar varða, svo sem breyttum áherslum í 

nýrri námskrá. Umbætur geta virkað nánast eins og jarðskjálfti þar er valdið 

titringi á breytingar ganga yfir. Breyting getur getur valdið truflun gagnvart 

hinni stöðugu þróun sem á sér í stað í skólanum, eins og vegna 

tækniframfara, breytts umhverfis og nýrra námsgreina. Í fimmta lagi 

tímaleysi, þegar kennarar fá ekki nægilegan tíma til að þróa nýtt námsefni, 

nýjar kennsluaðferðir og kennslustundaáætlanir (Walker og Soltis, 2009). Í 

sjötta lagi og nátengt hinum fimm þáttum gæti streita og álag verið ein 

skýring á tregðu kennara til að kynna sér Aðalnámskránna. Þegar öllu er á 

botni hvolft er þó ljóst að ekki verða gerðar róttækar breytingar í 

skólakerfinu nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda, enda bera 

þeir hitann og þungan af öllum breytingum í skólakerfinu.  

5.2 Viðhorf til íþróttakennslu 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu að almenn þekking á 23. kafla 

skólaíþrótta í greinanámskránni 2013 var nokkuð góð hjá íþrótta- og 

heilsufræðikennurum sem starfa við grunnskóla en 69% þeirra töldu sig 

þekkja hann vel eða mjög vel. Heiti námsgreinanna skólaíþróttir í 

grunnskóla er sumpart villandi að því leyti að markmið námsgreinarinnar sé 

að kenna íþróttagreinar. Samkvæmt aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 

eru námssvið, námsgreinar og námsáfangar ekki markmið í sjálfu sér heldur 

hjálpartæki til að stuðla að merkingabæru námi og ná markmiðum 

skólastarfsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í grein eftir 

Janus Guðlaugsson (2012) sem birtist í Uppeldi og menntun bendir 

greindahöfundur á að megináhersla skólaíþrótta eigi að vera að samræma 

skýr skilaboð frá helstu heilbrigðisstofnana heims þess efnis að auka betri 

vægi heilsuuppeldis og heildrænar nálgunar á sviði heilsueflingar og 

forvarna meðal barna og unglinga. Í þessu samhengi sýna niðurstöður 

spurningakönnunar að 51% grunnskólakennarar og 37% 

framhaldsskólakennara telja þörf á að kenna íþróttagreinar í skólum. Getur 

verið að áherslur um heilsueflingu og heilsuuppeldi í skólum sem framkoma 
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í námskránni hafi ekki náð eyrum íþróttakennara á báðum skólastigum? 

Vert er að velta þessu upp, þó svo flestir velja heilbrigði og velferðarþáttinn.  

Niðurstöður sýna að aðrir þættir hafa mun meira vægi í íþróttakennslu í 

grunn- og framhaldsskóla en kennsla íþróttagreina. Niðurstöður sýna meðal 

annars að 88% grunnskólakennara og 97% framhaldsskólakennara telja 

mikilvægt eða mjög mikilvægt að nemendur læri að vera sjálfbærir á eigin 

heilsu. Einnig sýna niðurstöður rannsóknarinnar mikilvægi þess að 

nemendur læri að vera læsir á hvað er æskilegt eða óæskilegt fyrir eigin 

heilsu (heilsulæsi). Höfundur telur nýyrðið heilsulæsi vera heppilegt, en að 

mati höfundar er heilsulæsi: Að einstaklingur beri skynbragð á því hvað er 

æskilegt eða óæskilegt fyrir eigin heilsu. Þátttakendur rannsóknar telja 

einnig skipta miklu máli að nemendur læri: Um tíðni, magn og ákefð í 

líkams- og heilsurækt, um grunnþáttinn heilbrigði og velferð og um alhliða 

líkams– og heilsurækt.  

Út frá ofangreindum rökum væri heppilegra að breyta heiti 

námsgreinarinnar, til að mynda væri öllu betra að tala um heilsurækt, 

heilsufræði, skólaheilsu eða skólahreysti. Höfundur telur orðið heilsurækt 

hafa þrjá kosti. Í fyrsta lagi er það stutt, einfalt og þjált. Í öðru lagi nær það 

betur en núverandi heiti utan um inntak og viðfangsefni sem ættu í raun að 

eiga sér stað innan námsgreinarinnar í grunn- og framhaldsskóla. Í þriðja 

lagi er merking orðsins lýsandi fyrir markmið námsgreinanna sem er að 

rækta og efla heilsu nemenda í víðum skilningi, en því markmiði er ekki 

hægt að ná með aðal áherslu á íþróttagreinum eða keppni. Sú megináhersla 

sem verið hefur á íþróttagreinar við íþróttakennslu gæti verið ástæða þess 

að námsgreinin eigi undir höggi að sækja í framhaldsskóla(Írena Ósk 

Óskarsdóttir, 2015; Janus Guðlaugsson, 2015).  

Heilbrigði og velferð nemenda hefur ekki áður fengið jafn mikla áherslu í 

skólastarfinu fyrr en í Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla 2011. Það 

gefur auga leið að námsgreinin skólaíþróttir og íþróttir í framhaldsskóla er 

vel til þess fallinn að kenna nemendum um heilsu og velferð. Helstu 

áhersluhættir grunnþáttarins heilbrigði og velferð eru jákvæð og raunsönn 

sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, 

hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra 

(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Samkvæmt niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar töldu 93% grunn- og framhaldsskólakennara 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð standa skólaíþróttum í grunnskóla og 

íþróttum í framhaldsskóla næst allra grunnþáttanna.  

Jafnrétti og sjálfbærni hafa sterka skírskotun til íþróttakennslu í grunn- 

og framhaldsskóla, samkvæmt niðurstöður rannsóknar völdu 27% grunn- og 
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framhaldsskólakennara jafnrétti og 27% sjálfbærni sem næst mikilvægasta 

grunnþáttinn í íþróttakennslu í grunn- og framhaldsskóla. Í daglegu tali 

meðal íþrótta- og heilsufræðinga er skilningur á sjálfbærni í skólaíþróttum 

og íþróttum, líkams- og heilsurækt að einstaklingur læri að vera sjálfbær á 

eigin heilsu. Með því er átt við að einstaklingur sé fær um að bjarga sér 

sjálfur, bera ábyrgð á eigin heilsu og ávinna grunnþekkingu í líkams- og 

heilsurækt, bæði í því sem lítur að skipulagningu æfinga, ákefð á til dæmis 

hlaupaæfingu, tíðni þeirra og tímalengd (Janus Guðlaugsson, 2012; Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Samkvæmt Aðalnámskrá (2013) er 

talið að algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbærni þróun 

feli í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna ekki í lakari ástandi en 

við tókum við því. Hægt er að yfirfæra þessu hugsjón á eigin heilsu. Átt er 

við að einstaklingur er fær um að stunda líkamsrækt í nánasta umhverfi, 

bera ábyrgð á eigin heilsu og viðhalda henni.  

Rannsóknir hér á landi á börnum og unglingum í skólum eiga það 

sammerkt að sýna að sjálfbærni nemenda á eigin heilsu er ekki viðunandi 

(Erlingur Jóhannsson o.fl., 2006; Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011; 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012). Það er mikið áhyggjuefni að sum 

börn og unglingar eru að ljúka skólagöngu sinni í grunn- og framhaldsskóla í 

verra líkamlegu ásigkomulagi áður en þau hófu skólagöngu sína (Kristján Þór 

Magnússon o.fl., 2011; Vísir, 2013). 

Ástæða þess að börn og unglingar hreyfi sig ekki að því marki sem mælt 

er með samkvæmt almennum hreyfiráðleggingum, eru með lítið þrek og 

óhóflega fitusöfnun má rekja til ýmissa þátta, svo sem umhverfis sem við 

lifum í, menningarlegra þátta, skorts á félagslegum stuðningi í umhverfi og 

ákveðinna sálfræðilegra þátta sem geta virkað sem hindrun gegn því að við 

temjum okkur heilsusamlegan lífsstíl. Nefna má litla trú á eigin getu, 

tímaskort, að við skynjum okkur ekki sem svokallaða íþróttatýpu og að 

halda því fram að hreyfing sé nægilega mikil. Einnig koma við sögu aðrir 

þættir sem við getum ekki stjórnað, þar með talið veðurfar, landfræðilegt 

svæði, kyn, aldur og erfðir (World Health Organization, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt að góð heilsa og aukin hreyfing eykur námsárangur 

barna og unglinga (Fedewa og Ahn, 2011; Sallis o.fl., 1999). Íslensk rannsókn 

á 14 og 15 ára grunnskólanemum sýnir að lægri kjörþyngd, regluleg hreyfing 

og hollt mataræði stuðli að bættum námsárangri. Sama rannsókn sýndi að 

hreyfing og hollt mataræði ýtir undir bætta sjálfsmynd nemenda (Álfgeir 

Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir og John P. Allegrante, 2007). 

 Hlúa þarf að jafnrétti til náms í heilsurækt í grunn- og framhaldsskólum. 

Tegund hreyfingar skiptir máli, en gæði hreyfingar enn meira. Markviss 
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hreyfing í íþróttum skal vera byggð á þeim forsendum að allir fá jöfn 

tækifæri til að hreyfa sig. Ef áhersla kennslunnar er um of á íþróttagreinar 

og keppni getur það bitnað á þeim sem eru verr á sig komnir líkamlega með 

tilliti til þreks, hreyfifærni og annarra heilsutengdra þátta. Við slæmt 

líkamsástand getur dregið úr sjálftrausti nemenda eða trú á eigin getu, og 

hugsanlega einnig á námsárangri (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og John P. Allegrante, 2007). Engu að síður geta íþróttagreinar 

verið gott verkfæri ef vel er á málum haldið, þar sem allir fái verkefni við 

hæfi og séu virkir þátttakendur í kennslustund. Til að mynda er kennsla 

íþróttagreina og kappleikja vel til þess fallin að vinna að ákveðnum 

þroskaþáttum eins og félagsþroska nemenda, þar sem nemendur læra þá 

hugsjón að liðsheildin verður ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. Jafnframt 

getur verið ákjósanlegt að kynna fyrir nemendum ýmsar íþróttagreinar. Að 

auki er mikilvægt að finna farveg fyrir nemendur sem eru kappsamir með 

því að hvetja þá til dáða um að stunda íþróttagrein eða íþróttagreinar í 

nærumhverfi.  

Kennarar þurfa að vera óhræddir við að gera breytingar í þágu fjöldans 

til að stuðla að bjartri framtíðarsýn nemenda og námsgreinarinnar. Fyrir 

tilstuðlan grunnþátta menntunar er glæst tækifæri fyrir íþrótta- og 

heilsufræðikennara að blása nýju lífi í námsgreinina og að innleiða heilbrigði 

og velferð eftir bestu getu inn í skólastarfið í samstarfi við kennara og 

skólastjórnendur. Höfundur telur mikilvægt að auka vægi hreyfingar og 

heilsuuppeldis í almennu skólastarfið með því að samþætta hreyfingu og 

fræðslu við aðrar námsgreinar og auka vægi útikennslu. Íþrótta- og 

heilsufræðikennarar þurfa í því sambandi að byggja starfið á fræðilegri 

vitneskju um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og að geta nýtt sér 

áreiðanlegar upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á heilbrigði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

5.2.1 Betur má ef duga skal  

Íslensk börn og unglingar verja stórum hluta vökutíma síns í skólum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Samhliða því eyða sum börn 

miklum tíma á frístundaheimilum. Þetta veldur því að sum börn eru allt að 8 

til 10 klukkustundir á dag í skóla og á frístundaheimilum (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkurborgar, 2007). Eins og áður hefur komið fram 

sýna rannsóknir að íslensk ungmenni eru mörg hver illa á sig kominn 

líkamlega og að stórt hlutfall þeirra ná ekki almennum hreyfiráðleggingum, 

það er að hreyfa sig í klukkustund á dag við meðal og erfiða ákefð (Kristján 

Þór Magnússon o.fl., 2011; Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012; World 
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Health Organization, 2006). Því má spyrja sig hvort skólar og 

frístundaheimili séu að ýta undir kyrrsetu ungmenna? Höfundi er ekki 

kunnugt um að rannsakað hafi verið hver hreyfing barna á 

frístundarheimilum er hér á landi? 

Höfundur telur að skólayfirvöld, skólastjórnendur og kennarar þurfi að 

gæta að þeirri grundvallarforsendu að hagsmunir heilbrigðis séu ekki fyrir 

borð bornir. Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu að 

viðmiðunarstundatafla grunnskóla, um hlutfallslegt vægi milli námssviða, 

stenst ekki alltaf í kennslu skólaíþrótta í grunnskóla. Viðmiðunarstundatafla 

grunnskóla kveður á um að nemendur eigi að fá 120 mínútur í skólaíþróttir 

á hverri viku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Vert er að 

nefna að í spurningakönnuninni fengu grunnskólakennarar kost á því að 

svara opinni spurningu um hverju þeim þætti vera ábótavant í kennslu 

skólaíþrótta í grunnskóla. Almennt voru svarendur sammála um að aðstaða 

og áhöld í íþróttamannvirkjum væri ábótavant og að skóla væru ekki að 

framfylgja viðmiðunarstundaskrá grunnskóla. Til að mynda bentu nokkrir 

grunnskólakennarar á að sumir skólar biðu eingöngu upp á tæpar 80 

mínútur í skólaíþróttum á viku, og einnig að það tæki mikinn tíma fyrir 

nemendur að koma sér í og úr íþrótta- og sundkennslu. Í greinanámskrá 

grunnskóla (2013) um 23. kafla um skólaíþróttir kemur fram að við skipulag 

stundatöflu þarf að ætla nemendum tíma til að komast sér til og frá 

kennsluaðstöðu og hafa fataskipti án þess að dragist frá virkum 

kennslutíma. 

Niðurstaða könnunar sem Capacent Gallup vann fyrir hönd Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, árið 2012, bendir til að einungis í 45% tilfella sé 

kennt skólasund eina kennslustund á viku allt skólaárið (Capacent Gallup, 

2012). Samkvæmt greinanámskránni (2013) kemur fram á blaðsíðu 186 að 

miðað er við að nemendur fái að minnsta kosti eina kennslustund í sundi í 

hverri viku eða að lágmarki 20 kennslustundir á árlegum sundnámskeiðum, 

sem skólinn skipuleggi. Áðurnefnd könnun eftir Capacent Gallup sýnir einnig 

að nokkrir skólar bjóða upp á færri en 20 kennslustundir á ári í 1.–10. bekk í 

grunnskóla. Mikilvægt er að skólayfirvöld, skólastjórnendur og kennarar 

velti fyrir sér hvað hægt sé að gera til að stuðla að aukinni hreyfingu til 

eflinga heilsu ungmenna. 

Ýmsar spurningar vakna í ljósi þessara niðurstaðna. Eru skólayfirvöld 

meðvituð um að nokkrir skólar bjóða eingöngu upp á 80 mínútna kennslu í á 

viku skólaíþróttum? Telja skólayfirvöld þetta í lagi? Sér í lagi í ljósi þess að 

íslensk ungmenni eru ekki að uppfylla almennar hreyfiráðleggingar og eru 

mörg hver illa á sig kominn með tilliti til holdafars og daglegar hreyfingar. 
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Gætu skólastjórnendur ekki aðlagað skólastundaskrána svo að nemendur 

fái aukinn tíma til að koma sér í og úr íþróttakennslu?  

Í núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að 

framhaldsskólar eigi að skipuleggja námsbrautir þannig að allir nemendur 

18 ára og yngri stundi íþróttir, líkams- og heilsurækt. Í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011 eru íþróttir, líkams- og heilsurækt eina námsgreinin 

sem fær aldursviðmiðun við 18 ár aldur. Janus Guðlaugsson (2015) ritaði 

nýlega opið bréf til mennta- og menningarmála, velferðaráðherra og 

landlæknis þar sem hann óskaði eftir svari við eftirfarandi spurningum: 

Hvers vegna fær ein námsgrein slíka aldursviðmiðun í nýrri Aðalnámskrá? Er 

forvörnum á sviði heilsuræktar af hálfu ráðuneyta formlega lokið við 18 ára 

aldur? Hvaða faglegu rök liggja að baki þessum stefnumótunum frá hendi 

ráðuneytis mennta- og menningarmála? Þessum spurningum er mikilvægt 

að fá svar við. 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni sýndu að það væri almenn skoðun 

hjá íþrótta- og heilsufræðingum sem annast kennslu í framhaldsskólum að 

skólayfirvöld sýndu hreyfingar og líkamsvitundar ekki nægan skilning, sér í 

lagi með því að námsgreinin væri einungis kennd til 18 ára aldurs. 

Samkvæmt tillögu 10.4 í Aðalnámskrá framhaldsskóla verður líkams- og 

heilsurækt í framhaldsskólum þrjár til sex framhaldsskólaeiningar, sem er 

skerðing um 50–70% og hlutfallslega meiri skerðing sem nær til styttingar til 

stúdenspróf í þrjú ár. Þó þessi tillaga sé ekki komin í umsagnarferli eru 

framhaldsskólar samt sem áður byrjaðir að vinna eftir henni. Vert er að 

nefna að 3–6 framhaldsskólaeiningar jafngilda 1,8–3,6 einingum úr gamla 

einingakerfinu (Írena Ósk Óskarsdóttir, 2015). Þessi stefna Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis er í ósamræmi við niðurstöður rannsókna hér á 

landi um stöðu íslenskra nemenda í grunn- og framhaldsskóla, með tilliti til 

hreyfingar, holdafars, og þess ávinnings sem þær rannsóknir sýna að þessir 

þættir geta haft á námsárangur nemenda (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og John P. Allegrante, 2007; Kristján Þór Magnússon o.fl., 

2011; Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012).  

Höfundur telur það vera öfugsnúið að margir framhaldsskólar eru í dag 

flokkaðir sem heilsueflandi framhaldsskólar þegar á sama tíma á sér stað 

mikill niðurskurður í kennslu íþrótta, líkams- og heilsuræktar í 

framhaldsskólum. Til að mynda hefur Menntaskólinn í Kópavogi fengið þá 

viðurkenningu að teljast heilsueflandi skóli án þess að starfandi sé íþrótta- 

og heilsufræðingur við skólann. Vert er að nefna að verkefnið heilsueflandi 

framhaldsskóli var þróað af Embætti landlæknis í samráði við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Velferðaráðuneytið og Samband íslenskra 
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framhaldsskólanema. Verkefninu er ætlað að auka stuðning við og bæta 

tækifæri nemenda og starfsfólks við framhaldsskóla við að tileinka sér 

jákvæðan og heilbrigðan lífsstíll (Embætti landlæknis, 2015). Markmiðin eru 

í sjálfu sér virðingarverð og þörf, en höfundur telur til mikils vansa að vægi 

heilsuuppeldis í skólum sé ekki meira en ella, sér í lagi í ljósi þess að hreyfing 

og holdafar ungmenna er ekki sem best (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011; 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012).  

Frumniðurstöður í rannsókn hér á landi, sem Erlingur Jóhannsson stýrir, 

sýna að 17 og 23 ára ungmenni hreyfa sig helmingi minna nú en fyrir 8 

árum. Erlingur nefnir að samanborið við rannsóknir á íslenskum eldri 

borgurum þá hreyfi 23 ára einstaklingar í úrtakinu sig næstum jafn lítið og 

áttræðir einstaklingar (Vísir, 2013). Til gamans má geta þá var úrtakið í 

rannsókninni sömu einstaklingar og rannsókn árin 2003 og 2004 tók til. 

Rannsakað voru 9 og 15 ára ungmenni, með tilliti til þreks, holdafar og 

hreyfingar. Sú rannsókn hét Lífstíll 9 ára og 15 ára Íslendinga (2011). Miðað 

við rannsókn Janusar Guðlaugssonar og félaga (2012) á hreyfingu eldri 

aldurshópa á Íslandi, þá er dagleg hreyfing eldri aldurshópa á Íslandi, 

meðalaldur 80 ára gamall, hin sami og ungmenna á 17. til 23. aldursári eða 

um 15–20 mínútur á dag. Þessar niðurstöður til skólayfirvalda eða Embættis 

landlæknis hlýtur að vekja menn til alvarlegra umhugsunar um stefnu í 

velferðarmálum þjóðarinnar í komandi framtíð. 

5.3 Námsforritið skólaheilsa 

Samkvæmt niðurstöðum spurningarkönnunar var mikill áhugi hjá kennurum 

á því að kynna sér námstengt vefforrit fyrir íþrótta- og heilsufræðinga. 

Töldu 92% svarenda sig koma til með nota námstengt vefforrit, sem biði 

upp á sambærilega notkunar möguleika og fram komu í þarfagreiningu 

spurningakönnunarinnar. Mest þörf reyndist vera á rafrænum gagnabanka, 

sem kennarar gætu nýtt sér við að deila og sækja tillögur að námsefni af 

veraldarvefnum  

Þessar niðurstöður eru í takt við þá þróun sem á sér stað í skólakerfinu 

og samfélaginu með tilliti til örrar tækiþróunar. Á Íslandi árið 2006 mældist 

aðgengi að tölvum í kennslustofum 68% (Korte B. Werner og Tobias Hüsing, 

2006). Að auki er talið að 30–45% kennara í Evrópu noti tölvu nánast á 

hverjum degi við að undirbúa kennslu (Evrópusambandið, 2013). 

Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar notuðu 93% kennara 

tölvu í starfi daglega eða næstum því daglega. Rannsókn frá 

Evrópusambandinu sýnir einnig að trú kennara á eigin tölvufærni hafi aukist 

á síðustu árum (Evrópusambandið, 2013). 
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Það kom höfundi skemmtilega á óvart að 84% kennaranna töldu að 

námstengt vefforrit myndi gera starf þeirra árangursríkara. Forritið gæti 

hugsanlega verið starfandi kennurum gott hjálpartæki við að skipuleggja 

kennslu út frá áherslum í Aðalnámskrá og þeim viðfangsefnum sem er 

æskilegt er að taka fyrir þannig að þeim hæfniviðmiðum sem sett er verði 

náð. Þá töldu 70% grunn- og framhaldsskólakennara í spurningakönnuninni 

mikilvægt að vefforritið styddi við sex grunnþætti menntunar og 76% 

grunnskólakennara að það styddi við fjóra efnisflokka í 23. kafla um 

skólaíþróttir í greinanámskrá grunnskóla 2013. 

Sú hugsun sem birtist í inngangi hjá Lísu í Undralandi virðist vera ríkjandi 

í námskrá að áliti margra starfandi kennara í spurningarkönnunni. Í fyrsta 

lagi benda niðurstöður spurningakönnunar til þess að það vanti leiðavísir 

um hvernig innleiða eigi grunnþætti menntunar inn í skólastarfið. Að mati 

höfundar skortir námsefni, kennslubækur, stoðrit eða kerfisbundna aðferð 

við að innleiða grunnþættina inn í starfið. Einnig telur höfundur þörf á 

samræmdu námsmati fyrir grunnþættina eða í það minnsta leiðbeiningar 

hvernig er hægt að meta þá í hverri námsgrein (viðhengi 2). Í öðru lagi sýna 

niðurstöður spurningakönnunarinnar að það vanti samræmt námsmat á 

líkamlegri afkastagetu nemenda í skólaíþróttum, samanber sundstigin. 

Mögulega væri hentugt að geta nálgast tillögur við að meta líkamlega 

afkastagetu nemenda í skólaíþróttum fyrir 1. til 10. bekk (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Höfundur telur samræmt kennsluefni fyrir íþróttakennara og 

kerfisbundina nálgun eins og með námstengdu vefforriti bjóða upp á 

möguleika til að gera starfið markvissara. Með nýrri nálgun gefst um leið 

möguleiki fyrir kennara á að innleiða í starfið grunnþætti menntunar á 

skilvirkari hátt samhliða öðrum atriðum. Kennarar eyða oft stórum hluta af 

sínum vinnutíma í að útbúa námsefni hver í sínu horni. Væri ekki hentugra 

að geta nálgast tillögur af námsefni á sameiginlegum gagnabanka af 

veraldarvefnum?  

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu meðal annars fram á að 

mikil vöntun væri á sameiginlegum rafrænum gagnabanka fyrir kennara. 

Þess má geta að 83% grunnskólakennara og 79% framhaldsskólakennara 

töldu vera nokkra þörf eða mikla þörf á samræmdu kennsluefni fyrir íþrótta- 

og heilsufræðikennara á báðum skólastigum.  

 Áhugavert er að velta fyrir sér hvort að aðgangur að vefforrit eða 

sameiginlegu kennsluefni, byggt á markmiðum Aðalnámskrár, gæti dregið 

úr streitu kennara? En kennsla án skipulags veldur meiri streitu en kennsla 

sem styðst við námskrá (Andri Ísaksson, 1983). Samkvæmt könnun hefur 
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streita og álag aukist meðal framhaldsskólakennara. Talið er að sex af 

hverjum tíu framhaldsskólakennurum finni fyrir streitu í starfi og annar hver 

finnst starfið andlega erfitt (Guðrún Ragnarsdóttir, 2012). 

5.4 Hindranir rannsóknar  

Helstu takmarkanir spurningakönnunar eru tvenns konar að mati höfundar. 

Þátttaka í spurningakönnunni var í fyrsta lagi dræm, en svarhlutfall í 

spurningakönnuninni mældist 26,4%. Erfitt er að segja til um hvort 

svarthlutfallið skekkir áreiðanleika niðurstaðna. Í öðru lagi var þýðislisti sem 

undirritaður fékk frá íþrótta- og heilsufræðifélagi Íslands ekki nægilega 

góður, sér í lagi vegna þess að ekki var hægt að sjá hvort meðlimir félagsins 

væru starfandi í grunn- eða framhaldsskóla. Nokkrir á þýðislistanum voru 

einnig með óvirkt netfang, gamalt netfang eða með tvö eða fleiri netföng á 

skrá í félaginu. Reynt var að bregðast við þessari úrtaksbjörgun með því að 

benda þátttakendum spurningakönnunar að svara á einu netfangi en 

afþakka þátttökuboð rannsóknar á öðrum netföngum.  

Í gegnum þýðislista íþrótta- og heilsufræðifélag Ísland var hægt að fá 

svör frá mörgum kennurum á stuttum tíma, en 288 þátttakendur svöruðu 

spurningarkönnuninni. Vert er að nefna að 198 þátttakendur uppfylltu 

kröfur spurningakönnunar, að vera starfandi kennari í grunn- eða 

framhaldsskóla. Til að fá sem marktækastar niðurstöður við 

rannsóknarspurningunum hefði verið hægt að nota svokallað 

tilviljunarkennt úrtak. Að mati höfundar hefði verið afar tímafrekt að leita 

uppi íþróttakennarar í hverjum skóla fyrir sig.  

Höfundur telur styrkleika könnunarinnar mun meiri en svarhlutfall 

spurningarkönnunarinnar gefur til kynna. Samkvæmt upplýsingum Mennta- 

og menningarmálaráðuneytis eru 172 grunnskólar og 35 framhaldsskólar 

starfandi á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Til 

samanburðar svöruðu 198 einstaklingar spurningarkönnuninni. Erfitt er að 

segja með vissu hversu margir íþrótta- og heilsufræðikennarar starfa í 

grunnskólum og framhaldsskólum hér á landi. Þó bendir könnun sem 

Capacent Gallup vann fyrir hönd Mennta- og menningarmálaráðuneytis, 

árið 2011, til að í flestum framhaldsskólum starfi tveir íþróttakennarar 

(Capacent Gallup, 2011). Út frá fjölda íþróttakennara sem svara 

spurningakönnuninni og áætluðum fjölda kennara sem starfi í grunnskólum 

og framhaldsskólum er hægt að álykta að spurningakönnunin endurspegli 

þýðið eða alla íþróttakennara í grunnskólum og framhaldsskólum hér á 

landi. 
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6 Lokaorð 

Mathatma Ghandi sagði eitt sinn: „Vertu sú breyting sem þú vilt sjá í 

heiminum“. Með því að reyna bæta sjálfan sig, byggja ofan á fyrri reynslu og 

þekkingu, ásamt að leggja sitt af mörkum til samfélagsins má stuðla að 

framþróun á mörgum sviðum mannlegs samfélags. Með því að hafa 

sjálfstæða og skapandi sýn, trú á eigin getu, þora að synda á móti 

straumnum og vera ekki hræddur við að mistakast er hægt að skapa 

eitthvað spennandi. Tækninýjungar eins og Mentor og önnur tölvutæk 

námsforrit eru spennandi fyrir skólastarfið. Með því að nota slík forrit er 

hægt að prófa nýjar leiðir við undirbúning kennslu og jafnvel gera starfið 

árangursríkara.  

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu að mikil þörf og áhugi væri á 

námstengdu vefforriti fyrir Íþrótta- og heilsufræðinga, þar með talið 

sameiginlegum rafrænum gangnabanka, þar sem kennarar geta deilt 

námsefni og nálgast hugmyndir annarra kennara af veraldarvefnum. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort kennarar á öðrum námssviðum myndu 

hafa áhuga á að nýta sér slíkt forrit. Draumssýn höfundar er sú að hægt sé 

að yfirfæra hugmyndafræði vefforritsins skolaheilsa.is yfir á aðrar 

námsgreinar og námssvið.  

Niðurstöður spurningarkönnunarinnar sýndu viðunandi þekkingu 

íþrótta- og heilsufræðikennara á Aðalnámskrá 2011. Hins vegar sýndu þær 

að margir íþrótta- og heilsufræðikennarar þekktu lítið til grunnþátta 

menntunar og að þeim gengi að sama skapi ekki nægilega vel að innleiða þá 

í skólastarfið. Tilfinning höfundar er sú að kennurum á öðrum námssviðum 

gangi sömuleiðis ekki nægilega vel í því að tengja grunnþættina inn í 

skólastarfið. Ástæðuna telur höfundur vera að tímafrekt sé að innleiða nýjar 

hugsjónir inn í skólastarfið. Það skortir auðveldari og markvissari nálgun við 

að tengja þá inn í starfið. Ef til vill gæti tölvutækt námsforrit verið svarið við 

þeim vanda eða jafnvel samræmt kennsluefni með áherslum á grunnþætti 

menntunar. En samkvæmt könnun telja íþrótta- og heilsufræðikennarar 

þörf vera á samræmdu kennsluefni fyrir skólaíþróttir í grunnskóla og 

íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla.  

Með tilkomu Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla 2011 fá kennarar 
nokkuð frjálsar hendur um hvernig þeir standi að því að innleiða 
grunnþættina inn í skólastarfið. Fyrir grunnþættina eru engin fyrirfram 
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ákveðin hæfniviðmið sem nemendur skuli hafa náð fyrir ákveðinn aldur, 
eins og gildir um hæfni fyrir lykilhæfni. Samkvæmt niðurstöðum 
spurningarkönnunarinnar standa næst skólaíþróttum í grunnskóla og 
íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla grunnþættirnir heilbrigði 
og velferð, jafnrétti og sjálfbærni. Það gefur til kynna að námsgreinarnar 
séu vel til fallnar að kenna áðurnefnda grunnþætti. En hvernig er hægt að 
tengja þessa grunnþætti inn í starfið ef kennarar hafa litla þekkingu á þeim 
og eiga í vanda við að innleiða þá í starfið? Æskilegt er að kalla eftir faglegri 
umræðu hvernig hægt sé að innleiða þá inn í kennsluna á sem 
árangursríkasta hátt. Innlegg til slíkrar umræðu er hvort rétt sé að útbúa 
grófan markmiðslista fyrir hverja námsgrein með tillögum af 
hæfniviðmiðunum fyrir grunnþættina (viðhengi 2), líkt og með lykilhæfni. 
Erfitt getur þó reynst að setja fyrirfram ákveðin markmið eða lokamarkmið 
fyrir grunnþættina því að þeir eru samfélagslegir í eðli sínu og lærdómur 
þeirra er ævilangt ferli. Einnig getur verið erfitt að réttlæta að reynsla 
nemenda er fyrirfram ákveðin eða skipulögð í formi markmiða.  

Samkvæmt rannsóknum á sviði lýðheilsu eru sterkar vísbendingar um að 
ungmenni hér á land hreyfi sig lítið og hafi óæskilegt hlutfall fitu í líkama 
(Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011; Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 
2012). Óheilbrigður lífsstíll er tengdur við þróun á áhættuþættum langvinna 
sjúkdóma, en þeir eru orsök 86% dauðsfalla í Evrópu. Þessir þættir má ekki 
horfa framhjá í ljósi þeirra samfélagslegu- og menningarlegu breytinga, sem 
hafa orðið á undanförnum árum í vestrænum nútímaþjóðfélögum. Til að 
stemma stigu við þessari þróun er meðal annars mikilvægt að lögð sé fram 
stefnumörkun á sviði menntamála um þess efni að auka vægi hreyfingar og 
heilsuuppeldis í skólum (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2013). 

Bjóða þarf nemendum upp á fjölbreytta líkams- og heilsurækt þar sem 
allir fái viðfangsefni við hæfi. Nemendur þurfa að læra að verða sjálfbærir á 
eigin heilsu, ævina á enda. Vera heilsulæsir, með öðrum orðum bera 
skynbragð á að hvað sé æskileg eða óæskilegt fyrir eigin heilsu, og öðlast 
skilning á magni, tíðni og ákefð í líkams– og heilsurækt.  

Að mati höfundar gætu grunnþættir menntunar verið leiðarvísir að 
bættum kennsluaðferðum. Nú gefst tækifæri fyrir íþrótta- og 
heilsufræðikennara að grípa boltann á lofti og sækja til sóknar með 
fagvitund og opinn huga að leiðarljósi. Mikilvægt er að stuðla að eflingu 
samstarfs milli kennara og finna leiðir til að samþætta heilbrigði og velferð 
inn í skólastarfið. Markmið skólaíþrótta og íþrótta í framhaldsskólum á ekki 
að snúast um að kenna íþróttagreinar heldur að stuðla að merkingarbæru 
námi. Því er náð með markvissu heilsuuppeldi þar sem skólar eru aflvakar 
heilsueflingar frá fyrsta degi skólagöngu til hins síðasta. 
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Viðauki 1– Spurningarkönnun 

Ágæti félagsmaður íþrótta- og heilsufræðifélags Íslands. 

 

Ég heiti Ísak Guðmannsson Levy og er meistaranemi í íþrótta- og 

heilsufræði við Háskóla Íslands. Ég er að vinna meistaraverkefni til MEd-

gráðu. Heiti meistaraverkefnis er Skólaheilsa sem fjallar um námstengt 

vefforrit fyrir íþrótta- og heilsufræðinga. Ég væri afar þakklátur ef þið gætuð 

gefið ykkur tíma við að svara nokkrum spurningum. Það mun hjálpa mér við 

meistaraverkefnið og að þróa vefforrit fyrir íþrótta- og heilsufræðinga.  

Markmið meistaraverkefnis er þríþætt:  

1. Að hanna námstengt vefforrit fyrir íþrótta- og heilsufræðinga. Hugsunin 

á bakvið vefforritið er að aðstoða íþrótta- og heilsufræðikennara að vinna 

markvisst eftir Aðalnámskránni og auðvelda þeim að gerð kennsluseðla 

(tímaseðla). Einnig er hugmyndin á bak við vefforritið að búa til gagna-, 

æfinga- og leikjabanka sem gæti nýst kennurum við skipulag á kennslu.  

2. Að kanna viðhorf kennara til Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla, 

sér í lagi kafla um skólaíþróttir í grunnskóla og um námsgreinina íþróttir í 

framhaldsskóla. 

3. Að rannsaka þörf og áhuga á námstengdu vefforriti sem gæti nýst 

kennurum sem annast íþróttakennslu í grunn- og eða framhaldsskóla. 

Þátttakendur í rannsókninni eru íþróttakennarar, bæði í almennum og 

einkareknum skólum. Einnig nemar í íþróttakennaranámi við háskóla hér á 

landi. Rannsóknin er nafnlaus og því verður ekki hægt að rekja svör til 

svarenda þegar unnið er úr gögnunum. Leiðbeinandi minn er Janus 

Guðlaugsson, PhD-íþrótta- og heilsufræðingur og lektor við Háskóla Íslands. 

Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir vakna þá er þér velkomið að 

hafa samband við undirritaðan í síma 692-8441 eða senda tölvupóst á 

netfangið igl2@hi.is 

Kærar þakkir, Ísak Guðmannsson Levy. 
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Kafli A - Almennar spurningar um þátttakendur 

 

1. Kyn  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Karl 

 Kona 

 

2. Aldur  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 20-29 ára 

 30-39 ára 

 40-49 ára 

 50-59 ára 

 60 ára og eldri 

 

3. Merktu við hæstu prófgráðu sem þú hefur lokið  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Doktorsgráða 

 Meistaranám í Háskóla 

 Grunnám eða sambærilegri gráðu í Háskóla (ÍKÍ, KHÍ, HÍ, Fósturskólinn) 

 Diplómunám í Háskóla 

 Stúdentspróf eða iðnnám í framhaldsskóla 

 Gagnfræða- eða grunnskólapróf 
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4. Á hvaða skólastigi kennir þú?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Leikskólastigi 

 Yngsta stigi í grunnskóla 

 Miðstigi í grunnskóla 

 Unglingastigi í grunnskóla 

 Framhaldsskólastigi 

 Háskólastigi 

 Ef þú starfar ekki lengur í skóla => vinsamlegast færðu þig að spurningu 7 

 Ef þú hefur aldrei starfað í skóla => vinsamlegast færðu þig að spurningu 8 

 

5. Í hvaða sveitarfélagi kennir þú? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:_____________________ 

  

6. Hvaða námsgrein kennir þú? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Íþróttir í grunnskóla, kenni bæði íþróttir og sund 

 Íþróttir í grunnskóla, kenni eingöngu sund 

 Íþróttir í grunnskóla, kenni eingöngu íþróttir 

 Íþróttir í framhaldsskóla 

 Er skólastjórnandi 

Annað:  

  

7. Hver er starfsaldurinn þinn sem kennari? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Minni en 1 ár 

 1-5 ár 

 6-10 ár 

 11-15 ár 

 16-20 ár 

 21 ár eða meira 
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Kafli B - Almennar spurningar um tölvunotkun, námskrár tengt 
efni, skólaíþróttir í grunnskóla og íþróttakennslu í framhaldsskóla 

  
8. Hversu oft notar þú tölvu í þínu starfi?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Daglega eða næstum því daglega 

 Að minnsta kosti einu sinni í viku 

 Sjaldnar en einu sinni í viku 

 Að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

 Nota ekki tölvu við vinnu 

 

9. Hefur tölvunotkun þín aukist eða minnkað síðustu tíu ár í starfi?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Aukist mikið 

 Aukist 

 Hvorki aukist eða minnkað 

 Minnkað 

 Minnkað mikið 

 

10. Hefur þú kynnt þér nýja Aðalnámskrá frá 2011  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já, mjög vel 

 Já, vel 

 Lítilsháttar 

 Illa 

 Mjög illa 
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11. Hef þú kynnt þér greinanámskrá grunnskóla 2013; kafli 23 um 

skólaíþróttir?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já, mjög vel 

 Já, vel 

 Lítilsháttar 

 Illa 

 Mjög illa 

 

12. Hversu vel eða illa þekkir þú grunnþætti menntunar í nýrri 

Aðalnámskrá?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel eða illa 

 Illa 

 Mjög illa 

 

13. Hversu vel eða illa þekkir þú fjóra efnisflokka í hluta skólaíþrótta í 

greinanámskrá grunnskóla? Vert er að nefna að þeir eru 1. Líkamsvitund, 

leikni og afkastageta 2. Félagslegir þættir, 3. Heilsa og efling þekkingar og 4. 

Öryggis- og skipulagsreglur 
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel eða illa 

 Illa 

 Mjög illa 
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14. Gengur þér vel eða illa að tengja sex grunnþætti menntunar í 

Aðalnámskrá í kennslustundum hjá þér?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel eða illa 

 Illa 

 Mjög illa 

 Hef ekki verið að huga að þeim sérstaklega 

 

15. Hvaða grunnþættir telur þú eiga helst við um skólaíþróttir og 

íþróttakennslu í framhaldsskóla? 

Vinsamlegast númeraðu hvern kassa í forgangsröð frá 1 að 6 

  

 Heilbrigði og velferð  [   ] 

 

 Sjálfbærni   [   ] 

  

 Læsi    [   ] 

  

 Jafnrétti   [   ] 

  

 Lýðræði og mannréttindi  [   ] 

  

 Sköpun    [   ] 
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16. Hvaða þættir telur þú vera mikilvæga eða ekki mikilvæga í 

íþróttakennslu.Vinsamlegast gefðu þáttunum tölu eftir mikilvægi, 1 (minnst vægi) 

og 5 (mest vægi) 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  1 2 3 4 5 

Að nemendur læra að vera sjálfbærir á eigin 

heilsu      

Að vera læs á hvað er æskilegt og óæskilegt 

fyrir eigin heilsu      

Kennsla íþróttagreina 
     

Áhugi nemenda á viðfangsefni tímans 
     

Læri um tíðni, magn og ákefð í líkams- og 

heilsurækt      

Að áherslan sé á grunnþátt menntunar: 

heilbrigði og velferð      

Alhliða líkams- og heilsurækt 
     

 

 

17. Er þörf á að útbúa samræmt kennsluefni fyrir íþrótta- og 

heilsufræðikennara?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mikil þörf 

 Nokkur þörf 

 Hvorki mikil né lítil 

 Lítil þörf 

 Mjög lítil þörf 
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18. Ert þú ánægð/-ur eða óánægð/-ur með þróun breytinga á 

markmiðum í greinanámskrá skólaíþrótta í grunnskóla árið 2013 frá 

greinanámskrá skólaíþrótta í grunnskóla frá árinu 1999? Í dag (2013) flokkast 

markmiðin undir lykilhæfni fyrir 4., 7. og 10. bekk. Áður fyrr (1999) flokkuðust þau 

undir lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið.  

 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög ánægð/-ur 

 Ánægð/-ur 

 Hvorki né 

 Óánægð/-ur 

 Mjög óánægð/-ur 

 Hef ekki verið að huga að þeim sérstaklega 
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Kafli C - Námstengt vefforrit fyrir íþrótta- og heilsufræðikennara.  
 
Ef þú ert áhugasamur að sjá frumútgáfuna á námstengda vefforritinu, 

getur þú nálgast hana á þessari 

slóð: https://www.youtube.com/watch?v=GXaJUVnd064&feature=youtu.be  

 

Ath. ýta þarf á vinstri músarhnappinn, halda honum inni og dekkja 

slóðina. Næst skal líma (copy) slóðina með því að ýta á hægri 

músarhnappinum og opna slóðina í öðrum glugga á vefnum.  

 

19. Hvaða þætti myndir þú helst vilja sjá í vefforriti fyrir íþrótta- og 

heilsufræði kennara?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Tillögur af leikjum fyrir mismunandi bekki/aldur 

 Tillögur af æfingum fyrir mismunandi bekki/aldur 

 Tillögur af umræðum fyrir mismunandi bekki/aldur 

 Tillögur af afkastagetuprófi fyrir mismunandi bekki/aldur 

 Sameiginlegan gagnabanka þar sem kennarar gætu deilt með sér tillögum af 

leikjum, æfingum, umræðum, námsmati og fleira 

 Að vefforritið myndi vinna eftir aðalnámskrá, með tilliti til grunnþátta 

menntunar og lykilhæfni fyrir efnisflokkana fjóra 

 Að geta séð lýsandi tölfræði á því sem kennari hefur kennt yfir önnina 

Annað:  

  

20. Myndir þú nota vefforrit sem myndi bjóða upp á ofangreinda þætti 

sem þú merktir við í spurningu 19?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Hvorki né 

 Lítið 

 Mjög lítið 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXaJUVnd064&feature=youtu.be
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21. Telur þú að vefforrit með sambærilega þjónustu og í spurningu 19 

myndi nýtast þér við að finna hugmyndir af námsefni?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Hvorki né 

 Lítið 

 Mjög lítið 

 

 

22. Telur þú að vefforrit með sambærilega þjónustu og í spurningu 19 

myndi gera starfið þitt árangursríkara?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Hvorki né 

 Lítið 

 Mjög lítið 

 

23. Telur þú skipta máli að vefforritið styðjist við sex grunnþætti 

menntunar í nýrri Aðalnámskrá?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Hvorki né 

 Lítið 

 Mjög lítið 

 Hef ekki kynnt mér grunnþætti menntunar 
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24. Telur þú skipta máli að vefforrit styðjist við fjóra efnisflokka í hluta 

skólaíþrótta í greinanámskrá grunnskóla. Þeir eru 1. Líkamsvitund, leikni 

og afkastageta 2. Félagslegir þættir, 3. Heilsa og efling þekkingar og 4. Öryggi- 

og skipulagsreglur. 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Hvorki né 

 Lítið 

 Mjög lítið 

 Hef ekki kynnt mér greinanámskrá grunnskóla 2013 

 

25. Hvað þykir þér helst ábótavant við íþróttakennslu í því skólastigi 

sem þú starfar á? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:______________________________ 
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Viðauki 2– Tillögur af hæfniviðmiðun fyrir grunnþætti 
menntunar í skólaíþróttum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


