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Ágrip (útdráttur) 

Þetta BA verkefni er heimildaritgerð þar sem áður birtar heimildir eru notaðar til þess að 

komast að niðurstöðu. Leitast er eftir því að svara rannsóknarspurningunni „hvernig er 

hægt að notast við smáforrit í íþróttanámi við starfsbrautir fjölbrautaskóla?“. 

Rannsóknarspurningin kemur til vegna þróunar í kennsluháttum þar sem snjalltækni er 

notuð í auknum mæli. Tæknin býður upp á ýmsa möguleika og langaði höfund að kanna 

möguleika á notkun hennar í íþróttanámi nemenda innan starfsbrauta með það að 

markmiði að hafa kennsluna einstaklingsmiðaða líkt og markmið starfsbrauta segja til um. 

Fjallað verður um fræðilegt sjónarhorn á fötlun, valdeflingu, starfsbrautir og nemendur 

sem sækja þar nám, íþróttanám á starfsbrautum, ráðlagða hreyfingu og líkamlega stöðu 

fatlaðra skólabarna á Íslandi, snjalltæki til kennslu og loks verður fjallað um nokkur forrit 

og vefsíður sem geta nýst til íþróttanáms. Möguleikar þessara forrita og síðna voru 

könnuð með það í huga hvernig þau gætu nýst í íþróttanámi innan starfsbrauta. 

Niðurstaða er á þann veg að hægt sé að notast við smáforrit og vefsíður með hjálp 

snjalltækja sem tól til þess að einstaklingsmiða íþróttanám innan starfsbrauta landsins. 

Einstaklingsmiðað íþróttanám mun gera fagfólki innan starfsbrauta kleift að koma á móts 

við þarfir og áhugasvið nemenda og styðja þar með heilsueflingu þeirra með 

árangursríkum hætti. Að auki er þessi þróun líkleg til þess að efla sjálfstæði nemenda og 

hafa jákvæðar breytingar á lífsgæði þeirra til lengri tíma. 
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1. Inngangur  

Unglingsárin er tími þar sem miklar breytingar verða á lífi fólks. Líkami og hugur breytist 

og oft verða stórar breytingar á aðstæðum, sumir hefja framhaldsnám eftir grunnskóla og 

aðrir feta sín fyrstu spor á vinnumarkaðnum. Börn verða að ungu fólki og þar með 

sjálfstæðari og taka aukna ábyrgð á eigin velferð. Þessar breytingar leggjast misvel í þetta 

unga fólk og þurfa sumir sterkari leiðsögn en aðrir. Ungt fólk með þroskahamlanir er oft á 

meðal þeirra sem þurfa handleiðslu í gegnum þetta tímabil þar sem aðlögunarfærni þeirra 

er oftast ekki eins langt á veg komin og þeirra sem eru án þroskahömlunar.  

Það er einnig staðreynd að lífsstílsbreytingar og breytingar á matarvenjum Íslendinga 

hefur  haft neikvæð áhrif á heilsu þjóðarinnar í heild sinni. Mikil kyrrseta auk ofneyslu á 

orkuríku fæði sem oft er ríkt af sykri hefur leitt til þess að Ísland er statt í fyrsta sæti yfir 

feitustu þjóðir Norðurlandanna, með rúmlega tvöfaldan fjölda tilfella offitu miðað við 

Noreg (Rasmussen, Andersen, Borodulin, Enghardt, Barbieri, Fagt, Matthiessen, 

Sveinsson, Þorgeirsdottir og Trolle, 2012). Ýmsir fylgikvillar geta fylgt offitu og má þar 

nefna sykursýki og hjarta- og æðasjúkdóma auk annarra heilsufarsvandamála. 

Einnig hafa rannsóknir leitt það í ljós að fólk með fatlanir líkt of þroskahömlun er líklegara 

að vera skilgreint með offitu heldur en fólk sem ófatlað. Líkt og niðurstöður rannsóknar 

þeirra Daniel Daly, Erlings Jóhannssonar, Inga Þórs Einarssonar og Sigurbjörns Árna 

Arngrímssonar (2015) segja til um, en farið verður nánar í þær niðurstöður síðar í 

verkefninu.  

Þegar ofantaldir þættir eru lagðir saman verður það ljóst að ákveðin hópur ungs fólks á 

frekar hættu á heilsufarsvandamálum þegar komið er á framhaldskólaaldurinn. En hvað er 

hægt að gera? Einn af möguleikunum er að aðstoða nemendur starfsbrautar í að verða 

sjálfstæðari þegar kemur að hreyfingu og kenna þeim þannig að taka stjórn á eigin 

líkamlegri velferð. Tæknivæðing skólastofunnar og snjalltækjavæðing skólanna gefur 

tækifæri til þess nýta sér snjalltæknina í íþróttanámi innan starfsbrauta 

framhaldsskólanna til þess að einstaklingsmiða kennsluna líkt námskrá fyrir starfsbrautir í 

framhaldsskólum segir til um (Menntamálaráðuneytið, 2005). 
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2. Fræðilegt sjónarhorn á fötlun 

Fötlunarfræði (disability studies) er ung og ört vaxandi fræðigrein sem snýr að málefnum 

minnihlutahóp fatlaðs fólks. Líkt og í öðrum fræðigreinum minnihlutahópa eru ólíkar 

skoðanir á milli fræðimanna um skilning á hugtökum og gildum innan fræðigreinarinnar. 

Hér verða því skilgreind þrenn mismunandi sjónarhorn innan fötlunarfræðinnar sem 

kallast læknisfræðilega sjónarhornið, norræna tengslasjónarhornið og breska félagslega 

líkanið um fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.1 Læknisfræðilega líkanið 

Læknisfræðilega líkanið leitast eftir því að skilgreina fatlanir líkt og um sjúkdóma væri að 

ræða, sem líkamleg eða andleg afbrigði (Parsons, 1951). Samkvæmt læknisfræðilega 

líkaninu eru fatlanir og skerðingar álitnar sem vandamál og jafnvel harmleikur sem leitast 

ætti eftir að lækna og veita viðeigandi meðferð ef kostur er, ekki er tekið tillit til 

umhverfisins og samfélagsins. Læknisfræðilega sjónarhornið var ráðandi á 20. öldinni og 

má meðal annars rekja til rits Talcott Parsons félagsfræðings um sjúkdóma og 

sjúkdómstengda hegðun fyrir u.þ.b. sextíu árum. Sjónarhornið var þó ekki einungis 

ríkjandi innan læknisfræðinnar heldur var það einnig að finna innan menntavísinda og 

félagsvísinda en er þó á undanhaldi.  

Nýjungar í læknisfræði og erfðafræði hafa endurvakið umræður um réttmæti 

læknisfræðilegs sjónarhorns þegar skimað er eftir breytingum á erfðamengi fósturs í 

móðurkviði með það að markmiði að útrýma óæskilegum erfðabreytingum eins og t.d. 

þrístæðu litninga sem myndi leiða til þess að barnið myndi vera skilgreint sem fatlað 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.2 Norræna tengslalíkanið um fötlun  

Þótt ólík nálgun á hugtakinu fötlun ríki í mismunandi löndum norrænu þjóðanna telur 

norski fræðimaðurinn Jan Tössebro að sameiginleg einkenni í hugmyndafræði hverrar 

þjóðar sé að finna í hugmyndum um samspil einstaklingsins við umhverfi sitt. Miðpunkti 
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norræna sjónarhornsins má skipta í þrennt, fyrsta atriðið er að fötlun sé afleiðing þess 

þegar einstaklingur og umhverfi hans samræmast ekki. Afleiðingar þess er að skerðing 

einstaklingsins hindrar að hann passi inn í ramma samfélagsins sem gerir ekki ráð fyrir öllu 

rófi mannbreytileikans (Tössebrö, 2002). 

Annað atriðið er að fötlun sé bundin aðstæðum hverju sinni sem segir til hvort að 

skerðing leiði til fötlunar eða ekki.  Sem dæmi má nefna blindan mann sem er í hópi 

sjáandi manna en allir eru staddir í niðamyrkri, við hefðbundnar aðstæður væri blindi 

maðurinn talinn skertur og fatlaður en í myrkrinu sér enginn og sitja því allir við sama 

borð (Tössebrö, 2002).  

Þriðja og síðasta atriðið er að fötlun er afstæð þar sem einkenni fötlunar sé félagslega 

ákvörðuð og mörk skerðingar stundum mörkuð á tilviljanakenndan hátt. Sem dæmi má 

nefna að á 20. öldinni miðuðu þjóðir við mismunandi greindarvísitölustig til að ákvarða 

hver sé skertur og hver ekki og gæti einstaklingur því talist fatlaður í einu landi en ekki í 

öðru (Tössebrö, 2002). 

2.3 Breska félagslega líkanið um fötlun 

Á sjöunda áratug síðustu aldar sendu samtök fatlaðra í Bretlandi (UPIAS) frá sér yfirlýsingu 

þess efnis að fólk með skerðingar sé fatlað af völdum samfélagsins og þeirra sem í 

samfélaginu búa (UPIAS, 1976). Yfirlýsingin sem varð síðar grunnur breska félagslega 

líkansins hafnaði þeirri staðhæfingu að fötlun væri orsök skerðingar og að skerðing væri 

það sama og fötlun. Heldur var því haldið fram að hindranir í samfélaginu séu 

orsakavaldur fötlunar og fötlun því mótuð af samfélaginu. Þessi samfélagslega mismunun 

hefur verið líkt við misrétti byggð á kynja- og kynþáttamun.  

Breska félagslega líkanið hefur mátt sæta gagnrýni þess efnis að hagsmunir fólks með 

ákveðnar skerðingar séu hunsaðir og má þar nefna fólk með þroskahamlanir, 

geðsjúkdóma og heyrnarlausa (Rannveig Traustadóttir, 2006). Einnig hefur breska 

félagslega líkanið verið gagnrýnt fyrir að leggja of mikla áherslu á hindranir samfélagsins 

og þar með litið fram hjá áhrif skerðinga á einstaklinga og hugmyndafræði.  
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2.4 Valdefling 

Valdefling sem hugtak er mikið notað í umræðu um réttindabaráttu minnihlutahópa og 

hefur einnig verið notað í umræðu um málefni fatlaðs fólks (Hanna Björg Sigurðardóttir, 

2006). Þótt fræðimenn skilgreini valdeflingu á mismunandi hátt milli fræðasviða hefur 

hugtakið þá þýðingu innan félagsvísinda að einstaklingur fái aukna stjórn á eigin lífi. 

Hugtakið hefur bæði persónulega og pólitíska merkingu í tengslum við framfarir í 

mannréttindum og lífsgæðum fatlaðs fólks en er einnig nátengt sögulegu viðhorfi 

samfélagsins til fatlaðra. Sem dæmi má nefna fólk með þroskahömlun en sá hópur fólks 

hefur mátt líða undirokun í gegnum árin eins og mannkynbótastefnu 20. aldarinnar sem 

leitaðist eftir því að takmarka fæðingartíðni fólks með þroskahömlun með því að 

einangra, kynjaskipta og vana fólk án þeirra samþykkis eða jafnvel án þeirra vitundar. Nú á 

seinni árum hefur þjónusta við fólk með fatlanir færst meira yfir í að vera notendastýrð 

frekar en sérfræðistýrð sem gefur einstaklingnum völd yfir þjónustu sem hann fær og er 

því ekki bundinn innan ramma ákveðinnar stofnunnar. Þótt framkvæmd þessarar 

hugmyndafræði um sjálfstætt líf sé stutt á veg kominn á Íslandi gæti hún náð að skjóta 

föstum rótum á næstu árum (NPA.is, e.d.). Þessi breyting á hugmyndafræði í þjónustu við 

fatlað fólk, þótt hún sé stutt á veg komin markar valdeflandi viðhorf samfélagsins til 

fatlaðs fólks sem styrkir félagslega stöðu þeirra (Hanna Björg Sigurðardóttir, 2006).  
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3. Starfsbraut og nemendur sem sækja þar nám 

Í þessum kafla verður greint frá starfsbrautum, hlutverki og markmiðum auk þess sem lýst 

verður hluta af þeim fötlunum sem nemendur starfsbrauta kunna að hafa. 

3.1 Starfsbraut 

Starfsbrautir nefnast brautir á framhaldsskólastigi sem ætlaðar eru fyrir nemendur með 

fatlanir og vísar þar til 2.gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). Upphaf starfsbrauta má rekja til Öskjuhlíðarskóla þar 

sem fyrsta starfsbrautin var stofnuð árið 1975 en alls eru 21 starfsbrautir starfandi við 

framhaldsskóla landsins í dag (Helga Gísladóttir, 2007). Starfsbrautir eru starfræktar 

samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 80/1996 sem heimila framhaldsskólum að stofna 

starfsbrautir til að koma á móts við þarfir fatlaðra nemenda. Starfsbrautir sem áður voru 

kallaðar sérdeildir eru tveggja ára námsbrautir með möguleika á tveggja ára starfstengdu 

framhaldsnámi í þeim skólum sem upp á það bjóða. Markmið starfsbrauta er að efla 

sjálfstraust, sjálfsmynd og færni nemenda til þess að gera þá sjálfstæða og virka þegna 

samfélagsins með því að bjóða upp á einstaklingsmiðað nám sem byggir á styrkleikum og 

áhugasviði einstaklingsins.  

Skilgreind markmið starfsbrauta er að nemandi fái: 

 Einstaklingsmiðuð námstækifæri 

 Aukið sjálfstraust, sjálfræði og samskiptahæfni 

 Aukna möguleika til áframhaldandi náms 

 Fjölbreytta reynslu og aukin kynni af möguleikum íslenskrar menningar 

 Að stunda nám með ófötluðum nemendum eins og kostur er 

 Möguleika á að tengja saman nám og starfsþjálfun bæði í skóla og á vettvangi til 

þess að öðlast vinnufærni 

 Tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði að námi loknu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). 
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Nám á starfsbraut skal vera sveigjanlegt og byggt á þeim markmiðum sem sett eru fyrir 

hvern nemanda. Markmið skulu ávallt vera byggð á raunhæfu mati kennara brautarinnar 

sem síðan byggir kennsluáætlun á þeim, markmið eru síðan reglulega endurmetin . Námið 

er skipt niður í áfanga sem bera ákveðnar einingar samkvæmt hlutfallslegu vægi einstakra 

námsþátta líkt og á öðrum brautum í framhaldsskólum og er kennslustundafjöldi auk 

umfangs breytilegt eftir þörfum og getu nemanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Námskrá starfsbrauta skilgreinir þrjár mismunandi námsleiðir innan starfsbrauta sem 

nefnast starfsbraut 1, 2 og 3. Tilgangur skiptingar námsleiða er að draga fram mismunandi 

kennslufræðilegar og fræðilegar áherslur en ekki að skipta nemendahópnum niður innan 

starfsbrauta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Starfsbraut 1 er ætluð fötluðum nemendum sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992 um málefni 

fatlaðra. Þar er verið að tala um nemendur sem hafa verið í sérdeildum eða sérskólum og 

eru ekki taldir búa yfir þeirri hæfni að geta stundað nám á öðrum brautum 

framhaldsskólans. Starfsbraut 2 er ætluð fötluðum nemendum líkt og starfsbraut 1 nema 

að þeir hafa fengið námsmat samkvæmt 48. gr. grunnskólalaga nr. 66/1995 sem heimilar 

undanþágu frá skyldunámsgreinum. Þar er verið að tala um nemendur sem hafa hlotið 

hafa verulegan stuðning við nám í grunnskóla, stundað nám í sérskóla eða á sérdeild. 

Starfsbraut 3 svipar til hinna tveggja brautanna nema hún er meira sniðin að þörfum 

fjölfatlaðra nemenda og þeirra sem þurfa mikinn stuðning (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) eru ákvæði jafnréttislaga höfð að 

leiðarljósi í öllu skólastarfi og er aldur talin með í þeirri stefnu. Það má því álykta út frá 

aðalnámskrá að starfsbrautir landsins starfi eftir sömu stefnu og standi því opnar fyrir alla 

aldurshópa. 

 

3.2 Þroskahömlun 

Þroskahömlun er samheiti yfir frávik í aðlögunarhæfni og vitsmunaþroska og birtast 

einkenni þroskahömlunar á ólíkan hátt eftir aldri og tilvikum (Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins, e.d.). Birtingarmynd þroskahömlunar er oftast á þá vegu að einstaklingur er seinn 

að ná ákveðnum áföngum í þroska. Hjá börnum eru hreyfi- og síðan málþroski oft fyrstu 

áfangarnir sem seinkun gerir vart við sig og eftir því sem börnin eldast fylgja oft erfiðleikar 

í sambandi við samskipti og hegðun. Þegar á grunnskólaaldur er komið eiga börn með 
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þroskahömlun oft við námserfiðleika að stríða og eiga í aukinni hættu á félagslegri 

einangrun en hvert tilfelli þroskahömlunar er einstaklingsbundið. Um 1-2% barna greinast 

með þroskahömlun og geta orsakir þess verið allt frá líffræðilegum toga til áfalla og slysa. 

Þroskahömlun er þó ekki endilega endanlegt ástand þar sem með íhlutun er hægt að hafa 

áhrif á þroska.  

Á Íslandi er stuðst við ICD 10 flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarunnar (WHO) 

þar sem stöðluð matstæki eru notuð til þess að meta þroska og aðlögunarfærni. ICD 10 

skiptir þroskahömlun niður í fjóra flokka. 

 F70 – Væg þroskahömlun, greindarvísitala 50-69 

 F71 – Miðlungs þroskahömlun, greindarvísitala 35-49 

 F72 – Alvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 20-34 

 F73 – Djúp þroskahömlun, greindarvísitala <20 

(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.) 

Fólk með þroskahömlun er fjölbreyttur hópur en til einföldunar er hægt að skipta hópnum 

í tvennt þegar kemur að orsakavöldum þroskahömlunar (Solveg Sigurðardóttir, 2008). 

Annars vegar er það fólk með væga þroskahömlun, greindarvísitala 50-69 og hins vegar er 

það fólk með miðlungs eða alvarlegri þroskahömlun, greindarvísitala 49 og undir. Orsakir 

vægrar þroskahömlunar eru oft af arfgengum toga þar sem ýmis gen auk umhverfisins 

hafa áhrif á þroskaframvindu. Félagslegar aðstæður barna í þessum hóp auk 

aðlögunarhæfni þeirra eru oft áhrifaþættir. Þegar það kemur að orsökum alvarlegri 

þroskahömlunar er skýringin í yfir helmingi tilfella líffræðileg í eðli sínu. Vanstarfsemi 

skjaldkirtils er algengasta líffræðilega orsökin í heiminum en sjaldgæf á Íslandi þar sem 

skimað er eftir sjúkdómnum hjá nýburum hér á landi. Í vestrænum ríkjum eru 

litningagallar algengari orsakavaldar sem og ýmis heilkenni, efnaskiptasjúkdómar og gallar 

á taugakerfi. Áföll á meðgöngu, við fæðingu og á dögunum þar eftir geta einnig valdið 

þroskahömlun hjá börnum. Sem dæmi má nefna gallar á fylgju, meðgöngueitrun, 

súrefnisþurrð við fæðingu og áfengis eða vímuefnanotkun móður á meðgöngu. 
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3.3 Einhverfa 

Einhverfa er skilgreind sem taugaþroskaröskun og koma einkenni hennar vanalega fram í 

kringum 18-24 mánaða aldur hjá börnum. Einkenni einhverfuraskana eru skortur á 

félagslegri færni, tjáskiptaerfiðleikar og áráttukennd og oft endurtekin hegðun en fjöldi, 

birtingarmyndir og styrkleiki einkenna er breytilegur. Þetta samansafn einkenna og 

birtingarmynd þeirra er kallað róf og er talað um að einstaklingur sé með röskun á 

einhverfurófi líkt og litur er staðsettur á litrófi innan um ýmsar mismunandi 

litasamsetningar (Evald Sæmundsen, 2008).  

1 af hverjum 160 greinast með röskun á einhverfurófi og u.þ.b. fjórðungur þeirra greinast 

einnig með flogaveiki einhvern tímann á lífsleiðinni og sumir sýna einnig einkenni 

þunglyndis, kvíðaraskana og ofvirkni (Evald Sæmundsen, 2008; WHO, 2016).  
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4. Íþróttir og hreyfing 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir íþróttakennslu á starfsbrautum þar sem farið verður 

í markmið og áherslur. Litið verður á ráðlagða hreyfingu út frá ráðleggingum yfirvalda auk 

þess sem farið verður yfir niðurstöður rannsóknar um líkamlega stöðu grunnskólabarna 

með þroskahömlun á Íslandi. 

4.1 Íþróttakennsla á starfsbrautum 

Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla eiga allir framhaldsskólar að bjóða upp á 

íþróttakennslu og líkams- og heilsurækt. Námið skal vera skipulagt þannig að nemendum 

sé gefinn kostur á að taka íþróttaáfanga á hverri önn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þegar það kemur að íþróttakennslu og líkams- og heilsurækt á starfsbrautum er 

áfangalýsingu skipt niður í þrenna hluta eða starfsbraut 1, 2 og 3 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Í íþróttakennslu á starfsbraut 1 er lögð áhersla á fjölbreytta upphitun og leiki ásamt 

styrkjandi og liðkandi æfingum. Nemendur fræðast um heilsuvernd, líkamsrækt og íþróttir 

og kynnast notkun réttrar líkamsbeitingar og aðferða. Stuðlað er að því að efla samvinnu 

og jákvæð tengsl á milli nemenda auk þess sem nemendur verði færir í að stunda 

líkamsrækt sér til gagns og gamans Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Á starfsbraut 2 er unnið með verklega þætti þols og upphitunar og er áhersla lögð á 

æfingar og leiki sem henta til íþróttakennslu. Nemendur læra mikilvægi liðleika og 

liðleikaþjálfunar auk þess að hljóta kennslu í styrktarþjálfun helstu vöðvahópa. Nemendur 

kynnast slökun og slökunaræfingum í tengslum við umræðu um mikilvægi slökunar í 

nútímasamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). 

Þegar kemur að starfsbraut 3 er áhersla lögð á hreyfingu og leiki í vatni þar sem nemendur 

öðlast öryggistilfinningu í vatni og unnið er í að efla líkamsvitund, þol og styrk. Meðal 

markmiða er að efla liðleika, jafnvægisskyn og úthald og er stuðst við hreyfingu bæði 

utan- og innandyra t.d. gönguferðir, boltaleiki, með þrekþjálfunartækjum og fjölbreyttum 

líkamsæfingum. Þegar kemur að íþróttakennslu fjölfatlaðra nemenda er nauðsynlegt að 

unnið sé náið með öðrum fagstéttum, s.s. sjúkraþjálfara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005).   
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4.2 Ráðlögð hreyfing 

Hreyfing er mikilvægur þáttur í almennri vellíðan og er mælt með að börn og unglingar 

hreyfi sig í það minnsta 60 mínútur daglega og þarf hreyfingin að vera a.m.k. miðlungs 

erfið (Heilsu- og öldrunarráðuneyti Ástralíu, 2005). Hreyfingin þarf þó ekki að standa yfir 

óslitin í klukkutíma, hægt er að skipta tímanum niður í styttri lotur. Einnig er mælt með að 

þau börn og unglingar sem hreyfa sig lítið yfir daginn ættu að stunda a.m.k. 30 mínútur af 

miðlungserfiðri hreyfingu og vinna sig þaðan upp í 60 mínútur af daglegri, miðlungserfiðri 

hreyfingu. Ekki er mælt með að þessi aldurshópur eyði löngum tíma í kyrrsetu í einu s.s. 

sjónvarpsáhorf og við tölvu. 

Hreyfingin sem stunduð er ætti að vera fjölbreytt, ánægjuleg og í samræmi við færni og 

getu þess sem hana stundar (Lýðheilsustöð, 2008). Dagleg hreyfing eykur hreyfifærni 

barna og unglinga sem og styrkir lungu þeirra, hjarta- og æðakerfi og vöðva líkamans. 

Einnig má nefna að regluleg hreyfing eykur liðleika, skerpir á viðbrögðum og samhæfingu 

líkamans og stuðlar að beinmyndun og beinþéttni sem er mikilvæg fyrir og á 

kynþroskaskeiði. 

Þegar komið er í fullorðinsaldurinn er mælt með a.m.k. 30 mínútur af miðlungserfiðri 

hreyfingu flesta daga vikunnar (WHO, 2006). Regluleg hreyfing stuðlar að því að viðhalda 

og bæta þol, vöðvastyrk og liðleika auk þess að minnka líkurnar á sjúkdómum eins og 

hjarta- og æðasjúkdómum, ristil- og brjóstakrabbamein og sykursýki. 

4.3 Líkamlegt ástand þroskahamlaðra grunnskólabarna 

Hérna verða skoðaðar niðurstöður rannsóknar sem gefnar voru út í Læknablaðinu árið 

2015. Takmark rannsóknarinnar var að athuga líkamlegt ástand grunnskólabarna með 

þroskahömlun þar sem úrtak 91 þroskahamlaðra grunnskólabarna var borið saman við 

sambærilegt úrtak ófatlaðra grunnskólabarna. Mæld var hreyfing, úthald, blóðþrýstingur, 

blóðfita, blóðsykurstjórnun og líkamssamsetning. Niðurstöðurnar voru síðan bornar 

saman við samanburðarhópinn (Daniel Daly, Erlingur Jóhannsson, Ingi Þór Einarsson, 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015). Komist var að þeim niðurstöðum að 41% barna með 

þroskahömlun voru skilgreind með offitu miðað við 19% hjá samanburðarhópnum, einnig 

voru börnin með þroskahömlun með hærri blóðþrýsting, fleiri húðfellingar og hærri 

hlutfall líkamsfitu. Ekkert barnanna með þroskahömlun náði ráðlagðri daglegri hreyfingu 

miðað við 40% barnanna í samanburðarhópnum og aðeins 25% barna með þroskahömlun 

náðu úthaldsviðmiðun miðað við 75% hjá samanburðarhópnum. 
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Höfundar greinarinnar ályktuðu að almennu líkamlegu ástandi skólabarna með 

þroskahömlun sé ábótavant. Börnin eiga auknar líkur á að fá hjarta-, æða- og 

efnaskiptasjúkdóma þegar þau eldast þar sem gera má ráð fyrir að líkamlegt ástand þeirra 

eigi ekki eftir að batna með tímanum miðað við þau úrræði og áherslur sem í boði eru 

(Daniel Daly, Erlingur Jóhannsson, Ingi Þór Einarsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015). 
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5. Snjalltæki í kennslu 

Hér verður fjallað um hvernig framfarir í þróun snjalltækja nýtast við kennslu og hvaða 

þýðingu það hefur. Menningarmálastofnun sameinuðu þjóðanna (UNESCO) skilgreinir 

snjalltæki (mobile technologies) sem spjaldtölvur, nettengda snjallsíma og öll þau 

meðfærilegu, nettengdu, margmiðlunarvænu og tæknivæddu tæki sem eru fáanleg á 

markaðnum í dag. Í dag eru yfir sex milljarðar af farsíma áskriftum í heiminum og fyrir 

hvern einstakling sem notar tölvu til að fá aðgang að internetinu eru tveir sem notast við 

snjalltæki (Schuler, Winters, West, 2013).  

Menningarmálastofnun sameinuðu þjóðanna skilgreinir einnig snjallkennslu (Mobile 

learning) sem lærdómsaðferðir þar sem snjalltæki eru notuð hvort sem er í formlegri 

skólakennslu eða utan skóla eftir hentugleika. (Schuler, Winters, West, 2013). Einn af 

lykilþáttum snjallkennslu er möguleikinn að gera fært námið úr skólastofunum og yfir í 

óformlegt og einstaklingsmiðað umhverfi (Kukulska-Hulme, 2010). Annar þáttur 

snjallkennslu er aukin aðgangur að fólki og stafrænu kennsluefni óháð staðsetningu og 

tíma, þáttur sem hægt er að nýta sér bæði utan og innan kennslustofunnar. Bæði 

kennarar og nemendur nýta sér snjalltækni í síauknum mæli og hafa menntamálayfirvöld 

Evrópuþjóða eins og Danmörk, Bretland og Holland sýnt snjallkennslu áhuga með tilliti til 

rannsókna og menntastefnu (Schuler, Winters, West, 2013). 

Notkun snjalltækja í formlegri kennslu fer sífellt vaxandi og skiptist snjallkennslan aðallega 

í tvo þætti, þar sem skólinn útvegar nemendum snjalltækin og þar sem nemendur útvega 

sér sjálfir tæki (Schuler, Winters, West, 2013). Þar sem skólinn útvegar nemendum tæki 

(One to one program) er algengara á fátækari svæðum eins og Suður Ameríku en er þó að 

ryðja sér til rúms hjá vestrænum þjóðum. Helstu vandamálin við þessa aðferð er 

kostnaður sem fylgir því að útvega og halda úti þessum tækjum og vandamál sem geta 

fylgt nánu samstarfi skóla og menntayfirvalda.  

Sú aðferð þar sem nemendur útvega sér sín eigin tæki eða koma með tæki sem þeir eiga 

fyrir (Bring your own device) er mest við lýði á auðugri svæðum þar sem snjalltækjaeign 

ungmenna er algeng (Schuler, Winters, West, 2013). Þessi aðferð auðveldar aðgang að 
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námsefninu og er vinsæl þróun í kennsluaðferðum margra landa þó hún sé ólík á milli 

landa. Helstu vandamál þessarar aðferðar eru öryggisvandamál, skortur á fagþekkingu 

kennara og bilið á milli nemenda sem hafa aðgang að nýjustu tækni og þeirra sem eiga 

eldri eða jafnvel enginn tæki, þó að margir skólar bjóða uppá aðstoð í útvegun tækja. 

Snjallkennsla er sífellt að ryðja sér til rúms meðal skóla í Evrópu eftir því sem verð á 

snjalltækjum lækkar og verður viðráðanlegra fyrir menntastofnanir (Hylén, 2012). 

Fjölbreyttari virkni í snjalltækjum sem og bætingar á örgjörvum, rafhlöðuendingu og 

bandvídd tækjanna hefur einnig gert þau eftirsóknarverðari fyrir menntastofnanir. 

Víðtækt aðgengi að snjalltækjum hefur einnig haft áhrif þar sem aukið hlutfall nemenda 

eiga sín eigin tæki sem gerir menntastofnunum kleift að taka upp snjallkennsluaðferðir 

þar sem nemendur koma með eigin snjalltæki (Bring your own device). Sú aðferð hefur 

nýlega verið tekin inn í menntastefnu Danmörku þar sem skólar þurfa að bjóða 

nemendum upp á opna internettengingu í öllum skólastofum til þess að nemendur geti 

notað tækin sín til náms.   

5.1 Stafræn tækni í kennslu 

Hér verður farið í hvernig hægt er að nýta snjalltæki í kennslu með notkun stafrænna 

kennslubóka (Digital textbooks) og smáforrita (Mobile applications). 

Rafrænar kennslubækur verða sífellt vinsælli á auðugri svæðum þar sem reynslan af lestri 

af rafrænum tækjum verður ánægjulegri eftir því sem tæknin þróast (Schuler, Winters, 

West, 2013). Með auknum vinsældum rafrænna bóka hefur nálgun í hönnun þeirra færst 

frá því að vera einföld afritun yfir á rafrænt form yfir í að vera gagnvirk námsgögn með 

endalausum möguleikum. Þessi nýja þróun í rafrænum námsgögnum gæti gert notkun 

rafrænna námsgagna að félagslegum atburð þar sem nemendahópur gæti lesið, glósað og 

rætt námsefnið öll í sínum tækjum og jafnvel í mismunandi heimshlutum. 

Notkun smáforrita í kennslu hefur einnig stóraukist á síðustu árum og má nefna að árið 

2011 voru 270 milljón kennslusmáforritum halað niður sem er þreföldun á tölum frá árinu 

2009 (Schuler, Winters, West, 2013).  Þessi aukning á miðlun smáforrita til kennslu hefur 

vakið áhuga fleiri hugbúnaðarfyrirtækja sem veldur aukningu í úrvali og gæðum 

smáforrita til kennslu. Þó að notkun smáforrita til formlegrar kennslu sé ekki algeng í dag 
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er líklegt að notkun þeirra muni aukast á næstu árum þar sem snjalltækjanotkun 

nemenda í kennslu og utan hennar fer vaxandi milli ára. Talið er að þróun stafræns 

námsefnis muni þróast á þá leið að í staðinn fyrir að skólar útvegi öllum sama námsefnið 

muni kennarar geta valið úr úrvali af kennslusmáforritum sniðið fyrir hvern nemenda. 

5.2 Notkun snjalltækja í kennslu fólks með sérþarfir 

Í alþjóðlegri skýrslu sem unnin var af háskólum frá Nýja Sjálandi, Bandaríkjunum, Ítalíu og 

Austurríki var rýnt í fimmtán mismunandi rannsóknir sem allar snéru að snjalltækjanotkun 

í kennslu fólks með sérþarfir (Kagohara, Van der Meer, Ramdoss, O’Reilly, Lancioni, Davis, 

Rispoli, Lang, Marschik, Sutherland, Green, Sigafoos, 2012). Rannsóknirnar fimmtán 

skiptust niður í fimm svið sem voru akademísk, samskipti, tómstundir, atvinna og umskipti 

á milli skóla og voru allir þátttakenndur með einhverfugreiningu og/eða með 

þroskahömlun. 

Heildarniðurstöður skýrslunnar voru á þá vegu að snjalltæki og snjallsímar væru skilvirk 

tól í kennslu fólks með fatlanir (Kagohara D., M., Van der Meer L., Ramdoss S., O’Reilly M., 

F., Lancioni G., E., Davis T., N., Rispoli M., Lang R., Marschik P., B., Sutherland F., Green V., 

A., Sigafoos J. , 2012). Í rannsóknunum sem teknar voru fyrir í skýrslunni var notast við 

iPod, iPad og iPhone snjalltæki en sambærileg tæki ættu að skila sama árangri. Einnig kom 

fram að hægt er að kenna fólki með einhverfuröskun og þroskahömlun að nýta slík tól til 

hinna ýmsu verka og þá sérstaklega innan þeirra sviða sem tekin voru fyrir í rannsókninni. 

Notkun slíkra tækja gæti því gert nemendur með sérþarfir sjálfstæðari í sínu námi þar sem 

þeir hefðu ekki eins mikla þörf fyrir beinan stuðning. 

Ein af rannsóknunum fimmtán skoðaði hvaða áhrif notkun iPad snjalltækis sem verkfæri í 

kennslu hafði á stærðfræðinám nemenda með einhverfugreiningu (O´Malley, Lewis, 

Donehower, Stone, 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann veg að notkun 

tækjanna hefði jákvæð áhrif á stærðfræðinám nemendanna og að tækin gerðu 

nemendum kleift að vera sjálfstæðari í sínu námi. Rannsakendur komust einnig að þeirri 

niðurstöðu að því lengur sem nemendur notuðust við tækin í kennslu því meira öryggi 

öðluðust þeir í notkun þeirra, öryggi sem yfirfærist yfir á fleiri möguleika í notkun 

tækjanna í kennslu. 
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6. Smáforritin 

Í þessum kafla verða tekin fyrir smáforrit sem nýtast til íþróttanáms nemenda á 

starfsbrautum fjölbrautaskóla landsins. Smáforritin verða skoðuð með tilliti til virkni og 

hvernig þau stuðla að sjálfstæði nemenda í íþróttanámi sínu. Smáforritin sem verða tekin 

fyrir eru Virtual trainer, Endomondo og Trello en einnig verða möguleikar Google Drive 

skoðaðir. Forrit og þjónustu sem tekin verða fyrir er hægt að nálgast án endurgjalds. 

6.1 Virtual Trainer 

Virtual trainer er smáforrit þar sem hægt er að útbúa íþróttatíma með sjónrænum hætti 

og deila með öðrum notendum forritsins (Virtual trainer apps, e.d.). Þegar dagskrá er 

útbúin er hægt að velja hentugar æfingar úr æfingagagnabanka forritsins og þeim raðað 

niður eftir þörfum einstaklingsins eins og sjá má á mynd 1.  

 

Mynd 1. Hér má sjá notendaviðmót Virtual Trainer smáforritsins. 

Hægt er að ákveða hversu langan tíma hver æfing á að taka eða hversu oft á að 

framkvæma ákveðna æfingu. 
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Einnig er hægt að láta forritið útbúa dagskrá fyrir sig sem er hentugur valmöguleiki fyrir 

fólk sem treystir sér ekki til þess að setja saman dagskrá eða hefur litla þekkingu á 

líkamsrækt yfir höfuð. Þegar forritið er látið útbúa dagskrá með líkamsræktaræfingum er 

fyrst valið hvaða tæki og aðstöðu notandi hefur aðgang að, næst er valið hversu langan 

tíma æfingin á að taka. Loksins er valið hversu erfið æfingin á að vera, valmöguleikarnir 

eru auðveld æfing til erfiðrar æfingar og bilið þar á milli eins og sjá má á mynd 2. 

 

 

Mynd 2. Tímalengd og erfiðleikastig æfingar. 

Þegar tímalengd og erfiðleikastig æfingar hefur verið valið myndar forritið röð æfinga sem 

notandinn getur síðan framkvæmt, sjá mynd 3. Ef notandi er ekki sáttur við þær æfingar 

sem valdar hafa verið af forritinu er einfaldlega hægt að láta forritið mynda nýja röð 

æfinga eins oft og notandi kýs, einnig er hægt að skipta út ákveðnum æfingum.  
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Mynd 3. Æfingadagskrá mynduð af forritinu út frá fyrri stillingum. 

Forritið er bæði einfalt og auðvelt í notkun auk þess sem það er sjónrænt sem hentar vel 

fólki með þroskahömlun og röskun á einhverfurófi, sjá mynd 4. Allar æfingar eru 

framkvæmdar af einskonar sýndaræfingarfélaga sem sýnir réttar aðferðir við framkvæmd 

æfinga auk þess sem það hefur hvetjandi áhrif á notanda. Virtual trainer forritið er að 

finna bæði fyrir iOS og Android stýrikerfin endurgjaldslaust. 

 



27 

 

Mynd 4. Sýndaræfingafélaginn sem sýnir rétta framkvæmd æfinga. 

Virtual trainer hentar vel til einstaklingsmiðaðs íþróttanáms þar sem einfalt og fljótlegt er 

að mynda röð æfinga til þess að mæta þörfum hvers og eins. Forritið tekur mið af tækjum 

og aðstöðu sem er í boði þannig að hægt er að nota það nánast hvar sem er, hvort sem 

um er að ræða líkamsræktarsal með fulla aðstöðu eða í heimahúsi með enga aðstöðu. 

Forritið er sjónrænt og sýnir allar æfingar framkvæmdar af sýndaræfingafélaga á meðan 

æfingunni stendur sem hjálpar notendum að framkvæma æfingarnar á réttan máta og 

virkar hvetjandi á notandann. 

6.2 Endomondo 

Endomondo er smáforrit til þess að skrásetja og fylgjast með hreyfingu utandyra. 

Hægt er að nota forritið til margs konar afþreyingar utandyra, t.d. hlaupaferða, 

hjólatúra, skíðagöngu, golfs og allt til kayak siglinga og köfunar. Samtals eru 50 

mismunandi íþróttir og afþreyingar í boði. Valið er hverskonar hreyfingu notandinn 

ætlar að framkvæma og forritið skráir niður tímalengd, vegalengd, hraða og púls 

notanda sé forritið notað í samhliða púlsmæli, sjá mynd 5. 
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Mynd 5. Notendaviðmót forritsins sem sýnir tímalengd, vegalengd og hraða. 

Eftir að hreyfingu er lokið er síðan hægt að deila niðurstöðum með öðrum notendum 

forritsins. Aðrir notendur geta þá líkað við niðurstöðurnar og sett inn athugasemd ef vilji 

er fyrir því eins og sjá má á mynd 6.  

 

Mynd 6. Hér má sjá hvernig deila má niðurstöðum hreyfingar með öðrum notendum. 
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Forritið geymir fyrri skráningar um hreyfingu sem notandi getur skoðað síðar sem veitir 

heildstæðari sýn yfir heildarhreyfingu notandans. Ef notandi vill setja sér ákveðin 

markmið getur hann búið sér til sín eigin markmið eða fengið markmið annarra lánuð, sjá 

mynd 7. Forritið fylgist síðan með og lætur notanda vita hversu langt hann er frá 

markmiði sínu, auk þess að minna hann á það ef hann svo kýs. Einnig er hægt að bjóða 

öðrum notendum að taka þátt í markmiðinu og vinna að því í sameiningu. 

 

Mynd 7. Hér sést hvernig hægt er að velja sér markmið og bjóða öðrum að taka þátt. 

Langflest snjalltæki í dag eru útbúin GPS staðsetningatæki (Global positioning system) og 

getur forritið nýtt sér þá tækni til þess að staðsetja notandann og veitt yfirsýn yfir þá leið 

sem farin hefur verið. Einnig er hægt að nota GPS tæknina til þess að finna leiðir sem aðrir 

notendur hafa farið áður og þannig fundið hentuga leið nálægt notandanum hverju sinni, 

sjá mynd 8. Forritið sýnir kort af leiðinni, vegalengd hennar og vegalengd að leiðinni. 
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Mynd 8. Hér sést reiðhjólaleið sem forritið fann útfrá staðsetningu notanda. 

Möguleikar Endomondo smáforritsins í íþróttanámi fatlaðra ungmenna á starfsbrautum 

liggja í að hægt er að gera einstaklinginn sjálfstæðan í sinni íþróttaiðkun. Þetta nýtist vel 

fyrir nemendur sem hafa áhuga á t.d. göngu, hlaupi og reiðhjólatúrum og gerir þeim og 

kennaranum kleift að fylgjast með framgöngu hreyfingar. Nemandinn og kennari geta í 

sameiningu sett markmið fyrir ákveðinn tíma og kennarinn síðan fylgst með og hvatt 

nemandann að ná markmiði sínu, en á sama tíma heldur nemandinn sjálfstæði í sínu 

íþróttanámi. Þetta fyrirkomulag hentar vel fyrir nemendur sem hafa ekki áhuga á 

hefðbundnum hópíþróttatímum og ekki áhuga á kennara sem er á sveimi yfir þeim. 

Forritið er frekar einfalt í notkun, kostar ekkert, er sjónrænt og virkar hvetjandi á þann 

sem það notar. 

6.3 Trello 

Trello er einskonar tól sem er til ætlað þess að skipuleggja ýmiss konar verkefni og 

hugmyndir (Trello, e.d.). Trello er bæði að finna í gegnum vefvafra internetsins og sem 

smáforrit í snjalltækjum sem hægt er að sækja án endurgjalds. Trello er sett upp sem 

spjöld þar sem upplýsingum er síðan bætt á og raðað eftir þörfum. Hægt er að búa til 
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gátlista, setja tímasetningar á ákveðin atriði og sérsníða útlit og virkni spjaldanna eftir 

þörfum hverju sinni. Höfundur Trello spjalds getur síðan deilt því með öðrum notendum 

og einnig geta fleiri en einn unnið að hverju spjaldi.  

Möguleikar Trello liggja á mörgum sviðum en t.d. er hægt að útbúa einstaklingsmiðaða 

ræktardagskrá eða þjálfunaráætlun líkt og sjá má á mynd 9.  

 

Mynd 9. Dæmi um einstaklingsmiðaða þjálfunaráætlun. 

Kennari getur því útbúið einstaklings miðaða þjálfunardagskrá í samvinnu með nemanda 

sem nemandinn getur síðan framkvæmt sjálfstætt ef hann svo kýs, hvort sem er í 

íþróttatíma skólans eða utan skóla. Hægt er að notast við hvaða myndir sem er og setja 

gátlista við hverja mynd þar sem nemandi gæti hakað í ákveðnar aðgerðir við hverja 

mynd, t.d. hversu oft æfingin var framkvæmd eða hakað í atriði sem nemandi þarf að 

athuga áður en hann framkvæmir æfinguna. Trello er einfalt í notkun, sjónrænt og hægt 

að sérsníða að þörfum hvers og eins. 

6.4 Google Drive 

Google Drive er þjónusta sem Google býður upp á þar sem einstaklingar eða stofnanir 

geta unnið sameiginlega að verkefnum og geymt gögn (Google, e.d.). Þjónustuna er hægt 

að nálgast í gegnum Windows, Mac OS X, Android og iOS stýrikerfi. Hægt er að geyma allt 

að 15 gígabæt af efni án endurgjalds en borga þarf fyrir gagnamagn umfram það. Síðan er 
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hægt að deila efninu með völdum einstaklingum og nota mismunandi tól innan Drive 

þjónustunnar til þess að vinna sameiginlega að verkefnum. 

Eitt slíkt tól kallast Forms sem auðveldar fólki að útbúa eyðublöð til þess að deila með 

öðrum. Þessum eyðublöðum er síðan hægt að breyta og bæta inn hvers kyns 

upplýsingum, t.d. myndum, myndböndum og spurningum og þannig er t.d. hægt að útbúa 

einstaklingsmiðaða líkamsræktardagskrá, sjá mynd 10.  

 

Mynd 10. Dæmi um þjálfun skipulagða með notkun Drive. 

Hægt er að útbúa spurningar við hvert atriði eða æfingar sem notendur merkja við. Til 

dæmis er hægt að spyrja um þyngd notaða eða fjölda endurtekninga í tiltekinni æfingu. 

Svörin er síðan send með tölvupósti til höfundar skjalsins sem getur þannig fylgst með 

framgang mála úr fjarlægð.  

Forms tólið innan Google Drive þjónustunnar er einföld lausn þegar skipuleggja á verkefni 

með sjónrænum og aðgengilegum hætti og hentar því vel sem tól til íþróttanáms innan 

starfsbrauta.  
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7 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verður leitast eftir því að draga efni verkefnisins saman til þess að svara 

rannsóknarspurningunni „hvernig er hægt að notast við smáforrit í íþróttanámi við 

starfsbrautir fjölbrautaskóla?“  

Fram að þessu höfum við skoðað ólíka fræðilega sýn á fötlun sem hefur þróast í 

mismunandi áttir í gegnum árin auk þess að líta á hugtakið valdeflingu sem er mikilvægt 

hugtak í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Starfsbrautir á framhaldsskólastigi voru kynntar 

með tilliti til markmiða og þeirra nemenda sem stunda þar nám. Litið var á hvernig 

íþróttakennsla á starfsbrautum er skilgreind samkvæmt mennta- og menningarráðuneyti 

auk þess sem kannað var hvað felst í ráðlagðri hreyfingu ásamt því að líkamlegt ástand 

þroskahamlaðra grunnskólabarna á Íslandi var kannað í sama kafla. Í fimmta kafla 

verkefnisins var litið á hvernig stafræn tækni nýtist í kennslu, bæði almennt og í kennslu 

fólks með sérþarfir. Loks voru þrjú mismunandi smáforrit og ein vefsíða tekin fyrir þar sem 

möguleikar þeirra voru kannaðir með íþróttanám nemenda á starfsbrautum í huga. 

Saman ættu þessir þættir að gefa okkur bakgrunninn og þá innsýn inn í málefnið sem þarf 

til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni. 

Ef við höfum í huga þá þróun sem holdafar og heilsa íslensku þjóðarinnar stefnir í og þá 

sérstaklega líkamleg heilsa íslenskra barna með þroskahömlun, er ljóst að þörf er á 

breyttum áherslum í heilsutengdri menntun á öllum skólastigum. Þar sem þetta verkefni 

er bundið við framhaldsskólana munum við halda okkur við framhaldsskólaaldurinn. Út 

frá efni verkefnisins hingað til er hægt að gera ráð fyrir að hluti þeirra ungmenna sem 

hefja nám á starfsbrautum landsins sé ekki líkamlega vel á sig kominn eða stefna þá leið. 

En hvað getur fagfólk sem starfa á starfsbrautum gert við þessu? 

Eitt meginmarkmið starfsbrauta er að bjóða upp á einstaklingsmiðað nám og að bæta 

bæði sjálfstraust og sjálfræði nemenda sem stunda þar nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). Hægt er að einstaklingsmiða íþróttanám nemenda 

starfsbrauta og sníða það að áhugasviði þeirra til þess að hámarka árangur og um leið 

virkja nemendur í heilsueflingu sinni með möguleika á jákvæðum breytingum til lengri 
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tíma. Ein möguleg fyrirstaða sem kemur fyrst í huga er skortur á mannafli á starfsbrautum 

og þar kemur snjalltæknin til sögunnar. Með notkun snjalltækja er hægt að auka 

sjálfstæði nemenda í sínu eigin íþróttanámi og þar með minnka líkurnar á að mannekla 

standi í veg fyrir einstaklingsmiðuðu íþróttanámi. Nemendur geta einnig nýtt sér tæknina 

utan skólans ef vilji og aðstaða er fyrir hendi og þannig aukið árangur íhlutunar. Með því 

að einstaklingsmiða og áhugamiða íþróttanám má gera ráð fyrir að líkurnar aukist á því að 

nemandi finni hreyfingu eða líkamsrækt við sitt hæfi og að sú líkamsrækt eigi eftir að 

fylgja nemandanum eftir að námi hans á starfsbraut lýkur. Einnig er hægt að ímynda sér 

að þetta hafi jákvæð áhrif á lífsgæði og sjálfstæði nemandans og ýti þar með undir 

sjálfræði hans sem hefur þar með valdeflandi áhrif á líf hans til lengri tíma. 

Hægt er að notast við þau smáforrit og vefsíðu sem tekin voru fyrir í sjötta kafla þessa 

verkefnis til þess að aðstoða við að ná því markmiði að einstaklingsmiða íþróttanám 

nemenda á starfsbrautum landsins. Hvaða forrit er notað hverju sinni fer eftir aðstæðum 

og áhugasviði en með opnum huga eru möguleikarnir talsverðir. Þó ber að hafa í huga að 

efnið sem tekið er fyrir í sjötta kafla er aðeins dropi í hafið þegar það kemur að öllum 

þeim möguleikum, síðum og smáforritum sem til eru og er það efni aðeins tekið  fyrir sem 

dæmi um hvað hægt er að gera og notast við.  

Lítið eða ekkert er til af opinberum námsgögnum sem hannað er sérstaklega fyrir nám á 

starfsbrautum. Í námskrá starfsbrauta er fjallað um að tiltæk, sérhæfð námsgögn sem 

þörf er á séu hagnýtt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2005). Fagfólk sem starfar á 

starfsbrautum hefur þar af leiðandi í flestum tilvikum hannað sín eigin námsgögn til þess 

að nota í kennslu. Námsgögn sem taka mið af þörfum og umhverfi nemenda. Efni sjötta 

kafla þessa verkefnis gæti því nýst sem grunnur sem þroskaþjálfar og annað fagfólk innan 

starfsbrauta geta nýtt sér til þess að semja sín eigin námsgögn til þess að nota í 

íþróttakennslu innan starfsbrautarinnar. 

Hvað framhaldið varðar er einn möguleikinn að hanna námsefni sem kennir nemendum 

að nýta sér ákveðin smáforrit eða síður til þess að styðjast við í því markmiði að auka 

sjálfstæði þeirra í íþróttanámi sínu. Annar möguleiki væri að hanna svipað efni sem beint 

yrði að kennurum og starfsfólki starfsbrauta með það að markmiði að þau miðli þeim 

upplýsingum til sinna nemenda og styðji síðan við þau. Síðast en ekki síst væri hægt að 
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framkvæma báða möguleikana til þess að draga saman ákveðna þekkingu sem gæti nýst í 

kennslu á starfsbrautum framhaldsskóla á komandi árum.  

Notkun stafræns kennsluefnis með hjálp snjalltækja er á hraðri uppleið sem viðurkennd 

aðferð í kennslu víðs vegar í heiminum (Schuler, Winters, West, 2013). Ein helsta 

hindrunin við þessa þróun er skortur á fagþekkingu kennara, þroskaþjálfa og annars 

fagfólks sem starfa við menntastofnanir. Nám þessa fagfólks þarf að taka mið af 

breytingum og nýjungum í kennsluháttum til þess að hægt sé að nýta sér öll þau tækifæri 

sem í boði eru. Fagfólk þarf að vera vel í stakk búið til þess að veita nemendum stuðning 

þegar kemur að notkun snjalltækja við nám. Einstaklingsmiðað íþróttanám innan 

starfsbrauta landsins mun ekki verða að veruleika ef fagfólkið sem starfar þar getur ekki 

stutt nemendur sína með árangursríkum hætti. Tæknikunnátta fólks almennt fer þó 

vaxandi með tímanum þar sem þróunin hefur verið á þann veg að snjalltæknin tekur sífellt 

stærri sess í lífi fólks. Einnig eru langflest af smáforritum, vefsíðum og forritum hannað 

með einfaldleika í huga svo að sem flestir geti notað þau.  

Önnur hindrun varðandi notkun snjalltækni í íþróttanámi innan starfsbrauta er mögulegur 

kostnaður sem því fylgir (Dykes, Knight, 2012). Þó að eign snjalltækja meðal fólks á öllum 

aldri verði sífellt algengari er ekki hægt að gera ráð fyrir því að allir eigi slík tæki eða vilji 

nota sitt eigið tæki í námi. Skólarnir eða starfsbrautir þurfa þá að eiga slík tæki til þess að 

allir gæti stundað sitt nám á jafningjagrundvelli. Ekki er þó nóg að eiga tækin heldur þarf 

að viðhalda þeim þar sem vélbúnaður og hugbúnaður verða fljótt úrelt vegna hraðrar 

þróunar. Einnig gæti verið þörf á þjálfun fagfólks í notkun tækjanna sem gæti reynst 

kostnaðarsamt. Dæmi eru um að stofnanir líkt og starfsbrautir og hæfingarstöðvar hafi 

fengið styrki frá góðgerðasamtökum til tækjakaupa en erfitt gæti reynst að reiða sig 

einungis á aðstoð slíkra samtaka.  

Þriðja og síðasta mögulega hindrunin sem rætt verðum um hér er neikvætt viðhorf 

gagnvart notkun snjalltækja í kennslu (Dykes, Knight, 2012). Það er skoðun margra, 

kennara, foreldra og jafnvel nemenda að snjalltæki innan kennslu valdi truflun meðal 

nemenda. Niðurstöður verkefna þar sem snjalltæki voru notuð í kennslu benda þó til þess 

að hegðun nemenda verður jákvæðari þegar notast er við snjalltæki þar sem tækin virðast 

bæta einbeitingu nemenda. 
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Til að draga saman niðurstöður þá telur höfundur að hægt sé að notast við smáforrit og 

vefsíður með hjálp snjalltækja sem tól til þess að einstaklingsmiða íþróttanám innan 

starfsbrauta landsins. Einstaklingsmiðað íþróttanám mun gera fagfólki innan starfsbrauta 

kleift að koma á móts við þarfir og áhugasvið nemenda og styðja þar með heilsueflingu 

þeirra með árangursríkum hætti. Að auki er þessi þróun líkleg til þess að efla sjálfstæði 

nemenda og hafa jákvæðar breytingar á lífsgæði þeirra til lengri tíma. Þessu markmiði 

fylgja þrjár megin hindranir sem eru þó ekki óyfirstíganlegar, sérstaklega ekki fyrir 

lausnamiðaða þroskaþjálfa. 

7.1 Lokaorð 

Höfundur þessa verkefnis vonar að efnið nýtist hvort sem er í rannsóknum innan svipaðs 

sviðs eða fagfólki innan starfsbrauta landsins. Höfundur trúir því að einstaklingsmiðað 

íþróttanám með áherslu á sjálfstæði nemandans sé verðugt markmið sem mun jafnvel 

leiða til valdeflingar nemenda með fatlanir innan framhaldsskóla landsins ef rétt er af 

verki staðið. Snjalltæknin mun leika þar mikilvægt hlutverk þar sem hún minnkar þörfina á 

stöðugri eftirfylgni starfsfólks sem eykur þar með sjálfstæði nemandans og minnkar 

líkurnar á að mannekla komi í veg fyrir markmið. Það má einnig benda á að þótt þetta 

verkefni miði við framhaldsskóla gæti efni þess einnig nýst við aðrar aðstæður, s.s. aðrar 

menntastofnanir, búsetuúrræði eða fyrir einstaklinga. 
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