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Formáli 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar rannsakandi fylgdist með vinnu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins við breytingu á kafla 10.4 í gildandi Aðalnámskrá  fyrir 

framhaldsskóla. Kaflinn snýr að íþróttum, líkams- og heilsurækt. Á þessum tíma voru 

margir framhaldsskólar að reyna að fá námsbrautir sínar samþykktar og áttu þær 

breytingar að taka gildi haustið 2015. Til þess að fá samþykki Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins þurftu skólarnir að fara eftir tilmælum ráðuneytisins. 

Tilmælin voru þau að umfang íþrótta, líkams- og heilsuræktar skyldi vera að lágmarki 

fjórar framhaldsskólaeiningar og að hámarki sex framhaldsskólaeiningar í kjarna á 

stúdentsbrautum og námið á fyrsta hæfniþrepi.  

Til að byrja með fengu sumir skólar ekki samþykktar nýjar námsbrautir, þar á 

meðal var tillaga vinnuveitanda míns, Fjölbrautaskólans í Garðabæ ekki samþykkt. 

Ástæðan var sú að stjórnendur FG höfðu sett of margar framhaldsskólaeiningar í 

íþróttir, líkams- og heilsurækt. Það má því segja að Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið hafi verið byrjað að vinna eftir nýrri tillögu í kafla 10.4 án 

þess að breytingar á kaflanum hefðu verið settar í umsagnarferli.  

Að loknu umsagnarferli, 27. október 2015, var textanum í kafla 10.4 breytt og 

voru meðal annars teknar út takmarkanir á framhaldsskólaeiningum og hæfniþrepum. 

Framhaldsskólarnir sem voru búnir að  senda inn námsbrautir með fleiri 

framhaldsskólaeiningum í íþróttum, líkams- og heilsurækt fengu þær samþykktar. 

Á þessum tíma var því áhugavert að skoða hvaða áhrif breyting á Aðalnámskrá 

framhaldsskóla og vinnulag ráðuneytisins við framkvæmdina hafði fyrir faggreinina 

íþróttir, líkams- og heilsurækt. Það sem rak mig áfram í þessari vinnu var einlæg trú mín 

á mikilvægi faggreinarinnar innan framhaldsskóla landsins.  

Höfundur þessa verkefnis hefur starfað við framhaldsskólakennslu í 15 ár. Efnið 

er þar af leiðandi höfundi mjög hugleikið. Fyrstu 12 árin starfaði höfundur í 

Iðnskólanum í Hafnarfirði, þar sem hann var svo heppinn að vinna með miklum 
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hugsjónamönnum, þeim Jóhannesi Einarssyni, skólameistara Iðnskólans í Hafnarfirði og 

Janusi Friðriki Guðlaugssyni, íþrótta-, líkams- og heilsuræktarkennara. Þessir 

einstaklingar sýndu nemendum í verki að heilsan skiptir máli og að þeir þyrftu að sinna 

henni óháð aldri eða fyrra námi. Á þessum tíma voru allir nemendur skráðir í íþróttir, 

líkams- og heilsurækt á hverri námsönn. Jóhannes sagði iðulega í upphafi hverrar 

námsannar að nemendur ættu ekki aðeins að huga að almennu viðhaldi véla heldur 

væri heilsan ofar öllu. Hann kom því til skila að líkaminn væri ,,helsta atvinnutækið sem 

þyrfti að hugsa vel um alla ævi“. Þeir mættu mótstöðu nemenda, þar sem þeir töldu sig  

búna með þennan hluta námsins þar sem þeir hefðu lokið þar til gerðum einingum 

samkvæmt námskrá eða vegna aldurs. Á þessum tíma unnust miklir sigrar þar sem 

nemendur hættu að líta á íþróttir, líkams- og heilsurækt sem kvöð, heldur forréttindi að 

fá að sinna eigin heilsu og velferð við einstaklingsmiðað nám.  

Ég vil þakka dr. Janusi Friðrik Guðlaugssyni fyrir frábæra leiðsögn. Á lífsleið minni 

hef ég margsinnis þurft að leita til hans í námi og starfi og er sú leiðsögn mér 

ómetanleg. Einnig vil ég þakka móður minni, Hallberu Stellu Leifsdóttur, fyrir hvatningu 

til að ljúka þessu verkefni. Lokaverkefnið er samið af mér undirritaðri og hef ég kynnt 

mér Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Viðmiða um siðferði í rannsóknum er gætt og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis 

sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum 

hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. desember 2016.  

Irena Ásdís Óskarsdóttir 
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Ágrip  

Í þessari rannsókn, Að efla faggreinina lýðheilsu nemenda til heilla, er fjallað um 

íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum. Með útgáfu Aðalnámskrár 

framhaldsskólanna árið 2011 varð breyting á menntastefnu stjórnvalda frá mikilli 

samræmingu náms milli skóla yfir í frelsi skólanna til að hanna námsbrautir þar sem 

lögð er áhersla á að nemendur öðlist ákveðna námshæfni og nái tilteknum 

hæfniþrepum. Hér verður fjallað um breytingar sem koma fram í gildandi Aðalnámskrá 

og umfang og skipulag faggreinarinnar íþróttir, líkams- og heilsurækt innan 

framhaldsskóla. Einnig er metið hvaða möguleikar séu til að efla námsgreinina innan 

skólanna, nemendum og faggreininni til heilla. Efnið er skoðað út frá nýlegum 

rannsóknum sem hafa verið gerðar á heilsufari ungs fólks og stefnu stjórnvalda í 

lýðheilsumálum. 

Til þess að ná að greina stöðu faggreinarinnar íþróttir, líkams- og heilsurækt var 

ákveðið að senda spurningalista með tölvupósti á alla framhaldsskóla landsins sem 

bjóða upp á nám til stúdentsprófs (n=30).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að breyting á Aðalnámskrá framhaldsskólanna 

hefur gríðarlega mikið að segja um umfang og skipulag á faggreininni. Umfangið hefur 

breyst frá því að hafa verið mjög sambærilegt í öllum framhaldsskólum, 8 (gamlar) 

einingar í íþróttum, líkams- og heilsurækt á stúdentsbrautum, yfir í að vera 4 til 12 

framhaldsskólaeiningar (f-einingar). Skipulag kennslunnar er mjög ólíkt milli skóla, hvort 

sem litið er á bóklega eða verklega kennslu, stöðugildi íþróttakennara á fjölda nemenda 

og nýtingu á f-einingum.  

Ljóst er að samvinna ríkis og sveitarfélaga og aðstaða til íþrótta, líkams- og 

heilsuræktar getur skipt miklu máli til eflingar faggreininni. Áhugavert væri að skoða 

hvort val á framhaldsskólum geti haft áhrif á lýðheilsu nemenda þar sem umfang 

fagsins er mjög misjafnt.  
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Rannsakandi dregur þá ályktun að nýr texti í Aðalnámskrá framhaldsskólanna hafi 

haft þær afleiðingar að framhaldsskólarnir færðust enn lengra frá markmiðum hins 

opinbera í lýðheilsumálum þar sem skólarnir hafa mikið frelsi við að útfæra faggreinina 

með tilliti til f-eininga og bók- og verklegrar kennslu. 

  



7 

Abstract 

The study, Sports, physical education and health education in upper-secondary schools, 

focuses on the upper-secondary school subject Sports-, physical and health education. 

The Icelandic National Curriculum Guide for Upper Secondary Schools of 2011 

introduced a move in government policy from substantial standardisation between 

schools to a latitude in the creation of study programmes where students reach 

specified skills and competence levels. The changes introduced in the current General 

Curriculum and the scope and organisation of Sports-, physical and health education in 

upper-secondary schools will be discussed. Possibilities for strengthening the subject 

within schools for the benefit of both students and the subject are also evaluated. The 

topic is approached from the viewpoint of recent research into young people’s health 

and government public health policy. 

 In order to explore the school subject Sports -, physical and health education, a 

survey was sent by email to all Icelandic upper-secondary schools offering study 

programmes leading to matriculation (n=30).  

Research results showed that the changes to the National Curriculum Guide 

have influenced the scope and organisation of the subject to an enormous degree. The 

scope of the subject was very uniform between secondary schools, 8 (old) credits in 

Sports-, physical and health education in matriculation study programmes, but now 

ranges from 4 to 12 standardised secondary school credits (S-credits). There are 

substantial differences in organisation with regard to academic and practical 

instruction, the ratio of sports teachers to students and to the application of S-credits.  

Due to the considerable differences in scope in the subject, it is interesting to 

examine whether students’ choice of upper-secondary school affects their health. 

The conclusion of the researchers: The new text of the National Curriculum 

Guide resulted in schools being able to distance themselves still further from official 

public health objectives. Sports-, fitness and exercise-centre facilities and collaboration 
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between the state and municipalities can clearly be effective in strengthening the 

subject.  
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1 Inngangur  

Stjórntæki skólastiganna þriggja er í formi Aðalnámskrár og eru á ábyrgð Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Þar eru sett fram markmið og fyrirkomulag skólastarfs, 

kennsluskipan, viðmið um námskröfur og námsframvindu (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2016).  

 Áherslur á heilsueflingu koma skýrt fram í almennum hluta Aðalnámskrár. Þar 

kemur fram að almenn menntun byggist á sex grunnþáttum sem eiga að vera rauður 

þráður í íslenskri menntastefnu. Þeir þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og fléttast þeir inn í allt skólastarfið. 

Íslenska, stærðfræði og enska eru svokallaðar kjarnagreinar og leggja ber áherslu á 

ákveðna hæfni í þessum greinum á öllum námsbrautum. Íþróttir, líkams- og heilsurækt 

er ekki kjarnagrein en samt sem áður er sér kafli (10.4) í Aðalnámskrá þar sem fjallað er 

sérstaklega um faggreinina íþróttir, líkams- og  heilsurækt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 Viðfangsefni þessa verkefnis var að skoða breytinguna sem varð í faggreininni 

íþróttir, líkams- og heilsurækt í kjölfar breytinga á Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 

vegna lagabreytinganna 2008. Markmiðið var að safna ýmsum upplýsingum um 

faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt eins og um umfang, fyrirkomulag og skipulag 

innan 30 framhaldsskóla og meta síðan hvaða möguleikar séu til að efla íþrótta-, líkams- 

og heilsuræktarkennslu í framhaldsskólum, lýðheilsu nemenda til heilla.  

 Til þess að ná þessum markmiðum voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða áhrif hafði ný Aðalnámskrá framhaldsskóla á faggreinina íþróttir, líkams- og 

heilsurækt? 

2. Hvernig er skipulag íþrótta, líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum landsins með 

tilliti til einingafjölda, fjölda kennslustunda og aðstöðu? 

3. Hvaða möguleika hafa framhaldsskólarnir til að efla faggreinina íþróttir, líkams- og 

heilsurækt nemendum til heilla? 
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  Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla. Í fyrsta kafla er inngangur þar sem efnið er 

opnað og kynnt. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn, Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna, Heilsueflandi framhaldsskóla, könnun á íþróttakennslu í 

framhaldsskólum árið 2011, rannsóknir á lýðheilsu íslenskra ungmenna og 

samfélagslegan ávinning af bættri lýðheilsu og stefnu stjórnvalda í lýðheilsumálum. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum, framkvæmd og aðferð 

við gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður úr 

spurningakönnun sem var lögð fyrir stjórnendur framhaldsskólanna. Að lokum er 

umræðukafli þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningum svarað og þær skoðaðar í samhengi við niðurstöður annarra 

rannsókna og stefnu stjórnvalda. Verkefninu lýkur síðan með samantekt og ályktun um 

það sem fram hefur komið. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur skiptist í fimm kaflahluta. Í fyrsta kaflahluta er fjallað um 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna. Í öðrum kaflahluta er fjallað um verkefnið 

Heilsueflandi framhaldsskóli. Í þriðja kaflahluta er fjallað um könnun sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið lét framkvæma og fjallar um íþróttakennslu í 

framhaldsskólum árið 2011, (Capacent Gallup, 2011). Í fjórða kaflahluta er fjallað um 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á heilsufari íslenskra ungmenna. Í fimmta og síðasta 

kaflahlutanum er fjallað um samfélagslegan ávinning lýðheilsu, bættrar heilsu 

ungmenna og stefnu stjórnvalda í lýðheilsumálum.  

 

2.1 Ný menntastefna 

Ný lög um framhaldsskóla voru samþykkt á Alþingi þann 12. júní 2008. Í framhaldinu var 

innleidd heildstæð stefna í menntun íslenskra barna og ungmenna sem náði til allra 

skólastiga: leik-, grunn-, framhalds- og háskóla. Það var svo árið 2011 sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið staðfesti nýjar Aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla og átti innleiðingin að taka þrjú ár. Fyrstu þrír kaflarnir eru eins á öllum 

skólastigunum en þar er fjallað um hlutverk Aðalnámskrár, almenna menntun og mat 

og eftirlit (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.2 Aðalnámskrá framhaldsskólanna 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna á sér ekki mjög langa sögu. Fyrsta námskrá handa 

framhaldsskólum var gefin út 1986, önnur árið 1987 og sú þriðja 1990.  Árið 1999 var 

gefin út fyrsta Aðalnámskrá framhaldsskólanna og með útgáfunni átti að samræma 

innihald námsins milli framhaldsskóla landsins. Þegar ný lög um framhaldsskóla tóku 

gildi árið 2008 breyttust áherslurnar og fengu skólarnir meira svigrúm til að hanna 

námsbrautir (Atli Harðarson, 2010). Þeim ber að búa til námsbrautalýsingar með þeim 
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fyrirvara að þær fái staðfestingu ráðherra og að öllum skilyrðum 21. greinar sé fullnægt 

(Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Skólar hafa verið í sífelldri þróun samhliða breyttum áherslum í menntamálum 

og þarf þá að aðlaga aðalnámskrár samhliða því, þar sem aðalnámskrár eru megin-

viðmið fyrir allt skólastarf. Þegar ný lög tóku gildi um framhaldsskóla (2008) jókst 

ábyrgð skólanna í námskrárgerð. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er sett fram 

menntastefna stjórnvalda, tilgreind markmið og fyrirkomulag skólastarfs. Þar kemur 

fram að hlutverk skólanna sé að mynda samstæða heild sem eigi að tryggja samræmi og 

samhengi í menntun frá leikskólum til háskóla og fullorðinsfræðslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þessar breytingar sem hafa verið gerðar síðastliðna tvo áratugi á Aðalnámskrá 

framhaldsskóla hafa haft mikil áhrif á skólastarf, kennslu og nám (Atli Harðarson, 2012). 

Stýring og skipulag skóla hefur mikið að segja um skólagöngu framhaldsskólanema og 

kemur við marga en haustið 2015 voru yfir 19.000 nemendur skráðir heilsársnemendur 

(Þingskjal nr. 249 2015/2016). 

Aðalnámskrá framhaldsskóla skiptist í tvo hluta, almennan hluta og náms-

brautalýsingar. Samkvæmt 23. grein eiga framhaldsskólarnir að semja námsbrauta-

lýsingar og leggja þær síðan fyrir ráðherra til samþykktar (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur látið búa til vefræna útgáfu þar 

sem birtar eru Aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Vefsíðan (namskra.is) 

heldur utan um allar námsbrauta- og áfangalýsingar í framhaldsskólum.  

 Skólarnir fara eftir ákveðnum sniðmátum þegar þeir hanna námsbrautir og eru 

námsbrautirnar mismunandi að lengd. Nemendur geta valið um ýmsar námsleiðir sem 

innihalda mismargar framhaldsskólaeiningar (sjá kafla 2.2.2) og eru á mismunandi 

hæfniþrepum (sjá kafla 2.2.1). Stysta námsbrautin er svokölluð framhaldsskólabraut en 

brautir geta verið 30–120 f-einingar. Þær eru 90% á fyrsta hæfniþrepi og 10% á öðru 

hæfniþrepi. Nemendur sem ljúka námsbraut af öðru hæfniþrepi þurfa að taka 90–120 f-

einingar og þurfa þær að skiptast þannig að 30–60 f-einingar eru af fyrsta hæfniþrepi, 

60–90 f-einingar á öðru hæfniþrepi og 0–12 f-einingar á þriðja hæfniþrepi. Þeir sem 

klára nám af þriðja hæfniþrepi eru að ljúka námi sem er sambærilegt hefðbundnu 



17 

stúdentsprófi. Þá þurfa nemendur að taka áfanga á fjórum hæfniþrepum sem skiptast 

niður á eftirfarandi hátt: 33–67 f-einingar á fyrsta hæfniþrepi, 67–100 f-einingar á öðru 

hæfniþrepi, 33–67 f-einingar á þriðja hæfniþrepi og 0–20 f-einingar á fjórða hæfniþrepi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010).  

2.2.1 Hæfniþrep 

Í nýju menntastefnunni (2008) eru áfangarnir flokkaðir í fjögur mismunandi hæfniþrep. 

Hæfniþrepin eiga að vera stigvaxandi frá því að vera á mörkum grunn- og 

framhaldsskóla og efsta stigið er á mörkum framhalds- og háskóla. Þegar 

framhaldsskólarnir búa til námsbrautir ber þeim að hafa hæfniþrepin til hliðsjónar. 

Fyrsta hæfniþrepið er mjög almennt þar sem nemendur vinna undir handleiðslu eða 

eftirliti. Á öðru hæfniþrepi á námið að vera sérhæfðara og nemandinn þarf að bera 

ábyrgð og sýna sjálfstæði. Á þriðja hæfniþrepinu á nemandinn að nýta þekkingu og 

færni sína til að vinna að sérhæfðara verkefni. Hér á nemandi að geta unnið sjálfstætt 

án leiðsagnar. Fjórða hæfniþrepið nær síðan yfir á háskólastig. Þar er nemandinn 

kominn út í mjög sérhæft nám þar sem hann nær að bæta við sérhæfingu sína eða nýta 

hana á öðrum sviðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).    

 

2.2.2 Framhaldsskólaeining (fein/f-eining) 

Þegar framhaldsskólarnir bjuggu til nýjar námsbrautir, samkvæmt skilmálum nýrrar 

Aðalnámskrár framhaldsskóla, var tekið upp nýtt einingamatskerfi. Nú kallast 

einingarnar framhaldsskólaeiningar (fein eða f-einingar). Þær eiga að segja til um 

vinnuframlag nemenda. Ein f-eining á að samsvara þriggja daga vinnu nemenda miðað 

við 6–8 klukkustunda vinnudag. Vinnuframlagið er óháð bóklegri og verklegri kennslu 

og sömuleiðis því hvort námið fari fram í skólanum eða annarsstaðar (sjá viðauka I) 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).      

 

2.2.3 Áherslur Aðalnámskrár framhaldsskólanna á heilbrigði og velferð 

Í almennum hluta námskrárinnar (2011) er lögð áhersla á heilbrigði og velferð 

sem er einn af sex grunnþáttum aðalnámskrár (mynd 1). Skólarnir eiga að hafa 

grunnþættina að leiðarljósi í skólastarfinu. Nemendur eiga að öðlast ákveðna lykilhæfni 



18 

við útskrift. Kjarninn lýtur að lykilhæfninni og umhverfis hann liggja grunnþættir 

menntunarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

  

 

Mynd 1. Tengsl grunnþátta við þá lykilhæfni sem nemendum ber að tileinka sér 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

Sú lykilhæfni sem nemandinn á að vera búinn að tileinka sér við útskrift og snýr 

að heilbrigði er meðal annars sú að hann geti borið ábyrgð á sjálfum sér og eigin 

gjörðum, geti tekið ábyrga afstöðu til eigin velferðar og heilbrigðis og sé meðvitaður um 

sjálfan sig sem kynveru, meðvitaður um gildi reglulegrar hreyfingar og um mikilvægi 

fjölbreyttrar og næringarríkrar fæðu. Hann á að taka ábyrga afstöðu gagnvart 

mismunun, einelti og öðru ofbeldi, vera meðvitaður um skaðsemi reykinga og annarrar 

tóbaksnotkunar, áfengisneyslu og notkunar annarra vímuefna (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011). 

Í kafla 2.1.5 í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er fjallað mjög ítarlega um 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð. Þar kemur meðal annars fram að skólar þurfi að 

skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi. Taldir eru upp þættir sem leggja 

ber áherslu á. Þetta eru meðal annars jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 
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andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin 

tilfinningum og tilfinningum annarra. Í námskránni segir orðrétt: ,,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 hreyfi-

færni, og skapa öruggt umhverfi sem hvetur alla til hreyfingar“ (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011). 

 

2.2.4 Undanþágur nemenda frá þátttöku í íþróttum, líkams- og heilsurækt í 
framhaldsskólum 

Í kafla 16 í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er fjallað um undanþágur. Þar er tekið 

fram að framhaldsskólarnir beri ábyrgð á því að fara eftir Aðalnámskrá en hafi samt 

sem áður víðtækar heimildir til að bregðast við sérstökum tilfellum og aðlaga námskrá 

að þörfum nemenda sem stríða við langtíma veikindi, fötlun eða eiga við 

námsörðugleika að stríða. Þar eru tveir kaflar sem snúa að íþróttum, líkams- og 

heilsurækt. Annars vegar kafli 16.1.1 um íþróttir en þar kemur fram að nemendur geti 

sótt um undanþágu frá þátttöku í íþróttum, líkams- og heilsurækt að hluta til eða öllu 

leyti, stundi þeir umfangsmikla þjálfun á vegum sérsambands hjá íþróttahreyfingunni 

og/eða íþróttafélagi. Einungis með þeim skilyrðum að nemandi æfi undir handleiðslu 

menntaðs íþróttafræðings eða kennara samhliða námi. Hins vegar er það kafli 16.2 um 

afreksfólk en þar er tekið fram að keppnisferðir eða æfingaferðir eigi ekki að bitna á 

skólasóknareinkunn þeirra eða möguleikum til að taka upp próf eða verkefni sem 

skarast á við ferðalög. Skólastjórnendur sjá um þessa samninga við nemendur í upphafi 

annar og þarf að liggja fyrir staðfesting á fyrirhuguðu landsliðsverkefni frá 

sérsambandinu, landsliðsþjálfara eða landsliðsnefnd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011). 

 

2.2.5 Breyting á kafla 10.4: Íþróttir, líkams- og heilsurækt í Aðalnámskrá 
framhaldsskólanna í kjölfar lagabreytinga 2008 

Fyrir breytingu á texta 10.4 í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kom fram að 

framhaldsskólar ættu að skipuleggja námsbrautir með þeim hætti að allir nemendur 18 

ára og yngri skyldu stunda íþróttir, líkams- og heilsurækt. Þar að auki ættu skólarnir að 
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gefa nemendum kost á að taka íþróttaáfanga á hverri önn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þann 20. apríl 2015 fóru fram umræður á Alþingi um breytingu á texta 10.4. Þar 

fékk Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra fyrirspurn frá Bjarkeyju 

Olsen Gunnarsdóttur. Í fyrirspurn sinni fjallar hún um skerðingu á íþróttakennslu í 

framhaldsskólum og óskar eftir faglegum rökum ráðherra. Í svarinu segir mennta- og 

menningarmálaráðherra að gert sé ráð fyrir að þetta muni ekki koma niður á námi 

nemenda. Þeir eigi að ná fyrrgreindri hæfni miðað við fjórar til sex nýjar einingar. 

Jafnframt segir hann:  

,,Fyrir því eru fagleg rök að gera textann í kafla 10.4 í Aðalnámskrá framhaldsskóla um íþróttir, 

líkams- og heilsurækt skýrari, bæði lagalega og faglega, þannig að hann vísi til íþrótta sem 

námsgreinar. Námskráin mun eftir sem áður annars vegar tilgreina skyldunám í íþróttum fyrir 

alla og hins vegar þann möguleika nemenda að taka íþróttir sem frjálst val.“ (Þingskjal nr. 

709/2015). 

 Þann 27. október 2015 var birt frétt á heimasíðu Mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins þar sem tilkynnt var að ákveðið hafi verið að efna til samráðs um 

breytingu á kafla 10.4. Þar gafst öllum kostur á að kynna sér efnið og senda inn 

ábendingar og athugasemdir til 18. nóvember. Í tilkynningunni kom fram að ákveðið 

hafi verið að falla frá aldurstengingunni og send inn tillaga að nýjum texta (sjá viðauka 

A). Nýi textinn var mun lengri en sá fyrri og tilgreind þau þekkingar-, leikni- og 

hæfniviðmið sem nemendum bæri að ná. Þar kom sömuleiðis fram að skipuleggja ætti 

faggreinina á fyrsta hæfniþrepi og að nemendur þyrftu að taka að lágmarki 4 

framhaldsskólaeiningar en að hámarki 6 framhaldsskólaeiningar. Jafnframt ættu 

skólarnir að gefa nemendum kost á að taka íþróttaáfanga á hverri önn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

 Ráðuneytinu bárust margar athugasemdir við þessa útfærslu (viðauki E, É, F, G, 

H)  og var því ákveðið að boða hagsmunaaðila á fund þann 29. janúar 2016 til að ræða 

tillögu að kafla 10.4. Það varð engin niðurstaða á þeim fundi en þann 1. mars 2016 var 

birt ný tillaga á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og hljóðar svo: 
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Í framhaldsskólum skipar námsgreinin íþróttir, líkams- og heilsurækt mikilvægan sess í 

heilsuuppeldi og heilsurækt nemenda. Lykilhæfni um heilbrigði og velferð snýr að 

vitund nemandans um eigin ábyrgð á líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði sínu. 

Meginmarkmið námsgreinarinnar eru að auka skilning nemenda á mikilvægi heilbrigðs 

lífernis með fræðslu og að þeir tileinki sér aðferðir í heilsurækt sem leggja grunn að 

heilbrigðum lífsháttum og jákvæðum samskiptum. 

Við skipulag námsbrautalýsinga og framkvæmd skal leitast við að nemendur geti 

stundað íþróttir, líkams- og heilsurækt á hverri önn (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2016).    

Veittur var frestur til að senda inn athugasemdir til 22. mars 2016. Í nýju 

tillögunni (1. mars 2016) var meðal annars búið að taka út takmörkun á hæfniþrepi og 

eins fjölda f-eininga. 

 Samkvæmt gr.3 í lögum um framhaldsskóla hefur menntamálaráðherra 

yfirstjórn og ber ábyrgð meðal annars á almennri stefnumótun í málefnum 

framhaldsskóla, aðalnámskrá og staðfestingu á námskrám (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Í þessu tilfelli voru breytingar gerðar á texta í Aðalnámskrá vegna þrýstings 

hagsmunahópa (sjá viðauka E, É, F, G, H).    

Finnar hafa staðið sig vel í PISA-könnunum sem er alþjóðleg rannsókn á hæfni og 

getu nemenda í ýmsum greinum eins og lestri, náttúrufræði, stærðfræði og 

þrautalausnum (Námsmatsstofnun, 2015). Það hefur vakið athygli hvað þeir leggja 

mikla áherslu á samstarf yfirvalda og allra hagsmunaaðila þegar unnið er að 

námskrárgerð. Það er gert í góðu og gagnvirku samvinnuumhverfi (Tayler, 2016). Þessi 

aðferðafræði er sú sama og mælt er með í aðferðafræði við breytingastjórnun. Þar er 

fyrst og fremst lögð áhersla á mikilvægi breytinga, ákveðna framtíðarsýn og síðan að fá 

alla að borðinu til þess að hjálpast að við að ná takmarkinu. Ef einstaklingar eru ekki 

fengnir til að vinna að breytingunni er hætt við að þeir fari að reyna að vinna á móti 

breytingunni (Kotter og Cohen, 2002). 

Það er á ábyrgð skólameistara sérhvers skóla að sjá til þess að lögum sem lúta að 

skólastarfi sé framfylgt. Framkvæmdin er síðan í höndum faggreinakennara og ber þeim 
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með öllu að fara eftir markmiðum aðalnámskrár (Reglugerð um starfslið framhaldsskóla 

nr. 371/1998). 

Fullan (2007), sérfræðingur í kennslufræðum, hefur sagt að það sé erfitt að 

breyta skólakerfinu þar sem kennarar veita mótspyrnu. Ein ástæðan sé meðal annars sú 

að kennurum finnist þá sem óska eftir breytingum skorta skilning eða þekkingu á því 

sem fer fram í kennslustofunni. Hins vegar segja sérfræðingar að það þurfi algjöra 

endurskipulagningu svo það verði breytingar í skólakerfinu. Það vanti fleiri skólastjóra 

með sterka framtíðarsýn; skortur sé á leiðtogum og áhugasömum kennurum sem eru 

tilbúnir að fylgja breytingum í námskrá.  

 

2.3 Heilsueflandi framhaldsskóli 

Hugmyndin á bak við heilsueflandi framhaldsskóla kemur upphaflega að tilstuðlan 

þriggja stofnana í Evrópu: Framkvæmdaráðs Evrópuráðs (European Commission), 

Evrópuráðs (Council of Europe) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (World Health 

Organization). Á Íslandi hófst undirbúningurinn fyrir verkefnið Heilsueflandi 

framhaldsskóli árið 2009 af hálfu Lýðheilsustöðvar sem heyrir nú undir Embætti 

landlæknis (Guðfinna Gunnarsdóttir o.fl., 2015; World Health Organization, 2016). 

Verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli er ekki skilgreint í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011).  Því er ætlað að styðja við skólana til að mynda heildræna stefnu 

í forvarnar- og  heilsueflingarmálum. Skólarnir setja sér viðmið og búa til 

aðgerðaáætlun (Illugi Gunnarsson, 2015). 

 Markmið með verkefninu, Heilsueflandi framhaldsskóla, er að auka vellíðan og 

árangur nemenda og starfsfólks. Þetta er heildrænt kerfi sem byggir á fjórum þáttum: 

næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl. Þarf að sækja sérstaklega um þátttöku í 

verkefninu. Í dag eru 31 framhaldsskóli þátttakandi. Gert er ráð fyrir einu 

undirbúningsári áður en farið er af stað í verkefnið. Á undirbúningsárinu þarf að ákveða 

hvort skólinn ætli að sækjast eftir gulli, silfri eða bronsi. Skólarnir fá mismunandi 

viðurkenningu (gull, silfur, brons) sem miðast út frá gátlistum sem Embætti landlæknis 

gefur út. Til þess að öðlast þátttöku þarf skólinn að geta uppfyllt að lágmarki 
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bronslistann. Gátlistinn gerir ýmsar kröfur til skólanna. Til að uppfylla gulllistann á 

skólinn að framkvæma sjö þætti. Meðal annars eiga skólarnir að stuðla að daglegri 

hreyfingu nemenda og starfsfólks, vera í öflugu samstarfi við nærsamfélagið um 

aðgerðir sem snerta hreyfingu nemenda og starfsfólks, vera með stöðumat 

(spurningalista) á tveggja ára fresti, bjóða upp á fyrirlestur með fagaðila sem hvetur til 

hreyfingar, hvetja starfsfólk til að sækja styrki til stéttarfélaga til að fara í 

heilsufarsskoðun og hafa aðstöðu í skólanum til að skipta um föt og fara í sturtu  

(Héðinn Svarfdal Björnsson, 2014).  

 Á hverju ári boðar Embætti landlæknis forsvarsmenn úr hverjum framhaldsskóla 

á vinnufund þar sem unnið er með næsta þema: næringu, hreyfingu, geðrækt eða 

lífsstíl. Þann 1. apríl 2011 var haldinn fundur um hreyfiþema. Fjallað var um fimm þemu 

og eitt þeirra var ,,Hvernig má stuðla að árangursríku námi og kennslu í námsgreininni 

íþróttir, líkams- og heilsurækt?“ Í samantektinni frá umræddum fundi kemur fram að 

markmiðið væri að fá einstaklinginn til að hreyfa sig að framhaldsskólanámi loknu. Fyrst 

var nefnt að skólastjórnendur þyrftu að vera hlynntir hreyfingu og viðhorf skóla-

meistara skipti öllu. Annars kom fram að skólarnir þyrftu að bjóða upp á fjölbreytt val 

og reyna þannig að ná til sem flestra, koma til móts við nemendur með sérþarfir, bjóða 

upp á einstaklingsmiðað nám og aðstoða nemendur við að öðlast færni í að gera eigin 

áætlun. Einnig kom fram að skólarnir ættu að bjóða upp á fleiri tíma á viku (3 tíma á 

viku fyrir alla), hafa námsefnið hvetjandi, bjóða upp á góða kennslu þar sem væri gott 

aðhald, hvatning, skipulag og utanumhald. Auk þess að bjóða upp á opna tíma fyrir utan 

hefðbundna íþróttakennslu. Þar að auki var tekið fram að aðstæður væru mismunandi 

eftir skólum og þyrfti hver og einn að reyna að nýta nærsamfélagið þar sem það er 

hægt. Hér er meðal annars átt við gönguleiðir, sundlaugar, íþróttafélög, 

líkamsræktarstöðvar og tengd mannvirki (sjá viðauka D). 

 

2.4 Könnun á íþróttakennslu í framhaldsskólum árið 2011 

Árið 2011 fól Mennta- og menningarmálaráðuneytið Capacent Gallup að kanna ýmsa 

þætti sem tengjast íþróttakennslu í framhaldsskólum. Þetta var netkönnun sem var 



24 

send stjórnendum í 32 framhaldsskólum. Spurt var um ýmsa þætti eins og aðstöðu, 

nemendafjölda, kynjaskiptingu nemenda og íþróttakennara, starfshlutfall íþrótta-

kennara og menntun, samstarf íþróttakennara við aðra fagaðila innan skólanna, 

skipulag íþrótta, líkams- og heilsuræktar og uppbyggingar. Hér verður fjallað stuttlega 

um hluta af könnuninni.  

Í niðurstöðu könnunar kom fram að aðeins þriðjungur (31,3%) skólanna var með 

íþróttahús við skólann eða 10 skólar af 32 sem svöruðu könnuninni og 34,4% höfðu 

tekið aðstöðu að leigu í líkamsræktarstöð. Tveir skólar höfðu engan íþróttakennara að 

störfum við skólann. 

 Í könnuninni var einnig spurt um samstarf íþróttakennara og forvarnarfulltrúa, 

félagslífsfulltrúa, náms- og starfsráðgjafa og  hjúkrunarfræðinga. Í svarinu kom fram að 

59 íþróttakennarar af 67 eru í skipulögðu samstarfi við þessa aðila með margvíslegum 

hætti. Margir íþróttakennarar sinna hlutverki forvarnarfulltrúa eða stýra verkefninu 

Heilsueflandi framhaldsskóli. Aðrir taka þátt í að stuðla að heilbrigðu skemmtanalífi, 

vinna að bættri heilsu nemenda með forvarnarstarfi í lífsleikni, taka þátt í 

íþróttatengdum viðburðum á vegum nemendafélagsins og tengd atriði. 

 Í niðurstöðunum kom fram að 81,3% svöruðu því játandi að nemendur gætu 

fengið íþróttaiðkun utan skóla metna til eininga. Þegar spurt var hvaða viðmið væru 

notuð komu mjög mismunandi svör. Allt frá því að geta fengið hreyfingu sína metna 

með því að mæta í líkamsræktarstöð, sund eða stunda reglulega hreyfingu með 

íþróttafélagi. Yfir í mjög ströng viðmið þar sem nemendur geta aðeins sótt um að fá 

einingar metnar séu þeir að æfa í meistaraflokki eða með landsliði.  

 Í lokin fengu svarendur tækifæri til að nefna atriði sem þeir vildu koma á 

framfæri. Þar komu fram áhugaverðir punktar. Óskað var eftir meira samræmi á milli 

skóla, ítrekað nefnt að val á íþróttum hafi aukist undanfarin ár, að þörf væri fyrir bættri 

aðstöðu og vegna niðurskurðar hafi þurft að endurskoða nám í íþróttum við skólann. 

Einn svaraði: ,,Eftir að við hófum samstarf við líkamsræktarstöð höfum við náð að 

glæða áhuga nemenda á íþróttum og almennri hreyfingu. Eftir að við hófum samstarf 

við Sporthúsið og íþróttafélög hefur ásókn í íþróttir nær tvöfaldast. Vottorð vegna 

íþrótta þekkjast varla nema nemendur hafi lent í alvarlegum slysum. Með þessu  höfum 
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við náð til þeirra nemenda sem helst þurfa á hreyfingu að halda“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

2.5 Rannsóknir á lýðheilsu íslenskra ungmenna 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á ungu fólki hafa staðfest að líkamlegu ástandi 

þeirra sé ábótavant og fari versnandi með aukinni kyrrsetu  (Kristján Þór Magnússon, 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011; Erlingur 

Birgir Richardsson, 2010; Kári Jónsson, 2008; Guðni Páll Kárason, 2016).  

 Árið 2003–2004 var rannsakaður lífsstíll níu og fimmtán ára Íslendinga (n=1323). 

Það voru skoðaðir ýmsir þættir sem varða lífsstíll ungs fólks eins og holdafar, þrek, 

líkamshreyfing og mataræði. Einnig voru tekin blóðsýni og voru þátttakendur látnir 

svara spurningalistum. Niðurstöðurnar sýndu að um 20% þátttakenda voru of þungir 

eða of feitir. Skipuleg íþróttaiðkun var að jafnaði mjög góð en aftur á  móti sýndi 

rannsóknin að aðrar athafnir sneru mikið að kyrrsetu eins og sjónvarpsáhorfi og 

tölvunotkun (Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands að Laugarvatni, e.d.). Út frá þessum 

niðurstöðum tók rannsóknarhópurinn saman aðgerðir sem hann taldi að samfélagið 

þyrfti að grípa til svo sporna mætti gegn þessari þróun: Bætt mæðra- og 

ungbarnaeftirlit, auka vægi hreyfingar á öllum skólastigum (leik-, grunn- og 

framhaldsskóla) og tryggja að skólarnir bjóði upp á holla og næringarríka fæðu. Þess 

utan að efla vitund og ábyrgð á mikilvægi hreyfingar og holls mataræðis. Að auki þyrfti 

að tryggja fjölbreytileika í vali á hreyfingu hjá íþróttafélögum til að tryggja að allir geti 

fundið sér eitthvað við hæfi og börn sem eru yngri en 10 ára fengju frían aðgang að 

þjálfun (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2008).  

 Árið 2006–2008 var framkvæmd rannsókn á 7–9 ára börnum. Þar var unnið í 

samstarfi við sex grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þrjá íhlutunarskóla og þrjá 

samanburðarskóla. Markmiðið var að hafa áhrif á hreyfingu og mataræði nemenda í 

íhlutunarskólanum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þol barna í íhlutunarskólanum var 

10% meira en í samanburðarskólanum og sömuleiðis hafði mataræðið hjá krökkunum í 

íhlutunarskólanum batnað og nálgast manneldismarkmið. Sem dæmi var ávaxta- og 
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grænmetisneysla barna 50% meiri hjá íhlutunarskólanum en samanburðarskólanum 

(Erlingur Jóhannsson o.fl., 2006–2008). 

 Í dag stendur yfir framhaldsrannsókn á sömu einstaklingum og tóku þátt árið 

2006–2008 en þessir krakkar eru núna á framhaldsskólaaldri, 16–17 ára. Þar að auki var 

100 einstaklingum boðin þátttaka og bættust í hópinn. Í þessari rannsókn er verið að 

skoða lífsstíl ungmennanna og samband milli heilsufarslegra þátta, svefns og 

námsárangurs. Niðurstöðurnar verða síðan nýttar til að meta hvaða fyrirbyggjandi 

aðgerðir mennta- og heilbrigðisyfirvöld þyrftu að fara í á komandi árum (Erlingur 

Jóhannesson, 2015). Nú hafa fyrstu niðurstöður verið kynntar og sýna að ungmennin 

sofa lítið og fara seint að sofa. Þau hreyfa sig minna en áður og kyrrsetan hefur 

jafnframt aukist. Þau eru þar af leiðandi þrekminni en þrekið hefur minnkað um 8–10%. 

Þau hafa einnig þyngst sem má sjá á aukningu líkamsþyngdarstuðuls um 7%. 

Niðurstöðurnar sýna sömuleiðis að ungmennin eru bæði þyngri og þrekminni en 

jafnaldrar þeirra voru fyrir rúmum áratug.  

 Fyrirtækið Rannsóknir og greining hefur rannsakað hvaða áhrif hreyfing hefur á 

líðan ungs fólks. Skoðað var hvaða þættir íþróttaiðkunar hafi verndandi áhrif á líf þeirra. 

Þær rannsóknir hafa ótvírætt sýnt fram á gagnsemi skipulagðrar hreyfingar. Þau 

ungmenni sem stunda skipulagðar íþróttir eru líklegri til að hafa heilbrigðan lífsstíl, líður 

betur andlega, neyta síður vímuefna, telja sig vera í góðu líkamlegu og andlegu jafnvægi 

og hafa aukna trú á sér. Auk þess hafa rannsóknirnar sýnt fram á að óformleg 

íþróttaiðkun (líkamsrækt, vaxtarrækt og jaðaríþróttir) auki líkur á áfengisneyslu (Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Jón 

Sigfússon, Margrét Lilja Sigfúsdóttir, 2014).  

 Árið 2010 var gerð rannsókn á áhættuþáttum lífsstílssjúkdóma hjá 18 ára 

framhaldsskólanemum (n=277). Niðurstöðurnar sýndu m.a. að um fjórðungur (23,3%) 

framhaldsskólanema eru skilgreindir of þungir og um helmingur (50,8%) skilgreindir 

með hátt hlutfall líkamsfitu. Rétt um þriðjungur (34,5%) þátttakenda náðu hreyfiráð-

leggingum (>10.000  skref að jafnaði á dag). Þrátt fyrir þessar niðurstöður voru 84% 

nemenda með sæmilegt úthald (Erlingur Birgir Richardsson, 2010).  Mjög sambærilegar 
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niðurstöður á þreki framhaldsskólanema komu úr rannsókn Kára Jónssonar (Kári 

Jónsson, 2008). 

 Nýjasta rannsóknin sem hefur verið gerð á þoli framhaldsskólanema var 

framkvæmd á tímabilinu 2001–2014. Þarna var rannsakað þol framhaldsskólanema 

(n=277) við upphaf og lok skólagöngunnar. Notast var við Cooper-þolpróf þar sem 

nemendur eiga að hlaupa eins langt og þeir geta í 12 mínútur. Niðurstöðurnar sýndu að 

þol framhaldsskólanemenda fer versnandi á skólagöngunni (Guðni Páll Kárason, 2016).  

 

2.6 Samfélagslegur ávinningur lýðheilsu og stefnu stjórnvalda í 
lýðheilsumálum 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hreyfingar á heilsuna (Bassuk og Manson, 2005; 

Warburton, Nicol og Bredin, 2006). Regluleg hreyfing styrkir hjartavöðvann, eykur þol, 

lækkar blóðþrýsting, kemur með jákvæð áhrif á blóðfitu, auðveldar þyngdarstjórnun, 

minnkar áhættu á fullorðins sykursýki og bætir þar að auki almenna líðan. Þeir sem 

stunda reglulega hreyfingu minnka líkur á að fá kransæðastíflu eða heilablóðfall um 

þriðjung. Þar fyrir utan minnka líkur á stoðkerfisvandamálum, sumum tegundum 

krabbameina og geðröskun (Hjartavernd, 2007; Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2016).  

 Íþróttir falla undir verksvið Mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem gefur 

út stefnumótun í íþróttamálum. Í stefnuskránni er sérstakur kafli um íþróttir barna og 

unglinga í skólastarfi og kemur fram að leggja þurfi áherslu á að bæta lífsstíl fólks og að 

öll skólastigin eigi að vera leiðandi í því hlutverki. Nefndar eru nokkrar leiðir í því 

sambandi eins og að fjölga verði kennslustundum sem tengjast heilsueflingu og/eða 

íþróttum í grunn- og framhaldsskólum, skólalóðir verði hannaðar með tilliti til 

hreyfingar, vitund og ábyrgð skólastjórnenda á mikilvægi hreyfingar verði efld, auka 

þurfi samstarf skóla og íþróttafélaga um leið og skóladegi lýkur og aukin áhersla verði 

lögð á að kenna börnum og ungmennum gildi heilbrigðs lífsstíls (Stefnumótun Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum, 2011). 
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Kostnaður af heilbrigðismálum er hæsti útgjaldaliður ríkissjóðs (mynd 2). 

Fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2016 gerir ráð fyrir að um 160 milljarðar af um 680 

milljörðum fari til heilbrigðismála eða 25,2% (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2016). 

 

Mynd 2. Fjárlagafrumvarpið 2016: Skipting útgjalda eftir málaliðum (Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið, 2016). 

 

Á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, 20. september 2011, gerðu þjóðirnar með 

sér samkomulag um að takast á við langvinna sjúkdóma (Non-communicatable 

Diseases) sem eru helsta ógn 21. aldarinnar (United Nations, 2011). Ein leiðin til þess að 

draga úr þessum áhættuþáttum eru svokölluð lýðgrunduð inngrip en þá er lögð áhersla 

á forvarnir frekar en meðhöndlun sjúkdóma. Inngripin eru pólitískar aðgerðir líkt og 

gerðar voru í tóbaksvörnum á sínum tíma og skiluðu miklum árangri (Karl Andersen og 

Vilmundur Guðnason, 2013). 

Í október 2016 var kynnt lýðheilsustefna stjórnvalda og er lögð sérstök áhersla á 

börn og ungmenni að 18 ára aldri. Meginmarkmiðið er að Ísland verði ein heilbrigðasta 

þjóðin í heiminum árið 2030. Þessi vinna á sér langan aðdraganda en í mars 2014 var 

skipuð ráðherranefnd um lýðheilsu. Í henni sátu heilbrigðisráðherra, félags- og 

húsnæðismálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra ásamt forsætisráðherra 

sem jafnframt stýrði nefndinni. Stofnuð var lýðheilsunefnd og er Inga Dóra Sigfúsdóttir 

prófessor formaður nefndarinnar. Í lýðheilsustefnunni eru birt áhersluatriði til næstu 

fimm ára en hana á að endurskoða á fimm ára fresti. Þar kemur meðal annars fram að 

ákvarðanir stjórnvalda skipti verulegu máli og stefnumótun og ákvarðanir ríkis og 
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sveitarfélaga séu forsenda þess að lýðheilsumál séu sett í forgrunn. Taldir eru upp 

mikilvægir heilsueflandi þættir eins og nægur svefn, holl næring, tóbaksleysi og 

lágmarksnotkun annarra ávana- og vímuefna, hreyfing og hugleiðsla. Eins er tekið fram 

að hreint og heilnæmt umhverfi skipti sköpum. Bent er á að ,,heilsa í allar stefnur“ (e. 

health in all politics) hafi ekki enn verið innleidd á Íslandi en þá þurfi ríki og sveitarfélag 

að vinna saman.  

Í aðgerðaráætluninni eru talin upp sex verkefni: 

1. Öll sveitarfélög verði heilsueflandi samfélög. Það kemur fram að ,,Í heilsueflandi 

samfélagi er heilsa og líðan íbúa höfð í fyrirrúmi við alla stefnumótun og stefnt 

að jöfnum tækifærum. Áhersla er lögð á að bæta manngert og félagslegt 

umhverfi, efla heilsu, líðan og lífsgæði“ (bls.11). Embætti landlæknis á að styðja 

sveitarfélög til að verða heilsueflandi og þar með taldir leikskólar, grunnskólar, 

framhaldsskólar og vinnustaðir. Þetta verkefni á að standa yfir frá 2016 – 2018 

og er stefnt að því að yfir 70% landsmanna búi þá í heilsueflandi samfélagi. 

2. Uppeldi og færni til framtíðar – námskeið fyrir foreldra. Sett verður fjármagn til 

að efla endurmenntun fagfólks sem sinnir meðgönguvernd og ung- og smá-

barnavernd heilsugæslunnar í þeim tilgangi að styðja við foreldra í uppeldis-

hlutverki þeirra.  Þetta verkefni verður í umsjá Heilsugæslu höfuðborgar-

svæðisins og ungbarnaverndar heilsugæslustöðvanna og á að vera komið á í 

árslok 2018. 

3. Námsefni um hvíld, skipulagða hreyfingu, útivist, næringu og geðrækt. Útbúa á 

námsefni fyrir leikskóla í tengslum við verkefnið heilsueflandi leikskóli þar sem 

lögð verður áhersla á mikilvægi skipulagðrar hreyfingar og útivistar, áhrif 

skipulagðrar hreyfingar á andlega og líkamlega heilsu, mikilvægi geðræktar, 

leiðir til að efla geðheilbrigði barna og mikilvægi heilsusamlegrar næringar í 

skólum og heima fyrir. Embætti landlæknis á að sjá um framkvæmd ásamt 

Menntamálastofnun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Félagi leikskólakennara 

og háskóla sem sjá um leikskólakennaranám. Þetta verkefni á að vinna 2016 – 

2018. 

4. Daglegar, skipulagðar hreyfistundir í leik- og grunnskólum. Tryggja skal að börn 

hreyfi sig að minnsta kosti 60 mínútur innan hvers skóladags. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á þessu verkefni ásamt Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambandi Íslands. Innleiðingu á að vera lokið 

2019.  
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5. Hugleiðsla jóga/slökun/núvitund verði innleidd í leik- og grunnskólum. 

Markmiðið er að öll börn læri slökun. Embætti landlæknis og Samband íslenskra 

sveitarfélaga bera ábyrgð á þessu verkefni og framkvæmdin er í höndum 

sveitarfélaga og leik- og grunnskóla. Þetta verkefni á að vera komið í fjölda skóla 

árið 2019. 

6. Heilsa í allar stefnur: Leggja skal áherslu á að við stefnumótavinnu eigi að gæta 

að heilsu og líðan íbúa samfélagsins. ,,Á næstu misserum mun Embætti 

landlæknis leggja áherslu á að þróa og staðfæra lýðheilsumat (e. health impact 

assessment). Með lýðheilsumati er lagt mat á það hver séu líkleg bein og óbein 

áhrif tiltekinna aðgerða stjórnvalda, eins og lagasetningar og ýmissa stjórnsýslu-

ákvarðana, á lýðheilsu.“ (bls. 18). Ríki, sveitarfélög og Embætti landlæknis á að 

sjá um þessa framkvæmd. 

Búið er að tryggja fjármagn fyrir verkefnin og er áætlaður heildarkostnaður 42 milljónir. 

Um helmingur fjármagnsins er áætlaður í verkefnið sem snýr að núvitund í leik- og 

grunnskólum og á fjármagnið að fara í að þjálfa 800 kennara í að kenna börnum 

núvitund og slökun. Um 15 milljónir fara í verkefnið þar sem markmiðið er að gera 

sveitarfélög að heilsueflandi samfélögum (Velferðarráðuneytið 2016). 

 Ef við tökum saman niðurstöður úr rannsóknum á íslenskum ungmennum 

þyrftum við að bæta við skipulögðum hreyfistundum og efla íþróttir, líkams- og 

heilsurækt í framhaldsskólum. Í nýútgefinni Lýðheilsustefnu er lögð sérstök áhersla á 

börn og ungmenni að 18 ára aldri en framhaldsskólanemendur eru aðeins tvisvar 

sinnum skilgreindir í skýrslunni. Í annað skiptið er verið að vitna í texta í Aðalnámskrá og 

í hitt skiptið um Heilsueflandi framhaldsskóla. Þessi aldurshópur tilheyrði ekki þeim 

fimm verkefnum þar sem á að beita íhlutun. Í umræddri skýrslu kemur fram að ríki og 

sveitarfélög þurfi að vinna betur saman (e. health in all policies) (Velferðarráðuneytið, 

2016).   
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3 Rannsóknaraðferð 

Þessi kafli fjallar um hönnun og framkvæmd rannsóknarinnar. Hér er lýsing á 

rannsóknarsniði, fjallað um þátttakendur og þær aðferðir sem var beitt til að leitast við 

að svara rannsóknarspurningunum.  

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Upplýsingum var safnað með spurningalista/vefkönnun. Spurningalistinn samanstendur 

af 39 spurningum, sjá viðauka Á.  Flokkast rannsóknarverkefnið undir megindlega 

rannsóknaraðferð. Með þessari aðferð er hægt að safna saman fjölbreyttum gögnum á 

stuttum tíma. Notast var við svör úr spurningalistanum til að svara helstu 

rannsóknarspurningum þessa verkefnis. Við fyrstu tveimur rannsóknarspurningunum 

var eingöngu stuðst við svör úr spurningalistanum en til að svara þriðju 

rannsóknarspurningunni var rýnt í svör úr spurningalistanum, fyrri rannsóknir og önnur 

gögn sem var safnað við þessa vinnu. 

 

3.2 Þátttakendur 

Haft var samband við stjórnendur úr 30 framhaldsskólum (n=30) þar sem boðið er upp 

á nám til stúdentsprófs (sjá töflu 1). Á Íslandi er boðið upp á nám á framhaldsskólastigi í 

36 framhaldsskólum. Sex skólar eru með styttri námsbrautir og var ákveðið að 

undanskilja þá skóla til að auðvelda samanburð á milli skólanna. Ástæðan fyrir því að 

framhaldsskólar sem bjóða upp á stúdentsbrautir voru valdir er sú að einingafjöldinn er 

mjög svipaður á námsbrautum þeirra skóla. Spurningalistinn var sendur áfangastjóra 

hvers skóla. Ef ekki var starfandi áfangastjóri við skóla var hann sendur til viðkomandi 

skólameistara sem annað hvort svaraði spurningalistanum eða sendi þá áfram til 

undirmanna sinna. Flest svör komu frá áfangastjórum eða níu (41%), sex frá 

aðstoðarskólameisturum (27%), fjögur frá skólameisturum (18%), eitt frá deildarstjóra 

(5%), eitt frá verkefnastjóra (5%) en ekki vitað með eitt svar þar sem viðkomandi sleppti 
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spurningu um starfsheiti (5%). Samtals bárust svör frá 22 af 30 skólum eða 73%. Fjöldi 

nemenda sem eru skráðir í dagskóla í þessum þátttökuskólum eru 12.640 nemendur. 

  

Tafla 1 Eftirfarandi framhaldsskólar fengu sendan spurningalista. 

 

3.3 Framkvæmd og aðferð við gagnaöflun 

Spurningalistinn var settur upp í hugbúnað sem er hannaður til að útbúa rafrænar 

spurningakannanir (Surveymonkey, 2016). Uppsetningin gefur kost á margskonar 

möguleika á hönnun og útliti. Hægt er að velja um mismunandi áskriftarleiðir eftir 

þörfum notandans allt frá hönnun spurningalista, hvernig eigi að senda könnunina og 

úrvinnslu. 

 Þegar lokið var við að hanna spurningarnar voru fjórir aðilar fengnir til að svara 

spurningalistanum til að kanna hvort hann virkaði sem skyldi. Þegar spurningalistinn var 

fullhannaður var ákveðið að senda á einn stjórnanda hvers framhaldsskóla (sjá viðauka 

Á).  

Kynningarbréf fylgdi spurningalistanum. Þar var rannsóknin kynnt í stuttu máli, 

markmið hennar og tilgangur (sjá viðauka Á). Þann 19. maí 2016 var spurningalistinn 

sendur veflægt úr hugbúnaðinum, Surveymonkey. Send var út ítrekun þann 1. júní og 
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óskað eftir svörum þar sem þýðið er mjög lítið og mikilvægt að sem flest svörin skiluðu 

sér.  

 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Notast var við lýsandi tölfræði (e. Descriptive statistics) en það er einföld leið til að lýsa 

niðurstöðunum (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Niðurstöðurnar 

eru settar fram í töflum og myndum til að fá betri yfirsýn yfir gögnin. Til að draga 

niðurstöðurnar saman var reiknað út meðaltal og í sumum tilfellum miðgildi (median), 

þar sem meðaltal getur verið viðkvæmt fyrir einförum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson, 2003). Til að búa til töflurnar var notast við EXCEL-forritið og voru 

töflur og myndir síðan fluttar yfir í Word. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

(sjá viðauka B) en ekki þurfti sérstakt leyfi hjá Vísindasiðanefnd þar sem ekki er unnið 

með persónugreinanlegar upplýsingar í verkefninu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningakönnuninni. Í fyrstu er farið 

yfir almennar upplýsingar eins og fjölda nemenda og fjölda íþróttakennara og stöðugildi 

þeirra eftir skólum. Í öðrum hluta er fjallað um skipulag íþrótta, líkams- og heilsuræktar 

innan framhaldsskóla sem snýr að einingafjölda í gamla og nýja kerfinu í verklegum- og 

bóklegum áföngum. Í þriðja hluta er skipulagið skoðað út frá kennslustundafjölda og 

lengd kennslustunda. Fjórði hluti fjallar um aðstöðu sem skólarnir hafa, hvort hún sé 

fullnægjandi eða hverju sé ábótavant. Í fimmta hluta er síðan fjallað um þær breytingar 

sem urðu við styttingu náms til stúdentsprófs og settar fram hugmyndir frá svarendum 

til að efla greinina innan framhaldsskólanna. 

 

4.1 Almennar upplýsingar 

Í þessum kaflahluta eru teknar saman almennar spurningar er varða fjölda nemenda í 

dagskóla, á aldrinum 16–20 ára, fjölda sem var skráður í íþróttir, líkams- og heilsurækt 

haustið 2015, fjölda íþróttakennara sem starfa við skólann og stöðugildi íþróttakennara 

við skólann (tafla 2).  

 Samanlagður nemendafjöldi skólanna sem sendu inn svör voru 12.640 

nemendur, skráðir í dagskóla á vorönn 2016. Það var mikill munur á fjölda nemenda 

skólanna en fæstir voru nemendurnir í Framhaldsskólanum á Húsavík (n=92), flestir í 

Menntaskólanum við Hamrahlíð (n=1200). Meðaltal nemenda í þátttökuskólunum voru 

575 nemendur en miðgildið 640 nemendur. Skýringin á því að meðaltalið er töluvert 

lægra en miðgildið var að 10 skólar voru með 360 skráða nemendur eða færri (tafla 2). 

 Mikill meirihluti nemenda sem var skráður í dagskóla var á aldrinum 16–20 ára 

eða 10.972 nemendur eða 87% þeirra sem voru spurðir.  Nokkrir skólar voru eingöngu 

með nemendur á aldrinum 16–20  í dagskóla, þ.e. Kvennaskólinn í Reykjavík, 

Menntaskólinn að Laugarvatni, Menntaskólinn á Akureyri, Menntaskólinn á Tröllaskaga, 
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Menntaskólinn í Reykjavík, Menntaskólinn við Hamrahlíð, Menntaskólinn við Sund og 

Verzlunarskóli Íslands.  

 Þegar spurt var um fjölda nemenda sem voru skráðir í íþróttir, líkams- og 

heilsurækt vorannirnar 2015 og 2016 var fjöldi nemenda svipaður eða 8.567 á vorönn 

2015 og 8.947 á vorönn 2016. Á vorönn 2016 voru 71% nemenda í dagskóla skráðir í 

íþróttir, líkams- og heilsurækt. Þarna gæti verið einhver skekkja þar sem einhverjir 

nemendur sem eru skráðir í fjarnám eru inn í þessari tölu (tafla 2).  

Tafla 2 Fjöldi nemenda sem eru skráðir í dagskóla og í íþróttir, líkams- og heilsurækt. 
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4.2 Stytting náms til stúdentsprófs úr fjórum árum í þrjú 

Tekinn var saman fjöldi eininga í íþróttum, líkams- og heilsurækt sem var á stúdents-

brautum fyrir breytingar á námskrá 2013 og sömuleiðis fjöldi nýrra eininga (f-eining) á 

stúdentsbraut eftir breytingar á námskrá. Skoðað var hvernig einingafjöldinn skiptist á 

milli bóklega og verklega hlutans í nýju námskránni. 

Fyrir styttingu náms til stúdentsprófs voru allir framhaldsskólar með átta einingar í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt. Einn skóli, Menntaskólinn í Borgarfirði, merkti við sex 

einingar en sá skóli var stofnaður í upphafi með þriggja ára  nám til stúdentsprófs. Tveir 

skólar voru til viðbótar stofnaðir með nýja fyrirkomulaginu, þriggja ára stúdentsprófi, 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ og Menntaskólinn á Tröllaskaga (tafla 3).  

 

 

 

 

  



37 

Tafla 3    Fjöldi eininga í  hverjum framhaldsskóla fyrir og eftir breytingar á 
Aðalnámskrá framhaldsskólanna, fjöldi eininga sem nýttur er í bóklega 
kennslu og hlutfall þess sem fer í verklega kennslu og  fjöldi íþróttakennara 
og stöðugildi við hvern skóla. 

 

Þegar skoðaður er munur á einingafjölda (f-eininga) sem er settur í faggreinina íþróttir, 

líkams- og heilsurækt kemur í ljós mikill munur á milli skóla á námsbrautum til 

stúdentsprófs, þar er spönnin 8 og staðalfrávikið 1,96 á meðan spönnin var 0 á gömlu 

námsbrautunum. Fjöldi f-eininga sem framhaldsskólarnir (n=22) setja í íþróttir, líkams- 

og heilsurækt með nýja fyrirkomulaginu er frá 4 f-einingum og upp í 12 f-einingar  

(mynd 3). Helmingur skólanna setti 6 f-einingar á stúdentsbrautir í íþróttir, líkams- og 

heilsurækt (52%), fimm skólar settu 8 f-einingar (24%), tveir skólar eru með 10 f-

einingar (9%) og einn skóli er með 12 f-einingar (5%). Tveir skólar eru með færri 

einingar, það eru Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ með 5 f-einingar (5%) og Fjöl-

brautaskóli Suðurnesja með 4 f-einingar (5%) (mynd 3). 
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Mynd 3. Algengi f-einingafjölda í íþróttum, líkams- og heilsurækt á námsbrautum 
þátttökuskóla. 

 

Stöðugildi kennara voru mjög misjöfn á milli skóla og skýrir nemendafjöldinn að mestu 

leyti þennan mismun (tafla 3). Til að sjá betur fjölda nemenda á hvert stöðugildi var 

niðurstaðan sett fram með stöplariti (mynd 4). Nokkrir skólar voru með áberandi 

mikinn nemendafjölda á fá stöðugildi íþróttakennara. Þetta á einkum við 

Menntaskólann í Kópavogi. Þar eru 659 nemendur skráðir í íþróttir, líkams- og 

heilsurækt og aðeins einn íþróttakennari starfandi við skólann. Spurningunni var að vísu 

ekki svarað í spurningalistanum um stöðugildi í skólanum en fram kom að einn 

íþróttakennari starfaði við skólann. Kvennaskólinn í Reykjavík kemur þar á eftir en þar 

eru 460 nemendur skráðir í íþróttir, líkams- og heilsurækt vorið 2016 en aðeins eitt 

stöðugildi. Yfir helmingur eða tólf framhaldsskólanna eru með 135 nemendur eða færri 

á hvert stöðugildi. Ef fjölda nemenda (n=8947) sem voru skráðir í íþróttir, líkams- og 

heilsurækt haustið 2016 er deilt niður á stöðugildi íþróttakennara (n=48,4) eru að 

meðaltali 185 nemendur skráðir á hvern íþróttakennara. 
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Mynd 4. Fjöldi nemenda sem eru skráðir í íþróttir, líkams- og heilsurækt á hvert 
stöðugildi íþróttakennara við skólann. 

 

4.3 Skipulag íþrótta, líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum 

Nemendur sem eru skráðir í íþróttir, líkams- og heilsurækt eru að mæta einu sinni til 

þrisvar sinnum í verklegar kennslustundir. Að meðaltali eru framhaldsskólanemendur 

að mæta 1,62 sinnum í viku. Miðgildið sýnir aftur á móti tvisvar sinnum í viku. Af 

skólunum sem svöruðu er algengast að nemendur sem eru skráðir í íþróttir, líkams- og 

heilsurækt mæti tvisvar sinnum í viku (52%). Næst algengast er að nemendur mæti einu 

sinni í viku eða 43%. Aðeins einn framhaldsskóli (5%) er með verklega kennslu þrisvar 

sinnum í viku (mynd 5). 
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Mynd 5 Fjöldi verklegra kennslustunda í íþróttum, líkams- og heilsurækt á viku. 

  

Það er misjafnt hve lengi hver verklegur tími varir. Stystu tímarnir eru í 40 

mínútur og þeir lengstu eru í 80 mínútur. Að meðaltali vara verklegu tímarnir í 57 

mínútur, miðgildið er 60 mínútur og staðalfrávikið 13,74. Fimm skólar (23%) bjóða upp 

á verklega kennslutíma í 40 mínútur í senn, í þremur skólum (14%) varir tíminn í 50 

mínútur, í tveimur skólum (4%) varir tíminn í 55 mínútur, í sjö skólum (32%) varir tíminn 

í 60 mínútur og í fjórum skólum (18%) varir tíminn í 80 mínútur. Einn skóli (5%) svaraði 

því að misjafnt væri hve lengi verklegir kennslustundir væru í senn (mynd 6). 

 

Mynd 6 Lengd verklegra tíma í íþróttum, líkams- og heilsurækt í mínútum. 

  

Þegar samanlagður tími af verklegri kennslu er skoðaður á viku kemur í ljós 

töluverður munur milli skóla. Sá framhaldsskóli sem er með stysta tímann í verklega 
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kennslu er með 40 mínútur á viku og sá sem er með lengsta tímann í verklega kennslu 

er með 150 mínútur á viku. Að meðaltali verja skólarnir 85,5 mínútum í samanlagðan 

tíma í verklega kennslu á viku, staðalfrávikið er 26,85 og miðgildið 80 mínútur. Einn 

skóli (5%) býður upp á 40 mínútna kennslustundir í samanlagðan tíma af verklegri 

kennslu á viku, fimm skólar (23%) bjóða upp á 60 mínútna kennslustundir, sjö skólar 

bjóða upp á 80 mínútna kennslustundir (32%), tveir skólar (9%) upp á 100 mínútna 

kennslustundir, tveir skólar (9%) upp á 110 mínútna kennslustundir, tveir skólar (9%) 

upp á 120 mínútna kennslustundir og einn skóli (5%) býður upp á 150 mínútur í 

samanlagðan tíma í verklegri kennslu. Tveir skólar (9%) svöruðu því til að það væri 

misjafnt hve lengi verklegu tímarnir vörðu (mynd 7). 

 

Mynd 7 Samanlagður mínútufjöldi í verklegri kennslu á viku. 

 

Flestir skólar eða 14 af þeim 22 sem svöruðu (64%) eru með faggreinina íþróttir, 

líkams- og heilsurækt á fyrsta hæfniþrepi. Fjórir skólar (18%) eru með fagið í fyrsta og 

öðru hæfniþrepi, einn skóli (5%) með fagið eingöngu í öðru hæfniþrepi, tveir skólar (9%) 

eru með fagið í fyrsta, öðru og þriðja hæfniþrepi og einn skóli (5%) er með fagið í öðru 

og þriðja hæfniþrepi (mynd 8). 
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Mynd 8 Hæfniþrep í íþróttum, líkams- og heilsuræktaráföngum í framhaldsskólum. 

  

Þegar nýtingin á nýju f-einingunum er skoðuð kemur fram að það er mjög 

misjafnt hvernig skólarnir nýta verklega kennslu út frá reiknilíkaninu. Miðað við nýja 

námsmatið eiga f-einingarnar að miðast við vinnu nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í verklegum greinum eins og íþróttum, líkams- og 

heilsurækt er ekki gert ráð fyrir undirbúningi nemenda fyrir kennslustund, sjálfstæðum 

verkefnum eða undirbúningi fyrir próf eða próftöku utan kennslustunda. Útreikningur 

miðast við 16 vikur, sem er að jafnaði í framhaldsskólum og gert er ráð fyrir að allir 

framhaldsskólarnir meti vinnu nemenda miðað við þátttöku í kennslustundum, án 

heimavinnu eða undirbúnings (tafla 4). 
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Tafla 4 Verkleg kennsla í íþróttum, líkams- og heilsurækt. 
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4.4  Aðstaða sem skólarnir hafa til íþrótta, líkams- og heilsuræktar  

Þegar svarendur skólanna voru spurðir hvort þeir teldu þörf á að bæta íþróttaaðstöð-

una voru níu framhaldsskólar (45%) sem svöruðu spurningunni játandi og ellefu skólar 

(55%) sem svöruðu henni neitandi. 

 

Mynd 9 Þörf á að bæta íþrótta-, líkams- og heilsuræktar aðstöðuna við skólann. 

 

Þegar spurt var um ánægju eða óánægju með íþrótta-, líkams- og heilsuræktar-

aðstöðu skólans, voru fimm aðilar skóla (23%) mjög ánægðir með aðstöðuna, tíu (45%) 

frekar ánægðir, fimm (23%) hvorki ánægðir eða óánægðir, einn (5%) frekar óánægður 

og einn (5%) mjög óánægður. 

 

Mynd 10 Mat á íþrótta-, líkams- og heilsuræktaraðstöðu í framhaldsskólum. 
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Þegar í framhaldinu var spurt um hvaða viðbót viðkomandi myndi helst vilja fá 

fengust þau svör að tveir svarendur skóla töldu þörf á að bæta búnings- og 

sturtuaðstöðuna, fimm vildu bæta við líkamsræktartækjum, tveimur fannst að stækka 

þyrfti íþróttasalinn, einn tók fram að það væri of mikil samkeppni um tíma við 

grunnskólann og tveir nefndu að það þyrfti að byggja íþróttasal við skólann. Einn sagði 

að líkamsræktarstöð væri að rísa við hlið skólans og gerði skólinn sér vonir til þess að 

komast í betri aðstöðu. 

 

4.5 Hugmyndir til að bæta faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt 
innan framhaldsskólanna nemendum til heilla 

Þegar svarendur skólanna voru spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með 

nýja tillögu að texta 10.4 í gildandi Aðalnámskrá, svöruðu þrír svarendur (14%) að þeir 

væru mjög ánægðir, þrettán (59%) sögðust vera frekar ánægðir, fimm (23%) sögðust 

vera hvorki ánægðir eða óánægðir og einn (5%) sagðist vera frekar óánægður.  

 

Mynd 11 Mat á tillögu að texta 10.4 í gildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla 
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mjög sammála því eða 15%, tíu voru frekar sammála eða 50%, þrír voru hvorki sammála 

eða ósammála eða 15%, þrír voru frekar ósammála eða 15% og einn var mjög 

ósammála eða 5%. Tveir svöruðu ekki þessari spurningu. 

 

Mynd 12 Nemendur ná markmiðum Aðalnámskrár með núverandi fyrirkomulagi. 

  

Svarendur fengu opna spurningu þar sem spurt var hvaða breytingar þeir teldu 

æskilegt að gera á námskrá í íþróttum, líkams- og heilsurækt á næstu árum. Helmingur 

svarenda kom með ýmsar hugmyndir eins og að tryggja þyrfti að nemendur tækju 

lágmarkseiningafjölda í íþróttum, líkams- og heilsurækt sem ætti að vera fast í kjarna og 

þyrfti að vera bæði verkleg og bókleg kennsla. Þá þyrftu skólarnir að bjóða upp á 

fjölbreytt val, leggja meiri áherslu á heilsueflingu, einstaklingsmiðaða þjálfun og 

sjálfstæði. Einnig að koma þyrfti til móts við fjölbreyttan nemendahóp, tryggja að 

nemendur stunduðu íþróttir undir handleiðslu kennara í að minnsta kosti 60–80 

mínútur á hverri önn og efla þyrfti líkams- og heilsurækt. Þá þyrfti að skylda alla 

nemendur til að taka þátt í hreyfingu 2–3 sinnum í viku allan skólatímann og tryggja að 

allir framhaldsskólar séu með nemendur sína í íþróttum, að minnsta kosti tvisvar 

sinnum í viku til að gera þær að lífslöngum vana. 

 Óskað var eftir hugmyndum eða leiðum til að efla faggreinina íþróttir, líkams- og 

heilsurækt. Eftirfarandi hugmyndir komu fram hjá svarendum:  
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 Gefa fallið eða staðið - ekki einkunn fyrir íþróttir. Hafa gaman. Ekki sippa á 

heimsmælikvarða. Gera eitthvert verkefni varðandi heilbrigt líferni o.s.frv. 

 Ég tel mikilvægt og allt að því nauðsynlegt að líkamsræktarkennslunni sé sinnt af 

fagmenntuðum kennurum innan allra framhaldsskólanna og að það séu 

kennarar skólanna sem sjái um kennsluna - nemendum sé ekki vísað eitthvað út í 

bæ þar sem þeir eiga að æfa / þjálfa sjálfir undir takmörkuðu eftirliti. Þá tel ég 

nauðsynlegt að allir nemendur taki grunnáfanga á hverri önn þar sem verið er að 

vinna mest með grunnþættina þrjá: þol, styrk og liðleika - að sjálfsögðu er það 

gert með því að stunda og kynnast hinum ýmsu greinum íþrótta (fjölbreytnin 

höfð að leiðarljósi í þessum áföngum). Eins og áður segir ættu þessir áfangar að 

vera í kjarna allra námsbrauta framhaldsskólans - eru þeir ekki allir "heilsu-

eflandi"? Fyrir utan þetta ættu nemendur síðan að geta valið um fjölbreytta 

áfanga í líkams- og heilsurækt þar sem þeir geta nýtt sér grunninn og þekkinguna 

úr kjarnaáföngunum. Ef íþróttir utan skóla eru metnar ætti að meta þær inn í 

óbundið val - allir nemendur framhaldsskólans ættu að taka áðurnefnda grunn-

áfanga óháð því hvað þeir eru að sýsla utan skóla. 

 Sannast sagna er þetta nú alveg yfirdrifið nóg eins og það er hjá okkur. Hver skóli 

getur ákveðið hvernig fagið þróast í samstarfi við kennara sína eins og í flestum 

öðrum námsgreinum. Einungis 5 greinar eru með markaða skyldu, 3 úr lögum og 

2 úr aðalnámskrá. Ég er á móti miðlægri stýringu námsgreina og vil því allar 

kvaðir burt eins og mögulegt er. Skólum á að treysta fyrir faglegu starfi. 

 Það sem hefur virkað hjá mér er að leggja enga áherslu á orðið íþróttir. Ég nota 

frekar hreyfingu eða heilsurækt og hef náð að draga þannig með mér "anti-

sportista" sem finna sína nálgun á hreyfingunni. Hópíþróttir ættu að vera meira 

val og ýta frekar undir heilsuræktina, kenna nemendum að hugsa vel um sig, 

velja sér hreyfingu við hæfi og kenna þeim að skipuleggja sig með tilliti til hvaða 

árangurs er óskað eftir. Þetta eru áhersluþættir sem hafa virkað vel þó erfitt sé 

að skipuleggja slíkt í litlum nemendahópi. 

 Skylda alla nemendur til þátttöku í heilsurækt og hreyfingu 2 – 3 í viku allan 

skólatímann.  

 Þetta vinnst í hverjum skóla. Ekki láta bjóða sér hvað sem er. Alls ekki setja 

íþróttir í verktöku einhverra úti í bæ. 
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Þessar hugmyndir samræmast þeim ábendingum sem komu fram í könnun sem Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið fól Capacent Gallup að gera árið 2011, sjá kafla 2.4. Þar 

fengu svarendur í lok könnunarinnar tækifæri til að nefna atriði sem þeir vildu koma á 

framfæri.  
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5 Umræða 

Tilgangur þessarar vinnu var að kanna hvaða áhrif breytingar á Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna hefðu á faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt. Einnig var 

markmiðið að skoða hvernig skipulagi faggreinarinnar íþróttir, líkams- og heilsurækt er 

háttað í framhaldsskólum landsins með tilliti til umfangs og skipulags. Að lokum var 

markmiðið að skoða hvaða möguleika framhaldsskólarnir hafa til að efla faggreinina 

nemendum til heilla. Í þessum kafla verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum með því að draga fyrst saman niðurstöður 

spurningakönnunar. Þar á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í samhengi 

við niðurstöður annarra rannsókna, notagildi hennar lýst og bent á aðra þætti til að efla 

faggreinina. 

Svar við fyrstu rannsóknarspurningunni um hvaða áhrif ný Aðalnámskrá hefði fyrir 

framhaldsskóla á faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt sýnir fram á að breytingin 

hefur töluvert mikil áhrif. Fyrir breytinguna voru allir framhaldsskólar á landinu með 

mjög sambærilegt umfang (8 einingar) í íþróttum, líkams- og heilsurækt til 

stúdentsprófs. Í dag bjóða skólarnir upp á að nemendur geti lokið námi til stúdentsprófs 

frá því að taka 4 f-einingar upp í 12 f-einingar. Yfir helmingur framhaldsskólanna (52%) 

er með 6 f-einingar.  

Svar við annarri rannsóknarspurningunni þar sem skipulag íþrótta, líkams- og 

heilsuræktar í framhaldsskólum var skoðað með tilliti til einingafjölda, fjölda 

kennslustunda og aðstöðu sýnir að það er töluverður munur á skipulagi og umfangi milli 

framhaldsskóla. Helsti munurinn sést á stöðugildum íþróttakennara miðað við fjölda 

nemenda sem eru skráðir í íþróttir, líkams- og heilsurækt. Um helmingur skólanna er 

með eitt stöðugildi íþróttakennara skráð á um 100 nemendur á meðan hinn 

helmingurinn er með yfir 200 nemendur og fer allt upp í 659 nemendur sem eru skráðir 

á eitt stöðugildi íþróttakennara. Þegar niðurstöður um verklega kennslu eru skoðaðar, 

hve oft og hve lengi nemendur eru í verklega hlutanum, kemur fram töluverður munur. 

Allt frá því að nemendur mæti einu sinni í viku í samanlagt 40 mínútur upp í að vera 

þrisvar sinnum í viku í samanlagt 150 mínútur.  Þessi munur kemur einnig fram þegar 

skoðað var á hvaða hæfniþrepi framhaldsskólarnir settu íþróttir, líkams- og heilsurækt. 

Flestir skólarnir eru með fagið á fyrsta hæfniþrepi eða 64% skólanna. Skýringin á því að 
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svona hátt hlutfall er á fyrsta hæfniþrepi er hægt að rekja að hluta til þess að Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið takmarkaði fagið á fyrsta hæfniþrep í fyrstu tillögunni 

þegar skólarnir voru að búa til námsbrautirnar. 

Svar við þriðju rannsóknarspurningunni þar sem skoðað var hvaða möguleika 

framhaldsskólarnir hafa til að efla faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt, 

nemendum til heilla sýnir fram á að skólarnir geta nýtt betur f-einingarnar í 

framhaldsskólunum. 

 Þegar leitað var svara því hvort þörf væri á að bæta íþróttaaðstöðuna var um 

helmingur sem svaraði því játandi. Það væri áhugavert að gera nánari úttekt á því og 

búa til forgangsröðun og reyna markvisst að fara í þær framkvæmdir. Á sumum stöðum 

þurfti að gera litlar breytingar sem þurfa ekki að kosta mikla fjármuni á meðan aðrir 

framhaldsskólar þurfa íþróttahús eða betri aðstöðu til að uppfylla þær kröfur sem 

greinin gerir.  

 Stór hluti svarenda eða 73% var mjög eða frekar ánægður með nýja tillögu að 

kafla 10.4 í Aðalnámskrá framhaldsskólanna. Líkleg ástæða er að nýi kaflinn er mjög 

opinn og búið að taka út aldurstengingu, takmörk á f-eininga fjölda og hæfniþrepum og 

geta flestir framhaldsskólar mátað sig þar inn. Þær athugasemdir sem svarendur komu 

með voru á mjög svipuðum nótum og komu fram á vinnufundinum um Heilsueflandi 

framhaldsskóla (sjá viðauka D). 

 

5.1 Aðalnámskrá framhaldsskólanna 

Það hefur verið áhugavert að fylgjast með breytingu á Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 

sérstaklega hvað varðar kafla 10.4. Það er athyglisvert að það hafi ekki verið haft 

samráð við hagsmunaaðila þegar verið var að búa til nýjan texta. Eftir að 

hagsmunaaðilar þrýstu á og sendu inn athugasemdir ákvað Mennta- og menningar-

málaráðuneytið að efna til fundar vegna breytinganna. Á fundinum fengu allar raddir að 

hljóma en í lokin var varpað fram tveimur hugmyndum að texta vegna kafla 10.4. 

Fundargestir voru beðnir um að ,,kjósa“ um aðra hvora tillöguna. Sumir voru tilbúnir að 

fara milliveginn sem var að taka hluta úr báðum tillögum. Það hefði ef til vill verið 

eðlilegast að skipa nefnd á umræddum fundi sem fengi það verkefni að búa til nýjan 
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texta í Aðalnámskrána. Á fundinum voru ýmsir sérfræðingar frá háskólasamfélaginu, 

Embætti landlæknis og Íþrótta- og heilsufræðifélagi Íslands.  

 Leiða má líkur að því að gagnrýni stjórnenda  á starfsaðferðir við ákvörðun á 

breytingum hafi verið réttmæt. Það hefur sýnt sig að samstarf við hagsmunaaðila bæði 

kennara og stjórnendur getur haft mikið að segja þegar kemur að framkvæmd líkt og 

Fullan nefnir (Fullan, 2007). Hættan er á að starfsfólk fari að vinna á móti breytingum 

þegar ekki er unnið í góðu og gagnvirku samvinnuumhverfi (Thayer, 2016). Ef til vill 

hefði verið réttara að leggja meiri áherslu á samstarf yfirvalda og allra hagsmunaaðila 

við breytingar á námskránni í upphafi eins og fyrri námskrár hafa verið mótaðar.    

Niðurstaðan er mjög stofnanamiðuð þar sem skólastjórnendur hafa aukna 

heimild til að hafa faggreinina eins og þeim hentar best til rekstrar. Það skortir ákveðna 

framtíðarsýn til að hjálpast að við að ná takmarkinu (Kotter og Cohen, 2002). 

 

5.2 Breytingar á kafla 10.4 í Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Fyrir breytinguna hafði verið töluverð óánægja með aldurstengingu sem var í kafla 10.4. 

Fannst mörgum einkennilegt að þetta væri eina námsgreinin í skólanum sem um væri 

sett aldurstakmark, sérstaklega í ljósi þess að í Aðalnámskrá er lögð áhersla á að 

nemendur læri að hlúa að heilsunni alla ævi. Eins gátu nemendur ,,spilað á kerfið“ með 

því að fresta því að taka íþróttir, líkams- og heilsurækt þar til þau náðu 19 ára aldri (sjá 

viðauka E, É, F, G, H).  

 Fyrsta tillaga Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2015) fékk töluverða 

gagnrýni frá hagsmunaaðilum eins og skólastjórnendum, íþrótta- og heilsufræðifélagi 

Íslands (ÍHFÍ), Embætti landlæknis og háskólasamfélaginu. Ýmsir aðilar sendu inn 

athugasemdir bréfleiðis (sjá viðauka E, É, F, G, H). Helst var gagnrýnt að það ætti að 

setja ákveðinn einingafjölda í íþróttir, líkams- og heilsurækt á stúdentsbrautir, fjórar til 

sex f-einingar. Sömuleiðis að binda námsgreinina við fyrsta hæfniþrep. En almenn 

ánægja ríkti með að tekin var út aldurstengingin frá fyrri texta, það er ,,…að allir 

nemendur 18 ára og yngri stundi íþróttir- líkams og heilsurækt“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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 Miðað við núverandi tillögu má segja að sérfræðingar hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu hafi tekið tillit til þeirra athugasemda sem bárust. Það 

hefur einnig komið í ljós að Mennta- og menningarmálaráðuneytið ætlar ekki að setja 

hámarkseiningar á íþróttir, líkams- og heilsurækt þar sem Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

fékk samþykki fyrir sínum námsbrautum. Á stúdentsbrautum eru átta framhalds-

skólaeiningar í íþróttum, líkams- og heilsurækt ásamt tveimur framhaldsskólaeiningum í 

bóklegum lýðheilsuáfanga (Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, 2016).  

 Það eru líkur á því að einhverjir skólar hafi farið eftir fyrstu tillögu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og miðað við 6 f-einingar í íþróttir, líkams- og heilsurækt 

en yfir helmingur skólanna sem svöruðu könnuninni (52%) eru með 6 f-einingar á 

námsbrautum til stúdentsprófs. Þetta kemur ekki á óvart þar sem skólarnir lögðu mikið 

kapp á að undirbúa námsbrautirnar svo þær yrðu tilbúnar haustið 2015, þar sem óvenju 

margir framhaldsskólar settu íþróttir, líkams- og heilsurækt á fyrsta hæfniþrepið 

(63,64%).  

 Eftir að hafa setið þessa fundi og fylgst með bréfaskrifum er ég sannfærð um að 

þrýstingur hagsmunaaðilanna hafi haft áhrif á að textanum hafi verið breytt með þeim 

hætti að takmörkun f-einingafjölda hafi verið tekin út. Nýi textinn er hins vegar mjög 

opinn og það er hætt við því að framhaldsskólar eigi eftir að fækka f-einingum enn 

frekar eða hafa íþróttir, líkams- og heilsurækt í formi bóklegra áfanga. Mikilvægt er því 

að fagkennarar í skólum, íþróttakennarar, verji sína grein með markvissum rökum. Það 

getur verið ódýrara fyrir skólana að vera með bóklega kennslu þar sem þeir geta nýtt 

skólahúsnæðið fyrir kennsluna og þurfa þá ekki að leigja aðstöðu úti í bæ. Eins getur 

það verið hentugt fyrir þá skóla sem eru með mikla fjarkennslu.  

 Í stefnumótun Mennta- og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum kemur 

meðal annars fram að það þurfi að leggja áherslu á að bæta lífsstíl fólks á öllum 

skólastigum. Leiðin að því markmiði sé meðal annars að fjölga tímum sem tengjast 

heilsueflingu og/eða íþróttum í grunn- og framhaldsskólum (Stefnumótun Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum, 2011). Það hefði verið kjörið fyrir 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið að nýta tækifærið þegar verið var að endurgera 

textann sem varðar íþróttir, líkams- og heilsurækt og efla faggreinina innan 
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framhaldsskólanna. Í seinni tillögunni var að vísu tekið út það skilyrði að hafa 

faggreinina á fyrsta hæfniþrepi. Þó svo að takmörkunin á 4 til 6 f-einingum hafi verið 

tekin út geta framhaldsskólarnir engu að síður dregið úr kennslumagni rétt eins og tveir 

framhaldsskólar hafa gert. Það er sömuleiðis ekkert sem bannar framhaldsskólum að 

taka út verklega hlutann og hafa eingöngu bóklega kennslu. 

 

5.3 Umfang íþrótta, líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum 

Umfang íþrótta, líkams- og heilsuræktar hefur breyst mikið með nýju námskránni.  Það 

er forvitnilegt að vita af hverju það er svona mikill munur á milli skólanna en það er 66% 

munur á umfangi þess skóla sem er með fæstar f-einingar og þess sem er með flestar f-

einingar. Hver er ástæðan fyrir þessum mun? Fer þetta eftir áhuga stjórnenda, aðstöðu 

sem skólarnir hafa eða menningu og skólabrag? Getur ástæðan verið mikið fjarnám eða 

gæði kennslunnar sem hefur verið við lýði í skólanum? 

 Það er greinilega mikill munur á kennslu og þjónustu sem nemendurnir fá þar 

sem skólar eru frá því að vera með eitt stöðugildi kennara fyrir 63 nemendur og svo 659 

nemendur. Vissulega geta verið aðrar skýringar, þar sem fáir eru skráðir í íþróttir, 

líkams- og heilsurækt. Hluta af skýringunni má rekja til þess að íþróttakennarar eru að 

kenna önnur fög, eru með íþróttabrautir eða afrekslínur í skólanum. Það er forvitnilegt 

að vita hvernig fyrirkomulagi kennslu er háttað, þegar skóli getur verið með 659 

nemendur skráða í áfanga að baki einu stöðugildi. Hvernig lítur slíkt skipulag út? 

 

5.4 Skipulag íþrótta, líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum 

Það er mjög misjafnt hvað verklegar kennslustundir eru oft í viku og hve lengi í senn. 

Þær eru allt frá því að nemendur mæti þrisvar sinnum í viku, 50 mínútur í senn niður í 

að mæta einu sinni í viku í 40 mínútur. Þarna munar 110 mínútum í verklegri kennslu á 

viku. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) leggur til að einstaklingar á aldrinum 18 – 

64 ára hreyfi sig í 150 mínútur á viku við meðal álag eða 75 mínútur við mikið álag 

(World Health Organization, 2010). Aðeins einn skóli uppfyllir þetta viðmið. Nokkrir 

skólar eru með verklega kennslu yfir 75 mínútur á viku en það er alls ekki víst að sá tími 
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náist við mikið álag. Rannsóknir á ungu fólki gefa til kynna að það sé þörf á að bæta við 

hreyfistundum frekar en að minnka. Samkvæmt íslensku rannsókninni sem var gerð á 

9–15 ára börnum voru aðeins 5% sem hreyfðu sig við erfiða vinnu líkt og 

lýðheilsumarkmið segja til um og tæp 9% 15 ára barna (Kristján Þór Magnússon, 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011). Það er 

frekar ólíklegt að ákefðin sé að breytast það mikið á framhaldsskólaaldri. Nýleg 

rannsókn á framhaldsskólanemum (Guðni Páll Kárason 2016) sýndi að þol 

framhaldsskólanema minnkaði þegar leið á framhaldsskólagönguna og varð marktækt 

verra en við upphaf námsins 4 árum áður. Það ætti að vera svigrúm hjá nokkuð 

mörgum skólum til að nýta betur þær mínútur sem eiga að fara í hverja f-einingu.  Eins 

er mjög misjafnt hvað skólarnir setja mikið kennslumagn í bóklega kennslu.  

 Athyglisvert er að sjá að yfir 63% skólanna setja íþróttir, líkams- og heilsurækt 

eingöngu á fyrsta hæfniþrep sem eru mörk grunn- og framhaldsskóla þó svo að 

nemendur séu að taka íþróttir, líkams- og heilsurækt fyrstu tvö ár skólagöngunnar. Á 

fyrsta hæfniþrepi eiga nemendur að hafa öðlast grunnþekkingu á viðfangsefninu, geta 

unnið úr einföldum upplýsingum og unnið undir leiðsögn með nokkuð sjálfstæðum 

hætti. Á öðru hæfniþrepi eiga nemendur að vera búnir að öðlast þekkingu á verkferlum, 

vera sjálfstæðari og beita viðeigandi aðferðum; nota upplýsingar til að leysa 

viðfangsefnið og taka frumkvæði, geta unnið með öðrum og borið ábyrgð á 

skilgreindum verkþáttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). Eru þetta ekki 

þættir sem við viljum að nemendur nái að tileinka sér svo þeir geti farið að bera ábyrgð 

á eigin lýðheilsu, beita sjálfstæðum vinnubrögðum og finna leiðir til að ná markmiðum 

sínum með sjálfstæðum aðferðum?  

Alltof algengt er að einstaklingar séu tilbúnir að láta einkaþjálfara og aðra þjálfara 

sem eru jafnvel ómenntaðir stýra þjálfuninni á eigin líkama, án þess að viðkomandi geti 

metið hvort æfingarnar geri líkamanum gott (Sunna Valgerðardóttir, 2012). Aðeins 18% 

skólanna sem eru með íþróttir, líkams- og heilsurækt á öðru hæfniþrepi og tæp 14%  

bjóða upp á íþróttir, líkams- og heilsurækt á þriðja hæfniþrepi. Á þriðja hæfniþrepinu á 

nemandi að öðlast sérhæfða þekkingu sem nýtist í starfi eða við frekara nám, geta 

skipulagt og metið störf sín og nýtt sér sérhæfða þekkingu sína til umbóta, veitt faglega 
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ráðgjöf og tekið þátt í þverfaglegu starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Gera allir skólarnir ráð fyrir því að nemendur öðlist þessa færni í fögum eins og 

stærðfræði, ensku, íslensku, sögu og þriðja tungumáli en ekki íþróttum, líkams- og 

heilsurækt? Hvað er mikilvægara fyrir okkur en að geta hugsað um okkur sjálf og borið 

ábyrgð á eigin heilsu? Getur verið að svona margir skólar hafi verið búnir að skipuleggja 

námsbrautir sínar eftir tillögu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og séu þess 

vegna með þetta skipulag? Hvers vegna er betra að nemendur endurtaki fyrsta 

hæfniþrepið 4–6 sinnum í staðinn fyrir að hafa stíganda í náminu og byggja smám 

saman upp þekkingu nemenda? Hér þurfa íþrótta- og heilsufræðingar í öllum skólum að 

gera betur og byggja sína faggrein markvissar upp með tilliti til þriðja hæfniþreps.  

Það virðist vera mjög misjafnt hvernig skólarnir eru að nýta verklegu kennsluna 

miðað við nýja reiknislíkanið. Hins vegar getur skipulag áfanganna verið mismunandi og 

væri áhugavert að kanna það betur. Eins getur fjarlægð íþróttamannvirkja skipt 

verulegu máli þar sem nemendur þurfa að komast á milli staða, en hafa takmarkaðan 

tíma til þess. 

 

5.5 Aðstaða sem skólarnir hafa til íþrótta, líkams- og heilsuræktar í 
framhaldsskólum 

Það er frekar hátt hlutfall þegar tæpur helmingur (45%) telur að þörf sé á að bæta 

aðstöðuna til íþrótta, líkams- og heilsuræktar. Þegar framhaldsskólar hafa verið byggðir 

virðist algengt að byggja ekki íþróttahús eða íþróttamannvirki við skólana. Það er 

vissulega eðlilegt að íþróttahús og önnur íþróttamannvirki séu samnýtt þar sem það á 

við. En það telst til undantekninga ef íþróttahús er staðsett á skólalóð framhalds-

skólanna. Í 33. grein í lögum um framhaldsskóla er fjallað um réttindi nemenda og 

kemur fram að ,,Allir nemendur í framhaldsskóla eiga rétt á kennslu við hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri 

vellíðan“ (Lög um framhaldsskóla, 2008) Af hverju er þá ekki gert ráð fyrir íþrótta-, 

líkams- og heilsuræktaraðstöðu þegar verið er að byggja framhaldsskóla? Í 7. grein 

íþróttalaga kemur fram að ,,Bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla og til almennings-

nota er í verkahring sveitarfélaga nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum“ (Íþróttalög, nr. 
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64/1998). Er þetta hluti af skýringunni? Þegar farið var í byggingu á íþróttahúsi Mennta-

skólans við Hamrahlíð kom upp ágreiningur á milli ríkis og Reykjavíkurborgar um 

fjármögnun. Þar kemur fram að samkvæmt framhaldsskólalögum 1998 ætti ríkið að 

greiða 60% af byggingarkostnaði og sveitarfélagið 40%. Ágreiningurinn fólst í því að 

skólinn væri eldri en lögin og Menntaskólinn við Hamrahlíð og Menntaskólinn í 

Reykjavík væru 100% í eigu ríkisins og því ætti þetta ákvæði eingöngu við um nýtt 

skólahúsnæði frá því að lögin voru samþykkt (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2000).  

 Fjárhagsstaða framhaldsskólanna hefur verið slæm. Hún hefur verið það slæm 

að margir framhaldsskólar eiga í greiðsluerfiðleikum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2016). Stjórn Heimilis og skóla sendi frá sér ályktun þar sem fjallað er um áhyggjur 

vegna rekstrarvanda framhaldsskólanna. Staða skólanna sé það slæm að með 

áframhaldandi halla geti það farið að koma niður á þjónustu við nemendur (Stjórn 

Heimilis og skóla, 2016). Það kom fram í könnun sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið lét framkvæma 2011 að vegna niðurskurðar hafi 

framhaldsskóli þurft að endurskoða nám í íþróttum við skólann (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Það væri áhugavert að kanna hvort fleiri skóla-

stjórnendur hafi þurft að draga saman kostnað við leigu á húsnæði fyrir íþróttir, líkams- 

og heilsurækt eða breytt fyrirkomulagi kennslu til að ná fram sparnaði.  

 Það hlýtur að vera snúið að bæta aðstöðu þegar framhaldsskólarnir leigja af 

sveitarfélögum eða einkareknum líkamsræktarstöðum. Aðstaðan er ekki sérsniðin að 

þörfum framhaldsskólanema og erfitt að ná fram bættri aðstöðu. Dæmin sanna að 

bygging íþróttahúss getur tekið mörg ár, jafnvel 40 ár, eins og fyrir Menntaskólinn við 

Hamrahlíð. Skólinn var stofnaður 1966 og þá hófst umræða um byggingu íþróttahúss 

við skólann (Steinþór Guðbjartsson, 2007).  

 

5.6 Hugmyndir til að bæta faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt 
innan framhaldsskólanna 

Það virðist vera almenn sátt með núverandi tillögu að texta 10.4 en rúmlega þriðjungur 

er mjög ánægður (14% ) og frekar ánægður (59%) með tillöguna. Augljóslega er hægt að 

gera betur innan framhaldsskólanna þegar 20% eru frekar og mjög ósammála því að 
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nemendur nái markmiðum Aðalnámskrár og önnur 15% eru hvorki sammála eða 

ósammála.  

 Þegar beðið var um hugmyndir til að bæta faggreinina eru flestir þeirra sem 

svöruðu sammála því að það þurfi að hvetja nemendur til að hreyfa sig. Einnig þurfi að 

gæta þess að hafa fagmenntaða kennara og að nemendum sé ekki vísað eitthvað án 

þess að vera með eftirlit og handleiðslu.  

Það er óhætt að segja að þjónustuhlutverk framhaldsskólanna hafi breyst árið 

1998 þegar sjálfræðisaldurinn var færður úr 16 árum í 18. Enn frekar núna eftir 

styttingu náms til stúdentsprófs þar sem meirihluti nemenda er ósjálfráða. Það virðist 

vera ósamræmi í stefnumálum Aðalnámskrár hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu annars vegar, og hins vegar í Stefnumótun í íþróttamálum,  

sem einnig er gefið út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þar kemur fram að 

auka þurfi hreyfistundirnar í framhaldsskólum (Stefnumótun Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum, 2011). Skólarnir fá mikið frjálsræði og það 

er ljóst að það er mjög erfitt að bera saman faggreinina á milli framhaldsskóla þar sem 

framkvæmdin og uppbyggingin er mjög misjöfn; hæfniþrep, bókleg og verkleg kennsla 

og íþróttaaðstaða. Það er ljóst að þjónustan við nemendur er mjög mismunandi. 

Augljósasta dæmið er starfshlutfall íþróttakennara á nemendur sem eru skráðir í 

íþróttir, líkams- og heilsurækt. Það er með öllu óeðlilegt að yfir helmingur 

framhaldsskólanna sé með yfir 210 nemendur á hvert stöðugildi, upp í 650 nemendur.  

Telja má víst að stór hluti framhaldsskólanna hafi skipulagt námsbrautir sínar 

eftir fyrri tillögu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins en 64% framhaldsskólanna 

sem voru með í könnuninni eru einungis með íþróttir, líkams- og heilsurækt á fyrsta 

hæfniþrepi. Þegar spurt var á hvaða hæfniþrepi viðmælendur telji að íþróttir, líkams- og 

heilsurækt ætti að vera samkvæmt nýju tillögunni svöruðu 60% að það ætti að vera á 

öðru hæfniþrepi. Í sannleika sagt þá ætti þessi tala að vera hærri miðað við 

skilgreiningu á hæfniþrepum í Aðalnámskrá framhaldsskóla. Að loknu öðru hæfniþrepi 

er þess krafist að viðkomandi geti sýnt ábyrgð og sjálfstæði innan ákveðins ramma 

og/eða undir yfirstjórn annarra. Við námslok á þriðja hæfniþrepi eiga nemendur að geta 

unnið sjálfstætt og borið ábyrgð á verkefnum sem og fundið úrlausnir (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2011).  Í nýju tillögunni úr kafla 10.4 stendur meðal annars 

,,…að þeir tileinki sér aðferðir í heilsurækt sem leggja grunn að heilbrigðum lífsháttum 

og jákvæðum samskiptum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Hannes Hrafnkelsson (2013) heilsugæslulæknir fjallar í Læknablaðinu um 

langvinna lífsstílssjúkdóma í ritstjórnargrein sinni. Þar kemur fram að yfir 86% 

dauðsfalla megi rekja til langvinnra lífsstílssjúkdóma. Hann bendir á að með nútíma 

vitneskju eigum við að geta spornað við stórum hluta af þessum lífsstílssjúkdómum og 

segir undarlegt að foreldrar og stjórnvöld nýti sér ekki þessar upplýsingar og leggi meiri 

áherslu á að þessum ráðleggingum sé fylgt. Gagnrýnir hann áherslur á að endurnýja 

þurfi úrelt tæki Landspítalans fyrir fleiri hundruð milljónir í staðinn fyrir að leggja 

áherslu á leiðir til að bæta lífsstíl ungra barna. Framhaldsskólanemar virðast oft lenda á 

milli skips og bryggju í kerfinu þar sem leik- og grunnskólar eru í umsjón 

sveitarfélaganna og framhaldsskólarnir á framfæri ríkisins.  

Miðað við íslenskar rannsóknir á unglingum á framhaldsskólaaldri er ljóst að við 

þurfum að styðja betur við heilsuuppeldi nemenda með því að bjóða markvisst upp á 

verklegar kennslustundir í skólum. Virðing fyrir faggreininni þarf að aukast og er hlutur 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins mjög mikilvægur. Það er mikilvægt að 

ráðuneytið geri úttekt á aðstöðu framhaldsskólanna og meti hvar sé þörf á endurbótum 

svo að markviss kennsla geti farið fram á hverjum stað. Það er ljóst að markmið 

Embættis landlæknis eru metnaðarfull og koma mjög skýrt fram í verkefninu um 

Heilsueflandi framhaldsskóla. En Mennta- og menningarmálaráðuneytið er helsta 

vopnið þar sem það ráðuneyti ber ábyrgð á framhaldsskólum landsins. Heilbrigði og 

velferð er einn grunnþáttur af 6 í Aðalnámskrá og væri eðlilegra að faggreinin íþróttir, 

líkams- og heilsurækt hefði meira vægi í framhaldsskólunum. 
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6 Lokaorð 

Í kjölfar svara við rannsóknarspurningunum er niðurstaðan sú að breytingin á 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna og þá sérstaklega á kafla 10.4 hafði mikil áhrif á 

faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt. Faggreinakennarar, skólastjórnendur og aðrir 

sem koma að skipulagi íþrótta, líkams- og heilsuræktar, geta nýtt sér þær upplýsingar 

sem hér hafa verið teknar saman til að sjá hvaða möguleika og tækifæri faggreinin 

hefur innan hvers skóla fyrir sig. Það þarf að skoða möguleika sem skólarnir hafa til að 

auka verklega kennslu eða hvort hægt sé að auka vægi áfanganna með því að setja þá 

upp í 2 f-einingar. Þá eru nemendur að hreyfa sig oftar og lengur á viku og nálgast þá 

lýðheilsumarkmið í hreyfingu. Það þyrfti að vera meira samræmi í áherslum Aðal-

námskrár og framkvæmd skólanna. Í kafla 2.1.5 þar sem fjallað er um heilbrigði og 

velferð eru mjög háleit markmið. Þar segir meðal annars orðrétt: ,,Í skóla, sem leggur 

áherslu á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi, er lagður grunnur að líkamlegri, 

andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Þegar rýnt er í niðurstöður er þetta  er fjarri raunveruleikanum.  

 Þessi vinna hefur jafnframt leitt í ljós hvað lagabreytingar hafa mikil áhrif á 

menntastefnu stjórnvalda. Aðalnámskrá framhaldsskólanna er helsta stjórntækið og 

skiptir miklu máli að því sé rétt beitt og eftir því sé farið. Þetta er eitt af því sem 

Embætti landlæknis ætlar að skoða með svokölluðu lýðheilsumati (e. health impact 

assessment), meta hvað séu líkleg, bein og óbein áhrif tiltekinna aðgerða stjórnvalda. 

Kafli 10.4 er svo opinn að það er hægt að túlka með margvíslegum hætti hvort 

nemendur hafi náð markmiðum Aðalnámskár. Þrátt fyrir að svarendur séu almennt 

sáttir við orðalagið þá þarf að skerpa á því og tengja það við heilsustefnu stjórnvalda. 

Þar sem uppbygging íþróttamannvirkja er í höndum sveitarfélaganna en fram-

haldsskólarnir á ábyrgð ríkisins er líklegt að það hafi áhrif á íþróttir, líkams- og 

heilsurækt í framhaldsskólum. Þarna er einhver gjá líkt og fjallað er um í lýðheilsustefnu 

(2016) að ríki og sveitarfélög þurfi að vinna betur saman (e. health in all policies). Það 
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kom fram í könnun um íþróttakennslu í framhaldsskólum 2011 að námið hafi verið 

endurskoðað í íþróttum vegna niðurskurðar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).   

 Embætti landlæknis hefur sett metnaðarfulla lýðheilsueflandi stefnu sem tengist 

verkefninu Heilsueflandi framhaldsskólar (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2014). Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið hefur markað ákveðna stefnu með gerð Aðalnámskrár 

fyrir framhaldsskóla sem virðist vera á skjön við stefnu Embættis landlæknis sem og 

eigin stefnumörkun ráðuneytisins.  

Stefnur Mennta- og menningarmálaráðuneytis og Embættis landlæknis eru 

metnaðarfullar en það þyrfti að skoða hvaða leiðir séu færar til að ná markmiðum 

þeirra, nemendum til heilla. Ef hagsmunaaðilar hefðu verið með í mótun á breytingu 

kafla 10.4 í Aðalnámskrá frá upphafi er líklegt að það hefði náðst betri niðurstaða með 

hliðsjón af lýðheilsumarkmiðum, þar sem tillit hefði verið tekið til markmiða og skoðana 

fagfólks á sviði líkams- og heilsuræktar.  

Það er von höfundar að þetta verkefni verði lóð á vogarskálar þeirra sem byggja 

vilja markvisst upp heilsutengd lífsgæði nemenda í framhaldsskólum til framtíðar. 
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Viðauki A 

Lagt er til að allur texti kaflans 10.4 í aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 falli brott 

og eftirfarandi texti komi í staðinn   

10.4 Íþróttir, líkams- og heilsurækt  Í framhaldsskólum skipar námsgreinin íþróttir, 

líkams- og heilsurækt mikilvægan sess í heilsuuppeldi og heilsurækt nemenda. Hlutverk 

hennar er nátengt lykilhæfni um heilbrigði og velferð og snýr að vitund nemandans um 

eigin ábyrgð á líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði sínu. Hlutverk 

námsgreinarinnar er að stuðla að því að nemendur geti með fræðslu og virkri þátttöku 

tileinkað sér aðferðir sem leggja grunn að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðum 

samskiptum.    

Framhaldsskólar skulu skipuleggja námsbrautir þannig að nemendur vinni að því að ná 

skilgreindri hæfni á fyrsta hæfniþrepi. Umfang íþrótta, líkams- og heilsuræktar í kjarna 

skal að lágmarki vera 4 framhaldsskólaeiningar og að hámarki 6 framhaldsskólaeiningar. 

Jafnframt skulu framhaldsskólar skipuleggja námsbrautir þannig að nemendum gefist 

kostur á að taka íþróttaáfanga á hverri önn. Viðbótareiningar má nýta í frjálsu vali 

og/eða sem sérhæfingu á íþróttabrautum fyrir nemendur sem vilja bæta við sig frekari 

þekkingu í námsgreininni. Við skipulag námsbrauta með íþróttir sem sérhæfingu gilda 

sömu reglur og um uppbyggingu annarra námsbrauta.    

Námsbrautir skulu skipulagðar þannig að nemendur öðlist eftirfarandi þekkingu, leikni 

og hæfni í íþróttum, líkams– og heilsurækt:    

áhrifum þjálfunar á líkama og he - 

engslum góðrar andlegrar heilsu og ástundun 

líkamlegrar þjálfunar.   
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-, 

liðleika- 

leggja stund á sér til ánægju og heilsubótar utan- 

eigið þol, styrk og liðleika.    

Hæfni  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 

- 

einföldum prófum,   

- og 

taka ábyrga afstöðu til reykinga og annarrar tóbaksnotkunar, áfengisneyslu og notkunar 

annarra vímuefna. 
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Viðauki Á 

Spurningalisti 

um stöðu íþrótta, líkams- og heilsuræktar í 
framhaldsskólum  

 

Kæri viðtakandi. 
 

Þessi spurningalisti er hluti af rannsókn minni í meistaranámi og fjallar um 
faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum. Markmiðið með 
spurningalistanum er að safna gögnum um faggreinina íþróttir líkams- og 
heilsurækt í framhaldsskólum hér á landi með tilliti til umfangs, aðstöðu og 
nemendafjölda. Markmiðið er jafnframt að skoða hvaða möguleikar og tækifæri 
eru til að efla faggreinina innan framhaldsskólanna. 

 
Gagnaöflunin miðast við að tryggja skýra mynd af umfangi, aðstöðu og skipulagi 
greinarinnar, íþróttir, líkams- og heilsurækt innan framhaldsskóla. 

   
Gögnin verða nýtt í vinnu rýnihóps sem samanstendur af einstaklingum sem 
hafa það sameiginlegt að hafa haft afskipti af faggreininni á einn eða annan hátt. 
Hlutverk rýnihópsins verður að gera þarfagreiningu á faginu og leggja mat á 
æskilega frammistöðu út frá þessum gögnum. Jafnframt að finna leiðir til að 
styrkja og bæta faggreinina innan framhaldsskólanna. Skoðaðir verða styrkleikar 
og veikleikar greinarinnar og möguleikar til að efla hana.  Það er von mín að 
þessi vinna komi til með að bæta faggreinina innan framhaldsskólanna 
nemendum til heilla. 

 

Hér eru engar persónurekjanlegar upplýsingar og því þarf ekki samþykki 
Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni. Rannsóknin verður samt sem áður 
tilkynnt til Persónuverndar. 

 

* Þarf að svara 

1. Hvert er starfsheiti þitt? * 

1. (    ) Aðstoðar skólameistari 

2. (    ) Áfangastjóri 

3. (    ) Deildarstjóri 

4. (    ) Fjármálastjóri 
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5. (    ) Kennari 

6. (    ) Kennslustjóri 

7. (    ) Skólameistari  

8. (    ) Verkefnastjóri 

9. (    ) Annað: ______________________________________________ 

 

2. Við hvaða framhaldsskóla starfar þú? * 

*Kemur flettigluggi með öllum 36 framhaldsskólum sem bjóða upp á nám á 
framhaldsskólastigi. 

 

3. Hvað eru margir nemendur skráðir í dagskóla? * 

 

 

4. Hvað eru margir nemendur í skólanum á aldrinum 16–20 ára? * 

 

 

 

5. Hvað eru margir íþróttakennarar sem kenna líkams- og heilsurækt við 
skólann? * 

 

 

 

6. Hvert er samanlagt starfshlutfall íþróttakennara sem kenna líkams- og 
heilsurækt við skólann? 

 

 

 

7. Hvað var skylda að taka margar gamlar einingar í íþróttum, líkams- og 
heilsurækt, á hefðbundinni stúdentsbraut fyrir breytingar á námskrá 
(2013)? * 

 

 

 

8. Hvað er skylda að taka margar nýjar framhaldsskólaeiningar (f-einingar í 
íþróttum, líkams- og heilsurækt á hefðbundinni stúdentsbraut samkvæmt 
nýrri námskrá? * 
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9.Býður skólinn upp á bóklegan áfanga í líkams- og heilsurækt? * 

(  )  Já 

(  )  Nei 

Annað svar : 

 

 

 

10. Hversu margir nemendur voru skráðir í íþróttir-, líkams- og heilsurækt 
(íþróttir) við skólann á vorönn 2015? 

 

 

 

11.Ef skólinn býður upp á bóklegan áfanga í líkams- og heilsurækt, hvað 
eru það margar F-einingar? (framhaldsskólaeiningar) * 

(  )  1 framhaldsskólaeining 

(  )  2 framhaldsskólaeiningar 

(  )  Það er enginn bóklegur áfangi í líkams- og heilsurækt kenndur við skólann 

Annað svar : 

 

 

 

12. Hvaða aðstöðu hefur skólinn til líkams- 

og heilsuræktar? * 

(  )  Lítinn íþróttasal frá 9x18 metrar til 10x20 metrar að flatarmáli 

(  )  Íþróttahús af miðlungs stærð (14x27 m að flatarmáli) 

(  )  Stórt íþróttahús (18x33 m að flatarmáli) 

(  )  Útikennsla 

(  )  Skvasssalur 

(  )  Lítill líkams- og heilsuræktarsalur með  styrktarþjálfunartækjum 

(  )  Stór fullbúinn líkamsræktarsalur með styrktarþjálfunartækjum 

Annað svar : 
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13. Hversu oft í viku sækja nemendur í reglulegu dagskólanámi að jafnaði 
íþróttir, líkams- og heilsurækt? * 

(  )  Einu sinni í viku. 

(  )  Tvisvar sinnum í viku. 

(  )  Þrisvar sinnum í viku. 

(  )  Fjórum sinnum í viku eða oftar. 

Annað svar : 

 

 

 

14. Hve lengi (mín) er hver kennslustund í íþróttum, líkams- og heilsurækt 
samkvæmt stundaskrá? * 

(  )  40 mínútur 

(  )  50 mínútur 

(  )  60 mínútur 

(  )  70 mínútur 

(  )  80 mínútur 

Annað svar : 

 

 

 

15. Hvaða áfangar í íþróttum, líkams- og heilsurækt eru í boði við skólann? 

(  )  Almennur líkams- og heilsuræktar áfangi 

(  )  Badminton 

(  )  Bandý 

(  )  Ganga 

(  )  Handbolti 

(  )  Knattspyrna 

(  )  Líkamsrækt 

(  )  Körfubolti 

(  )  Skautar 

(  )  Útihlaup 

(  )  Vetraríþróttir 
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Annað svar: 

 

 

 

16. Hvað voru margir áfangar í íþróttum, líkams- og heilsurækt kenndir við 
skólann á vorönn 2015? * 

(  )  1 áfangi 

(  )  2 áfangar 

(  )  3 áfangar 

(  )  4 áfangar 

(  )  5 áfangar 

(  )  6 áfangar 

(  )  7 áfangar 

(  )  8 áfangar 

(  )  9 áfangar eða fleiri 

Annað svar: 

 

 

 

17. Hvað voru margir áfangar í íþróttum, líkams- og heilsurækt kenndir við 
skólann á vorönn 2015?* 

(  )  1 áfangi 

(  )  2 áfangar 

(  )  3 áfangar 

(  )  4 áfangar 

(  )  5 áfangar 

(  )  6 áfangar 

(  )  7 áfangar 

(  )  8 áfangar 

(  )  9 áfangar eða fleiri 

Annað svar: 
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18.Hversu margir nemendur voru skráðir í líkams- og heilsurækt  (íþróttir) 
við skólann á vorönn 2015? 

 

 

 

19. Hversu margir nemendur voru skráðir í líkams- og heilsurækt (íþróttir) 
við skólann á vorönn 2016? 

 

 

 

 

20. Geta nemendur fengið metnar einingar í líkams- og heilsurækt? * 

(  )  Já 

(  )  Nei 

Annað svar: 

 

 

  

21. Ef ,,já", í hvaða tilfellum fá nemendur metnar einingar? 

 

 

 

22. Á hvaða hæfniþrepi eru áfangar í íþróttum, líkams- og heilsurækt? 

(  )  Fyrsta hæfniþrepi 

(  )  Öðru hæfniþrepi 

(  )  Þriðja hæfniþrepi 

(  )  Fjórða hæfniþrepi 

 

23. Hversu ánægð(-ur) eða óánægð(ur) ertu með líkams- og 
heilsuræktaraðstöðu skólans? * 

(  )  Mjög ánægð(ur) 

(  )  Frekar ánægð(ur) 

(  )  Hvorki ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

(  )  Frekar óánægð(ur) 

(  )  Mjög óánægð(ur) 
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24. Telur þú þörf á að bæta líkams- og heilsuræktar aðstöðuna við 
skólann? * 

(  )  Já 

(  )  Nei 

Annað svar: 

 

  

25. Ef þú telur þurfa að bæta við aðstöðuna, hvaða viðbót myndir þú helst 
vilja fá? 

 

 

26. Er nemendum boðið upp á að taka íþróttir, líkams- og heilsurækt í 
vali? * 

(  )  Já 

(  )  Nei 

(  )  Er í skoðun 

 

27. Er boðið upp á íþrótta, og afreksbraut við skólann? * 

(  )  Já 

(  )  Nei 

(  )  Er í skoðun 

 

28. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með nýja tillögu að texta 10.4 í 
aðalnámskrá? 

 ,, Gerð er tillaga um að kaflinn hljóði svo: 

10.4 Íþróttir, líkams- og heilsurækt 

Í framhaldsskólum skipar námsgreinin íþróttir, líkams- og heilsurækt 
mikilvægan sess í heilsuuppeldi og heilsurækt nemenda. Lykilhæfni um 
heilbrigði og velferð snýr að vitund nemandans um eigin ábyrgð á 
líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði sínu. Meginmarkmið 
námsgreinarinnar eru að auka skilning nemenda á mikilvægi heilbrigðs 
lífernis með fræðslu og að þeir tileinki sér aðferðir í heilsurækt sem leggja 
grunn að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðum samskiptum. 

(  )  Mjög ánægð(ur) 

(  )  Frekar ánægð(ur) 

(  )  Hvorki ánægð(ur) eða óánægð(ur) 
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(  )  Frekar óánægð(ur) 

(  )  Mjög óánægð(ur) 

  

29. Hversu sammála eða ósammála ertu því að nemendur nái markmiðum 
aðalnámskrár með núverandi fyrirkomulagi? 

(  )  Mjög sammála 

(  )  Frekar sammála 

(  )  Hvorki sammála eða ósammála 

(  )  Frekar ósammála 

(  )  Mjög ósammála 

 

30. Á hvaða hæfniþrepum telur þú að áfangar í íþróttum, líkams- og 
heilsurækt séu miðað við nýja tillögu MMR? 

 
10.4 Íþróttir, líkams- og heilsurækt 
Í framhaldsskólum skipar námsgreinin íþróttir, líkams- og heilsurækt mikilvægan 
sess í heilsuuppeldi og heilsurækt nemenda. Lykilhæfni um heilbrigði og velferð 
snýr að vitund nemandans um eigin ábyrgð á líkamlegu, andlegu og félagslegu 
heilbrigði sínu. Meginmarkmið námsgreinarinnar eru að auka skilning nemenda 
á mikilvægi heilbrigðs lífernis með fræðslu og að þeir tileinki sér aðferðir í 
heilsurækt sem leggja grunn að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðum 
samskiptum." 

(  )  Fyrsta hæfniþrepi 

(  )  Öðru hæfniþrepi 

(  )  Þriðja hæfniþrepi 

(  )  Fjórða hæfniþrepi 

 

31. Hvaða breytingar telur þú æskilegt að gera á námskrá í íþróttum, 
líkams- og heilsurækt á næstu árum? 

 

 

32. Ef þú hefur hugmyndir eða leiðir til að efla faggreinina íþróttir, líkams- 
og heilsurækt væru þær vel þegnar hér: 
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Viðauki B 

Umsókn um heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

sbr. 4. gr. reglna nr. 712/2008 um tilkynningarskylda og leyfisskylda  

vinnslu persónuupplýsinga 

Ábyrgðaraðili  

Sá sem ber ábyrgð á verkefninu, sbr. 4. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000. Ef fleiri en einn 

vinna verkefnið saman skal hér skrá upplýsingar um þann einstakling sem kemur fram 

fyrir þeirra hönd gagnvart Persónuvernd. 

Nafn: 
Janus Friðrik Guðlaugsson PhD-íþrótta- og heilsufræðingur 

Heimilisfang/póstfang: 
Austurtúni 3, 225 Álftanesi 

Staða (ef ábyrgðaraðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun): 
Lektor við Háskóla Íslands 

Póstnr. og sveitarfélag: 
225 Álftanes 

Vinnusími/farsími/netfang: 
Farsími: 898 – 0786. Netfang: janus@hi.is 

Samstarfsaðilar ábyrgðaraðila, t.d. meðrannsakendur (ef það á við) 

Nafn og staða/tengiliður: 
Irena Ásdís Óskarsdóttir íþróttakennari og nemi. 

Nafn og staða/tengiliður: 
 

Nafn og staða/tengiliður: 
 

Vinnsluaðili (ef það á við) 

Sá sem, með skriflegum vinnslusamningi, hefur verið falin vinnsla 

persónuupplýsinga, sbr. 5. tl. 2. gr. l. 77/2000. 
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Nafn: Á ekki við 
 

Heimilisfang/póstfang: 
 

Staða (ef vinnsluaðili er einstaklingur) / Tengiliður (ef vinnsluaðili er fyrirtæki/stofnun): 
 

Póstnr. og sveitarfélag: 
 

Vinnusími / farsími / netfang: 
 

Lýsing á verkefni 

Heiti rannsóknar/verkefnis 

Staða íþrótta, líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum á Íslandi.  

Tilgangur vinnslunnar 

Hvernig er hægt að efla faggreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt innan framhaldsskóla nemendum til 
heilla þannig að uppfylla megi kröfur sem settar eru fram í gildandi námskrá fyrir framhaldsskóla frá 
árinu 2013? 
 

Stutt lýsing á því hvernig staðið verður að verkefninu / gerð rannsóknarinnar 

(rannsóknaráætlun) 

Sendur verður út spurningalisti til stjórnenda (áfangastjóra) 30 framhaldsskóla til að kanna umfang, 
skipulag, aðstöðu og mat á núverandi stöðu faggreinarinnar; íþróttir, líkams- og heilsurækt í skólanum 
sem þeir starfa við.  

Lýsing á því hvernig hinir skráðu (í rannsóknum rannsóknarþýðið) verða valdir/fundnir, 

fjölda þeirra og hvort samþykkis verði leitað eða fræðsla veitt 

Lýsið fyrirhuguðum aðferðum við val á þátttakendum, hversu margir þeir verði og 

hvort og þá hvernig ábyrgðaraðili hyggist setja sig í samband við þá. Sé ætlunin að afla 

upplýsinga frá öðrum en hinum skráðu þarf að koma fram hvort fyrirhugað sé að leita 

samþykkis þeirra eða fræða þá um vinnsluna. Ef ekki verður aflað samþykkis eða hinir 

skráðu fræddir um vinnsluna skal færa hér rök fyrir því. 

Það verður sendur spurningalisti á allt þýðið, 30 framhaldsskóla sem starfandi eru á Íslandi. Var ákveðið 
að senda á áfangastjóra skólanna þar sem þeir sjá yfirleitt um úrvinnslu sambærilegra gagna og eru að 
finna í spurningalistanum. 
 

Hvenær verkefni hefst og hvenær því lýkur (í rannsóknum rannsóknartímabil) 

Undirbúningur er þegar hafinn og er áætlað ljúka úrvinnslu á haustmánuðum 2016 eða fljótelga eftir að 
svör berast frá skólunum. 

Úrvinnsla gagna 

Skrárhaldari 

Hjá hvaða skrárhaldara er fyrirhugað að biðja um aðgang að gögnum? 

Áfangastjórum/stjórnendum framhaldsskóla á Íslandi. 
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Hvaða gögnum er fyrirhugað að fá aðgang að? 

Nákvæm tilgreining á því hvaða gögnum, sem innihalda persónuupplýsingar, óskað 

er eftir aðgangi að hjá framangreindum skrárhaldara. 

 
Fyrirhugað er að áfangastjórar og/eða stjórnendur nýti eftirfarandi gögn til að svara spurningalista 

 Nemendafjölda í skólanum 

 Fjöldi nemenda á aldrinum 16 – 20 ára 

 Hve margir íþróttakennarar kenna við skólann 

 Samanlagt starfshlutfall íþróttakennara 

 Hvað er skylda að taka margar einingar í skólanum (gamlar/nýjar einingar) 

 Hvort skólinn bjóði upp á bóklegan áfanga í íþróttum, líkams- og heilsurækt 

 Aðstöðu sem skólinn hefur fyrir faggreinina. 

 Hve oft í viku nemendur mæta í íþróttir, líkams- og heilsurækt. 

 Hve lengi nemendur eru í tíma í senn. 

 Hvaða áfangar sem tilheyra faggreininni eru í boði við skólann. 

 Hve margir áfangar voru kenndir við skólann á vorönn 2015 og 2016. 

 Hversu margir nemendur voru skráðir í áfangann á vorönn 2015 og 2016. 

 Hvort nemendur geti fengið metnar einingar í faginu og við hvaða tilefni. 

 Á hvaða hæfniþrepi áfangarnir eru settir. 

 Hvort nemendum sé boðið að taka fagið í vali. 

 Hvort boðið sé upp á afreksbraut við skólann 
 

Hvaða persónuupplýsingar er fyrirhugað að skrá? 

Nákvæm tilgreining á því hvaða persónuupplýsingar sé óskað eftir að skrá upp úr 

framangreindum gögnum, einkum tilgreining á þeim breytum sem fyrirhugað er að 

notast verði við. 

Helstu breytur eru eftirfarandi:  
- Hversu ánægður viðkomandi er með líkamsræktaraðstöðu skólans (valkvæð spurning) 
- Hvort viðkomandi telji það þurfa að bæta aðstöðuna og hvað þá helst. 
- Hversu ánægður viðkomandi er með nýja tillögu að texta 10.4 í aðalnámskrá. 
- Hversu sammála/ósammála viðkomandi er að nemendur nái markmiðum aðalnámskrár með 

núverandi fyrirkomulagi. 
- Á hvaða hæfniþrepum viðkomandi telur að faggreinin eigi að vera á. 
- Hugmyndir til að efla faggreinina innan framhaldsskólanna. 

 
Upplýsingar verða ekki persónugreinanlegar, þ.e.a.s. að skólar verða ekki ,,persónugreinanlegir“ að 
úrvinnslu gagna lokinni.  
 

Samkeyrsla 

Ef fyrirhugað er að samkeyra skrár með persónuupplýsingum við aðrar skrár skal 

tilgreina hér hvaða skrár sé óskað eftir að samkeyra og þá hvaða upplýsingar í þeim 

skrám. Tilgreinið einnig hvort fyrirhugað sé að samkeyrslan fari fram undir kennitölum 

eða öðrum auðkennum og þá hverjum. Sé ætlunin að aftengja gögn 

persónuauðkennum að samkeyrslu lokinni skal það einnig koma fram hér. 
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Samkeyrsla er ekki fyrirhuguð. 
 

Hvernig er fyrirhugað að auðkenna persónuupplýsingar? 

Tilgreinið hvernig fyrirhugað sé að auðkenna persónuupplýsingar, annars vegar 

meðan á vinnslu stendur og hins vegar við endanlega birtingu, s.s. með 

rannsóknarnúmerum eða hvort óskað sé eftir að notast verði við persónuauðkenni (t.d. 

nöfn, kennitölur, heimilisföng o.þ.h.), ásamt rökstuðningi fyrir því hvers vegna slíkt sé 

talið nauðsynlegt. Ef óskað er eftir að upplýsingar verði skráðar eftir dulkóðuðum 

kennitölum, (í rannsóknum rannsóknarnúmerum) þarf að koma fram hvort, hvar og 

hvernig sé fyrirhugað að varðveita greiningarlykil. 

 
Upplýsingar verða ekki persónugreinanlegar, þ.e.a.s. að skólar verða ekki ,,persónugreinanlegir“ að 
úrvinnslu gagna lokinni.  
 
Í upphafi verða hverjum skóla gefið rannsóknarnúmer sem aðeins höfundur verkefnis og leiðbeinandi fá 
aðgang að. Meðan á úrvinnslu stendur verða niðurstöður skráðar á viðkomandi rannsóknarnúmar (sem 
hver skóli fær).  
 
Við endanlega birtingu fá skólarnir annað nafn eins og A-framhaldsskóli, B-framhaldsskóli, C-
framhaldsskóli o.s.frv. Ekki verður notast við nöfn, kennitölur, heimilisföng eða einstök bæjarfélög 
viðkomandi skóla. Nafnleyndar er heitið svo upplýsingar sem í raun eru til staðar í bókhaldi skólanna 
verða ekki ,,persónurekjanlegar“. 
 
Greiningarlykill verður í lokaðri tölvu rannsakanda og gögnum eytt að lokinni rannsókn, í síðasta lagi í lok 
árs 2017. 
 
Rétt er að taka fram að hægt er að safna sumum upplýsingum á heimasíðum þeirra skóla sem skila ekki 
inn svörum. 
 

Öryggi persónuupplýsinga 

Hvernig er fyrirhugað að tryggja öryggi persónuupplýsinga, sbr. reglur 299/2001, þar 

sem m.a. er mælt fyrir um að ábyrgðaraðili skuli gera áhættumat og skjalfesta lýsingu á 

öryggisráðstöfunum? 

 
Til að komast í upplýsingar rannsóknar þarf að komast í tölvu rannsakanda sem hefur notendanafn og 
lykilorð. Eingöngu rannsakandi hefur upplýsingar um viðkomandi lykilorð. Því teljum við að lið 3.6 sé 
mætt með þessari ráðstöfun. Þá er það mat okkar að engar slíkar persónuupplýsingar sem um ræðar eru 
notaðar, sbr. 3.5. En til að tryggja það að nafn viðkomandi skóla komi ekki fram og verði ekki 
,,persónurekjanlegt“ er brugðist við með rannsóknarnúmerum, sjá hér að framan. 
 

Varðveisla og eyðing persónuupplýsinga 

Hvar og hvernig er fyrirhugað að varðveita þau gögn sem unnið verður með og hve 

lengi? Hvenær er ætlunin að eyða persónugreinanlegum gögnum, þ.m.t. 

greiningarlykli? 
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Sjá svar í lið 3.5 
 

Hlutverk vinnsluaðila 

Verði samið við vinnsluaðila skal lýsa því hér í hverju aðkoma hans er fólgin, svo sem 

hvort fyrirhugað sé að fela honum að samkeyra skrár. 

 
Á ekki við  
 

Flutningur gagna úr landi 

Ef fyrirhugað er að flytja persónuupplýsingar úr landi skal tilgreina hvaða 

upplýsingar sé ætlunin að flytja, í hvaða tilgangi, til hvaða lands, með hvaða hætti og 

hver verði viðtakandi þeirra. Tilgreinið þá einnig hvort gerður verði samningur við 

viðtakanda um meðferð persónuupplýsinga eða hvort, eftir atvikum, byggt verði á 

bindandi fyrirtækjareglum (e. Binding Corporate Rules) eða hvort viðtakandi í 

Bandaríkjunum teljist s.k. örugg höfn (e. Safe Harbour). 

 
Þessi liður á ekki við hvað þessa rannsókn varðar 
 

 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókninni, eftir því sem við á:  

a) Yfirlýsing skrárhaldara sem óskað er aðgangs að gögnum hjá, hafi hann tekið 
ákvörðun um að veita rannsakanda aðgang að persónugreinanlegum 
upplýsingum úr skrám sínum í þágu verkefnis/rannsóknar. Sé um 
vísindarannsókn að ræða þarf sú yfirlýsing að uppfylla þau skilyrði sem sett eru í 
„Leiðbeiningum til skrárhaldara vegna afhendingar persónuupplýsinga í þágu 
vísindarannsóknar og yfirlýsing þess efnis“. Þær leiðbeiningar eru birtar á 
svæðinu „Algengar spurningar og svör“ á heimasíðu Persónuverndar 
(personuvernd.is) undir heitinu „Rannsóknir, kannanir og verkefni“. 

b) Vinnslusamningur, hafi vinnsluaðila verið falin vinnsla persónuupplýsinga með 
skriflegum samningi sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 77/2000. 

Undirritun ábyrgðaraðila: 
Leiðbeinandi:  

 

.                Janus Guðlaugsson              . 

Janus Friðrik Guðlaugsson PhD (kt.: 071055 – 2999) 

 

Nemandi:  

 
.                                                 . 
Írena Ásdís Óskarsdóttir íþróttakennari og nemi (kt.0608774759)  
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Viðauki C 

Sæl Irena.  

 

Persónuvernd hefur borist umsókn þín, dags. 1. júní, um leyfi til vinnslu persónuupplýsinga 

í þágu rannsóknarinnar „Staða íþrótta, líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum á Íslandi.“  

 

Af umsókn þinni má ráða að ekki er fyrirhugað að vinna með persónuupplýsingar, eins og 

þær eru skilgreindar í 1. tl. 2. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000. Persónuupplýsingar eru þar skilgreindar sem sérhverjar persónugreindar eða 

persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má 

rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi.  

 

Þá kemur jafnframt fram að ekki sé óskað eftir því að áfangastjórar eða stjórnendur 

framhaldsskóla deili persónugreindum eða persónugreinarlegum upplýsingum um einstaka 

nemendur. Einungis er óskað eftir því að veittar séu almennar upplýsingar um aðstöðu og 

starfsemi faggreinarinnar íþróttir, líkams- og heilsurækt, s.s. nemendafjölda, fjölda og 

starfshlutfall íþróttakennara auk upplýsinga um það hvort tiltekinn skóli bjóði upp á 

bóklegan áfanga í fyrrnefndu fagi. Einnig er óskað eftir viðhorfum svarenda til 

líkamsræktaraðstöðu við skólann og tillögum til úrbóta í valkvæðum spurningum.  

 

Ef framangreindur skilningur stofnunarinnar er réttur, þ.e. að einungis sé unnið með 

ópersónugreinanlegar upplýsingar í þágu hennar, óskar stofnunin eftir staðfestingu þess 

efnis. Ef sú er raunin þá er rannsóknin hvorki tilkynningar- né leyfisskyld til Persónuverndar 

enda fellur vinnsla ópersónugreinanlegra upplýsinga utan gildissviðs laga nr. 77/2000, um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

 

F.h. Persónuverndar,  

Gunnar Ingi Ágústsson 
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Viðauki D 
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Viðauki E 
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Viðauki É 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Sölvhólsgötu 150 Reykjavík   

  

Reykjavík  12. nóvember 2015  

  

  

Athugasemdir við texta í almennum hluta , kafla 10.4,  Íþróttir, líkams- og heilsurækt á 

bls. 54 í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011. Þar að auki eru athugasemdir við nýja 

Aðalnámskrá frá árinu 2011 er tengist þessu mjög svo ámælisverða máli, að okkar mati.  

  

Stjórn Íþrótta- og heilsufræðifélags Íslands (ÍHFÍ) gerir eftirfarandi athugasemdir við 

nálgun á nýjum texta sem koma á í stað texta á blaðsíðu 54 í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá 2011. Jafnframt mótmælum við þeim ámælisverða niðurskurði sem 

faggreinin Íþróttir – líkams- og heilsurækt hefur orðið fyrir í Aðalnámskrá 2011.  

  

Við gagnrýnum harðlega að nokkrar námsgreinar séu bundnar í námskrá umfram aðrar. 

Við erum afar ósátt og gáttuð á vinnubrögðum ykkar og finnst þið alls ekki bera hag 

nemanda fyrir brjósti þar sem fjölmargar innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikilvægi hreyfingar fyrir líkamlega og andlega heilsu. Þá má ekki gleyma 

félagslega þættinum og þeim sterku tengslum milli góðrar heilsu og námsárangurs. Við 

furðum okkur á því að ráðuneytið standi ekki betri vörð um þessa framangreinda þætti 

og farið í að skera niður í stað þess að bæta við, sérstaklega þar sem í landinu er stefna 

að leik-, grunn- og menntaskólar séu heilsutengdir og þá eru einnig nokkur bæjarfélög 

komin með slíka stefnu fyrir íbúa sína.   

Það er deginum ljósara að þær breytingar sem lagðar eru til séu í miklu ósamræmi við 

heilsufar ungs fólks á Íslandi.   

Í þeim tillögum sem þið leggið fram er íþróttakennsla skorin niður og þak sett á hámark 

eininga til stúdentsprófs. Ljóst er að vægi íþrótta, líkams- og heilsuræktar minnkar langt 
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umfram það sem eðlilegt getur talist. Í  lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 kemur 

skýrt fram að ekki sé hlutverk mennta- og menningarmálaráðuneytisins að skilgreina 

hámarks fjölda eining og einungis talað um að skilgreina vægi kjarnagreina. Því er með 

öllu ófært og óútskýranlegt að þið setjið þak í kjarna á grein eins og íþróttir, líkams- og 

heilsurækt.  

Á undanförnum árum hafa flestir framhaldsskólar lagt meiri áherslu á heilsueflandi 

þætti og því er afar slæmt að þak sé sett á einingafjölda í íþróttum. Með því er vegið 

stórlega að því vali og þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt. Valið á alltaf að vera í höndum skólanna. Þeir eiga að fá að ákveða þak á 

fjölda eininga telji þeir þörf á slíku.   

Við hörmum að þið skylduð ekki hafa haft neitt samráð við fagaðila á sviði líkams- og 

heilsuræktar, okkar sem fagfélags eða fagaðila og/eða sérfræðinga er kenna í 

framhalds- eða háskólum landsins.  

Við skorum á ykkur að endurmeta afstöðu ykkar, gæta sanngirni og breyta textanum 

öllum til bóta.   

  

Með vinsemd og virðingu,  

Guðrún V. Ásgeirsdóttir, formaður ÍHFÍ,  

Sigurlín Garðarsdóttir,   

Hrafnhildur Sóley Helgadóttir,  

Víðir Þór Þrastarson,  

Þórður Sævarsson, 

Sólrún Halla Bjarnadóttir, 

Íris Ósk Kjartansdóttir, 

María Carmen Magnúsdóttir  

Anna Þorsteinsdóttir, 

Hildur Edda Grétarsdóttir og  

Hulda Sólveig Jóhannsdóttir 
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Viðauki F 

Ágæti viðtakandi. 

 

Hér eru athugasemdir frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla vegna breytinga á texta um 

íþróttir, líkams- og heilsurækt  í aðalnámskrá framhaldsskóla 2011. 

 

Það er jákvæð breyting að afnema aldurstakmark í tengslum við íþróttir, líkams- og 

heilsurækt. Þannig er tryggt að skólar geta skipulagt kennslu íþrótta- og líkamsræktar 

óháð aldri. 

Það er ljóst að þær breytingar sem eru lagðar til eru í miklu ósamræmi við stöðuna í 

lýðheilsumálum ungmenna á Íslandi. Í þeim tillögum sem eru lagðar fram er 

íþróttakennsla skorin nokkuð niður og þak sett á hámark eininga í kjarna til 

stúdentsprófs. Ljóst er að vægi þessarar greinar minnkar langt umfram það sem eðlilegt 

getur talist. Það er ekki hlutverk mennta- og menningarmálaráðuneytisins að skilgreina 

hámarks fjölda eininga samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Einungis er 

talað um að skilgreina vægi kjarnagreina og því óeðlilegt með öllu að setja þak í kjarna á 

grein eins og íþróttir og heilsurækt.  

Þess ber að geta að á undanförnum árum hafa framhaldsskólar í auknum mæli lagt 

áherslu á heilsueflandi þætti í rekstrinum og það gefur skólum tækifæri til sérhæfingar 

er varða málefnið. Það er hætt við því að með því að setja þak á einingafjölda í einni 

grein sé vegið stórlega að því vali og þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér í íþróttum og 

heilsurækt í fjölmörgum framhaldsskólum. Valið á að vera í höndum skólanna og þeir 

ákveða þak á fjölda eininga telji þeir þörf á slíku. Þannig geta skólar útfært mismunandi 

vægi verklegra og ekki síður bóklegra áfanga í íþróttum og heilsurækt. Einnig er 

mikilvægt að hæfnimarkmið áfanga séu þannig að ekki séu allir áfangar í íþróttum og 

líkamsrækt á fyrsta hæfniþrepi heldur einnig á öðru hæfniþrepi. 

 

 

Kær kveðja / Best regards, 
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Steinn Jóhannsson 

Skólameistari / Head Master  

Fjölbrautaskólinn við Ármúla / The Comprehensive College/Comprehensive Secondary School 

at Ármúli www.fa.is 

S: 5258800 

 

 

  

http://www.fa.is/
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Viðauki G 

 

  



97 

Viðauki H 

 

 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

Íþrótta- og heilsufræðibraut 

 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Sölvhólsgötu 

150 Reykjavík  

 

Reykjavík/Laugarvatni, 16. nóvember 2015 

 

 

Efni:  Athugasemdir við texta á bls. 54 í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 – 

Almennur hluti 

 Kafli 10.4 Íþróttir, líkams- og heilsurækt auk almennra athugasemda við nýja 

Aðalnámskrá (2011) sem tengjast þessu breytingarferli. 

 

Undirritaðir höfundar þessara athugasemda, starfsmenn íþrótta- og heilsufræðibrautar 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, gera eftirfarandi athugasemdir við nálgun á nýjum 

texta sem koma á í stað texta á blaðsíðu 54 í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011. 

Jafnframt gera höfundar athugasemdir og mótmæla þeim niðurskurði sem faggreinin 

Íþróttir – líkams- og heilsurækt hefur orðið fyrir í Aðalnámskrá 2011. 

 

Að skilgreina lágmark og hámark einingafjölda fyrir faggreinina íþróttir, líkams- og 

heilsurækt 
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Skv. eldri aðalnámskrá (1999), námskrá í Íþróttum – líkams- og heilsurækt, voru íþróttir 

og heilsurækt skilgreindur sem 8 eininga nám til stúdentsprófs. Umreikningur eða 

yfirfærsla eininga úr eldri námskrá (8 einingar) yfir í nýja Aðalnámskrá (2011) hefur 

verið áætlaður um 13 nýjar námseiningar. Með öðrum orðum, í gamla kerfinu voru að 

jafnaði 2 kennslustundir kenndar á viku, hvort sem um 6 eða 8 annir var um að ræða. Í 

nýju kerfi, þar sem skóli ætlar sér að kenna íþróttir, líkams- og heilsurækt í 6 annir, þá 

er kennsluhlutfallið helmingi minna eða 1 kennslustund í hverri viku yfir 6 annir. Áætla 

má að hér sé því um að ræða miðlægan niðurskurð að hálfu ráðuneytis um 50–60%.  

 

Heilbrigði og velferð 

Faggreinin íþróttir, líkams- og heilsurækt hefur á undanförnum árum fengið mjög sterka 

tengingu við lýðheilsu og almenna heilsurækt, ekki síst með gildistöku Aðalnámskrár 

1999. Í nýrri Aðalnámskrá (2011) fær hún einnig mjög sterka tengingu þar sem kafli 

2.1.5 Heilbrigði og velferð, einn af sex grunnþáttum menntunar, höfðar sérstaklega til 

greinarinnar. Þar segir m.a.: „Í skóla, sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og 

markvisst hreyfiuppeldi, er lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð 

til lífstíðar.“ Því kemur sú mikla skerðing sem átt hefur sér stað á íþróttakennslunni 

verulega á óvart.  

  

Að færa rök fyrir breytingum 

Án nokkurra raka er dregið úr kennslu þessarar faggreinar og sett á hana þak. Þetta er 

faggrein sem ætti að gegna lykilhlutverki til að koma til móts við markmið alþjóðlegra 

heilsustofnana um daglega hreyfingu lífið á enda og berjast gegn helstu heilsuvá í 

nútíma samfélögum – hreyfingarleysi. Þá hafa íslenskar rannsóknir bent á að verulega 

dragi úr daglegri hreyfingu unglinga í framhaldsskólum. Jafnframt er bent á að aukin 

hreyfing hefur margvísleg jákvæð áhrif, bæði á líkamlega og andlega heilsu. 

Framkvæmd þessi er gerð á sama tíma og hvatt er til þess að framhaldsskólar hafi 

frumkvæði og frelsi til að útfæra fjölda eininga í flestum öðrum námsgreinum. Í þessari 

faggrein á frelsið til útfærslu ekki lengur við þó að skýrt sé á um það kveðið í lögum um 

framhaldsskóla og einnig með hvetjandi orðalagi í kafla 2.1.5 í nýrri Aðalnámskrá um 

heilbrigði og velferð. Það ætti því að vera réttlætanleg krafa að eigi niðurskurður að 

standa færi þeir ráðuneytismenn sem unnu að þessari námskrá rök fyrir því hvers vegna 

þeir drógu svo stórlega úr vægi íþrótta – líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum.  
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Með lögum skal land byggja 

Í lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla segir m.a. í 21. grein að almennur hluti 

aðalnámskrár skuli m.a. innihalda eftirfarandi ákvæði um uppbyggingu 

námsbrautarlýsinga og um vægi kjarnagreina framhaldsskóla sem eru íslenska, 

stærðfræði og enska. Það er því ekki hlutverk ráðuneytis að skilgreina magn eininga í 

námskrá samkvæmt lögum fyrir utan þessar þrjár greinar. Hvar stendur sá 

framhaldsskóli sem skapa vill sér sérstöðu á sviði lýðheilsu og efla þá grunnstoð sem ný 

Aðalnámskrá dregur fram varðandi heilbrigði og velferð? Hvar stendur sá skóli sem vill 

bregðast á markvissan hátt við slakri heilsufarsstöðu nemenda sinna að lokinni 

greiningu á heilsufari þeirra? 

Hæfniþrepin í nýrri Aðalnámskrá (2011)  

Ráðuneytið hefur sett allt nám í þessari faggrein í framhaldsskólum á 1. hæfniþrep, sjá 

bls. 43 í nýrri námskrá. Eigi nemandi að geta uppfyllt þær kröfur sem hinn nýi texti 

inniheldur, eins og segir meðal annars í fyrsta hæfniviðmiði textans: „að nemandinn 

skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að taka 

ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði sínu“, má telja það nær vonlaust að slíkt geti 

gengið eftir á 1. hæfniþrepi. Hið sama má segja um „að vera fær um að skipuleggja 

eigin þjálfun með markvissum hætti“. Slíku hæfniviðmiði er nær vonlaust að ná með 

þeim einingarfjölda sem áætlaður er í námsgreinina. 

 

Heilsueflandi framhaldsskóli 

Á sama tíma og verið er að halda á lofti og lofa verkefnið „Heilsueflandi framhaldsskóli“, 

samvinnuverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytis, Landlæknisembættis og 

framhaldsskóla í landinu á niðurskurður sér stað í þeirri námsgrein sem helst á að halda 

þessu merki á lofti með aukinni hreyfingu og bættu mataræði unglinga í 

framhaldsskólum á Íslandi. 

Það er dapurlegt innan fagráðuneytis mennta- og menningarmála: 

- að engin haldbær rök skuli liggja að baki slíkum breytingum, 

- að ekki skuli hafa verið haft neitt samráð við fagaðila á sviði líkams- og heilsuræktar, 

fagfélags íþróttakennara í framhaldsskólum, sérfræðinga innan Háskóla Íslands sem hafa 

áratuga reynslu af rannsóknum og kennslu á þessu sviði eða fagaðila innan ráðuneytisins 

sjálfs sem teljast sérfræðingar á sviði íþrótta og heilsutengdra þátta, og  
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- að ráðuneytið sé að öllum líkindum að brjóta gegn eigin lögum um framhaldsskóla nr. 92 

frá árinu 2008, þar sem segir að það sé ekki hlutverk ráðuneytis að skilgreina magn 

eininga í námskrá faggreina, annarra en kjarnagreina. 

 

Kafli 10.4 

Það er fagnaðarefni að stefnt sé að því að fella út orðalagið sem vakti bæði undrun og 

furðu íslenskra skólamanna „að allir nemendur 18 ára og yngri stundi íþróttir – líkams- 

og heilsurækt“. En í ljósi framangreindra atriða, ekki síst vegna staðsetningar 

greinarinnar á 1. hæfniþrepi og hins mikla niðurskurðar, telja höfundar óraunhæft að 

gera athugasemd við orðalag í nýjum texta í kafla 10.4. Textinn á við námsgrein sem 

flokkuð er á 2. eða 3. hæfniþrepi og getur því engan veginn staðið þarna sem slíkur. 

Höfundar þessa bréfs, sérfræðingar á sviði íþrótta og heilsuræktar innan Háskóla 

Íslands, eru aftur á móti tilbúnir að rétta ráðuneytismönnum hjálparhönd við gerð á 

nýjum texta og leiðsögn um bætta námskrá, verði niðurskurður lagfærður og þak á 

kennslumagn tekið út eins og óskað er eftir.  

 

Lokaorð 

Í ljósi framangreindra atriða er það krafa okkar sem störfum innan Háskóla Íslands á 

sviði íþrótta- og heilsufræða að þaki sem sett hefur verið á íþróttakennslu í 

framhaldsskólum verði aflétt og niðurskurður um 50–60% verði dreginn til baka. Með 

slíkri nálgun má færa faggreinina upp á 2. eða 3. hæfniþrep og koma til móts við nýjan 

texta í kafla 10.4 sem settur hefur verið fram. Með slíkum aðgerðum má mæta kröfum 

sem er að finna í nýrri Aðalnámskrá innan grunnþáttar menntunar um heilbrigði og 

velferð og að koma til móts við skilgreiningar Alþjóða heilbrigðisstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna, WHO, um heilsutengda þætti og daglega hreyfingu. 
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