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Ágrip 

Flestir trúa því að ef börn og unglingar stundi íþróttir þá hafi íþróttaiðkunin 

jákvæð áhrif á nám þeirra og afköst. Jákvæð tengsl hreyfingar og 

íþróttaiðkunar við námsárangur hafa verið rannsökuð ítarlega undanfarna 

áratugi og hafa sumar rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif á meðan aðrar að 

íþróttaiðkun og hreyfing hafi lítil sem engin áhrif á námsárangur. En eins og 

áður sagði þá hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að tengslin væru jákvæð 

á milli þessara þátta.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hver áhrifin milli hreyfingar og 

náms væru hjá þeim ungmennum sem eru undir miklu álagi eða stunda 

skipulagðar æfingar í átta klukkustundir á viku eða meira. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að jákvæð áhrif hreyfingar og 

íþróttaiðkunar á námsárangur dvíni með mikið álagi.   

Aðferðin sem var valin fyrir þessa rannsókn var eigindleg rannsóknaraðferð 

og notast var við einstaklingsviðtöl við gagnasöfnunina. Viðmælendur í 

rannsókninni voru 12 einstaklingar; fjögur ungmenni sem eru undir miklu álagi 

vegna íþróttaiðkunar, fjórir úr hópi foreldra þeirra og fjórir kennarar þeirra.  

Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að helmingur ungmennanna taldi að 

þessi mikla íþróttaiðkun hafi neikvæð áhrif á námsárangur sinn og taldi að þau 

myndu standa sig betur í námi ef að álagið væri minna, þessi ungmenni voru 

að stunda skipulagðar íþróttir frá 13-21 klukkustund á viku. Afar athyglisvert 

var að sjá að bæði foreldrar og kennarar líta neikvætt á mikla atvinnuþátttöku 

ungmenna en síður á íþróttaiðkun þó að álagið þar gæti verið mun meira heldur 

en atvinna ungmennanna. Frekari rannsókna er þörf til að meta betur hvar 

tímamörkin liggja þar sem jákvæð áhrif íþróttaiðkunar byrja að dvína eða 

hugsanlega verða neikvæð. 

 





 

Abstract 

Many believe that sport participation and physical activity (PA) have a 

positive effect on academic performance. The link between sport participation 

and PA on academic achievements have been studied over the years and many 

of those studies either show a positive link or little to no effect.  

The purpose of this research was to explore the effect that sport 

participations and PA has on adolescents who are training organized sports at 

least eight hours a week. 

The aim of this research was to reveal whether positive effect from sport 

participation and PA on academic performance would diminish with more 

strain. 

Qualitative method was used in this research in the form of interviews. 

Participants were four adolescents who were under much strain from sport 

participation, four of their parents and four of their teachers, In total 12 

interviews.  

The findings show that half of the adolescents say that if the strain would 

reduce, it would have positive effect on the academic performance. These 

adolescents who said that were training the most, or from 13-21 hours per 

week.  

Interesting to see that both parents and teachers have negative attitude 

towards employment rate of adolescent, but less on sporting activities, 

although the strain there could be far more than from employment. 

Further research is needed to better assess where the time limit is, where 

the positive effects of sporting activities begin to diminish or potentially 

become negative on academic performance
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1. Inngangur 

 

Kappsemi hefur verið Íslendingum í blóð borin og ríkt einkenni til dæmis á 

hetjum þjóðarinnar til forna. Hvort sem horft er til kappa í Íslendingasögunum 

eins og Grettis Sterka eða einhverra sem standa okkur nær þá er þessi keppni 

ríkjandi í þjóðarsálinni. Íslendingar hafa ávallt verið mikið keppnisfólk og við 

höfum litið upp til þeirra sem standa framar öðrum. Íslenskir íþróttamenn 

leggja mikið á sig og þess vegna náum við góðum árangri á heimsvísu þrátt 

fyrir fámenni og smæð þjóðarinnar. Þessi jákvæði árangur hlýtur að vera 

tilkominn með mikilli elju og ástundun sem tekur tíma. Tími er aftur á móti 

takmörkuð auðlind og ljóst að sé honum eytt í einn hlut nýtist hann ekki í 

annað.   

Nám og námsárangur hefur einnig verið mikilvægt þjóðinni og mikil 

áhersla hefur verið lögð á almenna menntun og gildi hennar fyrir land og lýð.   

Ég hef stundað íþróttir síðan ég man eftir mér. Íþróttir hafa ávallt verið stór 

þáttur af mínu lífi og hef ég eignast góðar minningar og vini á þeim tíma sem 

ég hef verið í íþróttum. Það er ekki óalgengt að íþróttir séu stundaðar samhliða 

skólagöngu þar sem börn byrja oft í íþróttum í kringum sex ára aldur. Viðhorf 

til íþróttaiðkunar er oftast jákvætt og hef ég einnig talið hana hafa jákvæð áhrif 

á námsárangur. Þegar ég varð eldri og byrjaði að taka meiri þátt í 

afreksíþróttaiðkun fór ég að taka eftir því hversu tímafrekt áhugamálið mitt 

var. Þó svo að ég vissi að íþróttaiðkun ætti að hafa jákvæð áhrif á námsárangur 

þá langaði mig að vita hvort að það væru takmarkanir á þeim áhrifum. Hversu 

margar klukkustundir á viku gætu ungmenni stundað íþróttir áður en áhrifin 

yrðu hugsanlega neikvæð á námsárangur? 

Ítarlegar rannsóknir hafa verið gerðar á samspili atvinnuþátttöku ungmenna 

og námsárangurs og hafa niðurstöður verið nokkuð misvísandi hvað það 

varðar. Þó virðist vera sem að atvinnuþátttaka í ákveðinn stuttan tíma á viku 

hafi jákvæð áhrif á námsárangur. Því þótti mér áhugavert að kanna hvort að 

íþróttaiðkun hafi sömu áhrif á námsárangur og atvinnuþátttaka og hvort að 

viðhorf til íþróttaiðkunar væru mögulega jákvæðari en til atvinnuþátttöku.  



2 

Hér er mikilvægt að gera sér grein fyrir því þegar ungmenni eru farin að 

keppa og æfa í jafnmikinn tíma og aðrir eyða í atvinnu á viku er þetta þá enn 

þá leikur? Eða er þá nær að ræða um íþróttirnar sem atvinnu án launa þeirra 

sem þær stunda á þessu getustigi? 

Í þessu verkefni var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Dvína jákvæð áhrif íþróttaiðkunar og hreyfingar á námsárangur við mikið 

álag hjá börnum og unglingum? 

 

Einnig var kannað hvort að foreldrar og kennarar hefðu neikvæðara viðhorf 

gagnvart atvinnuþátttöku barna og unglinga heldur en íþróttaþátttöku. 

 Ritgerðinni er skipt niður í fræðilegan kafla, aðferðafræði, niðurstöður 

og umræður. Í fræðilega kaflanum er hreyfing fyrst skilgreind út frá 

líkamsstarfsemi og af hverju hreyfing er mikilvæg fyrir heilsu. Því næst er farið 

yfir tengsl hreyfingar og námsárangurs. Rannsóknir eru skoðaðar þar sem 

hreyfing hefur ekki eingöngu jákvæð áhrif á líkamlega þætti heldur einnig 

andlega. Íþróttir eru teknar fyrir og hvernig þær geta verið góð leið fyrir t.d. 

börn og unglinga til að fá þá hreyfingu sem er nauðsynleg til heilsuræktar. 

Einnig er forvarnargildi íþrótta skoðað  sem og hvernig íþróttir geta ræktað og 

kennt vissa mannkosti eins og til dæmis samvinnu og sanngirni. Því næst er 

tekið fyrir hvað felst í ofþjálfun en ekki síður er farið í mikilvægi nægjanlegrar 

hvíldar fyrir einstaklinga sem stunda íþróttir eigi þeir að ná betri árangri í íþrótt 

sinni. Að lokum er fjallað um  atvinnuþátttöku barna og unglinga hér á landi. 

Ræddar eru ýmsar ástæður fyrir því að börn og unglingar stunda atvinnu með 

skóla en einnig er fjallað um rannsóknir sem gefið geta viðmið um það hversu 

mikil vinna með skóla sé æskileg áður en hún fer að hafa neikvæð áhrif á 

námsárangur.  

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð með 

hálfopnum viðtalsspurningum. Til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni 

voru tekin viðtöl við fjögur ungmenni í námi sem stunduðu að minnsta kosti 

átta klukkustundir af skipulögðum íþróttaæfingum á viku. Einnig voru tekin 

viðtöl við annað foreldri allra ungmennanna sem og umsjónarkennara þeirra 

allra. Í heildina voru tekin 12 viðtöl. Í niðurstöðu kaflanum er gerð grein fyrir 

úrvinnslu rannsóknarinnar og niðurstöður skoðaðar með tilliti til annarra  

rannsókna og fræðilegs efnis.  
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Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að ungmenni sem stunda 

miklar íþróttir finni fyrir því að námsárangur dvíni vegna mikils álags. En slíka 

niðurstöðu má finna í rannsóknum sem gerðar hafa verið meðal ungmenna sem 

stunda atvinnu með skóla. Því áhugavert að skoða hvort að svipuð áhrif verða 

meðal þeirra ungmenna sem eru undir miklu álagi vegna íþróttaiðkunnar. 
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2. Hreyfing 

Líkamleg virkni sem leiðir til orkunotkunar umfram grunnefnaskipti er 

skilgreind sem hreyfing (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

181). Það er ýmis konar ávinningur fólginn í því að stunda reglulega hreyfingu. 

Má þar nefna bætta heilsu, betri vitsmunaþroska, aukna hreyfifærni, betri 

félagshæfni og minni áhættuhegðun (Bradley, Keane og Crawford, 2013, bls. 

8; Taras, 2005, bls. 218). Hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif á holdafar að því 

gefnu að mataræði sé hollt á sama tíma. Einnig stuðlar hreyfing að betri 

beinheilsu og hún stuðlar að betri hvíld og svefni sem er nauðsynlegt fyrir 

eðlilegan vöxt og þroska (Gígja Gunnarsdóttir, 2010, bls. 8-9). Embætti 

landlæknis mælir með því að börn og unglingar stundi að lágmarki 60 mínútur 

af meðalerfiðri eða erfiðri hreyfingu á dag og fullorðnum er ráðlagt að stunda 

að lágmarki 30 mínútur. Dæmi um meðalerfiða hreyfingu er t.d. að ganga 

rösklega, skokka rólega, stunda styrktarþjálfun með lausum lóðum og ýmis 

heimilisverk. Erfið hreyfing getur verið hlaup, fjallganga, hjóla hraðar en 

16km/klst og ýmsar íþróttir sem eru stundaðar með árangur eða keppni í huga 

eins og körfuknattleikur, knattspyrna, sund o.fl. (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).   

Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi reglulegrar hreyfingar 

og markviss hreyfiuppeldis hjá börnum og unglingum. Þar kemur fram að sé 

áhersla lögð á þessa þætti sé lagður grunnur til lífstíðar að líkamlegri, andlegri 

og félagslegri velferð (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23). 

Hreyfing hefur jákvæð áhrif á einstaklinga óháð aldri þeirra. Börn og 

unglingar eru stóran hluta dagsins svo til hreyfingarlaus á skólabekk og því er 

mikilvægt að hvetja til betri heilsu þeirra t.d. með aukinni hreyfingu. 

Samkvæmt stórri könnun sem gerð var árið 2015 í Bandaríkjunum þá sögðust 

12% nemenda í 9.bekk (14-15 ára) ekki ná einni klukkustund af hreyfingu að 

minnsta kosti einu sinni í viku. Hreyfingarleysi unglinganna jókst síðan með 

hækkandi aldri og fór hlutfall þeirra sem ekki náðu umræddri klukkustundar 

hreyfingu á viku upp í 12,4% í 12.bekk (17-18 ára) (Kann o.fl., 2016, bls. 38).   

Embætti landlæknis gerði skýrslu um heilsu og líðan Íslendinga og kom 

þar í ljós að 21,7% Íslendinga eyða átta til tíu klukkustundum að meðaltali á 

dag í kyrrsetu. Það sem getur hafa haft áhrif á þessa niðurstöðu er að mikill 
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meirihluti þeirra sem tóku könnunina störfuðu í vinnu sem telst sem 

kyrrsetuvinna eða 40,4% (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og 

Stefán Hrafn Jónsson, 2014, bls. 162-167). 

Miklar breytingar hafa orðið í samfélaginu síðustu áratugi. Tölvur og 

snjallsímar eru komin inn á flest heimili og börn og unglingar eyða sífellt meiri 

tíma í þessum  tækjum. Mikil kyrrseta er orðið vandamál hjá mörgum. 58% 

stráka og 43% stelpna sögðust eyða meira en fjórum klukkustundum fyrir 

framan tölvu- eða sjónvarpsskjá á dag (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn 

Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006, 

bls. 8).  

Eingöngu 60% evrópskra unglinga ná ekki heilbrigðu getustigi í þoli og 

þreki. Ástæða þess getur verið sú að þegar börn eldast og verða að unglingum 

þá hreyfa þau sig minna (Suchert, Hanewinkel og Isensee, 2016, bls. 739).  

Hreyfingarleysi er ekki síður vandamál hjá börnum og unglingum hér á 

Íslandi en samkvæmt könnun sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) lét gera 

á daglegri hreyfingu íslenskra barna þá hreyfa aðeins 22% stúlkna í 6.bekk sig 

daglega svo þær svitni eða verði móðar. Þegar stúlkur eru komnar í 10.bekk þá 

lækkar þetta hlutfall niður í 10%. Samsvarandi hlutfall hjá drengjum er 30% í 

6.bekk og 19% í 10.bekk (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 6). 

Stór könnun sem gerð var árin  2003 og 2004 á 934 íslenskum börnum 

á aldrinum 9 og 15 ára kom í ljós að 20% af þátttakendum voru of þung. Of 

þung börn og ungmenni hafa minna þrek en jafnaldrar sem eru í kjörþyngd og 

því hærra fituhlutfall þátttakenda því minna hreyfðu þeir sig. Einnig kom í ljós 

að 51% af þeim börnum sem voru ofþung við sex ára aldur eru það einnig við 

15 ára aldur (Erlingur Jóhannsson., Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Inga 

Þórsdóttir og Þórarinn Sveinsson, 2006, bls. 1269). 

Önnur rannsókn kannaði einnig hversu stórt hlutfall unglinga í 9. og 

10.bekk  á Íslandi reyni á sig svo þeir mæðist eða svitni. Þar kom í ljós að 57% 

drengja og um helmingur stúlkna hreyfa sig þannig að þau mæðist eða svitni 

fjórum sinnum í viku eða oftar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 

22). 

Í langtímarannsókn sem gerð var yfir 10 ára tímabil á 2379 

unglingsstúlkum kom í ljós að hreyfing stúlkna minnkaði töluvert því eldri sem 

þær urðu. Miðgildi hreyfingar hjá stúlkunum lækkaði um 80% frá 9 ára aldri 

til 18 ára (Kimm o.fl., 2002, bls. 711). 
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Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) þá er skortur á 

hreyfingu stór áhættuþáttur hvað varðar hina ýmsu heilsukvilla. 65% af íbúum 

heimsins búa nú í löndum þar sem ofþyngd og offita er algengari dánarorsök 

en vannæring. Háan blóðsykur, hátt kólesteról, ofþyngd og offitu, 

hreyfingarleysi og vöntun á ávöxtum og grænmeti í fæðu er hægt að tengja við 

19% dauðsfalla á heimsvísu (World Health Organization, 2009, bls. 16). 

Sýnt hefur verið fram á að hreyfing minnkar líkur á kransæðasjúkdómum, 

heilablóðföllum, sykursýki, bætir stoðkerfi líkamans og einkenni þunglyndis 

minnka svo eitthvað sé  nefnt (World Health Organization, 2010, bls. 10). Þrátt 

fyrir að meðvitund um mikilvægi hreyfingar og heilbrigðs mataræðis þá eru 

flestir sammála um að ofþyngd og offita er orðið sífellt stærra vandamál í 

vestrænum samfélögum. 
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3. Hreyfing og áhrif hennar á námsárangur 

 

Hreyfing hefur margvísleg jákvæð áhrif fyrir líkama og sál. Með aukinni 

hreyfingu eykst súrefnismettun blóðsins og blóðflæði til heilans og um leið 

eykst virkni heilastöðva með virkjun fleiri skynfæra (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182). Hreyfing hefur ekki eingöngu áhrif 

á líkamlega þætti. Tengsl milli hreyfingar og námsárangurs hafa verið ítarlega 

rannsökuð. Hreyfing getur haft margvísleg jákvæð áhrif á námsárangur 

nemenda. Nemendur sem hreyfa sig reglulega eru sjaldnar veikir, hafa meiri 

einbeitingu, afkasta meiru, hegða sér betur og trufla minna í kennslustundum 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2010, bls. 9).  

Gott líkamsástand hefur einnig verið tengt við betri námsárangur. Það 

hefur verið rannsakað að nemendur sem auka líkamsgetu sína það er að segja 

auka styrk, þol og minnka líkamsþyngdarstuðulinn sinn (LÞS), bæta í kjölfarið 

námsárangur sinn og þegar líkamsástand versnar þá minnkar námsárangur 

(Bezold o.fl., 2014, bls. 777). 

Fox o.fl. (2010) rannsökuðu tengsl milli hreyfingar, íþróttaiðkunar og 

námsárangurs. Íþróttaiðkun nemenda á framhaldsskólaaldri tengdist betri 

námsárangri borið saman við þá sem ekki stunduðu íþróttir. Því meiri tíma sem 

nemendur hreyfðu sig á viku því jákvæðari tengsl fundust milli hreyfingar og 

námsárangurs. Hreyfingin varð hins vegar að vera meðalerfið eða erfið, því 

þessi tengsl áttu sér ekki stað við létta hreyfingu eins og t.d. að ganga hægt 

(Fox, Barr-Anderson, Neumark-Sztainer og Wall, 2010, bls. 34).  

Áttatíu og níu unglingar voru viðfangsefni rannsóknar Field ofl. (2001). 

Þar kom í ljós að þeir unglingar þeir sem hreyfðu sig meira sýndu fram á betri 

námsárangur en aðrir jafningar þeirra sem hreyfðu sig minna. Þeir sem hreyfðu 

sig meira voru einnig í betra sambandi við foreldra sína, sögðust finna fyrir 

meiri stuðningi frá fjölskyldu og hjá þeim greindust færri einkenni þunglyndis. 

Þeir notuðu einnig minna af áfengi, tóbaki eða annarskonar vímuefnum en 

aðrir jafnaldrar (Field, Diego og Sanders, 2001, bls. 107).  

Suchert o.fl. (2016) gerðu langtímarannsókn á þýskum unglingum til að 

sjá hvort að þol og líkamsástand hefðu áhrif á námsárangur. Nemendur tóku 

þolpróf þrisvar sinnum á 12 mánaða tímabili. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á fylgni meðal nemenda á unglingastigi sem stóðu sig vel á 

þolprófum og náðu góðum námsárangri. Nemendur sem náðu ekki 
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lágmarksþolgetu í byrjun rannsóknar en náðu því einu ári seinna sýndu fram á 

betri námsárangur þegar þeim árangri var náð. Þeir nemendur sem voru í 

kjörþyngd í byrjun rannsóknar en þyngdust á árinu og mældust í yfirþyngd í 

lok þess sýndu fram á lakari námsárangur (Suchert o.fl., 2016, bls. 736-738). 

Rannsókn sem gerð var á Íslandi sýndi fram á að nemendur sem voru 

með háan líkamsþyngdarstuðul mældust með lægra sjálfsálit, lakari einkunnir 

og voru líklegri til að sýna einkenni þunglyndis. Þessir nemendur hreyfðu sig 

minna og borðuðu einnig næringarsnauðari mat (Sigfúsdóttir, Kristjánsson og 

Allegrante, 2007, bls. 74).  

Upplifun unglinga á eigin atgervi getur einnig haft áhrif á námsárangur. 

Rannsóknin sem gerð var grein fyrir hér að framan sýndi fram á tengsl milli 

LÞS hjá nemendum og námsárangri, en ef að unglingur upplifði sig í ofþyngd 

þó að svo væri ekki þá hafði það neikvæð áhrif á námsárangur (Florin, Shults 

og Stettler, 2011, bls. 666; Sigfúsdóttir o.fl., 2007, bls. 74). Hreyfing getur 

einnig haft jákvæð áhrif á hugann. Þolæfingar eins og sund, ganga og hlaup 

geta minnkað streitu og haft jákvæð áhrif á lundarfar (Gaz og Smith, 2012, bls. 

816). 

Heilbrigðir nemendur læra betur og því er mikilvægt fyrir kennara og 

stjórnendur skóla að hvetja til heilsueflandi lífsstíls t.d. með aukinni hreyfingu 

á skólatíma, betra framboð á hollum mat innan skólans og með því að hvetja 

til þess að nemendur fái nægan svefn (Basch, 2011, bls. 596; Sigfúsdóttir o.fl., 

2007, bls. 78). 

 Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla á hver nemandi rétt á 120 mínútum 

af skólaíþróttum á viku. Margir skólar ákveða að deila þessum mínútum þannig 

að íþróttir séu kenndar í 2x40 mínútur á viku og síðan er  40 mínútna 

sundkennsla einu sinni í viku í stundaskrá (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 52). 

Í sumum löndum hefur íþróttakennsla verið takmörkuð til þess að auka 

fjölda kennslustunda bóklegra faggreina. Þetta er gert með það að markmiði að 

auka námsárangur nemenda t.d. í stöðluðum prófum. Ahamed o.fl. (2007) og 

Sallis o.fl. (1999) rannsökuðu hvort að aukin íþróttakennsla og hreyfing á 

kostnað annarra námsgreina hefði neikvæð áhrif á námsárangur. Það sem kom 

í ljós var að námsárangur þeirra nemenda sem fengu aukna íþróttakennslu og 

hreyfingu var sá sami og hjá öðrum jafningjum sem fengu meiri kennslu í 

kennslustofunni. Niðurstöður þessara rannsókna voru þær að aukin hreyfing 
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hafði jákvæð áhrif á heilsu nemenda án þess að hafa neikvæð áhrif á 

námsárangur (Ahamed o.fl., 2007, bls. 375; Sallis o.fl., 1999, bls. 132). 
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4. Íþróttir 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að íþróttir og önnur heilsurækt sé holl og góð 

fyrir holdafar barna og unglinga. Íþróttir eru góð leið fyrir börn og unglinga til 

að fá þá hreyfingu sem þau þurfa yfir daginn og þannig geti þau bætt heilsu 

sína á margvíslegan hátt. Íþróttir auka ekki aðeins líkamlega getu heldur einnig 

tilfinningalega og félagslega vellíðan (Shores, Becker, Moynahan, Williams 

og Cooper, 2015, bls. 317). 

Íþróttir og líkamsrækt unglinga er dæmi um heilbrigðan lífsstíl sem 

minnkar líkur á vímuefnaneyslu. Börn og unglingar sem stunda íþróttir og 

reglulega líkamsrækt eru einnig ólíklegri til þess að sýna vissa áhættuhegðun 

eða að hætta í námi. Íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á námsárangur, minnkar 

afbrotahegðun, vímuefnaneyslu og bætir andlega heilsu ungmenna (Steinberg, 

2014, bls. 232). 

Rannsókn sem gerð var á íslenskum unglingum í 9. og 10.bekk árið 2006 

sýndi fram á að þeir unglingar sem oftast iðkuðu íþróttir eða líkamsrækt voru 

ólíklegastir til þess að reykja daglega. 12.5% þeirra drengja sem iðkuðu aldrei 

íþróttir eða líkamsrækt yfir vikuna reyktu daglega en aðeins 4% þeirra sem 

æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku. Þetta var enn skýrara hjá stelpunum, en 

25% þeirra sem stunduðu nær aldrei íþróttir eða líkamsrækt reyktu daglega. 

Þetta hlutfall var aðeins 3.5% hjá þeim stelpum sem stunduðu íþróttir eða 

líkamsrækt oftar en fjórum sinnum í viku (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006, bls. 47).  

Margir telja að íþróttir byggi upp æskilega mannkosti. Doty (2006) vildi 

frekar meina að það væri hægt að læra vissar dyggðir í gegnum íþróttir. Í 

íþróttum keppa einstaklingar hvor gegn öðrum og farið er eftir settum reglum 

sem allir þekkja. Það er sú reynsla sem einstaklingurinn getur nýtt til að byggja 

upp jákvæð persónueinkenni eins og heiðarleika og sanngirni. Þetta eru 

dyggðir sem ná út fyrir íþróttir og skapa betri einstaklinga með jákvæða 

mannkosti í samfélaginu (Doty, 2006, bls. 6). 

Íþróttir geta einnig gefið einstaklingum vissa reynslu í því að vinna 

saman, að takast á við bakslög, þær auka þrautseigju og sjálfstjórn. 

Gott sjálfstraust, sjálfsálit og jákvæð sjálfsmynd er eitthvað sem sérhver 

einstaklingur ætti að leitast eftir að hafa. Þessir þættir eru taldir mikilvægir 

fyrir líðan einstaklinga og með hreyfingu og íþróttaiðkun er hægt að styrkja 

þessa eiginleika (Abbott og Barber, 2011, bls. 338). 
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Þeir sem stunda íþróttir meðfram námi hafa mælst með meira sjálfsálit 

og færri einkenni þunglyndis en þeir sem ekki stunduðu íþróttir. Ástæða þess 

getur verið sú að þeir sem stunda íþróttir hafi jákvæðari líkamsímynd. Íþróttir 

geta einnig haft jákvæð áhrif fyrir einstaklinga til að fá útrás fyrir orku í 

stjórnuðu umhverfi og með föstum reglum (Fredricks og Eccles, 2006, bls. 

704-711). 

Í rannsókn Slutzky og Simpkins (2009) kom í ljós munur á sjálfsáliti 

unglinga sem stunduðu einstaklingsíþróttagrein eða hópíþrótt. Tengsl voru á 

milli hópíþrótta og aukningar á sjálfsáliti en ekki var talinn marktækur munur 

á sjálfsáliti þeirra sem stunduðu einstaklingsíþrótt (Slutzky og Simpkins, 2009, 

bls. 385). 

Niðurstöður rannsóknar Pfiefer og Cornelißen (2010) sýndu fram á að 

íþróttaiðkun jók líkur nemenda á að komast á hærra menntunarstig. Hins vegar 

þegar nemendur voru að stunda mikla keppni eða afreksmennsku í sinni íþrótt 

þá hurfu þessi jákvæð áhrif. Rannsakendurnir töldu að það gæti verið erfitt 

fyrir námsmenn að hafa nægan tíma til að stunda íþróttir sem keppni og einnig 

vera í krefjandi námi (Pfeifer og Cornelißen, 2010, bls. 99). 

Því eldri sem börn og unglingar verða því minna hreyfa þau sig og þau 

eru líklegri til að hætta í skipulögðum íþróttum eins og körfubolta og fótbolta 

(Suchert o.fl., 2016, bls. 735). Ungar stúlkur eru sérstaklega líklegar til að 

hætta að stunda íþróttir á unglingsárum og hreyfa þær sig einnig minna en 

drengir á sama aldri (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 8; Zimmermann-Sloutskis, 

Wanner, Zimmermann og Martin, 2010, bls. 4-5).   

Langtímarannsókn sem gerð var á 14-24 ára einstaklingum sýndi fram á 

stöðuga fækkun í íþróttum og sífellt minni hreyfingu með hækkandi aldri. 

Stúlkur hreyfðu sig almennt minna en drengir og stunduðu minna íþróttir. 

Tengsl fundust um að þeir einstaklingar sem stunduðu íþróttir hreyfðu sig 

meira á viku en þau sem stunduðu enga íþrótt (Zimmermann-Sloutskis o.fl., 

2010, bls. 10). 

Þær stúlkur sem stunda íþróttir á yngri unglingsárum sínum eru líklegri 

til að hreyfa sig meira en jafningjar þeirra seinna meir. Því lengur sem þær 

stunduðu sína íþrótt var tengt við hversu virkar þær voru að hreyfa sig og hvort 

að hreyfingin væri meðalerfið eða erfið hreyfing (Pfeiffer o.fl., 2006, bls. 526). 

Íþróttaiðkunin er mest á 11-13 ára aldrinum og minnkar síðan um 2/3 

fram að 20 ára aldri. Það geta verið margar ástæður fyrir því að skipulögð 

íþróttaiðkun minnki með hækkandi aldri, t.d. getur krafan um keppni og 
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árangur gert það að verkum að börn og unglingar missi áhuga og hætti í 

íþróttum (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997, bls. 14-

15). Aðrir hlutir eins og t.d. áhersla á menntun, félagslíf og atvinnuþátttaka 

geta haft áhrif.  

Þrátt fyrir minni skipulagða íþróttaiðkun með hækkandi aldri þá hækkar 

í kjölfarið hlutfall þeirra einstaklinga sem stunda sjálfstæða heilsurækt og 

æfingar t.d. með því að fara í líkamsræktastöðvar eða út að skokka (Eime, 

Payne, Casey og Harvey, 2010, bls. 284-285). 
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5. Ofþjálfun 

Börn og unglingar sem stefna á að verða afreksmenn í sinni íþróttagrein verða 

að leggja mikið á sig til að ná árangri svo sem að æfa reglulega, borða rétt og 

fá nægjanlega hvíld. Þetta eru grundvallaratriði til að viðhalda og auka hreysti 

sem getur leitt til betri árangurs og getu. Þegar að tilsettum árangri er ekki náð 

eða íþróttamaðurinn upplifir stöðnun í getu þá bregðast þjálfarar og 

íþróttamenn oft við því með að auka æfingaálagið. Hér að framan hefur verið 

útskýrt hve jákvæð áhrif hreyfing og íþróttaiðkun hafa á heilsu, en þrátt fyrir 

það er mikilvægt að gefa líkamanum nægjanlega hvíld svo hann starfi sem best 

(Simpson, Gibbs og Matheson, 2017, bls. 268). 

Árangursrík þjálfun er sambland af þjálfun á miklu álagi og hvíld milli 

æfinga. Einstaklingar sem fá einkenni ofþjálfunar eru ekki endilega að æfa of 

mikið heldur gæti takmörkuð hvíld orsakað einkennin. Ef að þjálfunin er of 

mikil eða ef að nægjanleg hvíld er ekki til staðar getur það orsakað neikvæð 

líkamleg sem og geðræn einkenni sem takmarka árangur og lífsgæði (Simpson 

o.fl., 2017, bls. 267-268). 

Yfir 125 einkenni ofþjálfunar hafa verið greind í hinum ýmsu 

rannsóknum og greinum. Einkenni ofþjálfunar eru mörg svo sem hærri 

slysatíðni, aumir vöðvar, varanleg þreyta, stöðnun á árangri, truflun á svefni, 

minni einbeiting og eirðarleysi, veikara ónæmiskerfi, þunglyndi, minni 

matarlyst og útbruni (einstaklingur sem hættir þjálfun vegna ofþjálfunar) 

(Kenttä og Hassmén, 1998, bls. 2; Meeusen o.fl., 2006, bls. 186-187; Roy, 

2012, bls. 4). Mikilvægt er að þjálfari og/eða aðstandendur grípi inn í ef 

íþróttamaður er í ofþjálfun í lengri tíma.  

 Utanaðkomandi hlutir geta einnig haft áhrif á þjálfun barna og unglinga. 

Því eldri sem þau verða því meira aukast kröfur varðandi skólagöngu þeirra og 

forgangsröðun þeirra sjálfra breytist t.d. hvað varðar atvinnuþátttöku og 

félagslíf utan skóla. Það getur verið erfitt að samtvinna íþróttaiðkun og nám.  

 Talið er að breytingin á stúdentsprófinu þar sem námið var stytt úr 

fjórum árum niður í þrjú ár hafi neikvæð áhrif á íþróttaiðkun og tómstundastarf 

unglinga. Yngvi Pétursson rektor Menntaskólans í Reykjavík taldi að 

unglingar hætti í auknum mæli  íþróttaiðkun og annarri tómstundaiðju vegna 

aukins námsálags. Formaður foreldrafélags Menntaskólans á Akureyri, Ingunn 

Kristjana Snædal tekur undir þetta og telur að nemendur séu að hætta í íþróttum 

og tónlist í auknum mæli vegna tímaleysis (Jón Þór Kristjánsson, 2017). 
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 Ofþjálfun getur komið fyrir einstaklinga á öllum aldri sem stunda mikla 

hreyfingu eða íþróttir. Einkenni ofþjálfunar eru mjög svipuð eða eins  hjá 

börnum og unglingum og hjá fullorðnum (N. Matos og Winsley, 2007, bls. 

362). 

Matos (2011) tók viðtöl við 376  unglinga í Bretlandi sem voru á 

aldrinum 11-18 ára en þau stunduðu samtals 19 mismunandi íþróttagreinar. Í 

þessari rannsókn kom í ljós að 29% viðmælenda sögðust hafa orðið fyrir 

ofþjálfun að minnsta kosti einu sinni á sínum íþróttaferli. Líkurnar á ofþjálfun 

voru meiri hjá þeim sem stunduðu einstaklingsíþróttagreinar og voru konur 

einnig líklegri til að finna fyrir áhrifum ofþjálfunar eða 36% á móti 26% karla 

(N. F. Matos, Winsley og Williams, 2011, bls. 1289). Við mikla þjálfun er ekki 

aðeins mikilvægt að fylgjast með líkamlegum þáttum heldur einnig andlegum. 

Góð andleg heilsa hefur verið tengd við betri frammistöðu íþróttamanna á 

meðan skaptruflanir hafa neikvæð áhrif á getu (Morgan, Brown, Raglin, 

O'Connor og Ellickson, 1987, bls. 113). 

Einstaklingur sem æfir íþrótt sína af krafti getur fundið fyrir miklu álagi 

og streitu. Það hefur verið rannsakað að á meðan íþróttamenn æfa á miklu álagi 

þá geta þeir orðið fyrir breytingum á lundarfari s.s. þunglyndi, reiði og þreytu 

(Morgan, Costill, Flynn, Raglin og O'Connor, 1988, bls. 410).  

Í rannsókn Gustafsson o.fl. (2008) á afreksíþróttamönnum í Svíþjóð 

kom í ljós að of mikil þjálfun, lítill tími í hvíld og miklar væntingar voru helstu 

ástæður fyrir því að einstaklingar hættu í íþróttum. Einnig ófullnægjandi 

árangur miðað við magn æfinga og tíma sem í þær fór, þreyta og breytt 

forgangsröðun með hærri aldri voru helstu ástæður sem afreksíþróttamenn 

gáfu þegar þeir hættu að stunda sína íþrótt (Gustafsson, Hassmén, Kenttä og 

Johansson, 2008, bls. 805-809). 

Ýmsar aðferðir eru til gegn ofþjálfun en almennt er hvíld notuð til að 

fyrirbyggja ofþjálfun.  Í alvarlegri tilfellum þá getur verið nauðsynlegt að hætta 

æfingum í lengri tíma. Aðrir hlutir eins og aukin svefngæði, viðeigandi næring 

og að drekka nægan vökva eru mikilvægir þættir eigi fullur bati að nást (Roy, 

2012, bls. 4). 

Embætti landlæknis hefur gefið út viðmið um svefnþörf einstaklinga 

miðað við aldur þeirra. Þar kemur fram að unglingar á aldrinum til 12-18 ára 

þurfa að minnsta kosti níu klukkutíma svefn á nóttu. Svefn er á þessum aldri 

mjög mikilvægur þar sem miklar líffræðilegar breytingar eiga sér stað hjá 

ungmennum og gefur líkamanum möguleika á því að hvílast og endurnærast. 
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Svefnskuld er algeng hjá unglingum þar sem þau finna síður fyrir syfju á 

kvöldin og því er brýnt að fyrirbyggja slíkt (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009).  
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6. Atvinnuþátttaka barna og unglinga á 

Íslandi 

Algengt er að börn og unglingar stundi launaða atvinnu með skóla í dag. 

Atvinnuþátttaka íslenskra ungmenna hefur verið misjöfn í gegnum tíðina og 

ekki er ólíklegt að hún fylgi atvinnuástandi hvers tíma. Í góðærinu eykst 

atvinnuþátttaka ungmenna enda er þá þörf á öllum vinnufúsum höndum en að 

sama skapi dregst atvinnuþátttaka þeirra saman þegar kreppir að og 

atvinnuleysi eykst.  

Atvinnuþátttaka nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla var könnuð í 

rannsókn sem gerð var 2016. Þar kom í ljós að  23% stúlkna og 34% stráka í 

9. og 10. bekk sögðust vinna með skóla.  Þeir nemendur sem vinna með skóla 

vinna mismargar klukkustundir á viku en 10% stúlkna og 7% stráka sögðust 

vinna meira en tíu klukkustundir á viku. Í sömu rannsókn árið 2000 kom fram 

að 35% stúlkna og 46% drengja sögðust vinna með skóla, þá var einnig hlutfall 

þeirra námsmanna sem unnu meira en tíu klukkustundir á viku hærra. Þetta 

hlutfall fer nú aftur hækkandi á milli ára. Þessi misserin er greinileg aukning á 

atvinnuþátttöku unglinga í 9. og 10.bekk en árið 2014 sögðust aðeins 18% 

stúlkna og 25% stráka vinna með skóla (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2016, bls. 63-64).  

Rannsakað hefur verið af hverju nemendur vinna svona mikið með 

skóla. Niðurstöður erlendra rannsóknar sýna  að meirihluti barna og unglinga 

nota tekjur sínar til að greiða fyrir eigin umfram þarfir, ekki brýnustu 

nauðsynjar eins og mat til heimilis og húsnæði. Í rannsóknum hefur einnig 

komið fram að námsmenn sem vinna hlutastarf með skóla segja að tekjurnar 

séu helsta ástæðan fyrir atvinnu sinni. Þessir námsmenn notuðu tekjur sínar 

aðallega í fatakaup, skemmtanir og aðra afþreyingu. Því eldri sem 

einstaklingarnir voru því mikilvægara var að eiga pening fyrir eigið sjálfstæði. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna skiptir þetta fjárhagslega sjálfræði 

stúlkurnar meira máli heldur en drengi á sama aldri (Howieson, McKechnie og 

Semple, 2006, bls. 58-59; Margrét Einarsdóttir, 2010, bls. 172).  

Hér á landi hefur einnig verið rannsakað hvers vegna íslensk ungmenni 

vinna með skóla. Gífurlegur meirihluti íslenskra ungmenna (13-17 ára) sem 

vinna með skóla gera það vegna þess að þau vilja hafa meiri peninga milli 

handanna og aukinn vasapening. Hlutfall þeirra sem segjast vinna vegna 

peninga hækkar með aldrinum og er hæst við 17 ára aldur eða níu af hverjum 
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10 sem þá segjast vinna vegna teknanna en þetta er hlutfall er minnst við 13 

ára aldur þar sem sex af hverjum tíu vinnur með skóla vegna teknanna. Mikill 

minnihluti íslenskra ungmenna notar launin sín í brýnar nauðsynjar eins og 

húsnæði, hlutfallið hækkar hinsvegar með hækkandi aldri (Margrét 

Einarsdóttir, 2010, bls. 180).  

Hér á landi hefur það viðhorf verið viðtekið að með atvinnuþátttöku 

barna og unglinga þá læri þau á lífið og verði þar af leiðandi betri og duglegri 

einstaklingar. Eldri kynslóðir hafa talið að börn og unglingar sem snemma 

hefja atvinnuþátttöku verði nýtari borgarar, þau læri á hinn raunverulega heim 

og atvinnan undirbúi þau fyrir fullorðinsárin. Þessi viðhorf eru hins vegar 

sjaldnast byggð á rannsóknum. Það sjónarmið að börn og unglingar sem taka 

þátt í atvinnulífinu séu í raun ábyrgari en önnur börn er ekki á rökum reist og 

hafa rannsóknir sýnt atvinnuþátttaka ungmenna geti haft neikvæð á þroska 

þeirra og framtíðar atvinnu þeirra á fullorðinsárum (Steinberg, 2014, bls. 226). 

Ungmenni vinna við ýmis störf en mjög fá starfanna leyfa þeim að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir, þau fá litla leiðsögn frá yfirmönnum og störfin þarfnast 

sjaldnast hæfni sem ungmennin hafa lært á skólagöngu sinni (Steinberg, 2014, 

bls. 225). Þó virðist vera sem sannleikskorn geti falist í þessu lífseiga viðhorfi 

en í rannsókn sem gerð var í Skotlandi kom fram að þeir nemendur sem unnu 

með skóla eða höfðu haft atvinnu með skóla voru duglegri að aðstoða á 

heimilum sínum en þeir jafnaldrar sem ekki unnu með skóla (Howieson o.fl., 

2006, bls. 43). 

Ýmsar reglur eru til um atvinnu barna og ungmenna á Íslandi. Vinnuvika 

barna yngri en 15 ára er takmörkuð eftir því hvort vinnan sé á skóladegi. 

Daglegur vinnutími má t.d. aldrei vera lengri en sjö klukkustundir á dag. Eftir 

15 ára aldur er vinnutími takmarkaður við átta klukkustundir á dag og 40 

klukkustundir á viku. Börn eldri en 14 ára má ráða til starfa af léttari tagi (Lög 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980).  

Fjöldi rannsókna hafa verið framkvæmdar í þeim tilgangi að sjá hvort 

að magn vinnustunda í hlutastarfi hafi áhrif á námsárangur nemenda. Í 

rannsókn. Lee og Orazem vísa til rannsóknar Lillydahl (1990) sem sýndi fram 

á jákvæð tengsl að vinna allt að 13.5 klukkustundir á viku með skóla á 

námsárangur (Lee og Orazem, 2010, bls. 30).  

Rannsóknir Staff, Schulenberg og Bachman (2010) og Oettinger (1999) 

sýndu báðar fram á að þeir nemendur sem unnu minna en 20 klukkustundir á 

viku með skóla væru með hærri einkunnir en þeir sem ekki voru að vinna með 
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skóla eða þeir sem unnu meira en 20 klukkustundir á viku (Gerald S. Oettinger, 

1999, bls. 143; Jeremy Staff, John E. Schulenberg og Jerald G. Bachman, 2010, 

bls. 193). Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að ungmenni sem vinna meira en 

20 klukkustundir á viku hafa minni tíma til að læra heima og þannig hefur það 

neikvæð áhrif á námsárangur. 

Niðurstöður rannsóknar Mortimer, Shanahan og Call (1996) voru þær 

að því fleiri klukkustundir sem nemendur unnu á viku því líklegri voru þeir til 

þess að nota vímuefni eins og áfengi og tóbak. Möguleg ástæða þessa getur 

verið að þessi ungmenni hafa meira fjármagn á milli handanna til þess að eyða 

í áfengi. Ekki er ólíklegt að þessi ungmenni búi við meira álag bæði við nám 

og starf sem þau mæta með meiri drykkju. Einnig gætu vinasambönd sem 

myndast á vinnustaðnum við eldri einstaklinga sem stunda aðra afþreyingu en 

eðlilegt getur talist fyrir börn og unglinga, haft þau áhrif að ungmennin leiðast 

fyrr en ella út í notkun vímugjafa (Mortimer, Finch, Ryu, Shanahan og Call, 

1996, bls. 14).  

Atvinna með skóla styttir þann tíma sem nemendur hafa til þess að 

stunda heimalærdóm. Í rannsókn Kalenkosi og Pabilonia kom í ljós að á 

skóladögum notuðu nemendur sem unnu með skóla 45 mínútum styttri tíma í 

heimalærdóm heldur en þeir sem ekki unnu með skóla. Þarna mælist mikill 

munur á milli þeirra sem stunduðu atvinnu og þeirra sem gerðu það ekki, þar 

sem að meðaltali mældust nemendur stunda heimalærdóm í 52 mínútur. Þrátt 

fyrir að nemendur sem unnu með skóla hefðu minni tíma til þess að stunda 

heimalærdóm og önnur félagsstörf þá minnkaði einnig sá tími sem fór í notkun 

skjátækja (horfa á sjónvarpið, spila tölvuleiki eða vera í símanum). Því virðist 

atvinnuþátttaka meðfram námi stytta þann tíma sem fer í skjátæki en hann 

hefur af mörgum ekki verið talin mjög virk eða gagnleg afþreying (Kalenkoski 

og Pabilonia, 2012, bls. 15). 

Í annarri rannsókn Kalenkoski og Pabilonia (2009) gerðu á bandarískum 

nemendum sem unnu með skóla kom í ljós að fyrir hverjar 30 mínútur sem 

nemendur unnu á skóladögum minnkaði tími fyrir heimalærdóm um sjö 

mínútur miðað við þá nemendur sem ekki stunduðu atvinnu. Þessi munur var 

hins vegar styttri um helgar eða tvær mínútur (Kalenkoski og Pabilonia, 2009, 

bls. 120). 

Það virðist ljóst að áhrif mikillar atvinnuþátttöku ungmenna eða meira 

en 20 klukkustundir á viku séu meiri en margur gerir sér grein fyrir. Þau 

ungmenni sem vinna svo mikið með námi stunda ekki tómstundir eins og 
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íþróttir með sama hætti og aðrir, þau hafa minni ánægju af skólagöngu sinni, 

þau eyða minni tíma í heimalærdóm og fá þar af leiðandi lakari einkunnir. 

Áhugavert gæti verið að kanna ítarlega hvort að aðrar breytur hafi áhrif á þessar 

niðurstöður til dæmis hvort að ungmenni sem hafa minni áhuga á skólagöngu 

séu líklegri til að vinna meira eða hvort að það sé á hinn veginn og að langur 

vinnutími hafi neikvæð áhrif á áhuga ungmenna á skólagöngu.Þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni misvísandi niðurstöður hvað varðar áhrif fjölda vinnustunda á 

viku á námsárangur þá hafa rannsóknir sýnt fram á athyglisverðar aðrar 

niðurstöður á því hvaða áhrif atvinnuþátttaka hefur á skólagöngu ungmenna. 

En svo virðist vera að þeir sem vinna mikið með skóla taki verr eftir í 

kennslustundum og leggi sig minna fram í verkefnavinnu (Steinberg, 2014, bls. 

227). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þau ungmenni sem stunda miklar 

íþróttaæfingar meðfram námi eru líklegri en aðrir til þess að stunda ekki 

atvinnu jafnhliða námi. Íþróttaiðkun getur tekið mikinn tíma og þarfnast viss 

sveigjanleika fyrir iðkandann sem atvinnuþátttaka getur hindrað (Howieson 

o.fl., 2006, bls. 42). Svefn er einnig mikilvægur fyrir eigin heilsu og vellíðan. 

Heilbrigði og velferð er einn af grunnþáttum í aðalnámskrá grunnskóla. Það að 

ungmenni séu að fá nægilega hvíld er mikilvægt fyrir heilsu og andlega 

vellíðan (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23).  

Það að vinna með skóla getur haft áhrif á svefntíma hjá nemendum og 

hafa rannsóknir sýnt fram á að minni svefn og svefnskuld getur haft neikvæð 

áhrif á námsárangur. Rannsókn var gerð þar sem unnið var með niðurstöður 

fjölda rannsókna um svefngæði, svefntíma og syfju í skóla og hvernig þessir 

þættir höfðu áhrif á námsárangur. Niðurstaðan var athyglisverð þó mörgum 

þætti hún augljós en bein tengsl fundust hjá þeim nemendum sem skráðu betri 

svefngæði við betri námsárangur. Þessi tengsl um betri námsárangur var einnig 

að finna hjá þeim sem sváfu meira og sem fundu þar af leiðandi fyrir minni 

syfju á skólatíma (Dewald, Meijer, Oort, Kerkhof og Bögels, 2010, bls. 182). 
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7. Rannsóknin 

Hér verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. Gerð verður grein fyrir  

rannsóknarspurningunum og þeim markmiðum sem sett voru fyrir 

rannsóknina. Þær aðferðir sem nýttar eru í rannsókninni eru kynntar ásamt því 

að fjallað er um þátttakendur og val þeirra. Farið er yfir framkvæmd 

gagnaöflunar og greining gagna er útskýrð um leið og fjallað er um þær 

takmarkanir sem rannsókn sem þessi fellur undir.   

7.1 Rannsóknarspurningar 

Jákvæð áhrif íþróttaiðkunar og hreyfingar á námsárangur hafa verið rannsökuð 

mikið síðastliðna áratugi. Ítrekað hafa rannsakendur fundið tengsl þar á milli 

en lítið hefur verið rannsakað hvort að þessi jákvæðu áhrif á námsárangur 

minnki við mikið álag.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort að jákvæð áhrif 

íþróttaiðkunar og hreyfingar á námsárangur dvíni við mikið álag hjá börnum 

og unglingum og þannig dýpka skilning og þekkingu á þessum atriðum. 

Hvenær er komið nóg af hinu góða? 

Til þess að fá svör við þessu voru rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: 

 

- Hvað telst eðlilegt æfingaálag fyrir börn og unglinga undir 18 ára sem eru í 

námi? 

- Hafa kennarar og foreldrar jákvæðara hugarfar gagnvart íþróttaálagi frekar 

en álagi sem tengist atvinnuþátttöku? 

- Eru nemendur sem stunda miklar íþróttir að fá nægjanlega hvíld? 

- Ef álagið væri minna, yrði námsárangur betri? 

7.2 Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknir eru tveir helstu flokkar 

rannsókna sem notaðar eru í félagsvísindum. Það er skýr munur á þessum 

tveimur flokkum. Sá munur felst fyrst og fremst á nálgun fræðimannsins á 

viðfangsefninu og markmiðum hans með rannsókninni. Í þessari rannsókn var 

ákveðið að notast við eigindlega viðtalsrannsókn. Með eigindlegum 
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rannsóknum er reynt að kafa dýpra inn í hugarheim viðmælanda og byggist 

rannsóknin því fyrst og fremst á upplifun einstaklingsins (Hennink, Bailey og 

Hutter, 2011, bls. 8-9).  

Þegar tekin eru viðtöl í eigindlegum rannsóknum er lykilatriði að hlusta 

vel. Góð hlustun er færni rannsakanda til að skilja tilfinningar og tjáningu 

viðmælanda, ásamt því að endurtaka með eigin orðum upplýsingar sem koma 

fram í viðtalinu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). Þegar notast er við 

eigindlega aðferðafræði er mikilvægt að úrtakið henti því viðfangsefni sem á 

að rannsaka.  

Einstaklingarnir sem valdir eru til þess að taka þátt í rannsókninni þurfa 

að geta aðstoðað rannsakandann við að varpa ljósi á eða skilja viðfangsefni  

betur. Að lokum þarf að álykta hvaða þýðingu hefur þetta viðfangsefni fyrir 

þennan tiltekna hóp (Creswell, 2014, bls. 228). 

Rannsakandi ákvað að þessi aðferðafræði hentaði betur viðfangsefninu 

þar sem hægt væri að nálgast upplýsingar með persónulegum hætti og fá 

þannig fram ítarlegri afstöðu þeirra sem rætt var við. 

7.3 Þátttakendur 

Við val á viðmælendum hefði verið hægt að nota ýmis konar aðferðir til 

dæmis snjóboltaúrtak eða sjálfboðaliðaúrtak. Tilgangsúrtak var notað við gerð 

þessarar rannsóknar (e. purposive sampling) en þar eru þeir viðmælendur 

valdir sem best henta markmiðum rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 130).  

Leitast var við að fá þátttakendur sem stunduðu íþróttir af krafti og gátu 

talist vera undir miklu álagi vegna íþróttaiðkunar. Mikið álag var talið vera átta 

klukkustundir eða meira á viku af skipulögðum æfingum. Íþrótta- og 

sundkennsla í skólaíþróttum var ekki talin með og heldur ekki annarskonar 

afþreying sem gæti talist til hreyfingar.  

Þátttakendur voru fundnir út frá ábendingum vina og kunningja sem 

þekktu til aðstæðna ungmennanna.  

Fjögur ungmenni tóku þátt, ein stelpa og þrír strákar. Nöfn þeirra hafa 

verið breytt, en þannig er nafnleynd rannsóknarinnar tryggð. Nafnleynd er 

einnig tryggð með því að lýsa aðstæðum með þeim hætti að ekki hægt sé að 

rekja upplýsingarnar beint til viðmælenda. Þannig eru til dæmis vetraríþróttir 
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felldar undir einn flokk í ljósi þess hversu fáir iðkendur eru í hverri grein á 

hverjum aldri.  

 

        -Þór 15 ára. Er í 9.bekk og æfir tvær mismunandi boltaíþróttir. 

        -Ólafur 16 ára. Er í 10.bekk og æfir vetraríþrótt.  

 -Hannes 16 ára. Er á fyrsta ári í framhaldsskóla og æfir boltaíþrótt. 

        -María 17 ára. Er á öðru ári í framhaldsskóla og æfir vetraríþrótt. 

 

Viðtöl voru tekin við foreldra þátttakenda og þeir einnig beðnir um 

skriflegt leyfi fyrir þátttöku barna þeirra. Einnig voru viðtöl tekin við kennara 

þeirra sem þekkja vel til aðstæðna þessara ungmenna. Allir eru þeir 

umsjónarkennarar viðkomandi nemenda en svo skemmtilega vill til að allir 

hafa þeir reynslu af íþróttakennslu. Auk þess má geta þess að kennari Maríu er 

einnig einn af íþróttakennurum viðkomandi skóla.  

Alls voru viðmælendur í þessari rannsókn tólf talsins, fjögur ungmenni, 

fjórir foreldrar og fjórir kennarar. 

7.4 Gagnaöflun, framkvæmd og greining gagna 

Notast var við einstaklingsviðtöl til gagnasöfnunar í rannsókninni. 

Spurningarnar í viðtölunum voru hálf opin sem gefur viðmælandanum 

möguleika að svara frjálst og með sínum orðum. Þetta var gert til að auka 

skilning og þekkingu á tilteknu viðfangsefni. Lögð var áhersla á að viðtölin 

færu fram í hlýlegu umhverfi þar sem viðmælendum gæti liðið vel.  

Spurningarnar voru hafðar opnar svo að viðmælandi gæti tjáð sig með 

eigin orðavali en mikil festa í viðtalsáætlun getur verið hindrandi í því að 

viðkomandi tjái sig frjálst og þannig geta of stífar spurningar haft neikvæð 

áhrif á samræðuna  (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). 

Rannsakandi reyndi að koma til móts við viðmælendur um hvar og 

hvenær viðtölin voru tekin. Viðtölin við kennara unglinganna voru t.d. tekin á 

vinnustað þeirra. Viðtölin við Maríu og móður hennar voru tekin á kaffihúsi 

en hin viðtölin áttu sér stað heima hjá viðmælendum. Viðmælendum var afhent 

kynningarbréf við upphaf viðtals (Fylgiskjal 1). Þar voru helstu upplýsingar 

rannsóknarinnar, rannsóknarspurning og markmið. Þeim var einnig tjáð að þau 

þyrftu ekki að svara öllum spurningunum og að þau mættu hætta þátttöku 
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hvenær sem er. Nafnleynd var tryggð í rannsókninni, viðmælendum gefin 

gervinöfn og staðarheiti ekki notuð til að tryggja leynd. 

Viðtölin voru allt frá 17 mínútum upp í 30 mínútur og voru þau tekin 

upp á síma. Forritið sem notast var við kallast „Voice Recorder“. Þrír 

mismunandi viðtalsrammar voru búnir til sem innhéldu allt frá 16 – 22 

spurningar sem voru annað hvort opnar eða hálf-opnar. Það kom fyrir að 

samræður mynduðust í viðtölunum sem viku   smávægilega frá viðfangsefninu 

en dýpkuðu hins vegar skilninginn og þekkingu rannsakanda enn frekar á 

viðfanginu.  

Eftir að viðtalið var tekið upp var það skrifað orðrétt niður. Viðtölin voru 

síðan margsinnis lesin yfir svo að rannsakandi gæti unnið betur úr þeim 

gögnum sem hann hafði í höndunum. Eftir lestur viðtalanna voru ýmsir hlutir 

sem rannsakanda fundust áhugaverðir og tengdust þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram með sérstökum hætti. Þau atriði 

voru síðan kóðuð, í því felst að reynt er að flokka saman atriði sem efnislega 

tengjast svo auðveldara sé að fara yfir viðtölin (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 

275-276).  

Þegar efnisleg samsvörun fannst milli viðmælanda var auðvelt að finna 

ákveðin efnisatriði sem sameiginleg voru hjá viðmælendum og þannig finna út 

þemu sem unnið var áfram með í tengslum við rannsóknarspurningar og þau 

markmið sem sett voru með rannsókninni. 

7.5 Takmarkanir og siðfræði 

Þegar unnið er með eigindlegar rannsóknaraðferðir er ekki notast við 

tölulegar upplýsingar og er þá rannsakandinn sjálfur matstækið. Þar af leiðandi 

er mikilvægt að rannsakandinn túlki rétt þær upplýsingar sem fram koma í 

viðtölunum og leiði fram svör við rannsóknarspurningunum með eins góðum 

hætti og kostur er á. 

Það er augljóst að rannsókn af þessu tagi er takmörkuð af ýmsum 

þáttum, t.d. er ekki hægt að alhæfa um að niðurstöður rannsóknarinnar gildi 

fyrir stærri hóp (þýði) þar sem úrtakið er  lítið. Einnig er það takmarkandi 

þáttur fyrir niðurstöðurnar að allir þátttakendurnir eru frá sama bæjarfélagi og 

úr svipuðu félagslegu umhverfi.  
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Þrátt fyrir það geta niðurstöður rannsóknarinnar varpað nýju ljósi á 

tengsl íþróttaiðkunar, hreyfingar og námsárangurs og hvatt til frekari 

rannsókna á grunni þeirra niðurstaðna sem hér verða settar fram. 

Gerðar eru ríkar kröfur hvað varðar siðfræðileg álitaefni í rannsóknum. 

Þar af leiðandi þarf ýmislegt að hafa í huga til að siðferðilegar kröfur rannsókna 

séu uppfylltar.  

Í þessari rannsókn var í upphafi hvers viðtals útskýrt fyrir viðmælendum 

hver tilgangur og markmið rannsóknarinnar var og upplýst samþykki fengið 

ásamt því að leyfi var fengið fyrir upptöku á viðtölum. Viðmælendum var gert 

ljóst að þeir mættu sleppa því að svara vissum spurningum sem og hætta 

þátttöku hvenær sem er án útskýringa (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). 
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8. Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum verður 

skipt niður í nokkra undirkafla, sem hver markar ákveðin þemu sem fundust í 

viðtölunum.  

Í köflunum er fjallað um eftirfarandi atriði: 

 

• Í kafla 8.1 er fjallað um það hvað telst eðlilegt álag í íþróttum. 

• Í kafla 8.2 er fjallað um hvort að ungmennin teldu námsárangur sinn 

betri ef álag vegna íþróttaæfinga myndi minnka. 

• Í kafla 8.3 er fjallað um ofþjálfun og mikilvægi hvíldar.  

• Í kafla 8.4 er fjallað um viðhorf kennara og foreldra til álags vegna 

atvinnuþátttöku annars vegar og álags vegna íþróttaþátttöku hins vegar.  

• Kafli 8.5 fjallar um mikilvægi skipulagningar, samstarfs og samvinnu 

allra sem að málefnum viðkomandi ungmennis koma. 

8.1 Hvað telst eðlilegt álag í íþróttum? 

Eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu eykst námsálag nemenda. Ekki 

síst eftir að skólaskyldu grunnskóla lýkur og ungmenni fara í framhaldsskóla. 

Íþróttaiðkun getur verið tímafrekt áhugamál og líkt og í skólakerfinu þá eykst 

æfinga- og keppnisálag með hækkandi aldri. Það getur reynst ungmennum 

erfitt að samtvinna skóla og íþróttir með auknu álagi úr báðum áttum. Það er 

auðvitað mismunandi eftir einstaklingum og íþróttagreinum hvað telst sem 

eðlilegt álag í íþróttum og slíkt getur í raun verið afar mismunandi milli 

einstaklinga. Einnig getur álag vanist hægt og rólega yfir lengri tíma þannig að 

það sem einum finnst mikið álag finnst öðrum ekki. 

Á meðal ungmennanna sem tóku þátt í þessari rannsókn var mikill 

munur á æfingaálagi, en þrátt fyrir það voru þau öll undir miklu álagi.  

Ólafur er 16 ára. Hann æfir vetraríþrótt og eigin líkamsrækt allt frá sjö 

til tíu klukkustundir á viku, þó segist hann oftast æfa átta klukkustundir.  

Þór er 15 ára og æfir tvær mismunandi boltaíþróttir. Hann æfir 13 til 14 

klukkustundir á viku.  

Hannes er 16 ára og æfir boltaíþrótt. Hann æfir 11 til 13 klukkustundir á viku.  

María er 17 ára. Hún æfir vetraríþrótt allt frá 21 til 25 klukkustundir á viku.  
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Þegar ungmennin voru spurð út í það hvað þau töldu vera eðlilegt æfingaálag 

voru svör þeirra mjög ólík. Þrátt fyrir það voru þau öll sammála því að þau 

væru að æfa meira en almennt er talið eðlilegt meðal jafnaldra. 

 María svaraði: 

 
Þetta hefur eiginlega bara alltaf verið svona, ég þekki eiginlega ekki neitt 

annað. En, þannig að jújú, stundum finnst mér þetta svolítið mikið. 

Þannig að, kannski eðlilegt væri kannski 3 – 4 klukkustundum minna, 

eða þá um 17 – 19 klukkustundir. 

 

Þau voru öll spurð að því hvað þau töldu vera eðlilegt æfingaálag og 

þegar meðaltal svara þeirra var reiknað kom í ljós að þau töldu það vera eðlilegt 

í kringum 10 klukkustundir á viku eða nákvæmlega ein klukkustund og 24 

mínútur af skipulagðri íþróttaiðkun á dag.  

Þór taldi að það væri eðlilegt að æfa um níu til tíu klukkustundir á viku, 

Hannes sagði að eðlilegt væri að æfa fimm sinnum í viku, 90 mínútur hver 

æfing eða sjö og hálf klukkustund á viku og að lokum taldi  Ólafur að fjórar til 

fimm klukkustundir af æfingum væri eðlilegt.  

Þessi ungmenni töldu sig öll vera að æfa meira en eðlilegt teldist meðal 

jafnaldra sinna. Í svörum þeirra var greinilegt að þegar þau voru spurð um það 

hvað væri eðlilegt æfingaálag þá drógu þau öll tvær til fimm klukkustundir af 

sínu eigin vikuplani og sögðu það vera eðlilegt. Hvað María taldi vera eðlilegt 

var meira en fjórum sinnum meira en það sem Ólafur taldi vera eðlilegt. Þannig 

að gífurlegur munur er á milli íþróttagreina þegar kemur að því hvað 

ungmennin töldu eðlilegt æfingaálag.   

 Það getur verið erfitt fyrir ungmenni að standa undir því álagi sem felst 

í svona tímafrekum æfingum en almennt kvörtuðu ungmennin ekki yfir því. 

Þegar þau voru spurð út í það hvort að æfingaálagið hafi verið svona mikið í 

lengri tíma sagði Þór að þetta væri búið að vera með þessum hætti í tvö ár, eða 

síðan hann var 13 ára.  

Ólafur hafði svipaða sögu að segja, að álagið hafi verið svipað í tvö ár 

eða síðan hann var 14 ára. Hannes sagði að álagið hafi verið svona mikið síðan 

hann var 13 ára eða allt frá því að hann byrjaði á unglingastigi í grunnskóla. 

Hann byrjaði þá að æfa mikið með eldri árgangi og keppti upp fyrir sinn 

aldurhóp. Þannig jókst keppnisálagið sem og æfingaálagið. 

María sagði að æfingar hefðu ekki verið svona miklar fyrir 12 ára aldur. 

Eftir það breyttust aðstæður en um það segir hún: 
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Síðan ég var um 12 ára þá hef ég verið að æfa um 20 klukkustundir á 

viku. En núna eru iðkendur fyrr orðnir betri en ég var á þeirra aldri. Núna 

eru mikið fleiri af yngri krökkum sem eru orðin miklu betri og eru búin 

að hafa góða þjálfara síðan þau byrjuðu, ekki eins og ég sem byrjaði 

mjög seint og ekki með afreksþjálfara. Núna eykst álagið meira hjá þeim 

sem eru yngri, því þær eru orðnar það góðar að þær eru komnar mun fyrr 

inn í afrekshópinn og þá eru þær alveg að æfa mikið meira en t.d. eins 

og ég var að gera þegar ég var 10 ára. 

 

Gera má ráð fyrir að hver einasta æfing krefjist viss undirbúnings áður 

en hún formlega telst hafin. Það ferli að koma sér á æfinguna og að gera sig 

kláran fyrir hana tekur sinn tíma. Þegar ungmennin voru spurð út í það hversu 

mikill tími fer í akstur og undirbúning fyrir hverja æfingu sem og niðurlag og 

frágang eftir æfingu lengdist æfingatíminn töluvert hjá þeim öllum.  

Æfingatíminn lengdist minnst hjá Maríu eða eingöngu um eina og hálfa 

klukkustund á viku. Hjá Ólafi lengdist tíminn sem fer í æfingar um þrjár 

klukkustundir á viku þegar spurt var um þessi atriði. Hannes taldi að á hverri 

æfingu væri hægt að miða við um 20 – 30 mínútur aukalega þannig að hans 

æfingatími lengdist frá þremur til fjórum og hálfri klukkustund á viku. Þór sem 

æfir tvær mismunandi hópíþróttir sagðist eyða aukalega sex og hálfri 

klukkustund á viku í að gera sig kláran á æfingu og í niðurlag og frágang.   

Þór sagði: 

 
Ef æfingin er ein eða ein og hálf klukkustund, þá fara um tvær og hálf 

klukkustundir í þá æfingu. Þannig að allt í allt þá gætu þetta verið um 20 

klukkustundir sem fara í æfingar á viku. Þetta er mismunandi, en já það 

fer mikill tími í þetta. Ég er oftast mættur fyrstur á æfingu. 

 

Að meðaltali hjá þessum fjórum ungmennum bættust um þrjár 

klukkustundir og 45 mínútur á viku við æfingatímann sjálfan. Það eitt og sér 

er næstum jafnmikið og það sem Ólafur taldi vera eðlilegt æfingaálag á viku 

hjá ungmennum.   

 Afreksíþróttafólk stundar eðlilega keppni í sinni íþróttagrein og þátttaka 

í þeim bætist ofan á þann tíma sem þegar fer í æfingar. Keppnisferðirnar taka 

sinn tíma sérstaklega hjá þeim sem búa á landsbyggðinni þar sem afar tímafrekt 

getur verið að koma sér á keppnisstað þar sem flestar keppnir eiga sér stað þar 

sem flestir búa eða á höfuðborgarsvæðinu. Það getur verið erfitt að reikna 

nákvæmlega út hversu mikill tími fer í keppnisferðir en slíkt fer eftir eðli 
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íþróttagreina og er mismunandi á milli þeirra. Þó er ljóst að álag vegna 

keppnisferða getur verið mjög mikið og bætist við þegar ásetinn tíma 

ungmenna.  

Hannes segir: 

 
Við fórum þá á föstudegi og keyrðum heim á sunnudegi. Við reyndum 

alltaf að safna leikjum saman og keppa þá að minnst tvo til þrjá leiki yfir 

eina helgi. Þetta voru alveg um 12 til 14 helgar sem við fórum síðasta 

vetur í keppnisferðir. 

 

Einnig er í þessu sambandi rétt að gleyma ekki þeim tíma sem iðkendur 

íþrótta þurfa að eyða við fjáraflanir bæði til að fjármagna eigin íþróttaiðkun og 

keppnisferðir sem og starf þeirra deilda sem þau taka þátt í. Getur þessi vinna 

verið umtalsverð en þó er hún misjöfn, sérstaklega milli íþróttagreina þar sem 

himinn og haf getur verið á milli tekna viðkomandi deilda og þess 

vinnuframlags sem krafist er af iðkendum.  

Í viðtölum sögðu allir foreldrarnir að erfitt væri að alhæfa um ungmenni 

sem einsleitan hóp og allra síst hvað teldist eðlilegt æfingaálag. Þau gerðu 

sérstakan greinarmun á þeim ungmennum sem stefna á afreksmennsku í sinni 

íþróttagrein og þeirra sem hafa íþróttir eingöngu sem áhugamál.  

Þrír af fjórum foreldrum höfðu svipaða skoðun á því hvað teldist eðlilegt 

æfingaálag á viku fyrir ungmenni.  

Foreldri Ólafs taldi það geta verið erfitt að koma miklum æfingum fyrir 

í þéttpakkaðri stundaskrá ungmenna í dag, sérstaklega þeirra sem eru í 

framhaldsskólum en þar er viðvera sums staðar frá 08:00 til 16:30. Foreldrið 

taldi þó að eðlilegt væri að íþróttaungmenni æfðu sex daga vikunnar. Í máli 

þess kom fram: 

 
Sex dagar, einn hvíldardag [af æfingum]. Átta klukkustundir á viku, get 

ég alveg ímyndað mér fyrir krakka sem er í afreksíþróttum. Fyrir aðra 

nemendur sem stefna ekki í afreksíþróttir þá held ég fimm til sex 

klukkustundir. 
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Foreldri Þórs var á sama máli um að ekki væri hægt að setja öll 

ungmenni undir einn og sama hattinn:  

 
Krakkar eiga alveg að geta æft fimm til sjö klukkustundir á viku með 

námi. Það væri eðlilegt. Þeir sem eru í afreksíþróttum, þá vill maður að 

þeir séu að æfa allt að sjö til tíu klukkustundir á viku. En misjafnt hvaða 

æfingar, styrktar-, liðleika- eða tækniæfingar.  

 

Foreldri Hannesar taldi mikilvægt fyrir ungmenni að stunda íþróttir en 

sagði þó að allar þessar morgunæfingar væru of mikið af því góða: 

 
Mér finnast allar þessar morgunæfingar of mikið. Þeir eru að vakna 

klukkan 06:00. Síðan er bara eftir það skóli, vinna og önnur æfing 

seinnipartinn, eða þá morgunæfing, skóli, önnur æfing og síðan vinna. 

Þetta er of mikið. Mér þætti það fínt ef að þeir væru að æfa sex 

klukkustundir á viku. Ein klukkustund á dag með einn frídag í viku og 

síðan auðvitað keppnisferðir. 

 

María er eina stúlkan í hópnum og æfir auk þess einstaklingsíþrótt með 

miklu æfingaálagi. Foreldri hennar hafði áhyggjur af því að æfingaálag vegna 

íþróttarinnar væri of mikið, sérstaklega þar sem við bætist mikið álag vegna 

framhaldsskóla. Foreldrið hefur áhyggjur af álaginu og segir:  

 
Það er svo mikið álag á henni alls staðar, að hún gæti brunnið út. Ég 

myndi vilja að æfingaálagið minnki. Nemendurnir eru rosalega lengi í 

skólanum, ég hef alveg verið í framhaldsskóla og háskóla sjálf og þau 

eru rosalega lengi í skólanum og með mikið heimanám. Þannig, ég held 

að hún gæti alveg sloppið með og kannski náð svipuðum árangri í 

íþróttinni ef hún myndi fara í niður í 15 – 17 klukkustundir á viku.  Hún 

gæti alveg líka minnkað álagið í skólanum og náð sama eða svipuðum 

árangri, því þegar henni finnst hún ekki vera komast yfir hlutina þá 

stressast hún upp og þá gengur verr að læra. Ég er að sjá hvaða áhrif 

þetta er að hafa bæði á íþróttina og skólann. Þegar að stressið er að koma 

svona inn í þetta og þú ert í raun að missa tökin.  

 

Allir kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu persónulega 

reynslu af íþróttaiðkun sem og íþróttakennslu. Þeir höfðu almennt jákvætt 

viðhorf gagnvart íþróttaiðkun og töldu hana hafa jákvæð áhrif á námsárangur 

og skipulag nemenda. Skoðanir þeirra allra á því hvað teldist eðlilegt 

æfingaálag á viku voru svipaðar.  
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Kennari Ólafs sagði að sex til tíu klukkustundir á viku hentuðu vel 

nemendum á unglingastigi í grunnskóla sem og í framhaldsskóla, síðan væri 

hægt að bjóða upp á afreksþjálfun aukalega. Hann taldi það samt erfitt fyrir 

nemendur í framhaldsskólum að stunda mikla íþróttaiðkun vegna námsálags. 

Hann sagði: 

 
Í framhaldsskólum getur verið mjög erfitt að stunda miklar íþróttir. 

Styttingin á námi í þrjú ár gerir það að verkum að þau eru lengur í 

skólanum. Ég veit af nemenda á fyrsta ári í framhaldsskóla, hann er í 

skólanum til 16:30 fjóra daga vikunnar og til 14:30 einn dag. 

Heimanámið er mikið, hafa bæði foreldrar og nemendur sagt mér. Átta 

til níu tíma vinnudagur með heimavinnu er orðinn mjög langur dagur. 

Síðan bætast æfingar ofan á þann tíma. Þetta er rosaleg vinna. Þannig að 

þau ættu ekki að vera að æfa mikið meira en sex til tíu klukkustundir á 

viku. 

 

Kennari Maríu taldi ekki endilega skipta öllu máli hversu langan tíma 

þú eyðir í æfingar heldur frekar sú ákefð sem lögð er í æfinguna á meðan á 

henni stendur:  

 
Mér þætti alveg eðlilegt 60-90 mínútur á dag, um fimm til sex sinnum í 

viku. Þetta er held ég bara fínt einnig fyrir nemendur á unglingastigi í 

grunnskóla. Mér finnst þegar einstaklingar eru komnir langt þá ættu þau 

alveg að geta það. En ef æfingin er kannski „létt“, ekki mikil ákefð, þá 

er alveg hægt að gera eitthvað meira, lengja tímann. Það er ekki alveg 

hægt að hugsa aðeins um klukkustundir á viku heldur verður einnig að 

taka tillit til ákefðar á æfingum.  

 

Kennari Hannesar taldi æfingaálag mismunandi eftir íþróttagreinum. 

Hann sagði að ungmenni sem stunda íþróttir og eru komin í framhaldsskóla 

væru þá flest farin að stunda sína íþrótt á afreksstigi. Því sagði hann eðlilegt að 

æfingaálagið þá væri meira en til dæmis í grunnskólum. Í grunnskóla sagði 

hann að börn ættu að prófa mismunandi íþróttir en ekki sérhæfa sig of snemma. 

 
Þetta er held ég mismunandi milli íþróttagreina. Mér persónulega finnst 

að 15 klukkustundir á viku sé algert hámark í þjálfun. Fyrir unglinga 

sem eru í framhaldsskólum og eru í afreksþjálfun þá er það fínt.  Eðlilegt 

gæti þá verið svona um tíu klukkustundir á viku fyrir nemenda sem 

stefnir á að gera eitthvað í sinni íþrótt. Í grunnskóla þá finnst mér það 

eiga að vera minna. Þar skiptir tími ekki endilega öllu máli heldur einnig 

fjölbreytnin og að þau prófi mismunandi íþróttagreinar og sérhæfi sig 

ekki of snemma. 
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Kennari Þórs sagði að eðlilegt væri að æfa um átta til tíu klukkustundir 

á viku. Hann efaðist samt um að ungmenni í skóla gætu stundað fleiri en eina 

íþróttagrein og þannig verið undir tvöföldu æfingaálagi. Hann tók þó fram að 

sumir geti þetta og sagði jafnframt: 

 
Þetta er allt í lagi, ef þau eru aðeins að æfa eina íþróttagrein. En um leið 

og þetta er bæði handbolti og fótbolti, eða hvað sem er. Þá er þetta orðið 

mjög mikið. Sumir geta þetta, en það eru nemendurnir sem eru mjög 

góðir námsmenn, klára heimanámið í skólanum t.d. en fyrir marga þá er 

þetta bara of mikið. Þá þarf að draga úr álaginu og velja milli greina, 

sem mörgum finnst mjög erfitt. En síðan eru þau kominn í 

framhaldsskóla þá átta þau sig á því að þetta er varla hægt og verða að 

velja. …en á sama tíma þá er ótrúlegt að sjá hvað þau geta gert með góðu 

skipulagi. 

 

Það er ljóst af svörum viðmælenda að æfingaálag er mjög mikið þó að 

það sé mismunandi á milli íþróttagreina. Öll ungmennin í rannsókninni töluðu 

um að æfingaálagið hafi aukist hratt eftir að þau byrjuðu á unglingastigi í 

grunnskóla og það álag hefur aðeins aukist þegar þau eldast. Þetta gerir það að 

verkum að það getur reynst erfitt að samræma auknar kröfur sem gerðar eru til 

ungmenna í framhaldsskólum og íþróttaiðkunar. Krafa um viðveru í 

framhaldsskólum hefur aukist og slíkt hefur þau áhrif að minni tími gefst fyrir 

íþróttir og aðra tómstundaiðkun. Þegar þau voru spurð töldu þau eðlilegt að 

æfingatími væri um 10 klukkustundir á viku eða nákvæmlega ein klukkustund 

og 24 mínútur af skipulögðum æfingum á dag. Það vekur þó athygli að aðspurð 

töldu þau öll eðlilegt æfingaálag vera tveimur til fimm klukkustundum minna 

en þeirra eigin æfingar voru á viku.  

Foreldrar sáu eðlilegt æfingaálag fyrir sér verandi talsvert minna en það 

sem ungmennin töldu vera og voru skoðanir þeirra mjög nálægt þeim 

lágmarksviðmiðum um ráðlagða hreyfingu sem landlæknisembættið gefur út 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).  Foreldri Maríu var það eina sem hafði áhyggjur 

af því álagi sem væri á barni sínu, þá vegna íþróttaiðkunarinnar og náms, því 

fannst dóttir sín vera undir of miklu álagi frá mörgum áttum. 

Það getur verið erfitt að segja til um það hvað telst eðlilegt æfingaálag 

hjá ungmennum. Markmið hvers og eins einstaklings eru margvísleg og því 

getur reynst erfitt að setja alla iðkendur undir sama hatt hvað varðar fjölda 

klukkustunda sem nýttar eru til íþróttaiðkunar á viku. Embætti landlæknis 
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mælir með því að börn og unglingar fái að lágmarki eina klukkustund af meðal 

eða erfiðri hreyfingu á dag. Þessi hreyfing er nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, 

þroska og andlega vellíðan (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).  

 Áhugavert er að fjöldi rannsókna fjallar um hreyfingu ungmenna og 

mikilvægi hennar. Gefnar hafa verið út ráðleggingar um hreyfingu og jákvæð 

áhrif hennar ítrekaðar. Rannsóknir hafa sýnt að börn og unglingar eru að hreyfa 

sig minna með hækkandi aldri og mikilvægt er að fá börn og ungmenni 

snemma til að hreyfa sig meira þar sem sýnt hefur verið fram á að börn sem 

koma inn í grunnskóla of þung. Rúmur helmingur  þeirra  eru enn of þung í lok 

grunnskóla (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2006, bls. 1269; Suchert o.fl., 2016, bls. 

735). 

Þetta er einn vinkillinn á umræðunni, minni hreyfing með hækkandi 

aldri. Hins vegar mætti taka hinn vinkilinn á umræðuna en þar eru þau 

ungmenni sem hreyfa sig gífurlega mikið og þá hvort að of mikil þjálfun geti 

haft einhver önnur neikvæð áhrif á líf þeirra.  

Rannsakandi gat hvergi fundið rannsóknir sem fjalla um/skoða  það 

hvenær einstaklingar er talinn vera að æfa of mikið.  Í raun væri hægt að færa 

sannfærandi rök fyrir því að þar sem fyrir liggja ráðleggingar um lágmarks 

ráðlagðrar hreyfingar þá ættu einnig að liggja fyrir leiðbeiningar um það hvert 

væri æskilegt hámark hreyfingar. 

8.2 Minna álag, betri námsárangur? 

Almennt hefur verið talið að íþróttaiðkun og hreyfing hafi jákvæð áhrif 

á námsárangur. Þó hefur sjaldan verið spurt að því, eða það kannað, hvort að 

æfingar geti orðið of miklar á viðkvæmum aldri ungmenna og að þannig gætu 

þær mögulega haft neikvæð áhrif á námsárangur. Í þessari rannsókn var reynt 

að kanna þennan þátt sérstaklega. 

Allir 12 viðmælendur rannsóknarinnar, ungmennin, foreldrar þeirra og 

kennarar voru jákvæðir þegar þeir voru spurðir um tengsl hreyfingar og 

íþróttaiðkunar við námsárangur. Hins vegar sögðu tvö af  ungmennunum  að 

ef þau væru ekki að stunda svona miklar íþróttaæfingar þá væri námsárangur 

þeirra vafalaust betri. Þarna spila keppnisferðalög stóran hlut en þau taka oft 

gríðarlegan tíma.  

María nefndi þetta sérstaklega og þá hvernig keppnisferðirnar hefðu 

neikvæð áhrif á námið sitt. 
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Núna fór ég mikið út og það er virkilega erfitt að koma aftur og vera 

búin að missa af svona miklu og þá verð ég pínu týnd í náminu. Þannig 

að ég held að ef ég væri ekki að æfa svona mikið þá já, væri 

námsárangurinn aðeins betri. 

[…] Ég reyni alltaf að setja skólann í 1.sæti, en eins og núna undanfarið 

hef ég þurft að fara erlendis að keppa og þá þarf ég að taka frí frá 

skólanum. Ég reyni samt alltaf að skipuleggja mig þannig að ég þurfi 

ekki að velja. 

 

María er í framhaldsskóla og eins og áður hefur komið fram er álag í 

skólanum mjög mikið og viðveran er löng.  

Foreldri Maríu sagði: 

 
Þó svo að álagið sé svona mikið þá er hún [María] ekki tilbúin að minnka 

við sig í skólanum né sleppa honum fyrir íþróttina. Hún leggur sig alla 

fram í það. Í hitti fyrra ef maður hefði verið spurður út í þetta þá hefði 

maður sagt íþróttin í 1.sæti en núna veit ég ekki alveg. Hún er allavega 

ekki tilbúin að breyta eða dreifa námsálaginu yfir sumarið eða seinka sér 

í skólanum þó svo að álagið sé svona mikið. 

 

Það er augljóst að kennarar hafa svipaða sögu að segja og hafa áhyggjur 

af tímafrekum og ítrekuðum æfinga- og keppnisferðalögum. Kennari Þórs 

sagði meðal annars: 

 
Það eru þessu keppnisferðalög. Þau eru að fara keppa á 

höfuðborgarsvæðinu, fara á föstudagsmorgni og mæta þá ekkert í 

skólann þann dag. Það eru til dæmi um nemendur sem hafa verið í 

landsliðum verandi enn í grunnskóla og farið í ferðir og misst alveg úr 

skóla næstum heilan mánuð á einu skólaári. Námslega séð er þetta 

neikvæða hliðin á íþróttaiðkun. 

 

 Það vekur athygli að María sem kominn er í framhaldsskóla virtist vera 

mjög meðvituð um að íþróttaþátttaka hennar gæti verið að hafa neikvæð áhrif 

á námsárangur.  

Þegar Ólafur var spurður um það hvort hann héldi að námsárangur sinn 

myndi batna ef álag í íþróttum myndi minnka sagði hann „Nei, það held ég 

ekki. Held ekki að það myndi mikið breytast“.  

 Þór taldi aftur á móti að námsárangur sinn yrði ögn skárri en var þó ekki 

viss. Rétt er þó að geta þess að fram kom í viðtölum við foreldra að drengirnir 

væru báðir afburða nemendur og þess vegna sjá þeir kannski ekki í dag að 
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minnkun á æfingaálagi geti haft jákvæð áhrif á námsárangur. María sem 

kominn er í framhaldsskóla sér aftur á móti ávinninginn enda býr hún við allt 

annað álag hvað varðar skólastarf og viðveru. Hún var aftur á móti í sömu 

sporum og drengirnir þegar hún var í grunnskóla verandi afburðanemandi. 

Foreldrar ungmennanna töldu að íþróttir hefðu margvísleg jákvæð áhrif 

á börn. Þau nefndu t.d. að íþróttir hefðu jákvæð áhrif á námsárangur, börnin 

lærðu fyrr að skipuleggja sig, þau yrðu agaðri, íþróttir myndu auka vellíðan og 

væru einnig gott forvarnarstarf.    

Kennarar ungmennanna höfðu svipaða sögu að segja. Kennari Maríu 

sagði að nemendur sem stunda íþróttir væru oftast metnaðargjarnir, 

skipulagðari og nýttu tíma sinn betur í skólanum heldur en jafnaldrar. Kennari 

Þórs talaði um að nemendur sem stunda íþróttir séu skipulagðari, agaðri og taki 

fyrr ábyrgð.  

Kennari Ólafs sagði að fyrir tíu árum hefði hann trúað því að þeir sem 

stunduðu íþróttir væru með betri námsárangur, væru agaðri og duglegri en aðrir 

nemendur. Í dag hefur hann skipt um skoðun og notar Gylfa Sigurðsson 

atvinnumann í knattspyrnu sem dæmi þegar hann segir: 

 
Gylfi Sigurðsson er Gylfi því hann lagði svo bilað mikið á sig, auka 

æfingar, sleppti því að fara á böll út af æfingum o.fl. Þess vegna er hann 

Gylfi. En margir krakkar ætla að fara léttu leiðina, „þarf ekki að læra því 

ég ætla að verða atvinnumaður í fótbolta“. Þeir sem hugsa svona ná 

aldrei árangri, ekki í skóla né í sportinu sínu.  Það þarf allt að vera á 

hreinu, skipulagið og metnaðurinn verður að vera til staðar í öllu og það 

að stunda íþróttir gefur þér ekki eitt og sér þetta forskot í náminu, heldur 

miklu frekar það að læra og temja sér þessi vinnubrögð sem koma þér 

lengra í námi sem og í íþróttinni þinni. Það gerir það að verkum að þú 

getur náð langt í starfi og leik.  

 

Kennari Hannesar taldi að íþróttaiðkun hefði jákvæð áhrif á 

námsárangur ungmenna og þá sérstaklega ungmenni sem stunda 

einstaklingsíþróttir. 

 
Í langflestum tilfellum er íþróttaiðkun jákvæð fyrir nám unglinga.  Oftar 

en ekki þá eru þessir krakkar sem eru að stunda íþróttir að standa sig 

betur í náminu. Kannski sérstaklega þeir sem stunda einstaklingsíþróttir. 

Ég held að það sé skipulagið sem kemur þar inn. Þeir sem eru í 

hópíþróttum eru meira að taka móti þjálfun frá þjálfara og eru þá ekki 

að skipuleggja sína eigin þjálfun. Þeir sem eru að stunda 

einstaklingsíþróttir eru að skipuleggja sig sjálfir og það skipulag skilar 

sér í náminu trúi ég. 
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Þrátt fyrir að íþróttir geti verið sá vettvangur þar sem börn og unglingar 

læra jákvæða eiginleika eins og margir hafa lýst, þá getur íþróttaiðkun orðið of 

mikil. Er þetta nokkuð greinilegt þar sem tvö af þremur ungmennum  sem rætt 

var við sögðu að ef íþróttaálagið myndi minnka hefði það jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra.  

Þegar ungmennin voru spurð að því hvort þau settu námið eða íþróttina 

í fyrsta sæti þá kom í ljós að eingöngu eitt þeirra sagði ákveðið að námið væri 

í fyrsta sæti. Það var Ólafur. Þór virtist ekki vera stoltur af sínu svari en sagði 

„ég set oftast íþróttirnar í 1.sæti en strax þar á eftir kemur námið“. Foreldri 

Þórs glotti mikið þegar það svaraði og sagði „mín fyrsta hugsun um svar við 

þessari spurningu til sonar míns er að hann setji íþróttirnar í 1.sæti“.   

Á niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að allir þátttakendur töldu að 

íþróttaiðkun ungmenna hefði jákvæð áhrif á námsárangur. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður annarra rannsókna sem benda til þess að hreyfing og 

íþróttaiðkun hafi jákvæð áhrif á námsárangur (Fox o.fl., 2010, bls. 34; Gígja 

Gunnarsdóttir, 2010, bls. 9; Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson 

og Allegrante, 2007, bls. 78). 

Í þessari rannsókn komu þó fram sterkar vísbendingar um að ef að 

æfingaálag væri minna gæti námsárangur verið betri. Sérstaklega var rætt um 

að keppnis- og æfingaferðir hefðu neikvæð áhrif þar sem þær taka oft á tíðum 

langan tíma frá námi. Það er athyglisvert að sjá mun á viðhorfum eftir 

skólastigum en nemendur á grunnskólaaldri telja síður að íþróttaiðkun hafi 

neikvæð áhrif á námsárangur á meðan nemandi á framhaldsskólastigi taldi 

erfiðara að samræma skólann og íþróttir. Þessi niðurstaða er í samræmi við 

rannsókn Pfiefer og Cornelißen (2010) sem sýndu fram á í rannsókn sinni að 

íþróttaiðkun jók líkurnar á því að ungmenni kæmust á hærra menntunarstig en 

aftur á móti þegar íþróttaiðkunin væri komin á afreksstig, eins og hjá 

ungmennum þessarar rannsóknar þá gat reynst erfitt að samræma íþróttir og 

nám (Pfeifer og Cornelißen, 2010, bls. 99).  

Almennt töldu viðmælendur að íþróttaiðkun hefðu jákvæð félagsleg 

áhrif en þó kom fram það sjónarmið að íþróttaiðkun ein og sér gerir þig hvorki 

að betri námsmanni né einstaklingi heldur væri það eingöngu vettvangur til að 

læra betri eiginleika sem margir næðu að temja sér, en þó ekki allir. Þetta er í 

takt við rannsókn Doty (2006) sem sýndi fram á að íþróttir búa ekki til jákvæða 
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mannkosti heldur eru eingöngu vettvangur til að byggja upp dyggðir eins og 

heiðarleika, samvinnu og sanngirni (Doty, 2006, bls. 6). 

Það vakti athygli að einungis eitt af ungmennunum sem rætt var við setti 

námsárangur ofar íþróttum, og það ákveðið í fyrsta sætið, var það sá 

einstaklingur sem æfir minnst af þeim fjórum ungmennum sem rætt var við og 

gat hann þar af leiðandi sinnt námi sínu betur og með öðrum hætti en þau sem 

æfðu meira. 

8.3 Hvíld og ofþjálfun 

Nauðsynleg hvíld og þá sérstaklega svefn er öllum einstaklingum afar 

mikilvægur. Ungmenni sem stunda íþróttir þurfa um fram aðra að passa að 

íþróttaiðkun verði ekki til þess að svefntími þeirra styttist. Eins og fram hefur 

komið hér að framan þá hefur landlæknir gefið út viðmið sem gerir ráð fyrir 

að ungmenni þurfi níu klukkustunda svefn á sólarhring að lágmarki. Um þetta 

atriði var sérstaklega spurt í rannsókninni. Þar kom fram að Hannes og María 

voru þau ungmenni sem ekki voru að fá nægan svefn.  

Þrátt fyrir þá staðreynd sagðist María þurfa að ná átta klukkustunda 

svefni að lágmarki en því næði hún sjaldnast:  

 
Ég get ekki sofið minna en svona átta klukkustundir, nema reyndar þegar 

það eru morgunæfingar þá er ég vön að fara sofa klukkan 22:00-22:30, 

ég er ekkert búin að læra fyrr en þá. Þessa daga er ég kannski að ná sjö 

til sjö og hálfum klukkutíma í svefn. 

 

Foreldri hennar tók undir þetta og sagði að álagið væri mjög mikið og 

dagarnir hjá Maríu væru skipulagðir frá morgni til kvölds.  

 
Nei, hún er ekki að fá nægjanlega hvíld. Hún er í skólanum næstum allan 

daginn, fer svo beint á æfingar, kemur beint heim eftir það og lærir til 

miðnættis. Þetta er bara dagurinn og svo er hún á morgunæfingum 

tvisvar í viku og er hún mætt á æfingu klukkan 06:00 að morgni. Svo 

þegar hún veit að hún á eftir að læra þá nær hún ekki að sofna á kvöldin. 

 

Hún heldur áfram og segir að álagið hafi aukist mikið eftir að dóttir sín 

fór í framhaldsskóla. Skólinn væri lengri og að heimnámið væri mun meira en 

það hafi verið í grunnskóla. Hún taldi að dóttir sín væri að bugast á álaginu í 
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skólanum og álaginu í íþróttinni sinni. En þrátt fyrir þetta álag vildi dóttir 

hennar hvergi minnka við sig, hvorki í skóla né við æfingarnar.   

 
…svo núna í framhaldsskólanum þá jókst álagið svolítið mikið og þetta 

hefur bara gríðarlega mikil áhrif hvað það varðar. Hún náttúrulega bæði 

að bugast liggur við álagi í skóla og svo líka bugast út af álaginu í 

íþróttinni.  

 

Hannes sagðist sjaldan eða aldrei ná lágmarki landlæknis um viðmið 

ungmenna um svefn. Hann sagðist vera að vinna í því að sofa meira en hann 

taldi sjálfan sig vera B manneskju, þar sem hann vildi fara seint að sofa og 

vakna seint á daginn. Hann áttaði sig á því að það hentaði ekki þegar hann væri 

að vakna á morgunæfingar eða þyrfti að mæta í skólann. Hann vildi reyna að 

laga þennan ávana en það gengi erfiðlega.  

 
Ég kýs að vaka lengi, ég er að reyna bæta mig. Ég setti mér markmið að 

fara fyrr að sofa, en ég er svona oftast að fara sofa 00:00-00:30 en kemur 

fyrir að ég fari seinna að sofa. Þá er ég aðeins að fá um sex tíma svefn 

eða um fimm tíma svefn þegar það eru morgunæfingar. Þetta er bara 

slæmur vani hjá mér, ég er óttaleg B manneskja.  

 

Foreldri Hannesar tók undir þetta og sagði að þetta væri vandamál sem 

þau hefðu rætt og Hannes þyrfti að taka meiri ábyrgð á því sjálfur að fá hvíldina 

sem hann þyrfti. 

 
Nei. Hann er ekki að fá þá hvíld sem hann þarf og það er honum sjálfum 

að kenna. Hann veit að hann þarf að hvílast betur og sofa meira á 

nóttinni. Hann sefur að mesta lagi held ég um sjö klukkustundir á virkum 

dögum. Hann gleymir sér oft í tölvunni eða við það að tala við strákana 

og þá fer hann oft seint að sofa.  

 

Foreldri Hannesar hélt áfram og sagði, í tengslum við ofálag, að Hannes 

væri búinn fá mörg einkenni þess og núna getur hann ekki stundað sína íþrótt 

vegna meiðsla sem læknar sögðu vera tilkomin vegna of mikils álags. 

 
Hann finnur til í líkamanum, nárinn er að trufla hann, maður segir 

honum alltaf bara að harka af sér. Núna hins vegar er hann að glíma við 

þannig meiðsl að hann verður að hvíla í nokkra mánuði, sem honum 

finnst erfitt. Sú meiðsl segja læknarnir að séu að miklu leiti vegna of 

mikils álags og ekki nægjanlegrar hvíldar. 
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Hannes sjálfur segir: 

 
Það hefur verið mikil keyrsla undanfarið. Ég var að æfa mikið í sumar, 

næstum alla daga tvær til fjórar klukkustundir á dag. Mín íþrótt er orðið 

heilsárssport fyrir flest alla. Ég fékk ekki nægjanlega hvíld. Ég er með 

álagsmeiðsl núna, ég get ekki æft í nokkra mánuði út af því. Læknirinn 

segir að þetta sé bara út af því hversu mikið álag hefur verið á mér og 

núna þarf ég að passa mig. Ég hef einnig verið slæmur í hnjánum alveg 

síðan ég var 14 ára. Þá var mér sagt að hvíla og passa mig en ég hunsaði 

það til að æfa og keppa. Ég keyrði bara á þessu. Ég er frekar ónýtur í 

líkamanum (hlær). 

 

Foreldri Hannesar talaði einnig um að allar þessar keppnisferðir og 

utanlandsferðir með landsliðinu gerðu það að verkum að Hannes yrði að vinna 

með skóla til þess að geta stundað sína íþrótt á afreksstigi. Þau hefðu ekki efni 

á því að senda hann í allar þessar ferðir nema hann myndi aðstoða fjárhagslega. 

Þetta setur en þá meira álag Hannes á líkama og sál segir foreldri Hannesar og 

nefnir að það sé vöntun á styrkjum fyrir þessa afreksmenn.  

 
Við þurftum að leigja íbúð í Reykjavík á meðan landsliðsæfingar voru í 

gangi þar sem við eigum ekki ættingja þar sem hann getur gist hjá. Við 

vorum þar í fjórar vikur yfir sumarið. Við leigðum íbúð í tvær vikur af 

þeim tíma og gátum verið hjá systur minni restina, þetta kostar sitt. Það 

er ekki hægt að ætlast til að unglingar 14-15 ára gamlir séu tilbúnir að 

búa inn á fólki frá fjölskyldu í tvær til þrjár vikur og æfa sem 

atvinnumenn án launa. ... Þetta hefur verið erfitt. Sérstaklega andlega, 

hann segir það bara.  

 

Þegar rætt var við Ólaf og Þór tóku þeir báðir fram að þeir fengju næga 

hvíld. Ólafur sagðist sofa átta til níu klukkustundir á sólarhring og taldi það 

nóg. Aðspurður sagðist Þór vera að fá níu til tíu klukkustunda svefn á 

sólarhring og taldi sig þar með einnig vera að fá næga hvíld. Foreldri Þórs sagði 

að ef hann fengi að ráða sér sjálfur þá væri hann ekki að fá nægjanlega hvíld.  

 
Þegar hann hlýðir okkur, þá er hann að fá nægja hvíld. …það kemur fyrir 

að hann fer seint að sofa og þá verður hann þreyttur og ómögulegur 

daginn eftir, en ég held að það sé bara eðlilegt fyrir ungling á þessum 

aldri 

 

Tveir kennarar sögðust taka reglulega eftir því að nemendur sem iðka 

miklar íþróttir séu þreyttir vegna íþróttaálagsins í skólanum.  
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Kennari Maríu hafði sérstaklega orð á því að þeir nemendur sem stunda mikla 

afreksþjálfun væru reglulega þreyttari í skólanum en aðrir:  

 
Þessir nemendur sem eru að stunda afreksþjálfun eru undir miklu álagi. 

Þau eru þreytt eftir æfingar og þá sérstaklega á mánudögum. Þá hafa þau 

verið að keppa alla helgina og koma síðan seint heim. Fá þar af leiðandi 

ekki nægjan svefn. 

 

Sama sjónarmið kom fram hjá kennara Ólafs þar sem hann segir frá 

reynslu sinni af því að kenna ungmennum í grunnskóla sem stunduðu æfingar 

bæði snemma morguns og síðla dags. Það var augljóst að þetta mikla 

æfingaálag kom niður á svefni ungmennanna og gerði þau þreyttari en ella. 

Kröftugar morgunæfingar geti reynst ungmennum erfiðar en margar deildir 

íþróttafélaganna hafi tekið þær upp enda erfitt að koma fyrir auknum æfingum 

með öðrum hætti í degi önnum kafinna unglinga. Í máli hans kom fram: 

 
Í fyrra var sundið mjög grimmt að æfa þrisvar til fjórum sinnum í viku 

með morgunæfingar. Ég fann það með þá krakka að þau voru að detta 

fram á borðin af þreytu því þau voru að vakna klukkan 05:00 á 

morgnana. Sama með skautakrakkana morgunæfingar tvisvar til fjórum 

sinnum í viku klukkan 06:00. Koma svo í skólann og æfingar kannski í 

2klst eftir skólann.  

 

Kennari Maríu nefnir einnig að hann finni fyrir meira brottfalli úr 

íþróttum núna en á síðastliðnum árum og að krakkarnir segi sér að þau hafi 

hætt að stunda íþrótt sína til þess að geta sinnt náminu sínu betur. Vert er að 

geta þess enn og aftur að María stundar nám í framhaldsskóla með bekkjarkerfi 

þar sem svigrúm til að seinka námi er takmarkað. Í viðkomandi skóla hefur 

breytingin úr fjögurra ára námi niður í þrjú ár til stúdentsprófs haft mikil áhrif. 

Kennarinn segir: 

 
Námsefnið var hugsanlega ekki minnkað nægjanlega mikið [við þessa 

breytingu]. Nemendur á fyrsta ári eru í skólanum alveg til 16:30, fjórum 

sinnum í viku. Síðan er eftir heimanám. Þetta er rosalega mikil vinna. Á 

þessum níu árum sem ég hef kennt í framhaldsskóla þá finnst ég í fyrsta 

skipti virkilega heyra „Nei, ég hef ekki tíma fyrir íþróttir, ég á mér bara 

ekkert líf ef ég held áfram að æfa“.  

 

Kennari Hannesar tekur í svipaðan streng og segir: 
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Við styttum námið um eitt ár en efnið sem við kennum og einingarnar 

eru enn þær sömu. Það er bara búið að þjappa þessu saman sem gerir 

það að verkum að álagið er meira og dagarnir eru lengri hjá krökkunum. 

Þetta gæti alveg verið að hafa einhver áhrif á íþróttaiðkun og brottfall úr 

henni.  

 

María nefndi það einnig að margar af vinkonum hennar séu hættar í 

íþróttum. Hún taldi ástæðurnar fyrir þessu brottfalli vera helstar að 

æfingaálagið sé mikið, námsálagið eykst þegar komið er í framhaldsskóla og 

ungmennin vilji gjarnan taka virkari þátt í félagslífinu. Maríu fannst  

sérkennilegt að hún, 17 ára gömul, væri talin reynslubolti í íþróttagreininni 

sinni þar sem gífurlega mikið brottfall er úr íþróttinni í kringum 15 ára aldur. 

Það hefur leitt til þess að einungis örfáar stelpur, eldri en hún, eru að æfa á 

landsvísu.  

Þegar kennari Ólafs var spurður út í það hvort hann teldi að nemendur 

sem stunda miklar íþróttir séu að fá nægjanlega hvíld sagði hann það fara að 

miklu leyti eftir persónueinkennum hvers einstaklings og því hver hans 

markmið væru. 

 
Sumir eru með skipulagið á hreinu og þú finnur aldrei fyrir því að það 

sé eitthvað meira álag á þeim eða þeir séu ekki að fá nægjanlega hvíld. 

Þetta skipulag er svo mikilvægt til þess að ná að nýta tímann betur, og 

út af því að þau eru skipulögð þá æfa þau, þau borða betur, hvílast meira 

og læra betur í skólanum. Þau forgangsraða rétt.  

 

 Að lokum bætir hann við að það geti verið erfitt fyrir almennan ungan 

iðkenda að standa í þeim bestu: 

 
Síðan eru aðrir sem eru að reyna halda í þessi bestu í skólanum og 

íþróttunum og eru kannski ekki „All-in“ í þessu og eru ekki tilbúin að 

fara sofa klukkan 22:00, til þess að vera fersk á morgunæfingu eða 

morgnanna. Þá verða þau auðvitað þreytt, þá er þetta mjög erfitt og 

bitnar á náminu og sportinu. 

 

Kennari Ólafs segist hafa þurft að ræða við foreldra og nemendur í 

gegnum tíðina þar sem þreyta og ofálag vegna íþróttaiðkunar hafi gert það að 

verkum að nemandi hafi ekki getað klárað skóladaginn. Þetta hafi komið upp 

þrisvar til fjórum sinnum síðastliðin þrjú skólaár.  

 Kennari Þórs taldi sig ekki þurfa að hafa áhyggjur af því hvort þeir 

nemendur sem stunda miklar íþróttir fá næga hvíld. Hann teldi þá flesta afar 
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meðvitaða um mikilvægi hvíldar. Hann hefði mun meiri áhyggjur af og teldi 

það meiri vanda hvað nemendur væru mikið í tölvum og símum og hvernig sú 

notkun hefði áhrif á hreyfingu þeirra og svefngæði þeirra.  

 
Við erum með krakka sem eru í 7.bekk og í frímínútunum þá sitja þau 

bara meðfram veggjunum og tala ekki einu sinni saman. Samskiptin eru 

orðin allt öðruvísi. Það þarf að bregðast við þessu, að mér finnst. Börn 

og unglingar ættu ekki að eyða meira en einni til tveimur klukkustundum 

í skjánotkun á dag, en ég veit það er miklu meira. Kæmi mér ekki óvart 

ef það væri nær þrjá til fjóra klukkustundir á dag. Og síðan koma önnur 

dæmi um eitthvað miklu meira. Þau eru að senda hvort öðru skilaboð 

alveg langt fram á nótt, ég hef heyrt það. Áreitið er orðið svo ótrúlegt. 

Þau eru í símanum meira og minna allan daginn. 

 

Öll fjögur ungmennin í rannsókninni sögðust vera reglulega í símanum 

eða tölvunni yfir daginn. Þór sagðist eyða þremur klukkustundum á dag, María 

sagðist eyða tveimur til tveimur og hálfri klukkustund og Ólafur um þremur til 

fjórum klukkustundum á dag í skjánotkun. Hannes eyddi mestum tíma í 

skjánotkun af ungmennunum eða allt frá þremur til fimm klukkustundum á 

dag.   

 Hannes sagðist eyða mun meiri tíma í tölvu um helgar  

 
Það er misjafnt. Ef ég er í fríi, engar æfingar, engin vinna og búinn að 

læra, þá er ég mikið í tölvunni, meira en sex klukkustundir á dag. Að 

meðaltali fara örugglega þrjár til fimm klukkustundir  á dag. Getur verið 

meira, en sjaldan er það minna. 

 

 Foreldri Hannesar sagði að Hannes eyddi of miklum tíma í tölvuleiki og 

skjánotkun sem hefðu oft neikvæð áhrif eins og t.d. að fara of oft seint að sofa 

og fá ekki nægjanlega hvíld. 

 
Hannes er of mikið í tölvuleikjum. Þetta eru oft alveg fjórir til fimm 

tímar á dag, lengur ef hann er ekki að vinna þann daginn eða um helgar.  

Mér persónulega þættu tveir til þrír klukkutímar í skjánotkun alveg vera 

hæfilegt fyrir ungmenni á þessum aldri. Hann er oft að spila við vini sína 

fram á kvöld og fer þá oft seint að sofa. 

 

Öll ungmennin sögðu að það væri dagamunur þarna á og um helgar væri 

skjátíminn oftast meiri. Að meðaltali eyddu þau samtals rúmlega en þremur 

klukkustundum á dag í skjánotkun eða um þrjár klukkustundir og 11 mínútur. 

Skjánotkun er sífellt að verða meiri í samfélaginu. Börn og unglingar eru 
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sérstaklega meðtækileg fyrir þessari nýju tækni. Allir kennarar sem rætt var 

við töldu skjánotkun nemenda sinna vera meiri en það sem hollt gæti talist fyrir 

þau.  

Kennari Ólafs taldi að forgangsröðun barna og unglinga væri oft kolröng 

að hans mati: 

 
Ég sé alveg að hver einasta lausa mínúta er notuð til þess að vera í 

símanum. Þetta er bara aðal í lífinu, þannig þetta er mjög mikill tími sem 

fer í þetta. Þetta er alltaf spurning um forgangsröðun held ég. Þarf fyrst 

að sinna skyldum sínum [heimnám, húsverk, íþróttir o.fl.] og svo er 

restin í afþreyingu. En hjá mörgum af þessum krökkum þá gengur 

afþreyingin fyrir og síðan má sjá hvort það sé tími fyrir skylduna.  

 

Mikilvægi svefns og hvíldar verður seint ofmetið og hefur landlæknir 

gefið út viðmið sem ítrekar mikilvægi þess að ungmenni á aldrinum 12-18 ára 

fái níu klukkustunda svefn á sólarhring (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009, bls. 

1).  

Í rannsókninni kom fram að María og Hannes voru þau einu sem ekki 

voru að ná því viðmiði. María og foreldri hennar töldu æfinga- og námsálagið 

vera orsakavald þess enda er æfingarálagið hennar mun meira en annarra sem 

rætt var við. Hjá Hannesi virtist skjánotkunin vera gera það að verkum að hann 

fái ekki nægjanlegan svefn.  

Kennarar tala um að nemendur séu þreyttir í skólanum og sofni jafnvel 

fram á borðin sérstaklega þeir sem stunda erfiðar morgunæfingar og þurfa 

jafnvel að vakna klukkan 05:00 á morgnana. Skýrt kom fram það viðhorf að 

tengsl væru milli styttingar framhaldsskóla úr fjórum árum niður í þrjú við 

brottfall úr íþróttum. Álagið væri einfaldlega of mikið. María talar einnig um 

að mikið brottfall í sinni íþrótt hefði áhrif á sig og fannst henni það leiðinlegt. 

Rannsóknir hafa sýnt að auknar æfingar og aukin skuldbinding í skipulögðu 

íþróttastarfi, samhliða öðrum áhugamálum, meiri kröfum og viðveru í náminu 

sem og atvinnuþátttaka geta allt orðið til þess að ungmenni hætta að stunda 

íþróttir (Viðar Halldórsson, 2014, bls. 13).  

Í meistaraverkefni Gunnhildar Gunnarsdóttur (2016) sem athugaði 

ástæður brottfalls stúkna úr  íþróttum komu svipaðar niðurstöður í ljós. Auknar 

kröfur á æfingum, viðmót og vinnulag þjálfara, áhugaleysi og áhrif 

félagslífsins höfðu áhrif á brottfall stúkna úr íþróttum (bls. 40). 

Þrátt fyrir þetta mikla álag sem er á ungmönnunum vegna íþróttaiðkunar 

og náms þá vekur athygli að skjánotkun ungmennanna er nokkuð mikil og 
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jafnvel það ungmenni sem æfði mest eða allt að 25 klukkustundir á viku eyðir 

allt að tveimur og hálfri klukkustund á dag í skjánotkun.  Kennararnir tala um 

mikilvægi sjálfsaga og skipulagningar og með því móti megi samræma 

æfingaálag og nám. Slíkt er þó ekki öllum gefið og því mætti bæta 

forgangsröðun barna og unglinga. 

8.4 Viðhorf til íþróttaiðkunar og 

atvinnuþátttöku 

Á Íslandi hefur vinnusemi, elja og dugnaður verið talið til helstu 

mannkosta í gegnum tíðina. Ungmenni á Íslandi hafa vel flest unnið með námi 

bæði í fríum sem og samhliða skólagöngu. Flestum hefur fundist það vera 

jákvætt enda myndu ungmennin þannig standa betur að vígi að skólagöngu 

lokinni. Það er hins vegar áhugavert að sjá niðurstöður rannsókna sem sýna 

samhengi milli fjölda unninna vinnustunda og námsárangurs en komið hefur 

fram að ef að unnið er of mikið hafi það neikvæð áhrif á námsárangur en hófleg 

vinna með skóla getur haft jákvæð áhrif (Lee og Orazem, 2010, bls. 30). 

 Hlutfallsleg atvinnuþátttaka ungmenna á Íslandi hefur aukist að 

undanförnu eins og kom fram hér að framan þar sem að 18% stúlkna og 25% 

drengja vinna með skóla (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 63-

64). 

Þegar ungmennin í rannsókninni voru spurð að því hvað þau töldu vera 

eðlilegt að vinna mikið með námi sögðust þau ekki vera viss. Ólafur var að 

vinna aðra hverja helgi, föstudaga og laugardaga. Fjórar klukkustundir hvorn 

dag. Hann sagðist hafa þurft að minnka við sig vinnuna þar sem hann væri að 

keppa mikið um helgar og það skaraðist á við vinnutímann. Eins og áður hefur 

komið fram er María sá viðmælandi sem stundaði tímafrekustu æfingarnar og 

aðspurð sagði hún þegar spurt var um atvinnuþátttöku ungmenna eftirfarandi: 

 
Skólinn er alveg 100%. Kannski helgar vinnu. Fínt að taka helgar eins 

og svo margir nemendur gera. Það eru mjög margir krakkar sem taka 

bara helgar vinnu, það virðist virka ágætlega. En vinna ekki mikið á 

virkum dögum, því þá er miklu meira að gera þá. 

 

Rétt er að geta þess að María stundaði ekki launaða vinnu. 

 Þór hefur verið að vinna sem aðstoðarþjálfari í sinni íþróttagrein  



50 

 
Já, ég er að þjálfa þrisvar í viku, fimm klukkustundir í heildina.    

 

Af ungmennum rannsóknarinnar var það Hannes sem vann mest með 

skóla. Hannes segist hafa unnið með skóla alveg síðan hann var 13 ára eða í 

8.bekk. Atvinna Hannesar skilgreinist sem létt vinna en vinnutíminn hefur 

aukist jafnt og þétt í gegnum árin. Hannes lýsir vinnuplaninu sínu svona: 

 
Ég byrjaði 13 ára, á 14 ári, að vinna. Í dag er ég að vinna eftir föstu 

tveggja vikna plani. Fyrri vikuna er ég að vinna tvær vaktir, sem eru sex 

klukkustundir í heildina. En ég tek eiginlega alltaf aukavaktir ef ég hef 

tíma. Seinni vikuna er ég að vinna fimm vaktir sem eru mismunandi 

langar en lengsta er á laugardögum og þá vinn ég að vinna 12 

klukkustunda vakt. Í heildina seinni vikuna er ég að vinna 39 

klukkustundir. Þannig á tveimur vikum er ég að vinna 45 klukkustundir 

eða 22 ½ klukkustund á viku að meðaltali. Mér finnst þetta ekkert það 

mikið, ég er vanur þessu. 

 

 Hannes var eins og hin ungmennin ekki viss um hvað teldist eðlilegt 

fyrir ungmenni á hans aldri að vinna mikið á viku, en hann sagði að atvinnan 

hefði aldrei haft neikvæð áhrif á hans skólagöngu og hann vildi vinna til þess 

að hafa efni á ýmis konar afþreyingu. 

Foreldrar ungmennanna höfðu sterkari skoðanir á atvinnuþátttöku þeirra 

heldur en þau sjálf. Tveimur af foreldrunum fundust fimm til sex klukkustundir 

á viku vera eðlileg atvinnuþátttaka meðfram námi en eitt foreldri sagði að það 

væri allt í lagi fyrir ungmenni að vinna allt að 13 klukkustundir á viku.  

 

 Foreldri Ólafs sagði: 

 
Mér finnast fimm til sex klukkustundir á viku í lagi. Ég er að sjá þessi 

börn vera að vinna á kössunum í matvörubúðunum, alltof ung. Þau eru 

oft að vinna alltof mikið, held ég. Ég held að 20 til 24 klukkustundir á 

mánuði sé bara alveg hámark. Það er kannski annað þegar þau eru komin 

í framhaldsskóla. 

 

Foreldri Þórs endurspeglar vel viðhorf almennings til atvinnuþátttöku 

ungmenna en í máli þess kemur fram að atvinnuþátttaka sé af hinu góða, svo 

fremi sem hún sé í takmörkuðu magni. 
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Mér finnst hún frábær. Ekki of mikil auðvitað, en unglingar eiga að 

vinna. Ekki meira en fimm til sex klukkustundir á viku. Mér finnst það 

alveg „max“. Ég held að hún hafi jákvæð áhrif á námsárangur. Veitir 

nemendum meiri innsýn á það af hverju þau eru að læra. Krakkar eiga 

að fá aðeins að kynnast lífinu áður en þau ákveða hvað þau ætla að læra.  

 

 Foreldri Hannesar sagði að atvinnuþátttaka ungmenna væri af hinu góða 

á meðan hún rekst ekki á aðrar skyldur ungmennanna eins og t.d. í skólanum. 

Hann segir einnig að efnishyggjan í samfélaginu sé orðin það mikil að foreldrar 

geta ekki staðið undir þeim væntingum sem ungmenni hafa um að allir eigi 

alltaf nýjustu snjallsímana eða flottustu fötin. Foreldrið segir einnig að ef 

Hannes væri ekki jafn duglegur að vinna eins og raun ber vitni þá ætti hann 

ekki kost á því að fara í allar þær keppnisferðir sem íþrótt hans krefst þar sem 

kostnaðurinn við þær getur verið mikill. 

 
Hún (aukavinnan) er nauðsynleg held ég. Það að vinna ekki, gerir krakka 

bara að aumingjum held ég. Kröfurnar eru svo miklar í samfélaginu, allir 

verða að eiga allt, flottasta símann, tölvuna, fötin, ef að krakkar ætla að 

taka þátt í þessu þá verða þau bara að vinna. Foreldrar geta ekki staðið 

undir þessu annars og þá er bara gott fyrir þessi ungmenni að þurfa vinna 

fyrir hlutunum. Hannes fjármagnar stóran hluta af öllum sínum 

keppnisferðum. Ef hann væri ekki að því, þá gæti hann ekki verið að fara 

í allar þessar ferðir. Mér finnst að ef vinnan stangast ekki á við skólann 

þá hafa unglingar bara gott af því að vinna. Ég ýti Hannesi frekar í að 

taka eina og eina aukavakt í vinnunni frekar en að hanga heima í 

tölvunni. Hann hefur bara gott af því. Mér finnst bara allt í lagi að 

nemendur vinni allt að 13 klukkustundir á viku. 

 

 Foreldri Maríu taldi að mikil íþróttaiðkun og atvinnuþátttaka eigi ekki 

samleið ef ungmenni eru einnig í námi. Viðhorf þessa foreldris endurspeglar 

án vafa þá staðreynd að ungmennið á heimilinu stundar íþróttaæfingar í allt að 

25 klukkustundir á viku. Í viðtalinu kom eftirfarandi fram:  

 
Ef krakki er að æfa mikið íþróttir þá hefur hann ekki tíma til að vera að 

vinna líka. Þannig annað hvort eru krakkar í íþróttum eða vinna. Ég held 

að þetta sé ekki hægt, ekki nema ef þú minnkir æfingaálagið. Þú gerir 

ekki bæði. Ég veit alveg um einstakling sem reyndi þetta. Hann var í 

skóla 100% og hann var að vinna 30% og var í sambandi og reyndi að 

taka þátt í félagslífinu og svo ætlaði hann að vera einnig í sportinu. Þetta 

gengur aldrei, enda hætti hann í íþróttinni. 
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Allir kennararnir sem rætt var við voru með svipaða skoðun hvað varðar 

það hversu mikið ungmenni ættu að vinna með skóla en þó væri jafn ljóst að 

þetta væri misjafnt eftir einstaklingum og ekki síst á hvaða skólastigi þau eru, 

í grunnskóla eða framhaldsskóla.  

Kennarar Þórs og Maríu sögðu báðir að nemendur ættu ekki að vinna 

meira en sex til átta klukkustundir á viku. 

  

Kennari Þórs sagði: 

 
Í 9.bekk þá eiga þau ekki, að mér finnst, að vinna með skóla. Í 10.bekk 

þá eru sum byrjuð, maður sér þau á kassanum í matvöruverslunum. Mér 

finnst tvisvar í viku alveg hámark, þrjár til fjórar klukkustundir í  senn. 

Í framhaldsskóla þá er skólaskyldunni lokið og þá er þetta meira í þeirra 

höndum. 

 

 Kennari Hannesar var ekki hlynntur því að nemendur væru að vinna 

mikið með skólanum. Skóladagurinn í framhaldsskólum væri langur, 

sérstaklega eftir styttingu námsins og það að vinna meðfram gæti haft neikvæð 

áhrif á námsárangur. Hann taldi samt að með góðu skipulagi væri hægt að gera 

þetta án þess að atvinnuþátttakan hefði neikvæð áhrif. 

 
Margir nemendur eru í skólanum í átta klukkustundir næstum fimm daga 

vikunnar, síðan fara þeir að vinna eftir skóla þrjá til fjóra klukkustundir 

á dag, tvisvar til þrisvar í viku. Mér persónulega finnst að nemendur ættu 

ekki að vinna meira en fjóra til fimm klukkustundir á  viku. Ætti ekki að 

vera meira en það. Jafnt yfir þá finnst mér atvinnuþátttaka hafa neikvæð 

áhrif á námsárangur en með skipulagi þá er hægt að komast yfir þetta. 

 

 Kennari Maríu taldi atvinnuþátttöku hafa jákvæð áhrif á nemendur, á 

meðan hún væri ekki of mikil: 

 
Það eru mjög margir sem vinna með skólanum, það er minna á fyrsta 

árinu í framhaldsskólanum en mjög algengt eftir það. Eflaust meirihluti 

sem gerir það. Átta klukkustundir yfir vikuna er fínt, á meðan það stelur 

ekki of miklum tíma frá skólanum. Ég held að ef þau væru ekki að vinna 

þá færi bara meiri tími í tölvur, síma og eitthvað annað. 

 

Kennari Ólafs sem starfar í grunnskóla fann fyrir breyttri þróun hvað 

þetta varðar og taldi að svona mikil atvinnuþátttaka ungmenna meðfram námi 

væri nýtt fyrirbæri á sínum kennsluferli. Ástæða þessa væri vafalaust sú að 
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lífsstíllinn væri orðin svo dýr að nemendur yrðu næstum að vinna með 

skólanum til að viðhalda lífsgæðunum sem að samfélagið gerir kröfu um. Hann 

taldi þetta hafa neikvæð áhrif á námið í grunnskólum, hann vildi ekki segja 

hvað teldist eðlilegt að vinna mikið en sagði: 

 
Þetta er fyrir mér alveg glænýtt. Það er helst út af því að lífsstíllinn er 

orðinn svo dýr. Foreldrar geta ekki keypt handa öllum börnunum sínum 

rándýra síma. Fyrir sex til sjö árum var það alger undantekning að 

krakkar í grunnskóla ynnu með skóla. Núna er þetta næstum regla frekar 

en undantekning, ég gæti trúað því að 50-60% ungmenna sem eru í 9.-

10.bekk séu með vinnu. Þau reyna nefnilega að vinna og stunda íþróttir 

með skóla. Skólinn verður oft undir í þessu öllu saman. Forgangsröðunin 

hefur breyst. Þau segja bara, „ég get ekki lært fyrir próf á fimmtudaginn 

því ég er að vinna“. Þetta er bara orðið svona. Þá segi ég þeim að það sé 

alveg hægt að komast yfir þetta allt saman með góðu  skipulagi, þannig 

svona afsakanir eru ekki teknar gildar hjá mér. 

 

 Það er athyglisvert að sjá þann mun á viðhorfum til þess tíma sem 

ungmennin eyða annarsvegar í atvinnuþátttöku og hins vegar íþróttaiðkunar. 

Bæði kennurum og foreldrum þótti eðlilegt að meiri tími færi í íþróttaiðkun 

heldur en atvinnuþátttöku. Það jafnvel þó að ljóst sé að heilmikill falinn tími 

er í íþróttaiðkuninni í formi undirbúnings og keppnisferða á meðan að 

vinnutími er fastur og oftast nær niðurnjörvaður.   

Tveir foreldrar töldu eðlilegt að íþróttir væru stundaðar í fimm til átta 

klukkustundir á viku fyrir afreksíþróttamenn en óneitanlega sker eitt foreldri 

sig þar úr og taldi 17 klukkustundir vera eðlilegt. Sami hópur taldi eðlilegt að 

atvinnuþátttaka ungmenna samhliða námi væri fimm til sex klukkustundir á 

viku en einu foreldri þótti atvinnuþátttaka ekki vera möguleg ef ungmennið 

ætlaði sér einnig að stunda íþróttir. Kennararnir í rannsókninni töldu að eðlilegt 

æfingaálag fyrir ungmenni væru sex til tíu klukkustundir á viku. Sami 

kennarahópur taldi að atvinnuþátttaka ungmenna samhliða skóla ætti ekki að 

vera meiri en sex til átta klukkustundir á viku.  

Atvinnuþátttöku ungmenna eru settar skorður með lögum um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi nr. 46/1980 en þar segir í 63.grein að ungmenni að 15 

ára aldri mega á starfstíma skóla eingöngu vinna tvær klukkustundir á dag eða 

12 klukkustundir á viku. Engar skorður eru aftur á móti á íþróttaiðkun barna á 

sama aldri, sem á oft á tíðum fer langt umfram þessi mörk með æfingum og 

keppnum. Þetta endurspeglast síðan í viðhorfum foreldra og kennara 

rannsóknarinnar sem finnst eðlilegt að mun meiri tími fari í íþróttaiðkun en 
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atvinnuþátttöku. Einnig er ástæða til að velta fyrir sér staðhæfingum kennara 

sem hafa áhyggjur af forgangsröðun barna og ungmenna sem iðulega virðast 

setja skólagöngu og nám aftar bæði íþróttum og atvinnuþátttöku.  

Rannsakandi komst ekki hjá því að leiða hugann að þeim ungmennum 

sem búa við lakari kjör, fjárhagslega. Hvernig skyldi þeim ganga að samræma 

nám, tómstundir og atvinnu? Í þeirra tilfelli er atvinnuþátttaka mögulega frekar 

nauðsyn heldur en aðferð til að uppfylla sífellt dýrari lífsgæði. Svo virðist vera 

sem að ungmenni frá tekjulægri heimilum eigi erfiðara með að stunda íþróttir 

á afreksstigi þegar horft er til þess æfingaálags og keppnisferða með tilheyrandi 

kostnaði sem þá er nauðsyn. 

Vinnusemi hefur verið talin til helstu dyggða í íslensku samfélagi. 

Atvinnuþátttaka íslenskra ungmenna er mikil enda telja margir að lífstíll þeirra 

krefjist það mikilla fármuna að slíkt sé nauðsyn. Í rannsókninni kom fram að 

sá sem æfði minnst vann næst mest en sá sem æfði mest vann ekki neitt enda 

má segja að æfingaálagið í því tilfelli jafngildi um 60% vinnuframlagi á viku. 

Hannes var sá sem vann mest með skólanum eða að meðaltali 22.5 

klukkustundir á viku. Hann sagði sjálfur að hann hefði ekki haft mikinn áhuga 

á námi í grunnskóla og verið með lítinn metnað. Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt fram á að vinna hlutastarf með skóla geti haft jákvæð áhrif á námsárangur. 

Hins vegar þegar einstaklingur er að vinna meira en 20 klukkustundir á viku 

þá sýna margar rannsóknir fram á neikvæð áhrif atvinnuþátttöku á 

námsárangur (Jeremy Staff o.fl., 2010, bls. 193; Lee og Orazem, 2010, bls. 30). 

Hannes virðist hafa minnstan metnað í námi og vinnur einnig mest. 

Hugleiðingar Steinberg (2014) styðja við þessar vangaveltur þar sem hann setti 

fram þá spurningu hvort að atvinna með skóla hafi neikvæð áhrif á 

námsárangur eða hvort að nemendur sem vinna með skóla hafa minni áhuga á 

náminu (Steinberg, 2014, bls. 227). Allir foreldrarnir nema foreldri Hannesar 

töldu að atvinnuþátttaka allt að fimm til sex klukkustundir á viku væri eðlilegt 

álag. Foreldri Hannesar taldi hins vegar að 13 klukkustunda vinnuvika fyrir 

ungmenni væri í fínu lagi, það gæti haft áhrif að barn þess er einnig að vinna 

mest af öllum ungmennunum í rannsókninni. Kennararnir töldu að sex til átta 

klukkustundir í atvinnu væri hámarkið.  

Áhugavert er að sami hópur taldi hæfilegt æfingaálag í íþróttum vera 

mun meira en atvinnuþátttaka. Ekki er síður athyglisvert að engin opinber 

viðmið eru til um það hversu mikið börn og ungmenni ættu að æfa íþrótt sína 

og hvenær komið er nóg af hinu góða. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 
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að viðmælendur voru almennt jákvæðari gagnvart meiri tíma eytt í íþróttaiðkun 

frekar en í atvinnuþátttöku.  

8.5 Skiptir samvinna máli? 

Til að koma ungu fólki til manns þarf samvinnu margra aðila eigi vel að 

takast til. Ungmenni sem eru í miklum íþróttum og jafnframt í skóla hafa ekki 

endilega mikinn tíma fyrir aðrar frístundir eða atvinnu. Það getur reynst 

nauðsynlegt að þau fái aðstoð við að skipuleggja sig svo að þau nái að uppfylla 

þær kröfur sem á þau eru lagt og þau gera til sín sjálf.  

Allir foreldrarnir sem þátt tóku í rannsókninni og tveir kennarar nefndu 

að það gæti haft jákvæð áhrif á hagsmuni ungmennanna ef samvinna milli 

þjálfara, foreldra og kennara myndi aukast. Í þessu sambandi sagði foreldri 

Þórs frá því að aukið álag í afreksþjálfun hefði lítið verið rætt formlega heldur 

hefði það bara þróast: 

 
Þessi afreksþjálfun! Það þarf að markaðssetja hana betur fyrir foreldra. 

Kynna foreldrum betur fyrir þeim hlutum sem börnin þeirra eru að fara 

gera, þ.e.a.s. æfa meira og að kröfurnar á þau séu að aukast. Þegar 

þjálfari heldur foreldrafundi þá talar hann aldrei um skólann. Krakkarnir 

þurfa oft að heyra það frá þjálfaranum. Það á að vera bundið saman, nám 

og íþróttir.  

 

 Kennari Maríu taldi mikilvægt að þjálfarar og kennarar myndu vinna í 

sameiningu að hagsmunum iðkendanna, aukin samskipti milli þessara hópa 

myndi hafa jákvæð áhrif. Hún nefnir í viðtali: 

 
Ég hef oft fengið „þjálfarinn minn sagði mér þetta“ frá nemendum, þá 

bakka ég eiginlega bara. Samvinna þyrfti að vera meiri, virðing fyrir 

hvort öðru [kennara og þjálfara] og við séum bæði að vinna að 

hagsmunum einstaklingsins. En oft fær maður það viðhorf að það komi 

manni bara ekkert við hvað þau gera út í bæ. Þetta er aðallega 

samskiptaleysi, ekki endilega að það sé ekki vilji fyrir hendi. Þetta er 

tímafrekt, en ég held að þetta gæti haft jákvæð áhrif á nemendurna. 

 

 Kennari Hannesar taldi að aukin samvinna þeirra fullorðnu einstaklinga 

sem mest koma að mótun ungmenna myndi hafa jákvæð áhrif fyrir þau þeirra 

sem stunda íþróttir. Hann taldi að sú samvinna ætti að byrja fyrst hjá 

íþróttafélögunum og þau ættu að koma í skólana og þannig hefja umræður um 
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hvernig væri hægt að auka samvinnu og hugsanlega ræða mikilvægi þess að 

hvílast og heildarálag. 

 Foreldri Ólafs nefndi að það hefði ríkt mikið tillitsleysi gagnvart því að 

hann stundaði tvær íþróttagreinar, sem gerði það að verkum að hann hætti í 

fótbolta. Þarna hefði aukinn samvinna og samræður milli aðila getað gert að 

verkum að hann hefði haldið áfram í báðum greinum: 

 
Honum langaði að standa sig vel í hvoru tveggja og sérstaklega tók ég 

eftir að það var ekki skilningur á því að hann væri að stunda aðra íþrótt 

með fótboltanum. Þetta var svo mikið árangursdrifið í fótboltanum, til 

að halda þér í A eða B liðinu þá verður þú að mæta þarna og þarna, og 

það er bara gerð krafa á það. T.d. yfir sumartímann fyrir nokkru þá fór 

Ólafur til útlanda í sumarbúðir í vetraríþróttinni sem hann æfir. Þá fann 

ég fyrir því að það var litið horn auga á það að hann hafi ákveðið að taka 

þetta fram yfir fótboltann. Hann er alveg hættur í fótboltanum núna. 

 

 Foreldri Þórs hafði svipaða sögu að segja: 

 
Það er mikil pressa, frá þjálfurum, liðsfélögum og klúbbnum að vera 

með á fullu. Þór prófaði aðra íþrótt í hálfan vetur þegar hann var 10-11 

ára og tók sér pásu frá annarri boltagreininni rétt á meðan. Um leið, þrátt 

fyrir að vera einn sterkasti einstaklingurinn í liðinu þá datt hann úr 

aðalliðinu í eingöngu út af því að hann var ekki að æfa á fullu. Annað 

hvort ertu með eða bara hættir. …hann var ekkert að fara hætta. Honum 

langaði bara að prófa eitthvað annað. Þjálfarar þurfa að passa sig að setja 

ekki afarkosti á krakkana. 11 ára gamalt barn á bara mega að gera það 

sem það vill.   

 

Rannsóknir hafa sýnt að sérhæfing fyrir kynþroska geti haft neikvæð 

áhrif á íþróttaiðkun ungmenna og meðal annars aukið slysatíðni, álag og valdið 

því að börn og ungmenni hætta fyrr í íþróttum en ella hefði orðið (Jayanthi, 

Pinkham, Dugas, Patrick og LaBella, 2013, bls. 255-256).  

Það er ljóst að krafa um sérhæfingu er mikil miðað við viðtölin hér að 

ofan. María sem er 17 ára gömul talar um að iðkendur í sinni íþróttagrein eru 

fyrr komin í afrekshóp og byrjaðir að æfa mjög stíft í kringum tíu ára aldur. 

Það getur verið mikilvægt að íþróttahreyfingin hvetji enn frekar til fjölbreyttari 

hreyfingar og styðji þannig við lýðheilsumarkmið landlæknisembættisins sem 

og stefnu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands um fjölbreytta hreyfingu og að 

börn séu hvött til að reyna ólíkar íþróttagreinar (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, e.d.; Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).  
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Mörg sveitarfélög notast við frístundastyrki til að aðstoða foreldra við 

að niðurgreiða æfingagjöld. Hve stór styrkurinn er, er mismunandi eftir 

sveitarfélögum. Grindavíkurbær tók upp  eitt ársgjald fyrir börn á aldrinum 6-

16 ára og mega þau iðka hvaða íþrótt sem er í boði í sveitarfélaginu án þess að  

foreldrar borgi aukalega. Þetta var gert til að reyna draga úr brottfalli úr 

íþróttum og hvetja börn og unglinga til að prófa mismunandi íþróttagreinar 

(Hrund Þórsdóttir, 2014). Það eru ýmsar leiðir sem sveitarfélögin geta farið en 

einnig eru íþróttaþjálfararnir mikilvægir til þess að hvetja til fjölbreytni.  

Íþróttaþjálfarar haft mikil áhrif þar sem þeir eru miklar fyrirmyndir fyrir 

börn og unglinga og eru oft áhrifameiri heldur en kennarar og foreldrar. 

Þjálfararnir geta haft mótandi áhrif á unga nemendur og því má færa fyrir því 

sannfærandi rök að enn meiri samvinna og samskipti milli allra sem koma að 

hverju ungmenni, kennarar, þjálfarar og foreldrar verði til góðs enda hafi allir 

þessir aðilar ávallt hagsmuni barnsins í fyrirrúmi. 

Það virðist vera ljóst í viðtölunum að viðmælendur töldu að bætt 

samvinna allra þeirra sem koma að málefnum hvers ungmennis yrði til góðs. 

Samskiptaleysi hefur orðið til þess að efnileg ungmenni hafa orðið að hætta í 

íþrótt sinni og eins hefur álag við afreksþjálfun komið meira á óvart en það 

hefði þurft að gera. Tveir af fjórum kennurunum töluðu um samskiptaleysi 

milli skólanna og íþróttahreyfingarinnar og að aukin samskipti gætu haft 

jákvæð áhrif fyrir ungmennin og árangur. Samt sem áður töldu þeir að 

samskiptin ættu að byrja frá íþróttafélögunum, ekki frá skólanum. Mikilvægt 

er að byrja þessa samræður til þess að auka skilning og finna leiðir til að 

minnka álagið sem mun skila sér í heilbrigðari ungmönnum.  

 Foreldrar átta sig ekki alltaf á því álagi sem bætt er ofan á ungmennin í 

afreksþjálfun með hækkandi aldri. Mikilvægt getur verið fyrir ungmennin að 

fá stuðning frá foreldrum og þá eiga íþróttafélögin að hvetja foreldra til að taka 

virkan þátt í íþróttastarfi barna sinna og gera þeim grein fyrir því að öll hjálp 

er vel þegin (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997, bls. 

13). 

Tillitsleysi virðist ríkja á milli íþróttafélaganna og skilningur á því að 

einhver vilji stunda aðra grein meðfram sinni aðalíþrótt er ekki fyrir hendi. 

Sérhæfing ungra barna virðist ekki alltaf vera til góðs en skilningur á því er 

ekki mikill innan íþróttahreyfingarinnar. Þjálfarar þurfa að gera sér grein fyrir 

því að þeir eru fyrirmyndir og því mikilvægur hlekkur í umhverfi barna og því 
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bera þeir ríka ábyrgð á þeirri samvinnu sem er nauðsynleg á milli heimilis, 

skóla og íþróttastarfsins. 
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9. Lokaorð 

Það hafa orðið miklar breytingar innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Börn 

og unglingar eru að sérhæfa sig fyrr í íþróttum og æfingaálagið eykst mikið 

þegar þau ná 12-14 ára aldri en þá bætast oft við morgunæfingar áður en skóli 

hefst. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að jákvæð áhrif 

íþróttaiðkunar og hreyfingar á námsárangur dvíni við mikið álag hjá börnum 

og unglingum. Einnig var reynt að fá svör við því hvort að  foreldrar og 

kennarar hefðu neikvæðara viðhorf gagnvart atvinnuþátttöku barna og 

unglinga heldur en til íþróttaþátttöku þeirra.  

Rannsóknin var byggð á viðtölum við 12 einstaklinga. Viðmælendur 

voru fjögur ungmenni sem öll voru undir 18 ára aldri, einnig var rætt við fjóra 

foreldra þessara ungmenna og fjóra kennara þeirra. Ungmennin voru öll undir 

miklu álagi vegna íþróttaiðkunar en mismiklu álagi vegna skóla, þar sem tveir 

viðmælendur voru í framhaldsskóla en hinir í grunnskóla.  

Niðurstöðurnar voru þær að helmingur ungmennanna sögðu að ef 

æfinga- og keppnisálagið myndi minnka þá myndi það hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra. Einnig kom fram að eingöngu helmingur ungmennanna 

var að fá þá hvíld sem er nauðsynleg og voru þau bæði í framhaldsskóla. 

Viðhorf foreldra og kennara voru mun jákvæðari gagnvart íþróttaiðkun heldur 

en atvinnuþátttöku. Foreldrum fannst eðlilegt að ungmennin væru að æfa um 

eða yfir  tíu klukkustundir á viku en þegar þau voru spurð út í hvað þeim þætti 

hæfilegt  að vinna með skóla þá var tíminn sem þau gáfu upp töluvert minni. 

Foreldrar hvetja yfirleitt börnin sín til að stunda íþróttir og getur þessi hvatning 

skipt miklu máli þegar kemur að áhuga barna. Mikilvægt er þó að foreldrar átti 

sig á því álagi sem fylgt getur íþróttaiðkun, sérstaklega þegar börnin eldast.  

Ungmenni eru snemma byrjuð að sérhæfa sig í íþróttum og æfa á 

afreksstigi margar klukkustundir á viku. Foreldrarnir og ungmennin töluðu öll 

um að álagið ykist mikið og hratt í kringum 13 ára aldur. Það er því mikilvægt 

að þjálfarar ræði við foreldra um þetta aukna álag sem börnin þeirra búa við 

þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sína að það getur haft neikvæð áhrif á 

námsárangur þeirra sem og þá hvíld sem er þeim svo nauðsynleg.   

Vinnan sem lögð hefur verið í þessa rannsókn hefur verið áhugaverð og 

skilningur rannsakanda aukist verulega á hreyfingu og íþróttaiðkun barna og 

ungmenna og þeim áhrifum og tengslum sem íþróttaiðkun þeirra getur haft á 

námsárangur.  
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Styrkleikar rannsóknarinnar eru helstir að  hún eykur skilning og 

þekkingu á æfingaálaginu og vinnunni sem krafist er af okkar yngsta 

íþróttafólki en lagðar hafa verið fram erfiðar en jafnframt áhugaverðar 

spurningar sem fróðlegt væri að kanna betur, t.d. hvort það eigi að vera til 

viðmið um hvað sé talin vera of mikil hreyfing fyrir ungmenni alveg eins og 

það eru til ráðleggingar um lágmarks viðmið hreyfingar barna og ungmenna.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru fyrst og fremst hversu lítið úrtakið er. 

Tólf eigindleg viðtöl geta gefið vísbendingar um ákveðna hluti og hvort það 

væri rétt að rannsaka einhverja þætti betur,  en ekki er hægt að alhæfa fyrir öll 

ungmenni sem stunda íþróttir með skóla út frá þessari rannsókn, til þess er 

úrtakið of lítið.    

Jákvæð áhrif íþróttaiðkunar á líkama og sál eru og munu alltaf vera til 

staðar en áhugavert er að kanna betur þau áhrif sem íþróttaiðkun getur haft hjá 

börnum og ungmennum þegar iðkendur eru komnir í afreksþjálfun og álagið 

hefur aukist til mikilla muna.  

Það er ósk rannsakanda að þessi rannsókn geti verið kveikjan að stærri 

og ítarlegri rannsóknum á þessu viðfangsefni. Vonandi nýtist rannsóknin 

öðrum, eins og til dæmis foreldrum og þeim aðilum sem koma að kennslu sem 

og íþróttaþjálfun barna og unglinga. Til þess að við getum betur áttað okkur á 

þeim áhrifum sem afreksþjálfun og mikið æfinga- og keppnisálag á unga 

einstaklinga getur haft. 

Menntun, hreyfing og íþróttaiðkun er mikilvæg í augum margra. 

Nauðsynlegt er að þessir þættir vinni saman til að styðja við jafnvægi í lífinu. 

Ungmenni sem eru undir miklu álagi vegna íþróttaiðkunar geta átt í 

erfiðleikum með samspil þessara þátta og því ber að rannsaka betur hvernig 

sporna megi við mögulegum neikvæðum áhrifum mikillar þjálfunar. Í þessu 

sambandi er rétt að muna að hver einstaklingur er einstakur og hefur 

mismunandi langarnir, þrár og væntingar en ekki síður mismunandi getu til að 

takast á við áskoranir sem skapast geta í lífi viðkomandi. Þess vegna ber ávallt 

að horfa til hvers einstaklings og aðstæðna hans þegar fjallað er um samspil 

íþróttaiðkunar og náms. Jafnframt væri afar gott ef til væru viðmið um æskilegt 

hámark íþróttaiðkunar sem hægt væri að hafa til hliðsjónar, þar sem rannsóknin 

gefur vísbendingar um að of mikið álag vegna íþróttaiðkunar geti haft neikvæð 

áhrif á námsárangur. 
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Fylgiskjal 1. Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Ég undirritaður er að ljúka meistaranámi í menntunarfræðum við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri og óska eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. Tilgangur þessa er að auka sýn á áhrif 

hreyfingar og íþróttaiðkunnar á námsárangur. Viðtalið mun taka um 25-40 

mínútur en það verður hljóðritað og eftir að það hefur verið afritað orðrétt 

verður upptökunni eytt. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og 

þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd sé þess óskað, þannig að ekki verður 

hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar.  Þér er frjálst að hætta þátttöku 

hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka 

ekki þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. 

Einnig er þér heimilt að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.  

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við mig 

eða leiðbeinanda minn.  

 

Virðingarfyllst  

Bjarni Rúnar Lárusson, meistaranemi við Háskólann á Akureyri i ́

menntunarfræðum.  

 

Netfang; bjarni16@gmail.com og farsími; 820-3164. 

 

Leiðbeinandi minn er Sonja Sif Jóhannsdóttir, kennari við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 
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Fylgiskjal 2. Viðtalsrammi fyrir ungmenni 

 

Spurningar: 

• Hvað ert þú gamall/gömul og í hvaða bekk ertu? 

• Hvað ertu lengi í skólanum að meðaltali á dag? 

• Hvaða íþrótt/ir ertu að iðka? 

• Hefur þú æft aðrar íþróttir? 

• Hvað hefur þú æft lengi þessa íþrótt/ir? 

• Ertu að æfa upp fyrir þig? Með fleirri en einum flokki í þinni íþrótt? (Ef á við) 

• Hvað ertu að æfa oft í viku? (klst. Á viku) 

• Hvað þætti þér eðlilegt æfingarálag fyrir nemanda sem er í 100% námi? Metið 

í klst á dag/viku 

• Hvað ertu að æfa margar klukkustundir á viku? Undirbúningur og niðurlag 

(sturta, teygjur) tekið með. Keppnisferðalög? 

• Hefur æfingarálagið ávallt verið svona mikið? 

• Hefur þú fundið fyrir ofálagi eða meiðslum vegna of þjálfunar? 

• Finnst þér þetta æfingar- og keppnisálag hafa einhver áhrif á námsárangur þinn? 

• Getur þú lýst einum virkum degi fyrir mér? 

• Hversu mikinn svefn færð þú? Finnst þér þú fá næga hvíld? 

• Ert þú að vinna með skóla? 

• Ef svo er, hversu margar klukkustundir á viku ertu að vinna? 

• Hvað þætti þér eðlilegt fyrir nemenda í 100% námi að vinna mikið á viku? Klst 

á viku. 

• Hvernig finnst þér þú standa þig í náminu? 

• Finnst þér þú hafa nægjan tíma til að stunda námið þitt af fullum krafti? 

• Hefur þú lent í því að þurfa velja á milli þess að mæta á æfingu eða læra heima? 

Ef svo er, hvað gerir þú þá? 

• Hvernig skipuleggur þú námið þitt? 

• Hvort kemur á undan, námið eða íþróttirnar? 

• Hvað ertu að nota mikinn tíma á dag í heimalærdóm eða verkefnavinnu fyrir 

skólann? 

• Ef þú værir ekki að æfa eins mikið heldur þú að námsárangur þinn væri betri? 

• Finnst þér að það ætti að vera samstarf/samvinna milli kennara/þjálfara og 

foreldra um nám ungmenna? 

• Eitthvað annað? 
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Fylgiskjal 3. Viðtalsrammi fyrir foreldra 

Spurningar: 

• Hvert er fæðingarárið þitt? 

• Hefur þú stundað íþróttir í gegnum tíðina?  Ef já, hvenær lauk þínum 

ferli og af hverju? 

• Hver er þín skoðun á íþróttaiðkun og námi? Jákvæð eða neikvæð? 

• Hvaða íþróttir hefur barnið þitt æft? 

• Hefur dóttir/sonur ykkar/þinn ávallt haft áhuga á íþróttum? 

• Finnst þér íþróttiðkun hafa áhrif á námsárangur nemenda? Ef á við, hvað 

þá helst? 

• Hefur æfingarálagið ávallt verið svona mikið? 

• Finnst ykkur þetta æfingarálag hafa áhrif á námsárangur *? 

• Hvað þætti þér eðlilegt æfingarálag fyrir nemanda sem er í 100% námi? 

Metið í klst á dag/viku 

• Hvort setur unglingurinn íþróttirnar eða skólann í 1.sæti? 

• Hvernig hefur * staðið sig námslega í gegnum árin? 

• Finnur þú fyrir því þegar nemendur eru í mikilli þjálfun? Þreyta, 

einbeitingarleysi, heimavinna? 

• Er barnið þitt að fá nægjan svefn eða hvíld til þess að stunda íþróttirnar 

og námið á fullu? 

• Hver er þín skoðun á atvinnuþátttöku nemenda með skóla? 

• Heldur þú að kennarar gefi barninu þínum einhvern slaka á náminu 

vegna auknu álagi íþrótta? 

• Hvað finnst þér vera eðlilegt að nemendur vinni mikið með skóla? Klst 

á dag/viku 

• Finnst þér atvinnuþátttaka nemenda hafa áhrif á námsárangur þeirra? 

• Finnst þér að það ætti að vera samstarf/samvinna milli kennara/þjálfara 

og foreldra um nám og íþróttaiðkun ungmenna? 
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Fylgiskjal 4. Viðtalsrammi fyrir kennara 

Spurningar: 

• Hvað hefur þú kennt lengi? 

• Hefur þú stundað íþróttir í gegnum tíðina? Ef já, hvenær lauk þínum 

íþróttaferli og af hverju? 

• Veistu hverjir eru að æfa íþróttir í þínum bekk? 

• Finnur þú fyrir því að þessir nemendur séu undir meira álagi en aðrir 

nemendur? 

• Hver er þín skoðun á íþróttaiðkun og námi? Jákvæð eða neikvæð? 

• Finnst þér íþróttiðkun hafa áhrif á námsárangur nemenda? Ef á við, hvað 

þá helst? 

• Hvað þætti þér eðlilegt æfingarálag fyrir nemanda sem er í 100% námi? 

Metið í klst á dag/viku? Mismunandi hjá grunnskóla nemendum og 

framhaldsskóla? 

• Finnur þú fyrir því þegar nemendur eru í mikilli þjálfun? Þreyta, 

einbeitingarleysi, heimavinna? 

• Finnst þér að þeir nemendur sem eru að stunda miklar íþróttir séu að fá 

nægjanlega hvíld? 

• Hefur þú þurft að ræða við nemenda áður um mikið álag vegna íþrótta 

og hvernig það hafði áhrif á námið? 

• Hver er þín skoðun á atvinnuþátttöku nemenda með skóla? 

• Eru margir af þínum nemendum sem vinna með skóla? 

• Hvað finnst þér vera eðlilegt að nemendur vinni mikið með skóla? Klst 

á dag/viku 

• Heldur þú að þú gefur nemendum sem æfa íþróttir aukin slaka á náminu 

sínu frekar en t.d. þeir nemendur sem vinna með skóla? 

• Finnst þér atvinnuþátttaka nemenda hafa áhrif á námsárangur þeirra? 

• Hvað finnst þér eðlilegur tími í skjánotkun á dag fyrir ungling? 


