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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda til náms í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt í framhaldsskólum. Einnig að kanna hvort tengsl eru milli viðhorfs eftir kyni 

eða reglubundinnar hreyfingar utan skóla.  

Rannsóknir sýna að viðhorf nemenda hefur tilhneigingu til að verða neikvætt til 

náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt í eldri bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla. 

Þá dregur úr hreyfingu ungmenna þegar þau byrja í framhaldsskóla og þau velja sér 

frekar viðfangsefni sem krefjast kyrrsetu.  

Þrettán framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu var boðin þátttaka. Sex skólar 

svöruðu og fimm samþykktu þátttöku. Alls tóku 151 nemandi þátt, 100 konur og 51 

karl. Allir nemendur voru á fjórða námsmisseri (fædd 1996) samkvæmt innra neti hvers 

skóla. 

Rannsóknin er byggð á megindlegri aðferðafræði þar sem spurningalista var skipt 

niður í þrjú þemu: Bakgrunnur, kennsluhættir og nálgun og mikilvægi námsins og 

framtíðargildi. Svarmöguleikar byggðust á fimm punkta Likert-kvarða.  

Marktækur munur var á viðhorfi karla og kvenna til félagslegs gildis náms í íþróttum, 

líkams- og heilsurækt þar sem tæp 64% karla sögðust vera sammála miðað við 43% 

kvenna <0,05. Ekki var marktækur munur á öðrum breytum, hvorki eftir kyni né 

skipulagðri hreyfingu. Mikill meirihluti þátttakenda taldi mikilvægt að geta valið milli 

viðfangsefna í kennslustundum (83%). Fáir sögðust vilja hlaupa úti (7%), meirihluti karla 

(65%) kaus íþróttaleiki (handbolta, knattspyrnu, blak o.fl.). Þeir sem ekki stunduðu 

hreyfingu utan skóla sögðust eingöngu vilja verklegt nám (63%) miðað við 41% þeirra 

sem stunda hreyfingu. Þá voru karlar jákvæðari (45%) gagnvart mikilvægi 

námsgreinarinnar og einnig voru jákvæð tengsl milli þess að telja námsefnið höfði vel til 

viðkomandi og upplifa námið einstaklingsmiðað <0,01. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að jákvætt viðhorf til námsgreinar í íþróttum, 

líkams- og heilsurækt hefur jákvæð áhrif á félagslega tengda þætti. Félagslegir þættir 

eins og góð samskipti, samvinna, virðing og vinátta geta síðan haft áhrif á sjálfsmynd og 

andlega líðan einstaklingsins. Einnig virðast karlar jávæðari gagnvart náminu en konur. 

Nám í íþróttum, líkams- og heilsurækt ætti að efla til mikilla muna í 

framhaldsskólum. Ávinningur í gegnum kennslustundir eflir ekki einungis líkamlega 

færni  nemenda, heldur einnig félagslega sem og andlega líðan og hæfni.  Kennsla þarf 
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að vera fagleg, fræðsluefnið innihaldsríkt og kennsluaðferðir viðeigandi til að skapa 

jákvæða reynslu af heilbrigðum lífsháttum sem fylgja nemendum til lífstíðar.  
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What creates a positive attitude towards sports and 
physical education?                                                         

Abstract 

 

The goal of this research is to study student attitudes toward classes in sports, fitness, 

and health in upper secondary schools. The study also looks at relationships between 

attitudes and gender or regularity of exercise outside school. 

Previous research shows that upper-level students in primary school tend to hold 

negative attitudes towards courses in sports, fitness, and health, as do secondary 

school students. There is a correlated decrease in physical activity in adolescents when 

they begin upper secondary school, where they choose to study subjects that are 

sedentary. 

Thirteen upper secondary schools in the capital area were invited to participate. Six 

schools responded and five agreed. A total of 151 students from five upper secondary 

schools in the capital area took part in the research 100 women and 51 men. They were 

all in the fourth form (born in 1996) according to internal school records. 

This quantitative study was carried out using a questionnaire divided into three 

parts: background, teaching methods and approaches, and the importance of the 

student’s studies and future values. Each question was answered using a five-point 

Likert scale. 

There was a significant difference between genders regarding the perceived social 

importance of the classes. Sixty-four percent of males said they agreed that the courses 

had social value, while only 43% of females responded this way, p <0.05. No other 

variables showed significant correlation with gender or involvement in sports outside 

school. The results show no difference in responses according to gender or whether the 

respondents was part of organized sports outside of school. A majority of students 

(83%) responded that having the ability to choose between activities in class was 

important. Only 7% of the students reported wanting to run. The majority of male 

respondents chose games such as handball, soccer, and volleyball. The students (63%) 

who reported not being in organized sports outside of school said they wanted 

technical education, as compared with 41% of students who reported being in 

organized sports outside of school. Men were more positive (45%) because of the 
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importance of the subject and there was also a positive link between counting the 

subject well and giving a personal experience, <0.01. 

These results indicate that courses in sports, fitness, and health can influence social 

factors. A positive attitude encourages increased social skills, that can then affect self-

esteem and mental health of the individual. Social factors such as good communication, 

collaboration, respect and friendship can then affect the individual's self-esteem and 

spiritual well-being. Men also seem more inferior to the study than women. 

Learning in sports, physical and physical education should be promoted in upper 

secondary schools. Learning benefits do not only increase the physical ability of 

students Schools need to be professional, educational material and meaningful 

teaching methods appropriate to create a positive experience of healthy lifestyles that 

accompany students for lifetime. 
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1 Inngangur  

Nú á dögum er offita og yfirþyngd meðal ungmenna vandamál á heimsvísu (World 

Health Organization, 2017) og á framhaldsskólaárunum er algengt að dragi verulega úr 

hreyfingu (Madonia, Cox og Zahl, 2014). Annað alvarlegt heilbrigðisvandamál sem 

umheimurinn þarf að takast á við er hreyfingarleysi (World Health Organization, 2017). 

Það vaknar því upp sú spurning hvernig hægt sé að vinna á sem áhrifaríkastan hátt gegn 

þessari þróun. Menntun og viðhorf ungmenna varðandi heilsusamlegan lífsstíl eru 

meðal forsenda þess að ná utan um slíkan vanda. Það er vel þekkt að lífshættir sem 

viðhafðir eru í æsku fylgja fólki til fullorðinsáranna.  

Miklar þjóðfélagslegar breytingar hafa átt sér stað undanfarna áratugi og margvísleg 

þróun á öllum sviðum samfélagsins, einnig í menntamálum. Hér á landi var 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) 

endurskoðuð frá grunni árið 2011 og nám í framhaldsskólum stytt úr fjórum árum í 

þrjú. Í kjölfarið upplifðu margir námsgreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt í erfiðari 

stöðu innan skólans. Æ fleiri spyrja hvort námsgreinin eigi að halda sér innan 

Aðalnámskrár framhaldsskólanna (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). Í 

kjölfarið hefur kennslustundum í íþróttum, líkams- og heilsurækt fækkað eða þær verið 

færðar til einkaaðila. Í ljósi þess er nauðsynlegt að færa rök fyrir tilverurétti 

námsgreinarinnar innan framhaldsskólanna og sýna fram á þann árangur og ávinning 

sem felst í náminu. Einnig er mikilvægt að leggja enn meiri áherslu á að námið sé einn 

af lykilþáttum í forvörnum og heilbrigði þjóðarinnar til framtíðar.  

Ný Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) 

veitir tækifæri til að móta nýjar kennsluaðferðir í íþróttum, líkams- og heilsurækt með 

áhrifaríkum nútíma verkefnum sem styðja við þroska á heilbrigðum og virkum lífsstíl. 

Þetta á við um kennsluaðferðir sem miða að sjálfstæðum vinnubrögðum og 

verkefnavinnu utan skólans. Nú til dags miðar kennslan að miklu leyti við kennslu í 

hefðbundnum íþróttahúsum en þó eru nokkrir skólar sem bjóða upp á ýmiss konar 

valmöguleika utan skóla. Það er því mikil áskorun að innleiða heildræna og þverfaglega 

hugsun í íþróttir, líkams- og heilsurækt innan skólans ásamt félags- og tómstundastarfi 

ungmenna utan skóla. 

Það vekur því upp spurningar um hvort ekki þurfi að endurskoða uppbyggingu á 

námi í íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum til að efla námið enn frekar. Í 

þeim breytingum sem átt hafa sér stað vaknar ennfremur upp sú spurning hvort viðhorf 
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nemenda til námsins hafi verið kannað. Engin rannsókn hefur verið framkvæmd á þessu 

sviði í framhaldsskólum hér á landi og fáar erlendis. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða þættir móta viðhorf 

nemenda til náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum. Undirmarkmiðin 

eru að skoða svör nemenda skipt eftir kyni og skipulagðri hreyfingu utan skóla. Einnig  

hvort fylgni sé milli viðhorfs og félagslegra þátta. 

Þessar upplýsingar geta hjálpað kennurum og skólastjórnendum að endurskoða 

uppbyggingu á námi í íþróttum, líkams- og heilsurækt svo hægt sé að efla árangur og 

áhuga ungmenna. Einnig geta þær aukið skilning og veitt innsýn í hvaða áhrifaþættir eru 

áhugahvetjandi fyrir þennan aldurshóp. 

 

1.1 Markmið  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað mótar viðhorf nemenda til náms í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum. Einnig er ætlunin að skoða hvað 

þættir geti mögulega haft áhrif á upplifun nemenda. 

 Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvert er viðhorf kynjanna til náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt í 

framhaldsskólum? 

 Hefur viðhorf til námsins tengsl við félagslega þætti? 
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2 Fræðilegur grunnur 

Margvíslegar breytingar og ólík aldursskeið hafa áhrif á líkamlega virkni einstaklinga. 

Unglingsárin eru ein af þessum aldursskeiðum. Þá dregur verulega úr hreyfingu sem 

krefst miðlungs og mikillar áreynslu, bæði hjá stúlkum og drengjum. Annað tímabil er 

síðan hjá ungmennum þegar þau útskrifast úr framhaldsskóla og byrja í háskóla eða 

öðru sérnámi. Til lengri tíma litið er líklegt að þessi áhrif dragi úr líkum hjá þessum 

einstaklingum á að stunda reglubundna líkams- og heilsurækt í framtíðinni (Madonia 

o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknar (Erlingur Birgir Richardsson, 2010) sem 

framkvæmd var hjá 18 ára framhaldsskólanemum sýnir að ungmenni í framhaldsskóla 

hreyfa sig lítið og hátt hlutfall þeirra er í ofþyngd. Niðurstöður Sigurbjörns Árna 

Arngrímssonar o.fl. (2012) sýna að þessi nemendahópur þarf aukna hreyfingu til að 

vega upp á móti daglegri kyrrsetu sem er ríkjandi í þeirra lífsstíl (Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Erlingur Birgir Richardsson, Kári Jónsson og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 

2012). Margir stunda aldrei eða sjaldan skipulagða hreyfingu utan skólatíma (Rikard og 

Banville, 2006; Bibik, Goodwin og Orsega-Smith, 2008) og íslensk rannsókn byggð á 

atgervi ungra Íslendinga sýnir að hreyfing hjá þessum aldurshópi er álíka og hjá fólki um 

áttrætt (Sigurbjörn o.fl., 2012). Niðurstöðurnar sýndu einnig að ungmenni hreyfa sig 

50% minna nú á dögum en fyrir átta árum og þrek þeirra mælist 20% minna. Fleiri 

einstaklingar eru skilgreindir of þungir og hafa erlendar rannsóknir einnig sýnt fram á 

sömu þróun (Hohepa, Schofield, Kolt og Gregory, 2006;  Eisenmann, 2006). Samkvæmt 

rannsókn Kára Jónssonar (2008) mælist þrek ungmenna lítið ásamt heildarhreyfingu og 

íþróttaiðkun. Kári bendir á að þeir einstaklingar sem mælast með litla hreyfingu séu 

líklegri til að nota áfengi og tóbak, sem einnig getur haft áhrif á námsárangur, því sé 

æskilegt að skoða ýmsa þætti varðandi heilsu þeirra og heilbrigðishegðun. Rannsókn 

Sigurbjörns o.fl. (2012) sýnir að aðeins þriðjungur framhaldsskólanema stundar 

ráðlagða daglega hreyfingu (Lýðheilsustöð, 2008) og holdafar ungmenna er ekki gott, 

en þrekið mælist ágætt.  

Margþættar breytingar verða á lífsstíl ungmenna þegar þau skipta úr grunnskóla yfir 

í framhaldsskóla og mikið brottfall er úr skipulagðri íþróttaþjálfun (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2011). Skólarnir gegna lykilhlutverki í heilsueflingu og forvörnum 

ungmenna og til að sporna gegn þessari þróun er æskilegt að leggja aukna áherslu á 

íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum (Jenkinson og Benson, 2010). Á 

unglingastigi og í framhaldsskólum hefur viðhorf til íþrótta, líkams- og heilsuræktar 

tilhneigingu til að þróast á neikvæðan hátt, sérstaklega hjá eldri nemendum 
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(Kretschmann, 2014). Viðhorf einstaklinga til heilsueflandi hegðunar er grunnur að 

heilsueflandi lífsstíl og því ætti að leggja áherslu á að skapa jákvætt viðhorf fyrir þennan 

aldurshóp (Biddle og Mutrie, 2008; Lazarević,o.fl., 2015). Með því að horfa heildrænt á 

heilsurækt ungmenna og hafa tómstundir og menntun í huga er hægt að ná til hópsins 

á auðveldan hátt (Naylor og McKay, 2009). Þá er bent á að íþróttahreyfingin og 

framhaldsskólarnir gætu starfað meira saman til að hvetja ungt fólk til að stunda meiri 

hreyfingu (Frosti Sigurðarson, 2012; Lazerević o.fl., 2015). Hér á landi hafa nokkrir 

framhaldsskólar komið til móts við nemendur sem eru í keppnisíþróttum innan 

íþróttafélaganna og í landsliðum (Kvennaskólinn í Reykjavík, 2017; Menntaskólinn í 

Reykjavík, e.d.; Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, 2017; Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, 

2017). Þá hafa nokkrir skólar boðið upp á íþróttir, líkams- og heilsurækt á 

líkamsræktarstöðvum, að hjóla í skólann og útivistaráfanga (Framhaldsskólinn í 

Mosfellsbæ, e.d., Borgarholtsskóli, e.d., Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d.).  

Námsgreinin er lifandi fag og áhersla á nútíma verkefni sem styðja við þroska á 

heilsusamlegum og virkum lífsstíl nemanda í framtíðinni gæti reynst árangursrík. Margir 

möguleikar eru fyrir hendi til að nýta tæknina til kennslu og tengja hreyfingu heildrænt 

inn í allt skólastarf ásamt samfélagslegum verkefnum og samstarfi við nærsamfélagið 

(Edginton, Chin og Bronikowski, 2011; Lazerević o.fl., 2015). 

Íþróttir, líkams- og heilsurækt sem námsgrein hefur átt undir högg að sækja í 

menntakerfinu (Írena Óskarsdóttir, 2017). Síðastliðna áratugi hefur kennslan þróast frá 

almennri hæfni í íþróttum og íþróttagreinum í víðtækari áherslu á heilsueflandi líkams- 

og heilsurækt til framtíðar (Menntamálaráðuneytið, 1999; Bibik o.fl., 2008; Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012). Þrátt fyrir það hefur dregið úr framboði á 

námsgreininni, kennslustundum verið fækkað og erlendis hefur hún einfaldlega verið 

fjarlægð úr skólanámskrá (Scantling, Strand, Lackey og MacAleese, 1995; Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012). Það er augljóst að það reynir á mikilvægi hennar um 

allan heim. Það vantar því miður árangursmælingar sem geta stutt við mikilvægi 

námsins í framhaldsskólum fyrir þroska námsmanna og má líta á það sem áskorun fyrir 

íþrótta- og heilsufræðinga (Scantling o.fl., 1995; Edginton o.fl., 2011). 
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2.1 Aðalnámskrá framhaldsskóla  

Í núgildandi Aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) 

og grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2015) er einn af grunnþáttum 

menntunar heilbrigði og velferð. Undir þeim lið er ítarlega gerð grein fyrir hvernig 

heilbrigði á að fléttast inn í skólastarfið og stuðla að velferð og vellíðan. Þar kemur 

meðal annars fram að markvisst skuli hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum 

skólastarfsins. Helstu þættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru jákvæð sjálfsmynd, 

hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipi, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og 

skilningur á eigin tilfinningum og annarra. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015). Eitt af markmiðum skólans er að auka þekkingu barna og ungmenna um hvað 

felst í heilsutengdum forvörnum og auka þannig ábyrgð þeirra og meðvitund um eigið 

heilbrigði. Það er vel þekkt að hreyfing og almenn heilsurækt gegnir mikilvægu hlutverki 

í forvörnum. Fagleg kennsla í íþróttum, líkams- og heilsurækt veitir öllum ungmennum 

tækifæri til að fá reynslu sem hvetur þau til sjálfstæðrar iðkunar til lengri tíma 

(Masurier og Corbin, 2006; Lazerević, o.fl., 2015; Eraslan, 2015). Krafa nútímans er að 

einstaklingar öðlist þekkingu, hæfni og getu í almennri líkams- og heilsurækt og beri 

ábyrgð á eigin heilsu. Aðlögun námsefnis er því nauðsynleg og aukin hvatning til að 

þroska eiginleika sem efla velferð og framtakssemi í framtíðinni (Wallhead og 

Buckworth, 2004).  

Yfirvöld hafa markvisst lagt fram grundvallarkröfur og viðmið um menntun barna og 

unglinga í námi á öllum námsstigum. Lögð er áhersla á læsi í öllum kjarnagreinum 

námsins (Bibik o.fl., 2008; Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). Nám í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt á framhaldsskólastigi hér á landi hefur ekki skýr 

mælanleg viðmið enn sem komið er. National Association for sport and physical 

education (SHAPE America, 2013) skilgreinir lokamarkmið námsins þannig að 

einstaklingur hafi þekkingu, færni og persónulega hæfni til að ástunda ævilangt 

heilsusamlega líkams- og heilsurækt. Leitast er við að hafa áhrif á að ungt fólk fari að 

iðka heilsusamlegan og virkan lífsstíl. Við frekari þróun viðmiða í nýrri námskrá er lögð 

áhersla á að íþróttir, líkams- og heilsurækt beri með sér jákvætt og hvetjandi viðhorf til 

heilbrigðrar hreyfingar, sem er eitt af lykilatriðum í heilsueflingu og velferð 

einstaklingsins. Grunnþættir menntunar eiga að stuðla að því að ungmenni byggi sig 

upp andlega og líkamlega og læri að vinna með öðrum. Eitt af markmiðum er að efla á 

markvissan og fjölbreyttan hátt líkamshreysti og þrek, ásamt tækifærum til að velja sér 

líkams- eða heilsurækt við hæfi og þjálfa undirstöðuatriði almennrar líkamsbeitingar 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). 
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2.2 Mikilvægi og framtíðargildi námsins 

Síðustu áratugi hafa verið margvíslegar breytingar á lögum (2008) hjá ríki og 

sveitarfélögum varðandi nám í íþróttum, líkams- og heilsurækt. Þróunin hefur verið að 

takmarka fjölda kennslustunda í hverri viku sem ætlað er að uppfylla ákveðinn 

einingafjölda samkvæmt tilmælum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2016). 

Skólarnir fá síðan úthlutað ákveðnu fjármagni til að bjóða upp á viðeigandi nám 

(Ríkisendurskoðun, e.d.). Mitchell og Earls (1987) benda á að upplifun nemenda og 

almennings á verðmæligildi menntunar í íþróttum, líkams- og heilsurækt gæti haft áhrif 

á þessar ákvarðanir stjórnenda (í Tannehill, Romar og O’Sullivan, 1994). Íþróttir, líkams- 

og heilsurækt höfðar vel til fólks í nútímasamfélagi og til að hafa áhrif á jákvætt viðhorf 

þurfa íþrótta- og heilsufræðingar að taka að sér ábyrgt hlutverk í að efla námsgreinina 

og koma henni á framfæri til nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda (Tannehill, o.fl. 

1994). Viðhorf nemenda til náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt hefur líka mikil áhrif 

á þátttöku í íþróttum og heilsurækt utan skólatíma (Lazarević, o.fl., 2015). 

Unglingsárin geta verð misjöfn upplifun fyrir hvern og einn einstakling. Sá tími getur 

verið erfiður fyrir marga og einkennst af örum líkamlegum og félagslegum þroska. Því 

þarf að miða við að nám í íþróttum, líkams- og heilsurækt leggi grunn að reglulegri 

heilsurækt nemenda á eigin forsendum til framtíðar (Tannehill o.fl., 1994).  

Skilningur á hagnýti og mikilvægi námsins getur haft áhrif á áhuga og virkni 

nemenda (Kretschmann, 2014). Ef nemendur telja námið ekki verðmætt og að það hafi 

ekki framtíðargildi getur það haft neikvæð áhrif á þátttöku í kennslustundum (Carlson, 

1995; Bibik o.fl., 2008). Þetta gæti verið eitt af lykilatriðum varðandi upplifun og viðhorf 

nemenda til viðfangsefna námsins. Carlson (1995) bendir á að nemendur líta oft ekki á 

námsgreinina sem ávinning til framtíðar og að þekkingin muni ekki nýtast þeim seinna á 

lífsleiðinni eða hafa nokkra þýðingu. Hún telur að framsetning á námsefninu sé 

mikilvægur áhrifaþáttur ásamt tilfinningum nemenda (Carlson, 1995; Jenkinson og 

Benson, 2010). Mikilvægt er að framkvæma verkefni með skýr markmið í huga og 

ákveðnum reglum til að nemendur geti nálgast þau á jákvæðan hátt. Þá þarf að miða 

skilning nemenda á námsefninu við þeirra veruleika til að ná sem bestum árangri (Bibik 

o.fl., 2008).  

Námskrá og áfangalýsingar í íþróttum,líkams- og heilsurækt eiga að endurspegla 

þarfir og áhuga allra ungmenna og trygga að bæði kyn fái tækifæri til að ná árangri í 

hreyfifærni og efla trú á eigin getu (Tannehill og Zakrajsek, 1993). Rannsóknir benda á 

að ungmenni eru líklegri til að taka þátt í hreyfingu ef þeim finnst hún „skemmtileg“ og 

mætir þörfum þeirra og áhuga (Avery og Lumpkin, 1987; Kretschmann, 2014). Einnig 
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þarf að skoða áfanga með kennslufræði í huga og félagsleg tengd markmið þar sem 

sjálfsskoðun og sjálfsvitund er höfð að leiðarljósi (Eraslan, 2015). 

Jákvæð upplifun í náminu er líklegri til að hvetja ungmenni til að stunda reglulega 

hreyfingu og almenna líkams- og heilsurækt í framtíðinni (Cardinal, Yan og Cardinal, 

2013; Madonia o.fl., 2014). Það þarf þó einnig að hvetja íþróttafræðinga til að taka mið 

af þeirri hvatningu sem felst í því fyrir nemendur að taka þátt í kennslustundum með 

því að efla leik og ánægju án þess að það komi niður á meginþema námsins. Betri 

árangur í líkamsrækt og aukinn áhugi til að stunda og viðhalda heilbrigðum lífsstíl ætti 

alltaf að vera mikilvægasti þáttur námsins.   

Nú til dags er litið á menntun sem fjárfestingu einstaklingsins og samfélagsins. Til 

dæmis verðleggur stjórnsýslan skóla og skólagöngu hvers nemanda (Graham, 1995, 

Ríkisendurskoðun.e.d.). Verkefni skólanna er að uppfylla lokamarkmið námsins og að 

nemendur útskrifist með fullnægjandi námsárangur. Graham (1995) telur það geta 

verið áhugavert að skoða nemendur út frá þessu sjónarhorni og þá sérstaklega til að 

meta gæði námsins. Til að hlera skoðanir nemenda um nám og skólagöngu eru 

viðhorfskannanir árangursríkasta aðferðin (Greining fræðsluþarfa í símenntun, e.d.) en 

kennslukannanir gefa einnig ákveðna vísbendingu um viðhorf nemenda til námsgreina 

(Háskóli Íslands, e.d.). Þá bendir Graham (1995) á að mikilvægt sé að meta hvort 

viðfangsefni námsgreinarinnar fullnægi þörfum nemenda eða hvort þeir leiti annað. Hér 

nefnir hann dæmi eins og líkamsræktarstöðvar, dansskóla og íþróttafélög. Rétt eins og í 

öðrum rekstri, þar sem stöðugt er verið að kanna viðhorf viðskiptavina til þjónustu eða 

framleiðslu, ættu námsgreinar að gera slíkt hið sama til að uppfylla þarfir ungmenna í 

framhaldsskólum (Graham, 1995).  

2.3 Viðhorf og rödd nemenda 

Rikard og Banville (2006) skilgreindu að viðhorf mótaðist af trú sem fólk hefði á sig 

sjálft, aðra og hluti. Það mótaði hegðunina á fjölbreyttan hátt og gæti skapað jákvæða 

eða neikvæða skoðun á athöfnum, markmiðum og seiglu til að halda áfram (Rikard og 

Banville, 2006). Fishbein og Ajzen (1975) benda á að tveir þættir skýri ferlið frá 

ætlunum og væntingum til framkvæmdar hjá hverjum og einum. Þessir þættir eru: 

Viðhorf til ákveðinnar hegðunar (jákvætt/neikvætt) og viðhorf jafningja, ættingja og 

foreldra.  

Viðhorf nemenda er mikilvægt í þróun menntunar samkvæmt Groves og Welsh 

(2010). Þeir skoðuðu hvað væri eftirsóknarvert í námi fyrir nemendur og reynslu þeirra 

af skólasamfélaginu. Með því vildu þeir gefa nemendum tækifæri til að lýsa öflugum og 
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árangursríkum aðferðum til náms og einnig hvetja kennara til að hlusta á raddir 

nemenda. Þegar ráðist er í úrbætur til að efla námsárangur nemenda gegna hugmyndir 

þeirra varðandi skólastarfið lykilhlutverki. Niðurstöður Groves and Welsh (2010) sýndu 

að grunnskólanemar á elsta stigi hafa vel mótaðar hugmyndir um eigið nám og 

skólagöngu þegar þeim er gefið tækifæri til að tjá sig.  

Ef skólar taka áskorun um umbætur í skólastarfi alvarlega, bæði varðandi kennslu og 

nám, ætti reynsla nemenda af skólastarfinu og kennsluháttum að vera tekin alvarlega 

og til skoðunar (Hiebert, Gallimore og Stigler, 2002). Með því að hlusta eftir viðhorfi og 

hugmyndum er hugsanlega hægt að bæta skipulag kennslu og viðfangsefna. Einnig 

getur það hvatt til uppbyggingar á skólamenningu sem miðar að félagslegu og 

námsvænu umhverfi auk frekari tækniþróunar (Eraslan, 2015). Allt eru þetta þættir í 

skólastarfinu sem eru á valdi kennara og stjórnenda en ekki nemenda. 

Heimur ungmenna er frábrugðinn þeim sem foreldrar þeirra ólust upp í. Samfélagið 

er nýfarið að skilja og þekkja eðli breytinganna og greina áhrifin sem þær hafa haft á 

daglegt líf (Hiebert o.fl., 2002). Skólakerfið leitast sífellt við að miða starfið að þessu 

breytta umhverfi. Nú á dögum leggja skólar áherslu á heildrænan þroska einstaklingsins 

auk þess að miðla og skapa þekkingu. Skipulag námsins hefur verið að þróastu  í 

nemendamiðað nám. Slíkar breytingar fela í sér að ákvörðunartaka er ekki lengur án 

aðkomu nemenda. Þá gilda ekki lengur þær vinnureglur að fullorðnir hafi lokaorðið. 

Með því að hlusta á þarfir og væntingar ungmenna er hægt að bjóða upp á viðeigandi 

verkfæri innan skólanna sem efla hæfni og árangur nemenda til að takast á við 

áskoranir í nútímasamfélagi (Education Evolving, 2005).  

Staðreyndin er að raddir nemenda verða sífellt háværari og áhrifameiri. Þegar 

kemur að samtali um þarfir og væntingar nemenda varðandi nám og skólagöngu hefur 

viðhorf þeirra verið vanmetið og oft litið fram hjá því (Groves og Welsh, 2010). Fullan 

(2007) fjallar um viðhorf nemenda til skólakerfisins í bók sinni um menntaþróun. Hann 

bendir á mikilvægi þess að hlusta á nemendur og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á 

sitt eigið nám. Lítil þróun hefur átt sér stað á þessu sviði í skólakerfinu. Fullan (2007) 

rannsakaði upplifun nemenda í 46 skólum í Bandaríkjunum og komst að því að minna 

en helmingi nemenda fannst kennarinn hafa skilning á þeirra sjónarmiðum. Minna en 

20% sögðu að kennarinn leitaði eftir þeirra viðhorfi varðandi námsefni eða framkvæmd 

viðfangsefna. Stórum hluta nemenda fannst kennslustundirnar leiðinlegar, 27% 

nemenda gerðu athugasemd um skólann, 70% upplifðu kennsluna á neikvæðan hátt á 

meðan 30% litu á hana sem jákvæða reynslu. Hann bendir einnig á að valddreifing hafi 

hvetjandi áhrif á nemendur og auki ábyrgð þeirra á náminu. Skýrslan Listening to 
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stundent voice (Education Evolving, 2005) undirstrikar að ein leið henti ekki öllum í 

menntun og væntingar nemenda miða að því að kerfið aðlagist þeim. Nemendur vilja 

taka þátt í ákvörðunartöku innan kennslustofunnar. Áhrifamáttur þeirra hefur verið lítill 

þegar námsval er annars vegar. Slíka þátttöku telja nemendur áhugavekjandi og veita 

ánægju og gleði. Þeir eru þakklátir þegar kennarar hlusta á þá og hefur það mikið gildi 

fyrir námið og skólagönguna. Kennarar veita of sjaldan þessi tækifæri. Nemendur 

einfaldlega vinna undir þessum kringumstæðum og telja sig ekki geta haft áhrif á þær. 

Nemendur hafa sterkar skoðanir um þennan þátt og telja hann afar mikilvægan í sínu 

námi (Groves og Welsh, 2010).  

2.4 Mikilvægi hreyfingar og viðhorf til íþrótta, líkams- og heilsuræktar 

Á öllum aldursskeiðum er hreyfing þekkt sem mikilvægur þáttur í heildrænni heilsurækt 

og forvörnum lífsstílssjúkdóma. Hreyfingarleysi er ríkjandi meðal ungmenna um allan 

heim og þau velja sér viðfangsefni sem krefjast kyrrsetu (Jenkinson og Benson, 2010). 

Það er því mikilvægt að þróun námsáfanga sé unnin í samstarfi við þennan aldurshóp og 

getur slík samvinna haft jákvæð áhrif á betri árangur í baráttu við hreyfingarleysi. Einnig 

er það tækifæri til frekari heilsueflandi aðgerða til að draga úr kyrrsetu í framtíðinni 

(Hohepa o.fl., 2006). Ungmenni eru kynslóð framtíðarinnar sem þarf að afla sér 

þekkingar og reynslu varðandi heilsueflandi lífsmáta til að efla enn frekar forvarnir nú 

og í framtíðinni (Bibik o.fl., 2008). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi til íþrótta, líkams- og heilsuræktar á 

mismunandi skólastigum, en fáar á framhaldsskólastiginu. Carlson (1995) rannsakaði 

hvaða þættir höfðu áhrif á viðhorf nemenda til námsgreinarinnar og tengsl viðhorfs og 

hegðunar í kennslustundum. Niðurstöður hennar bentu til að margir þættir hefðu áhrif 

á þessa þróun eins og bakgrunnur, uppruni og menning (kynferði, fyrirmyndir og hæfni 

til að aðgreina líkama og sál), félagsleg staða (fjölskylda, fjölmiðlar, almenn íþróttaiðkun 

og önnur heilsurækt, fræðileg þekking og jafningjar) og skólinn (kennarar, nemendur, 

starfsfólk). Allir þessir þættir gætu haft mikið að segja við myndun viðhorfs nemenda. 

Þessa þætti bendir Kretschmann (2014) einnig á í grein sinni um viðhorf nemenda til 

námsins. Carlson (1995) rannsakaði einnig neikvæða upplifun nemenda á náminu. Þar 

kom fram að neikvæðir nemendur töldu námið ekki hafa mikið framtíðargildi. Þeir 

upplifðu mikið áhrifaleysi varðandi náms- og viðfangsefni í kennslustundum sem síðan 

leiddi til vanlíðunar. Þetta er sambærilegt við niðurstöður Aicinena (1991) sem ályktaði 

að kennarar ættu að hvetja nemendur til ákvarðanatöku í kennslustundum og þannig 

hafa áhrif á jákvæða upplifun þeirra af náminu. Carlson (1995) benti einnig á að 
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nemendur sem ekki voru með góða hreyfifærni upplifðu sig einangraða frá hópnum þar 

sem þeir voru ekki virkir þátttakendur í kennslustundum og þeir liðu fyrir vanmátt sinn. 

Rannsókn Tannenhill o.fl. (1994) sýndi að nemendur með neikvætt viðhorf fundu fyrir 

vanlíðan og óöryggi í að læra nýjar æfingar, tóku lítinn þátt í viðfangsefnum námsins 

eða fundu leiðir til að forðast vandræði við kennarann. Enginn munur var á milli 

kynjanna.  

Ólíkt öðrum námsgreinum byggist kennsla í íþróttum á hreyfingu sem ætti að vera 

aðlaðandi fyrir ungmenni bæði á einstaklingsgrundvelli og í hóp. Einhverjir upplifa þó 

sinnuleysi sem kemur mörgum á óvart þar sem viðfangsefnin eru lífleg, t.a.m. íþróttir, 

leikir og hreyfing í fjölbreyttu formi. Þessi viðfangsefni eru mikilvægur þáttur í daglegu 

lífi margra barna og ungmenna. Með það í huga hafa rannsóknaraðilar bent á að um 

20% barna njóta þess ekki að taka þátt í kennslustundum. Það eru sífellt fleiri 

vísbendingar sem benda til að nemendur upplifi ekki námsgreinina sem áhugaverða og 

mikilvæga (Tinning og Fitzclarence, 1992; Bibik o.fl., 2008).  

Þróun á jákvæðu viðhorfi til náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt getur verið 

langsótt en eftirsóknarvert markmið í kennslu. Engin ein rannsókn hefur reynt né getað 

skilgreint hvað veldur þessu neikvæða eða jákvæða viðhorfi. Í rannsókn Figley frá 1985 

var reynt að skilgreina þá þætti í náminu sem nemendum þóttu áhugahvetjandi eða 

letjandi og hugsanlega hvaða mótaði viðhorf þeirra til náms í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt. Lagt var upp með að skilgreina þá þætti námsins sem nemendur töldu vera 

„kveikju“ eða „slokknun“ á áhugahvöt í náminu. Nemendur skiptu viðfangsefnum niður 

og voru þau síðan flokkuð í fimm megin þemu: a) kennari, b) námsefni/skólanámskrá c) 

bekkjarandi, d) hegðun jafningja og e) sjálfsmynd nemenda. Niðurstöður sýndu að 

kennarinn og námsefnið væru mikilvægasti áhrifavaldurinn á upplifun nemenda 

(Kretschmann, 2014). Luke og Sinclair (1991) rannsökuðu einnig mögulega áhrifaþætti 

varðandi viðhorf ungmenna til náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt. Í rannsókn þeirra 

voru einnig fimm meginþættir sem höfðu áhrif. Þar var bent á að kennarar gætu haft 

áhrif og stjórnað þessum þáttum, en þeir eru: Námsefnið, eigin hegðun, bekkjarandinn, 

sjálfsmynd nemenda og kennsluaðferðir. Fleiri rannsóknir hafa síðan komist að sömu 

niðurstöðum (Luke og Sinclair, 1991; Tannehill o.fl., 1994; Kretschmann, 2014). Þessar 

rannsóknir benda til að það séu margir þættir sem kennarar geti haft stjórn á og séu 

lykilatriði varðandi mótun viðhorfs til námsgreinarinnar. 
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2.5 Áhugahvatning, námsviðmið og námsefni 

Upplifun nemenda á námsefninu hefur ekki fengið mikla athygli menntunarfræðinga í 

umræðunni um nám í íþróttum og hvað nemendur sækjast eftir í náminu (Graham, 

1995). Námsefnið hefur mikil áhrif á áhuga og árangur nemenda en það er mikilvægt á 

unglingsárunum (Bibik o.fl., 2008). 

Rikjards og Banville, (2006) benti á að raddir nemenda ættu eindregið að hljóma við 

val á námsefni. Þá væri boðið upp á viðfangsefni sem væru viðeigandi og áhugi og 

þátttaka myndi aukast. Þegar viðhorf nemenda er virt af kennara á sér stað samvinna 

sem felur í sér jákvæða upplifun af náminu og hvatningu til iðkunar á heilsueflandi 

lífsstíl. Rikjards (2006) benti einnig á að lögð væri áhersla á að nemendur lærðu nýjar 

hreyfingar og æfingar sem efldu eingöngu hæfni í kennslustundum. Tilgangur og 

markmið utan skólans væru því ekki skýr. Miða ætti viðfangsefnin frekar að getustigi 

nemenda og að þau væru viðeigandi áskorun fyrir allan nemendahópinn. Með því að 

bjóða upp á námsefni sem hvetur til jákvæðrar upplifunar taldi Rikjards (2006) að hægt 

væri að hafa áhrif á viðhorf nemenda. Fygley (1985) dró þá ályktun að nauðsynlegt væri 

að kanna og afla upplýsinga á þessu sviði til að þróa jákvætt viðhorf til námsins 

markvisst, bæði fyrir íþróttafræðinga og þá sem tengjast menntun íþróttafræðinga. 

Almennt markmið væri að skapa jákvætt viðhorf gagnvart hreyfingu og almennri 

heilsurækt (Figley, 1985). Því miður eru ekki til margar rannsóknir sem styðja að þessu 

markmiði sé náð og að nemendur útskrifist með þekkingu, leikni og hæfni sem nýtist 

þeim til framtíðar.  

Nemendur hafa sjálfstæðar skoðanir um hvað styður eða hindrar þá í námi og 

skólagöngu. Þeir þurfa því að fá tækifæri til að koma þeirri sýn á framfæri. Nám í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt getur orðið eftirsóknarvert ef það er árangurshvetjandi 

og þátttaka hefur merkingu fyrir nemandann. Það eflir þroska einstaklingsins og kveikir 

enn frekari áhuga fyrir námsefninu. Einnig er talið að fjölbreytt námsval geti haft 

jákvæð áhrif á áhugahvöt nemenda og metnað (Saul, 2005; Blanchard, Mask, Vallerand, 

de la Sablonnière og Provencher, 2007).  

Bent hefur verið á að nemendur séu ekki meðvitaðir um ábyrgð á eigin námi 

(Jenkinson og Benson, 2010). Með aukinni ábyrgð er líklegra að áhugi til að ná árangri 

og til frekari þátttöku eflist (Education Evolving, 2005). Nemendur telja samband sitt við 

kennara og foreldra hafa mikil áhrif á nám og skólagöngu. Jákvætt samband við kennara 

og viðeigandi athygli er mikil hvatning. Því miður hafa kennarar og stjórnendur þó 

tilhneigingu til að stjórna án aðkomu nemenda (Education Evolving, 2005). Slíkur 

stjórnunarstíll gæti endurspeglað ákveðinn ótta við nemendur og þeirra viðhorf til 
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skólastarfsins auk eigin efasemda um að skólinn uppfylli þarfir námsmanna. Til að koma 

í veg fyrir þennan ótta er nauðsynlegt fyrir kennara, nemendur og stjórnendur að vinna 

saman að úrbótum á regluverki skólans og innan námsgreina. Einnig er þekkt að 

kennarar noti of einhæfar kennsluaðferðir og sníði þær ekki nægilega vel að þörfum 

nemenda. Finna þarf rót vandans og takast á við hann (Fullan, 2007). Rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á kennsluaðferðum kennara sýna að þeir nota oft aðferðir sem eru 

innan þægindaramma þeirra en ná ekki til nemenda og bera takmarkaðan árangur 

(Fullan, 2007).  

2.6 Hvað hefur áhrif á upplifun nemenda í íþróttum, líkams- og 
heilsurækt? 

Samkvæmt fræðunum eru nokkrir þættir sem stuðla að neikvæðu viðhorfi í líkams- og 

heilsurækt. Í þessu samhengi hefur verið nefnt að námið sé leiðigjarnt, mikið um 

endurtekningar og skortur á skilningi varðandi tilgang viðfangsefna í kennslustundum 

(Rikjard, 2006; Boiché, 2008; Jenkinson, 2010). Þá hefur hegðun og framkoma kennara 

einnig mikil áhrif á upplifun nemenda (Carlson, 1995; Bradley og Cardinal, 2013; 

Kretschman, 2014). Frekari hindranir eru í samspili milli sjálfsmyndar, sjálfstrausts og 

félagslegra tengsla í kennslustundum (Cardinal, Yan og Cardinal, 2013). Þeir nemendur 

sem hafa neikvætt viðhorf vilja vera alls staðar annars staðar en í kennslustundum 

(Boiché, Sarrazin, Grouzet, Pelletier, og Chanal, 2008; Kretschmann, 2014). Óvirkni og 

áhugaleysi er oft uppspretta gremju kennara sem eyða óhóflegum tíma í neikvæða 

nemendur, oftar en ekki án árangurs. Carlson (1995) lagði í sinni rannsókn áherslu á að 

hlusta á rödd neikvæðra nemenda til að kortleggja viðhorf og upplifun þeirra. Þar 

kemur fram að neikvæðir nemendur telji námið gagnslítið og of mikil áhersla sé lögð á 

leiki án markmiða. Þessir nemendur brugðust við með mismunandi aðferðum til að 

forðast þátttöku í kennslustundum, meðal annars með að þykjast taka þátt og vera fullir 

af eldmóð, taka engan þátt eða neita þátttöku og draga sig upp að vegg. Markmið 

neikvæðra nemenda var að ljúka kennslustundinni án refsingar og forðast að skipta um 

föt. Einnig sýndu niðurstöður að margir boðuðu forföll vegna veikinda, horfðu á vegna 

meiðsla eða gleymdu fötum. Aðrir mættu ekki, stóðust ekki áfangann eða reyndu að 

forðast íþróttadagana í skólanum. 

Rannsóknir (Figley, 1985, Carlson, 1995; Cardinal o.fl., 2013) benda á að nemendur 

með takmarkaða hreyfifærni eða hæfileika í íþróttagreinum upplifa tilgangsleysi, 

vanmátt og einangrun í kennslustundum. Þeir telja sig ekki búa yfir hæfileikum til að 

taka þátt í viðfangsefnunum og hafa tilhneigingu til að verða firrtir námsgreininni og 
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þróa með sér neikvætt viðhorf. Í viðtölum sem Figley (1985) tók við nemendur kom 

skýrt fram að þeir voru hræddir við að gera mistök og að hlegið yrði að þeim. Þetta 

styður Kretschmann (2014) einnig í nýlegri grein. Þeir upplifðu sig utanveltu, töldu sig 

ekki tilheyra hópnum og féllu ekki inn í íþróttatímann (Figley, 1985). 

Niðurstöður Figleys (1985) voru dregnar saman í töflu 1 sem lýsir firringarferli 

nemenda í íþróttum, líkams- og heilsurækt. Þessir þættir hafa síðan verið aðlagaðir að 

líkani (Finn, 1989) til að skýra og kortleggja neikvætt og jákvætt þróunarferli hjá 

nemendum gagnvart námsgreininni.  
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Tafla 1. Ytri og innri áhrifaþættir varðandi þróunarferli viðhorfs nemenda til náms í 
íþróttum, líkams- og heilsurækt (Finn, 1989). 

 

 

Efst í töflu 1 eru innri og ytri áhrifaþættir sem taldir eru hafa áhrif á upplifun og viðhorf 

nemenda til íþrótta, líkams- og heilsuræktar. Innri áhrifaþáttur er sjálfstraust og trú á 

eigin getu en fjölskyldan og jafningjar hafa mikil áhrif á þann þroska. Til að mynda eru 

foreldrar innri áhrifaþáttur. Dæmi um slíkt eru viðbrögð foreldra við námsmati barna 

sinna eftir námsgreinum. Nemandi með góðar einkunnir í bóklegum greinum en slakar í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt þykir ekki standa höllum fæti svo lengi sem viðkomandi 

stendur sig vel í bóknáminu (Carlson, 1995). Ytri þættir sem geta leitt til neikvæðrar 

upplifunar eru t.d. fataskipti, niðurlæging, að svitna, kynferði, skortur á viðeigandi 

Ytri þættir Innri þættir

1.Persónuleiki kennarans og hegðun 1. Eiginleikar

2.Námsefnið 2. Sjálfstraust/-mynd

3.Bekkjarandi 3. Trú nemenda

4.Skólamenning

    Árangur     ↔   Enginn árangur                          Enginn árangur ↔  Árangur

      Upplifir stjórn á aðstæðum                  Upplifir takmarkaða stjórn á aðstæðum

                     Ófirrtur                                                                     Firrtur   

Þýðing/framkvæmd

    Mikilvægi fyrir einstaklinginn                Takmarkað mikilvægi fyrir einstaklinginn

Þátttaka og  árangur í íþróttum               Skortur á þátttöku og árangri í íþróttum

Skilgreining á líkams- og heilsurækt    Engin skilgreining á líkams- og  heilsurækt                                               

                                Þátttaka                                                  Einangrun
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fatnaði og mismunun milli nemenda eftir því hvort þeir stunda íþróttir eða ekki 

(Scantling o.fl., 1995; Bibik o.fl., 2008; Kretschmann, 2014).  

Ytri áhrifaþáttur er t.d. námsefnið. Rannsókn Carlson (1995) benti á að nemendur 

urðu fyrir vonbrigðum með kennslustundir. Viðfangsefnin voru ekki nægilega markviss 

og leikir voru einhæfir og leiðinlegir. Skortur var á almennri fræðslu varðandi næringu, 

mataræði og þjálfun (Carlson, 1995). 

Figley (1985) skoðaði einnig hvaða þættir í íþróttum, líkams- og heilsurækt stuðluðu 

að jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi til námsgreinarinnar. Framhaldsskólanemendur voru 

beðnir um að endurspegla reynslu sína í námsgreininni þegar þeir voru 17-18 ára og 

segja frá atburði eða atviki sem hafði áhrif á viðhorf þeirra til hennar. Nemendur töldu 

sjaldan að viðfangsefni kennslunnar höfðaði til þeirra. Kennarar virtust oft uppteknir af 

stífu skipulagi og veittu áhugasviði nemenda enga athygli, né hvernig hægt væri að nýta 

það til að uppfylla væntingar þeirra. Nemendur töldu að hægt væri að innleiða efni inn í 

skólanámskrá og kennsluáætlun sem uppfyllti kröfur nútímans (Figley, 1985). 

Nemendur telja að fjölbreyttir kennsluhættir hafi jákvæð áhrif á viðhorf til námsins, en 

einhæft umhverfi hafi neikvæð áhrif. Viðhorf hefur síðan áhrif á upplifun og þátttöku 

nemenda í kennslustundum. Aukið frelsi hefur einnig jákvæð áhrif á viðhorf og innri 

áhugahvöt (Kretschmann, 2014).  

Könnun Carlson (1995) sýndi einnig að nemendur vilja hafa meiri stjórn og val á 

viðfangsefnum námsins. Þó niðurstöðurnar sýndu ekki mismun milli hópa (þeirra 

neikvæðu og jákvæðu) eru þær mikilvægar til að greina af hverju neikvæðir nemendur 

upplifa litla stjórn á aðstæðum. 36% af þeim sem voru með neikvætt viðhorf skilgreindu 

sig undir meðallagi í íþróttum og þeir upplifðu vanlíðan í boltagreinum, en 32% töldu sig 

vera miðlungs íþróttamenn. Nemendur telja að betri frammistaða í íþróttum myndi 

auka vellíðan í kennslustundum. Cardinal o.fl. (2013) lýstu upplifun nemenda á svipaðan 

hátt. Þessi sársaukafulla upplifun nemenda á vanmætti í ákveðnum aðstæðum er 

staðreynd og því miður byggjast margir íþróttatímar á takmörkuðu vali á 

viðfangsefnum. Það leiðir til þess að nemendur þróa með sér neikvætt viðhorf og verða 

ósýnilegir. Þróun á jákvæðu viðhorfi er einn lykilþáttur í að hafa áhrif á árangur 

nemenda (Groves og Welsh, 2010; Eraslan, 2015).  

Nemendur telja að kennarar velji viðfangsefni sem byggjast of mikið á keppni milli 

einstaklinga. Það vekur ekki upp góðar tilfinningar hjá þeim sem kjósa samvinnu án 

keppni. Nemendur telja viðfangsefni sem ekki byggjast á samkeppni, eins og þolfimi, 

jóga, gönguferðir, lotuþjálfun og útivist, ekki vera streituvekjandi heldur hvetjandi 

(Tannehill o.fl., 1994). Eldri nemar voru sammála þessu viðhorfi og vildu með þessum 
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hætti draga úr neikvæðum tilfinningum og viðhorfi til hreyfingar (Carlson, 1995; 

Madonia o.fl., 2014). 

Burtséð frá hæfni nemenda er takmarkað val viðfangsefna ríkjandi þáttur hjá 

neikvæðum nemendum. Það eru viðfangsefni þar sem nemendur átta sig ekki á 

markmiðinu eða eru einfaldlega of erfið og leiða til hjálparleysis og lélegrar 

frammistöðu (Carlson, 1995). Viðhorf hefur áhrif á árangur nemenda (Eraslan 2015) og 

þeir sem upplifa lítinn árangur hafa litla trú á eigin getu og að þeir nái frekari árangri 

(Carlson, 1995). Þeir firra sig ábyrgð og telja að það sé ekki undir þeim komið heldur 

þeim sem stjórnar hversu vel þeir standa sig. Til lengri tíma verða þeir hluti af 

neikvæðum nemendahópi. Carlson (1995) telur að með því að greina og skoða ástæður 

geta kennarar komist að rót vandans sem stundum virðist augljós, að sumir nemendur 

„hata líkams- og heilsurækt í skólanum“. Það gæti hins vegar verið mögulegt að móta 

námsefni sem hentaði öllum svo enginn þróaði með sér neikvætt viðhorf í náminu 

(Jenkinson og Benson, 2010).  

2.7 Hagnýtt gildi rannsókna á viðhorfi nemenda til náms- og námsgreina  

Margir telja að bestu kennararnir skilji nemendur sína af einlægni. Þeir hafi meðfædda 

hæfileika til að setja sig í spor nemenda og skapa og framkvæma reynslunám sem 

virkilega veki áhuga og auki árangur. Kennarar geta haft mikil áhrif á viðhorf nemenda 

með uppbyggingu námsins og hvernig þeir koma efninu til skila (Figley, 1985; Carlson, 

1995; Rikard og Banville, 2006; Jenkinson og Benson, 2010; Cardinal o.fl., 2013). Til að 

skilja hvernig ungmenni meta þýðingu og mikilvægi námsgreina í skólanum, þurfa 

kennarar að hafa innsýn í menningarlegan bakgrunn nemenda og námshæfileika þeirra 

(Tannehill og Zakrajsek, 1993). Graham (2010) vísar í Commins og Miramontes (1989) 

sem álitu að kennarar gætu öðlast betri skilning á eigin styrkleika og nemenda sinna 

með sífelldu endurmati á kennsluaðferðum og kortlagningu þátta sem gætu hamlað 

eða hindrað frekara nám. Hæfileikaríkir námsmenn geta líka rekist á hindranir (Graham, 

2010). Þeir upplifa leiða, verða áhyggjufullir og eirðarlausir og vilja falla inn í hópinn. 

Þessi nemendahópur vill krefjandi viðfangsefni sem ekki eru áberandi (Graham, 2010). 

Það er því mikilvægt að hlusta á nemendur þegar þeir veita upplýsingar og koma með 

tillögur að breytingum varðandi uppbyggingu námsgeina. 

2.8. Félagslegir þættir 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) leggur 

áherslu á félagslega velferð til lífstíðar og styður það enn frekar við heildrænt hlutverk 
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námsgreinarinnar og mikilvægi í menntun ungmenna á framhaldsskólastigi. Námgreinin 

hefur margþætt áhrif bæði fyrir nemendur og menntakerfið. Sýnt hefur verið fram á að 

ávinningur og áhrif námsins eru víðtæk í þroska barna og ungmenna (Bailey, 2006). 

Nemendur þroska grundvallarhreyfingar og líkamlega hæfileika sína og um leið 

félagslega hæfileika og félagslega hegðun, sjálfsvirðingu og aga. Íþróttir eru einnig vel til 

þess fallnar að efla félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda.  Eraslan (2015) 

bendir á að námið veiti nemendum tækifæri til að veita eigin líkamlegum, félagslegum, 

andlegum og tilfinningalegum þáttum athygli innan um aðrar námsgreinar. Þetta bendir 

Bailey (2006) einnig á í yfirlisgrein sinni á heildrænum árifum kennslunnar. Vel 

uppbyggt nám og jákvæð reynsla sem einkennist af ánægju, fjölbreytni og þátttöku allra 

hefur jafnframt jákvæð áhrif á andlegan og félagslegan þroska (Bailey, 2006; Eraslan, 

2015). Viðfangsefni eins og leikir og samvinnuverkefni krefjast aga og tillitssemi ásamt 

samvinnu við aðra og hvatningu til félaga sinna. Námið veitir nemendum tækifæri til að 

hitta og eiga samskipti við aðra og taka mismunandi félagsleg hlutverk. Um leið læra 

þau félagsfærni (umburðarlyndi, viðingu fyrir öðrum), aðlögun að mismunandi 

aðstæðum (sameiginlegum markmiðum, samvinna, samheldni) og ákveðna reynslu 

(Bailey, 2006). Einnig hefur hefur verið bent á að ungmenni þroski mikilvæga félagslega 

eiginleika eins og leiðtogahæfni. Allir þessir þættir geta síðan haft jákvæð áhrif á 

heilsueflandi hegðun einstaklingsins til framtíðar (Bailey, 2006; Nauert, 2015). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2015) er 

lagt upp með að íþróttir, líkams og heilsurækt skapi hverjum nemenda tækifæri til að 

læra og þekkja eigin líkama og möguleika til að tjá og skapa. Niðurstöður rannsóknar á 

þróun íþróttaþátttöku og greining á félagslegum áhrifaþáttum sýnir marktæk áhrif á 

þátttöku af félagslegum toga. Hér má nefna að þeir sem eru í meiri samskipum við vini 

og jafningjahópa eru líklegri til að stunda íþróttir (Viðar Halldórsson, 2014). Einnig hefur 

dregið úr hreyfingu ungmenna á undanförnum árum vegna lífsstílsbreytinga (Eiðsdóttir, 

Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante, 2008). Samfélagsmiðlar skipta miklu máli hjá 

ungmennum nú á dögum. Félagsleg tengsl og samskipti fara oft á tíðum fram í gegnum 

snjalltæki og tölvur. Ungmenni vilja velja sér viðfangsefni sem krefjast kyrrsetu 

(Jenkinson og Benson, 2010). Lazerević (2015) bendir á að drengir séu jákvæðari en 

stúlkur gagnvart námsgreininni og hreyfi sig meira utan skóla. Einnig nefna Madonia 

o.fl. (2014) að meira dragi úr virkni stúlkna á unglingsárum og Lazarević o.fl. (2015) 

telur hugsanlega nám í íþróttum, líkams- og heilsurækt of karlamiðað. Mikilvægt er að 

lögð sé áhersla á nám í íþróttum, líkams og heilsurækt í þroska einstaklingsins. Hér má 

nefna persónuleika, andlegri velferð og jákvæðum áhrifum á kvíða, þunglyndi og 
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almenna vellíðan (Svoboda, B., 1994). Einnig þarf að skoða áfanga með kennslufræði í 

huga og félagsleg tengd markmið þar sem sjálfsskoðun og sjálfsvitund er höfð að 

leiðarljósi (Eraslan, 2015). 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og upplýsingar um markmið 

hennar. Farið verður yfir val á þátttakendum, uppsetningu spurningalista, framkvæmd 

gagnaöflunar og úrvinnslu hennar. 

3.1 Þátttakendur 

Þrettán framhaldsskólar eru á höfuðborgarsvæðinu. Öllum var boðið að taka þátt í 

rannsókninni og sex skólar svöruðu og fimm samþykktu þátttöku. Þátttakendur voru 

nemendur fæddir árið 1996 á 4. námsmisseri í öllum framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og var markmiðið að fá svör frá 400 nemendum.  

Við val á þátttakendum var leitast við að fá viðhorf nemenda sem höfðu nokkra 

reynslu af náminu og ekki voru á lokamisseri. Þess var gætt að allir nemendur væru 

sjálfráða og ekki þörf á upplýstu samþykki foreldra. Var það gert til að einfalda 

framkvæmd. 

Þátttakendur fengu ítarlegt upplýsingabréf með könnuninni og var kynnt að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt og ekki yrði hægt að rekja svörin eða persónugreina þau. Aðeins var 

óskað eftir upplýsingum varðandi kyn. Ekki fékkst gefið upp hversu margir drengir og 

stúlkur fengu könnunina senda í hverjum skóla. Kynjahlutföll eru misjöfn eftir skólum 

og fleiri stúlkur stunda nám í framhaldsskólum. 

3.2 Mælitæki 

Öflun gagna fór fram á tímabilinu 14.-30. mars 2015. Notast var við vefkönnun til að 

afla gagna. Fyrir valinu var spurningaforritið Question-pro við framkvæmd og úrvinnslu. 

Spurningalisti byggði á þremur meginþemum (viðauki A). Fyrstu tvær spurningarnar 

voru um bakgrunn þátttakenda þar sem spurt var um kyn og hvort nemandi stundaði 

reglubundna hreyfingu utan skóla. Svarmöguleikar voru í báðum tilfellum tveir. 

Spurningar 3-10 töldust einnig til A-hluta og vörðuðu kennsluhætti og nálgun á 

náminu. Í B-hluta voru spurningar 11-17, um innihald, merkingu og þýðingu 

námsmarkmiða fyrir nemandann. Hér var leitast við að skoða hvort nemendur upplifðu 

nám í íþróttum, líkams- og heilsurækt sem hagnýta námsgrein og með framtíðargildi. 

Einnig var spurt hvort námið væri mikilvægt félagslega og nemandi hefði öðlast færni til 

að beita þeirri þekkingu sem fælist í náminu. Tvær spurningar (6 og 8) höfðu 3 til 6 

svarmöguleika. Öðrum spurningum var svarað á fimm punkta Likert-kvarða (mjög 
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sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála). Likert-kvarði tilheyrir flokki 

sem nefnist raðkvarðar (e. ordinal scales) og er algengasti svarkvarði í 

spurningakönnunum sem meta viðhorf fólks og skoðanir þar sem huglægt mat 

svaranda er grunnur að svari hans. Nafnabreytur hafa enga tölulega merkingu og fyrst 

og fremst til að aðgreina. Nafnkvarði lýsir hér viðhorfi nemenda varðandi námsgreinina 

íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum nú til dags. 

 

3.3 Framkvæmd 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative method). Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, t.d. með spurningalista 

sem lagður er fyrir úrtak þess hóps sem ætlunin er að alhæfa um. Þær henta vel til að fá 

yfirlit um tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur. Framkvæmd var vefkönnun 

sem er skilvirk og ódýr tegund kannana (Greining fræðsluþarfa í símenntun, e.d.) og 

hentar vel þegar safna á upplýsingum um viðhorf og mælanlegar upplýsingar. Einnig er 

auðvelt að ná til margra einstaklinga á stuttum tíma. Því var ákveðið að velja þá leið. 

Mótaður var spurningalisti byggður á fræðilegri þekkingu og reynslu rannsakanda í 

starfi íþróttafræðings. Ákveðið var að skoða nánar tengsl nemenda sem stunduðu 

reglubundna hreyfingu utan skóla og kynjanna milli áhugaverða breyta með fylgniprófi 

(e. correlation). 

Spurningalisti var forkannaður í október 2014 með þægindaúrtaki hjá nemendum í 

Kvennaskólanum í Reykjavík. Fullmótaður spurningalisti var síðan lagður fyrir nemendur 

á höfuðborgarsvæðinu á 4. misseri í mars 2015. Gögnum var safnað í lok mars sama ár. 

Könnunin var nafnlaus og ekki þurfti leyfi frá Vísindasiðanefnd. Tilkynning var send til 

Persónuverndar í janúar 2015 og var henni svarað í byrjun mars 2015. 

Skólastjórnendum var sent kynningar- og upplýsingabréf (viðauki B) varðandi 

rannsóknina í byrjun febrúar og óskað eftir þátttöku í rannsókninni. Einnig var óskað 

eftir upplýstu samþykki þeirra fyrir framkvæmdinni og óskað eftir að senda könnunina 

til viðeigandi tengiliða innan skólans.  

Markhópurinn er nemendur í framhaldsskólum fæddir árið 1996. Úrtakið eru allir 

framhaldsskólanemar á höfuðborgarsvæðinu á 4. námsmisseri. Spurningalisti og 

upplýsingabréf (viðauki C) voru lögð fyrir nemendur sem voru valdir með tilgangsúrtaki.  
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3.4 Greining og úrvinnsla  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru notaðar til að veita upplýsingar um viðhorf 

framhaldsskólanema til ýmissa þátta er varða upplifun og gildismat á íþróttum, líkams- 

og heilsurækt. Niðurstöðunum var ætlað að: 

Kortleggja viðhorf framhaldsskólanema varðandi námsgreinina íþróttir, líkams- og 

heilsurækt. 

Skoða hvort viðhorf til námsins hafi tengsl við aðra lífsstílsþætti. 

Gefa innsýn í breytt hlutverk kennara og skóla sem menntastofnunar.  

Að veita upplýsingar sem stuðla að þróun og úrbótum á námi, til að mynda hvað varðar 

uppbyggingu, markmið, kennsluhætti, námsmat og námsumhverfi nemenda. 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical Package for the 

Social Scienes, útgáfu 22) til að skoða tengsl milli breyta. Notast var við 

fylgnistuðlakrosspróf og Spearman fylgnistuðull til að bera saman hópana og styrk 

tengslanna. Einnig voru svarmöguleikar sameinaðir og þeim fækkað í þrjá (sammála, 

hvorki né, ósammála). 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar á viðhorfi nemenda varðandi 

námsgreinina íþróttir, líkams- og heilsurækt. Umfjöllunin skiptist niður í þrjá undirflokka 

sem miðast við: 

 Grunnupplýsingar varðandi þátttakendur  

 Viðhorf til kennsluhátta og nálgunar í íþróttakennslu 

 Innihaldsrík, merkingarbær og þýðingarmikil námsmarkmið 

 

Þeir fimm framhaldsskólar sem tóku þátt í rannsókninni voru Flensborgarskólinn, 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, Verslunarskóli Íslands og 

Menntaskólinn við Hamrahlíð. Könnunin var send til 1034 nemenda á fjórða 

námsmisseri (fæddum 1996) í gegnum innra net hvers skóla. Svarhlutfallið var tæp 15% 

sem jafngildir að 151 nemandi af 1034 svaraði könnuninni. Þegar könnunin var 

framkvæmd störfuðu allir skólarnir samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 1999 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) sem byggði á fjögurra ára námi til stúdentsprófs.  

4.1 Þátttakendur 

Eins og fyrr greinir voru 151 þátttakandi í rannsókninni, þar af 100 konur (66%) og 51 

karl (34%). Tafla 2 sýnir að 58% þátttakenda sögðust stunda reglulega hreyfingu utan 

skólatíma og 42% nemenda sögðust ekki stunda reglulega hreyfingu. Hlutfallslega fleiri 

karlar (67%) sögðust stunda reglulega hreyfingu miðað við konur (54%).  

Tafla 2. Hlutfallsleg skipting skipulagðrar hreyfingar þátttakenda, skipt eftir kyni. 

 

4.2 Kennsluhættir og nálgun 

Þátttakendur voru spurðir um viðhorf sitt til kennsluhátta og nálgana í 

framhaldsskólum. Í töflu 3 sést hlutfall svörunar á viðhorfi þátttakenda til kennsluhátta 

skipt eftir kyni og hvort þátttakandi stundaði skipulagða hreyfingu. Enginn munur var á 

Skipulögð hreyfing Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Já 88 58% 54 54% 34 67%

Nei 63 42% 46 46% 17 33%

Alls svarenda 151 100% 100 100% 51 100%

Allir Kona Karl
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svörum hvort sem tekið var tillit til kynja eða hvort stunduð var skipulögð hreyfing utan 

skóla. Mikill meirihluti þátttakenda taldi mikilvægt að geta valið milli viðfangsefna í 

kennslustundum (83%). Svarhlutfall skiptist nokkuð jafnt milli hópa þegar spurt var um 

hvort námsefnið væri áhugavert og sögðust fleiri vera jákvæðir en neikvæðir, um 48% 

sammála og 31% ósammála. Um 50% kvenna og 45% karla töldu námið ekki vera 

einstaklingsmiðað. Helmingur þátttakenda sagðist telja námið vera krefjandi en ekki var 

munur á milli kynjanna eða þeirra sem hreyfðu sig utan skóla eða ekki. 

Tafla 3. Viðhorf til kennsluhátta og nálgana, skipt eftir kyni og skipulagðri hreyfingu 

 

Þátttakendur voru spurðir hvaða hreyfing hentaði þeim best og á mynd 1 sést hvaða 

hreyfing hentaði best, skipt eftir kyni. Á heildina litið sögðust flestir þátttakendur (44%) 

kjósa íþróttaleiki (til dæmis knattspyrnu, handbolta og/eða blak) en fæstir sögðust vilja 

hlaupa úti (7%). Flestar konur (35%) sögðust kjósa hópleiki (til dæmis kíló, brennó 

og/eða stórfiskaleik) og flestir karlar (65%) íþróttaleiki.  

Sammála

%(n)

Hvorki né

%(n)

Ósammála

%(n)

Alls

%(n)

Kona 84.8 (84) 13.1 (13) 2.0 (2) 100 (99)

Karl 78.4 (40) 40.9 (9) 3.9 (2) 100 (51)

Alls 82.7 (124) 14.7 (22) 2.7 (181) 100 (150)

Já 80.5 (70) 14.9 (13) 4.6 (4) 100 (87)

Nei 85.7 (54) 14.3 (9) 0.0 (0) 100 (63)

Alls 82.7 (124) 14.7 (22) 2.7 (4) 100 (150)

Kona 44.0 (44) 23.0 (23) 33.0 (33) 100 (100)

Karl 56.9 (29) 17.6 (9) 25.5 (13) 100 (51)

Alls 48.3 (73) 21.2 (32) 30.5 (46) 100 (151)

Já 51.1 (45) 20.5 (18) 28.4 (25) 100 (88)

Nei 44.4 (28) 22.2 (14) 33.3 (21) 100 (63)

Alls 48.3 (73) 21.2 (32) 30.5 (46) 100 (151)

Kona 25.0 (25) 25.0 (25) 50.0 (50) 100 (100)

Karl 37.3 (19) 17.6 (9) 45.1 (23) 100 (51)

Alls 29.1 (44) 22.5 (34) 48.3 (73) 100 (151)

Já 28.4 (25) 21.6 (19) 50.0 (44) 100 (88)

Nei 30.2 (19) 23.8 (15) 46.0 (29) 100 (63)

Alls 29.1 (44) 22.5 (34) 48.3 (73) 100 (151)

Kona 45.0 (45) 34.0 (34) 21.0 (21) 100 (100)

Karl 50.0 (25) 34.0 (17) 16.0 (8) 100 (50)

Alls 46.7 (70) 34.0 (51) 19.3 (29) 100 (150)

Já 47.7 (42) 29.5 (26) 22.7 (20) 100 (88)

Nei 45.2 (28) 40.3 (25) 14.5 (9) 100 (62)

Alls 46.7 (70) 34.0 (51) 19.3 (29) 100 (150)

Kona 40.0 (40) 21.0 (21) 39.0 (39) 100 (100)

Karl 39.2 (20) 25.5 (13) 35.3 (18) 100 (51)

Alls 39.7 (60) 22.5 (34) 37.7 (57) 100 (151)

Já 43.2 (38) 18.2 (16) 38.6 (34) 100 (88)

Nei 34.9 (22) 28.6 (18) 36.5 (23) 100 (63)

Alls 39.7 (60) 22.5 (34) 37.7 (57) 100 (151)

*p<.05; kíkvaðrat marktektarpróf fyrir mun á svörun eftir kyni og skipulagðri hreyfingu

**p<.01; kíkvaðrat marktektarpróf fyrir mun á svörun eftir kyni og skipulagðri hreyfingu

Það er mikilvægt að geta valið á 

milli verkefna í verklegum 

kennslustundum

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Námsefnið er áhugavert og 

höfðar vel til mín

Skipulögð 

hreyfing

Kyn

Námið er einstaklingsmiðað í dag

Námið líkist grunnskólanum of 

mikið

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Námið er krefjandi
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Mynd 1. Hvers konar tegund hreyfingar hentar best, skipt eftir kyni þátttakenda. 

Á mynd 2 sést hvers konar tegund hreyfingar hentaði best eftir því hvort þátttakendur 

stunduðu hreyfingu utan skóla eða ekki. Á heildina litið sögðust flestir þátttakendur 

(44%) kjósa íþróttaleiki en fæstir sögðust vilja hlaupa úti (7%). Flestir sem stunduðu 

hreyfingu utan skóla (45%) völdu íþróttaleiki en 33% þeirra sem ekki stunduðu 

hreyfingu utan skóla kusu hópleiki. 

 

Mynd 2. Hvers konar tegund hreyfingar hentar best, skipt eftir hvort stunduð sé 

skipulögð hreyfing. 

Á mynd 3 sést hvaða kennsluform hentar best skipt eftir kyni. Viðhorf nemenda skiptist 

nokkuð jafnt milli eingöngu verklegs (50%) og bæði verklegs og bóklegs (47%). Það 

sögðust 55% karla vilja eingöngu verklegt á móti 48% kvenna en enginn karl sagðist vilja 

hafa eingöngu bóklegt. 
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Mynd 3. Hvaða kennsluform hentar best, skipt eftir kyni þátttakenda. 

Á mynd 4 sést hvaða kennsluform hentaði best, skipt eftir hvort þátttakendur sögðust 

stunda skipulagða hreyfingu utan skóla. Hlutfallslega fleiri þátttakendur sem stunduðu 

ekki hreyfingu utan skóla (63%) sögðust vilja eingöngu verklegt nám miðað við 41% 

þeirra stunduðu hreyfingu. Fáir þátttakendur sögðust kjósa eingöngu bóklegt nám.  

 

Mynd 4. Hvaða kennsluform hentar best, skipt eftir hreyfingu þátttakenda utan skóla. 

4.3 Mikilvægi námsins og framtíðargildi þess 

Þátttakendur voru spurðir um viðhorf sitt til mikilvægis og framtíðargildis námsins. Í 

töflu 4 sést hlutfall svörunar á viðhorfi þátttakenda til námsins skipt eftir kyni og hvort 

þátttakandi stundaði skipulagða hreyfingu. Þeir sem stunduðu skipulagða hreyfingu 
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utan skóla töldu námið nýtast þeim betur (41%) en þeim sem hreyfðu sig ekki reglulega 

utan skóla (32%). Athyglisvert er að sjá að um 41% sem hreyfðu sig ekki höfðu enga 

skoðun á hvort námið nýttist þeim. Marktækur munur var á viðhorfi karla og kvenna til 

félagslegs gildis námsins þar sem tæp 65% karla sögðust vera sammála því miðað við 

43% kvenna, χ2 (2, N= 151) = 6,404, p <0,05. Ekki var marktækur munur á öðrum 

breytum, hvorki eftir kyni né skipulagðri hreyfingu. Karlar virtust vera jákvæðari (45%) 

gagnvart mikilvægi námsgreinarinnar þar sem helmingur kvenna (50%) var ósammála 

mikilvægi greinarinnar. Engin skýr afstaða kom fram hjá hópunum varðandi hvatningu 

til að stunda heilbrigðan og heilsueflandi lífsstíl. Fleiri nemendur sem stunduðu 

reglubundna hreyfingu (43%) höfðu kynnt sér lokamarkmið námsgreinarinnar en 25% 

sem ekki hreyfðu sig. Nemendur skiptust nokkuð jafnt milli hópa þegar kom að 

fullyrðingu um ábyrgð á eigin heilsu, velferð og náminu.  
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Tafla 4. Viðhorf til námsins og mikilvægi þess, skipt eftir kyni og skipulagðri hreyfingu.  

 

  

Sammála

%(n)

Hvorki né

%(n)

Ósammála

%(n)

Alls

%(n)

Kona 38.4 (38) 31.3 (31) 30.3 (30) 100 (99)

Karl 35.3 (18) 39.2 (20) 25.5 (13) 100 (51)

Alls 37.3 (56) 34.0 (51) 28.7 (43) 100 (150)

Já 41.4 (36) 28.7 (25) 29.9 (26) 100 (87)

Nei 31.7 (20) 41.3 (26) 27.0 (17) 100 (63)

Alls 37.3 (56) 34.0 (51) 28.7 (43) 100 (150)

Kona 43.0 (43) 27.0 (27) 30.0 (30) 100 (100)

Karl 64.7 (33) 15.7 (8) 19.6 (10) 100 (51)

Alls 50.3 (76) 23.2 (35) 26.5 (40) 100 (151)

Já 53.4 (47) 23.9 (21) 22.7 (20) 100 (88)

Nei 46.0 (29) 22.2 (14) 31.7 (20) 100 (63)

Alls 50.3 (76) 23.2 (35) 26.5 (40) 100 (151)

Kona 39.0 (39) 21.0 (21) 40.0 (40) 100 (100)

Karl 29.4 (15) 33.3 (17) 37.3 (19) 100 (51)

Alls 35.8 (54) 25.2 (38) 39.1 (59) 100 (151)

Já 36.4 (32) 23.9 (21) 39.8 (35) 100 (88)

Nei 34.9 (22) 27.0 (17) 38.1 (24) 100 (63)

Alls 35.8 (54) 25.2 (38) 39.1 (59) 100 (151)

Kona 34.7 (34) 15.3 (15) 50.0 (49) 100 (98)

Karl 45.1 (23) 21.6 (11) 33.3 (17) 100 (51)

Alls 38.3 (57) 17.4 (26) 44.3 (66) 100 (149)

Já 40.7 (35) 15.1 (13) 44.2 (38) 100 (86)

Nei 34.9 (22) 20.6 (13) 44.4 (28) 100 (63)

Alls 38.3 (57) 17.4 (26) 44.3 (66) 100 (149)

Kona 33.0 (33) 28.0 (28) 39.0 (39) 100 (100)

Karl 38.0 (19) 28.0 (14) 34.0 (17) 100 (50)

Alls 34.7 (52) 28.0 (42) 37.3 (56) 100 (150)

Já 35.2 (31) 30.7 (27) 34.1 (30) 100 (88)

Nei 33.9 (21) 24.2 (15) 41.9 (26) 100 (62)

Alls 34.7 (52) 28.0 (42) 37.3 (56) 100 (150)

Kona 34.3 (34) 26.3 (26) 39.4 (39) 100 (99)

Karl 37.3 (19) 29.4 (15) 33.3 (17) 100 (51)

Alls 35.3 (53) 27.3 (41) 37.3 (56) 100 (150)

Já 42.5 (37) 25.3 (22) 32.2 (28) 100 (87)

Nei 25.4 (16) 30.2 (19) 44.4 (28) 100 (63)

Alls 35.3 (53) 27.3 (41) 37.3 (56) 100 (150)

Kona 41.0 (41) 25.0 (25) 34.0 (34) 100 (100)

Karl 42.0 (21) 28.0 (14) 30.0 (15) 100 (50)

Alls 41.3 (62) 26.0 (39) 32.7 (49) 100 (150)

Já 44.8 (39) 21.8 (19) 33.3 (29) 100 (87)

Nei 36.5 (23) 31.7 (20) 31.7 (20) 100 (63)

Alls 41.3 (62) 26.0 (39) 32.7 (49) 100 (150)

*p<.05; kíkvaðrat marktektarpróf fyrir mun á svörun eftir kyni og skipulagðri hreyfingu

**p<.01; kíkvaðrat marktektarpróf fyrir mun á svörun eftir kyni og skipulagðri hreyfingu

Námið nýtist mér vel þegar ég 

stunda líkams- og heilsurækt.

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Námsgreinin hefur mikið félagslegt 

gildi.

Kyn*

Skipulögð 

hreyfing

Ef takmarka þarf námsframboð ætti 

að fella námsgreinina níður.

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Námsgreinin er jafn mikilvæg og 

aðrar námsgreinar í skólanum.

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Námið hvetur mig til að stunda 

heilbrigðan og heilsueflandi lífsstíl.

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Ég hef kynnt mér og þekki 

lokamarkmið námsgreinarinnar.

Kyn

Skipulögð 

hreyfing

Námið vekur mig til umhugsunar á 

ábyrgð á eigin heilsu og velferð.

Kyn

Skipulögð 

hreyfing
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4.4 Fylgni milli breyta 

Tafla 5 sýnir fylgni milli þeirra breyta sem notaðar voru í rannsókninni. Jákvæð fylgni var 

á svörum þátttakenda sem voru sammála því að námið væri krefjandi og þess að geta 

valið milli verkefna í kennslustundum (r =0,234). Einnig voru jákvæð tengsl á milli þess 

að telja námsefnið höfða vel til viðkomandi og að þykja námið einstaklingsmiðað (r = 

0,285), krefjandi (r =0 ,217) og að það líktist ekki grunnskólanum of mikið (r =-

0,324)(tafla 5). 

Tafla 5. Fylgni breyta tengt kennsluháttum og nálgunum. 

 

 

  

Kyn 

þátttakanda

Skipulögð 

hreyfing

Það er mikilvægt 

að geta valið á 

milli verkefna í 

verklegum 

kennslustundum

Námsefnið er 

áhugavert og 

höfðar vel til mín

Námið er 

einstaklingsmiðað í 

dag

Námið er 

krefjandi

Námið líkist 

grunnskólanum 

of mikið

Kyn 1

Skipulögð hreyfing 0,121 1

Það er mikilvægt að geta valið á milli 

verkefna í verklegum kennslustundum 0,049 0,053 1

Námsefnið er áhugavert og höfðar vel til 

mín 0,105 0,069 0,031 1

Námið er einstaklingsmiðað í dag 0,080 0,022 0,026 0,285** 1

Námið er krefjandi 0,066 0,022 0,234** 0,217** 0,157 1

Námið líkist grunnskólanum of mikið 0,005 0,024 0,027 -0,324 0,059 0,150 1

Kyn: Kona =1; Karl=2

*p<0,05; marktekt fylgnistuðuls milli breyta

**p<0,01; marktekt fylgnistuðuls milli breyta

- -

-

--

-

-

-

- -
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Tafla 6 sýnir að jákvæð marktæk tengsl voru á milli karla og félagslegs mikilvægis 

námsgreinarinnar (r = 0,208) og mikilvægi námsgreinarinnar samanborið við aðrar 

námsgreinar skólans (r =0 ,187). Önnur jákvæð tengsl mátti sjá milli þeirra sem hreyfðu 

sig reglulega utan skóla og því meiri áhuga sem viðkomandi hafði á lokamarkmiðum 

námsins (r = 0 ,175) . 

Jákvæð tengsl voru milli þeirra sem töldu námsgreinina hafa mikið félagslegt gildi og 

þeirra sem töldu námið nýtast vel þegar þeir stunduðu líkamsrækt utan skóla (r 

=0,386). Einnig voru jákvæð tengsl milli þeirra sem töldu námsgreinina jafn mikilvæga 

og aðrar bóklegar námsgreinar og þeirra sem töldu námsgreinina félagslega mikilvæga 

(r = 0,449). Fylgni fannst milli þess að upplifa námið sem hvatningu til að stunda 

heilbrigðan og heilsueflandi lífsstíl og mikils félagslegs gildis (r = 0,498). Önnur 

athyglisverð tengsl voru að þeir sem upplifðu námsgreinina jafn mikilvæga og aðrar 

námsgreinar töldu hana einnig hvetja til þátttöku í að stunda heilbrigðan og 

heilsueflandi lífsstíl (r = 0,509). 

Tafla 6. Fylgni breyta tengt mikilvægi námsins og framtíðargilda þess. 

 

 

Kyn 
Skipulögð 

hreyfing

Námið nýtist mér 

vel þegar ég 

stunda líkams- og 

heilsurækt

Námsgreinin 

hefur mikið 

félagslegt 

gildi.

Ef takmarka þarf 

námsframboð ætti 

að fella 

námsgreinina níður

Námsgreinin er 

jafn mikilvæg og 

aðrar 

námsgreinar í 

skólanum

Námið hvetur mig 

til að stunda 

heilbrigðan og 

heilsueflandi 

lífsstíl.

Ég hef kynnt mér og 

þekki lokamarkmið 

námsgreinarinnar.

Námið vekur 

mig til 

umhugsunar á 

ábyrgð á eigin 

heilsu og 

velferð.

Kyn 1

Skipulögð hreyfing 0,121 1

Námið nýtist mér vel þegar ég 

stunda líkams- og heilsurækt 0,007 0,047 1

Námsgreinin hefur mikið 

félagslegt gildi. 0,208* 0,154 0,386** 1

Ef takmarka þarf námsframboð 

ætti að fella námsgreinina níður 0,034 0,045 -0,357 -0,404 1

Námsgreinin er jafn mikilvæg og 

aðrar námsgreinar í skólanum
0,187* 0,023 0,426** 0,449** -0,669 1

Námið hvetur mig til að stunda 

heilbrigðan og heilsueflandi 

lífsstíl. 0,082 0,075 0,514** 0,498** -0,366 0,509** 1

Ég hef kynnt mér og þekki 

lokamarkmið námsgreinarinnar. 0,064 0,175* 0,145 0,132 -0,154 0,310** 0,289** 1

Námið vekur mig til 

umhugsunar á ábyrgð á eigin 

heilsu og velferð. 0,039 0,057 0,479** 0,421** -0,328 0,431** 0,709** 0,377** 1

Kyn: Kona =1; Karl=2

*p<0,05; marktekt fylgnistuðuls milli breyta

**p<0,01; marktekt fylgnistuðuls milli breyta

- -
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5 Umræður 

Í umræðum koma fram helstu niðurstöður könnunarinnar og hvað þær þýða. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nemenda til náms í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt í framhaldsskólum og hvort munur væri milli kynjanna. Einnig var skoðað 

hvort viðhorf til námsins hefði tengsl við aðra lífsstílsþætti eins og félagslega þætti. 

Niðurstöðurnar sýna að jákvæð tengsl fundust milli karla og félagslegs mikilvægis 

námsgreinarinnar og mikilvægi námsgreinarinnar samanborið við aðrar námsgreinar 

skólans. Önnur jákvæð tengsl mátti sjá milli þeirra sem hreyfðu sig reglulega utan skóla 

og því meiri áhuga sem viðkomandi hafði á lokamarkmiðum námsins. 

5.1 Þátttakendur og bakgrunnur 

Fáir skólastjórnendur svöruðu fyrirspurn vegna þátttöku í rannsókninni. Eitt af 

lykilatriðum heilsuræktar og hvati til hreyfingar innan stofnana og fyrirtækja er að 

stjórnendur hafi jákvætt viðhorf og áhuga fyrir slíku starfi (Fertman og Allensworth, 

2010, European Agency for Safety and Health af Work, 2016). Þegar skólastjórnendur 

sýna viðkomandi námsgrein ekki áhuga og athygli er hætta á að námsgreinin missi gildi 

sitt innan skólans og nái ekki að skapa sér fastan sess innan skólanámskrár. Ný námskrá 

felur í sér að hver skóli mótar sína skólanámskrá og slík breyting kallar á aukna ábyrgð 

stjórnenda og kennara. Ekki er lengur gert ráð fyrir samræmdum námsbrautalýsingum í 

námskrá heldur er uppbygging námsbrauta í höndum kennara og skólastjórnenda. Það 

veitir ákveðin tækifæri til að útfæra námsbrautir á sjálfstæðan og fjölbreyttan hátt. Á 

stúdentsprófsbrautum er gert ráð fyrir ákveðnum kjarnagreinum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Íþróttir, líkams- og heilsurækt er ekki meðal þeirra 

þrátt fyrir að taka eigi mið af þeim áherslum sem birtast í grunnþáttum menntunar. 

Eingöngu 15% nemenda tóku þátt. Tvöfalt fleiri stúlkur en drengir svöruðu, en fleiri 

stúlkur stunda nám í framhaldsskólum en drengir og kynjahlutföll nemenda misjöfn 

eftir skólum. Þá er þekkt að stúlkur taka frekar þátt en drengir í margvíslegum 

rannsóknum (Bibik o.fl., 2008, Madonia o.fl., 2014). Einnig má ætla að þeir sem stunda 

hreyfingu hafi meiri áhuga á viðfangsefninu og séu þar með líklegri til að taka þátt í 

könnun sem þessari.  

Þegar bakgrunnur þátttakenda er skoðaður kemur fram að tæplega helmingur 

stundar enga reglulega hreyfingu utan skóla eða 42% svarenda. Rannsóknir (Kári 

Jónsson, 2008; Lazarević o.fl., 2015) sýna að þegar ungmenni hefja nám í 

framhaldsskóla dregur úr hreyfingu og kyrrseta eykst. Brottfall úr keppnisíþróttum er 
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mikið og samgöngumáti breytist (Kári Jónsson, 2008). Þessar niðurstöður ættu því ekki 

að koma á óvart. Þessi þróun er áhyggjuefni og vert að hafa hana í huga þegar 

námsgreinar í íþróttum, líkams- og heilsurækt eru skipulagðar. Nokkrir skólar hafa 

brugðist við og bjóða upp á afreksbrautir í íþróttum í samstarfi við íþróttafélög í 

nærumhverfinu. Einnig hefur verið hvatt til virkari samgöngumáta á leið í skólann (t.d. 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla e.d., Flensborgarskóli, 2015; Borgarholtsskóli, e.d., 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, e.d.). Slíkt fyrirkomulag hefur reynst vel og þykir styðja 

vel við ungmenni sem vilja stunda afreksíþróttir af fullum krafti samhliða skólanum 

(Lazarević o.fl., 2015). Einnig hefur verkefni Landlæknisembættisins og 

framhaldsskólanna hvatt til hreyfitengdra viðburða í tengslum við félagslíf nemenda. 

Má þar nefna Flensborgarhlaupið (Flensborgarhlaup, 2017) og „Hjólað í skólann“( 

Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, e.d.). á vegum Íþróttasambands Íslands til að auka 

hreyfingu hjá framhaldsskólanemum.  

5.2 Viðhorf til kennsluhátta og nálgunar á náminu  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) er 

lögð áhersla á fjölbreytta náms- og kennsluhætti. Fjölbreytni í kennsluaðferðum og 

nálgun viðfangsefna er ein af forsendum þess að nemendur öðlist hæfni og tækifæri til 

að nýta hæfileika sína. Námsefni ætti að skipuleggja með leiðbeinandi hætti og leitast 

við að bjóða upp á viðeigandi tækifæri og verkfæri fyrir nemendur til að geta sett sér 

einstaklingshæfð markmið. Samkvæmt niðurstöðum eru nemendur sammála (83%) því 

að mikilvægt sé að geta valið milli viðfangsefna í kennslustundum. Engin marktæk fylgni 

er þó milli hópanna. Carlson benti á í rannsókn sinni frá 1995 að nemendur vildu hafa 

stjórn og val á viðfangsefnum og niðurstöðurnar sýndu ekki mun milli jákvæðra og 

neikvæðra nemenda. Má álykta að frá þeim tíma hafi ekki orðið sú þróun í 

kennsluháttum sem nemendur óska eftir. Þetta viðhorf hafa fleiri rannsakendur bent á 

(Aicinena, 1991; Blanchard o.fl., 2007; Madonia o.fl., 2014) og Saul (2005) og Blanchard 

(2007) töldu að fjölbreytt námsval hefði jákvæð áhrif á áhugahvöt nemenda og metnað. 

Eraslan (2015) bendir á að takmarkað val á viðfangsefnum geti leitt til neikvæðrar 

upplifunar sem síðan byggi upp neikvætt viðhorf til námsins. Það má því ætla að 

mikilvægt sé að bjóða upp á fjölbreytt val viðfangsefna, stuðla þannig að jákvæðu 

viðhorfi til náms í íþróttum, líkams- og heilsuræktar og betri árangri nemenda. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) leggur 

áherslu á að einstaklingshæfa allt nám og gefur ákveðið svigrúm fyrir kennara til að 

bjóða upp á fjölbreytta möguleika í kennslu og viðfangsefnum. Í þessari rannsókn 
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kemur viðhorf nemenda skýrt fram og getur verið leiðbeinandi fyrir íþrótta- og 

heilsufræðinga við skipulag á kennslu.  

Það vekur athygli að nær helmingur nemenda (48%) telur námsefnið áhugavert og 

það höfði til þeirra, 31% eru ósammála og 21% taka ekki afstöðu. Ungmenni hafa áhuga 

á heilsueflandi lífsstíl. Áhersla á hollt mataræði hefur aukist í samfélaginu og einnig 

hefur verkefni Landlæknisembættisins og framhaldsskólanna (Heilsueflandi 

framhaldsskóli) tekist að innleiða nýja hugsun í skólamenninguna (Kristrún 

Sigurðardóttir, 2011). Heimur ungmenna hefur stækkað vegna tækniframfara sem orðið 

hafa. Fyrir þrjátíu árum var ekkert internet og lífstíll ungmenna hefur tekið stakkaskip 

(Árni Georgson, 2012). Margar fyrirmyndir ungmenna eru vel þjálfað íþróttafólk, 

leikarar eða tónlistarmenn sem margir hverjir nýta netmiðla til að fjalla um eigin leiðir 

til að efla líkama og sál. Íþróttir, líkams og heilsurækt er mikilvæg námsgrein til að 

kynna börnum og ungmennum heilbrigða lífshætti, efla færni í samskiptum, auka þrek, 

byggja upp sjálfsmynd, hvetja til ákvarðanatöku, markmiðasetningar og 

streitustjórnunar. Nemendum kynnast áhrifum menningar, fjölmiðla og tækni sem hafa 

áhrif á ákvarðanir þeirra varðandi eigið heilbrigði, heilsu og líðan. Það er eitt af 

mikilvægum viðfangsefnum námsins að nemendur verði gagnrýnir og meðvitaðir 

neytendur. Upplýsingatækni nýtist í þessu sambandi vel þar sem nemendur fá tækifæri 

til að afla sér upplýsinga, leggja mat á þær og nýta við raunhæf verkefni (Námskrárvefur 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis, e.d.). Íþróttir, líkams- og heilsurækt er kjörin 

vetvangur til að sporna gegn aukninni kyrrsetu og hreyfingaleysi ungmenna ásamt 

ofþynd (Eisenmann, 2006, Hoepa o.fl., 2006 , Rikard og Banville, 2006, Goodwin og 

Orsega-Smith, 2008, Erlingur, 2010, Sigurbjörn o.fl., 2012, Madonia o.fl.,2014,). 

Kennsluhættir eiga að gefa nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína. Til að efla 

hæfni nemenda þarf að bjóða upp á mismunandi viðfangsefni sem tengjast menningu 

samfélagsins, daglegu lífi og umhverfi þeirra. Hæfniviðmiðum er hægt að ná á 

fjölbreyttan hátt og sömu aðferðir henta ekki öllum (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012). Í rannsókninni sem hér birtist var leitast við að greina 

viðhorf nemenda til mismunandi viðfangsefna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

fáir (7%) hafa jákvætt viðhorf til útihlaupa en nær helmingur (44%) telur íþróttaleiki 

(t.d. knattspyrnu, handbolta, blak) áhugavert viðfangsefni. Rikard og Banville, (2006) 

bendir á í niðurstöðum sínum að margir séu óánægðir með að hlaupa úti og telji það of 

einhæft og leiðigjarnt. Hann bendir einnig á að nemendur velji síst af öllu útihlaup og 

því ættu kennarar að bjóða önnur viðfangsefni sem höfðuðu til fleiri nemenda (Rikard 

og Banville, 2006). Niðurstöður þessarar rannsóknar ríma við niðurstöður hennar. 
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Lazerević og o.fl. (2015) telja mikilvægt að skapa skemmtilegar og gefandi aðstæður 

sem hvetji til frekari hreyfingar. Rikard og Banvilled (2006) benda einnig á að 

nemendum þyki almenn heilsurækt leiðinleg. Frekar eigi að iðka hreyfingu í leikjaformi 

þar sem þátttakendur upplifi sömu vellíðan og eftir útihlaup. Nemendur virðast leggja 

áherslu á að viðfangsefnin krefjist samvinnu sem þýðir að þeir vilja upplifa sig sem hluta 

af hóp. Tannehill o.fl. (1994) bendir einnig á að nemendur vilji tilheyra og gegna 

ákveðnu hlutverki og deila með sér verkefnum. Viðhorf nemenda bendir til að ekki ætti 

að leggja áherslu á keppni í öllum viðfangsefnum og leikjum. Bæði Carlson (1995) og 

Tannehill o.fl. (1994) telja að persónulegar áskoranir, virðing í samskiptum og 

streitulosun séu þættir sem ætti að leggja aukna áherslu á til að forðast samkeppni milli 

bekkjarfélaga. Niðurstöðurnar gefa tilefni til að endurskoða markmið þess að senda 

nemendur út að hlaupa í kennslustundum. Til að breyta viðhorfi þeirra þarf að rýna í 

aðferðir sem hvetja til jákvæðrar upplifunar og sýna fram á notagildi til framtíðar 

(Eraslan, 2015; Lazervić o.fl., 2015).  

Rannsóknir sýna að þeir nemendur sem hafa neikvæða upplifun af náminu vilja hafa 

meiri stjórn og val á viðfangsefnum (Hohepa o.fl., 2006 Madonia o.fl., 2014). Margir 

telja að of mikil áhersla sé lögð á keppnisíþróttir og viðfangsefni sem byggjast á 

samkeppni milli einstaklinga. Ákveðinn nemendahópur kallar eftir námi í t.d. útivist, 

jóga, frisbígolf og almennri heilsurækt samkvæmt niðurstöðum Rikjard og Banville, 

(2006). Groves og Welsh (2010) benda á að skortur sé á kennslu og námstækifærum 

utan skólastofunnar. Undanfarið hefur þetta framboð sífellt verið að aukast en 

niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla ekki viðhorf nemenda til náms utan 

skóla. Bibik o.fl. (2008) telja að með því að færa nám á vettvang öðlist nemendur 

mikilvæga reynslu, leikni og hæfni til að takast á við raunhæf verkefni. Tenging 

nemenda við raunverulegar aðstæður og áhugaefni sé mikilvæg til að efla jákvætt 

viðhorf og hæfni nemenda varðandi námsefnið. Það styður einnig að námsgreinin hafi 

notagildi seinna á lífsleiðinni og nýtist til framtíðar (Bibik .o.fl., 2008; Eraslan, 2015; 

Lazarević o.fl., 2015). 

Niðurstöðurnar benda til að námið sé einstaklingsmiðað að takmörkuðu leiti. Aðeins 

29% þátttakenda voru sammála því en 48% voru ósammála. Í Aðalnámskrá 

famhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) kemur fram að 

kennsluhættir þurfi að veita öllum nemendum jöfn tækifæri til að nýta eigin hæfileika 

og fá endurgjöf. Sömu aðferðir henta ekki öllum nemendum og þeir þurfa að fá 

viðfangsefni við hæfi. Niðurstöðurnar sýna að ekki er verið að uppfylla þarfir nemenda 

og þessar upplýsingar gætu reynst mikilvægar varðandi frekari þróun á uppbyggingu 
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námsins. Aðalnámskrá framhaldskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2012) leggur áherslu á að nemendum sé boðið upp á nám við hæfi og þar sé tekið mið 

af hæfni hvers og eins. Það ætti því að miða kennsluna enn frekar að 

einstaklingshæfðum viðfangsefnum. Námið er byggt upp samkvæmt lokamarkmiðum 

Aðalnámskrár framhaldsskóla 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) þegar könnunin er 

framkvæmd. Samkvæmt niðurstöðum telja þátttakendur námið krefjandi, 47% 

nemenda eru sammála því, 34% taka ekki afstöðu og 19% telja námið ekki krefjandi. 

Þessar niðurstöður sýna að álag námsgreinarinnar er viðeigandi þar sem helmingur 

nemenda þarf að leggja sig fram til að ná árangri í henni. Aðrir hafa ekki íhugað kröfur 

námsgreinarinnar og taka ekki afstöðu. 

Hreyfing er ekki forgangsatriði í lífi margra ungmenna (Hohepa o.fl., 2006). Þessar 

niðurstöður koma ekki á óvart með tilliti til nánasta umhverfis (jafningja, skóla, heimilis 

og nágrennis) þar sem hvetjandi þættir fyrir kyrrsetu eru alls staðar (Jenkinson og 

Benson, 2010, Hohepa, 2006). Hohepa o.fl. (2006) benda á að skortur er á félagslegum 

stuðningi við heilsusamlegan lífsstíl og margar þessar hindranir má rekja til viðhorfs 

nemenda til valmöguleika. Valmöguleikar eru takmarkandi eftir aðstöðu hvers skóla og 

tengjast aðgengi, framboði og búnaði til hreyfingar og fyrirlestra. Framboð á hreyfingu 

er hvetjandi þáttur fyrir ungmenni. Skipulögð hreyfing og fjölbreytt framboð 

viðfangsefna og almennrar líkamsræktar er hvetjandi og nemendur hafa áhuga á 

þátttöku í ákvarðanatöku varðandi eigið nám og framkvæmd (Carlson, 1995, Groves og 

Welsh, 2010, Madonia o.fl., 2014). Framhaldsskólar ættu að eindurspegla 

þjóðfélagslegar breytingar og er einn af áhrifaþáttum fyrir fyrirmyndir og jákvætt 

viðhorf (Tannehill o.fl., 1994). Íþróttir, líkams- og heilsurækt ætti að teygja anga sína inn 

í allt skólastarfið ásamt auknu samstarfi við nærumhverfið. Þá er félagslegur ávinningur 

og félagsleg hvatning einnig mikilvægur þáttur í virkum og heilsusamlegum lífsstíl 

(Edginton, Chin og Bronikowski, 2011; Lazerević o.fl., 2015). Kennsla þarf að vera fagleg 

og fræðsluefnið innihaldsríkt og viðeigandi til að skapa jákvæða reynslu sem fylgir 

nemendum til lífstíðar. Masurier og Corbin (2006) rökstuddu vandaða menntun í 

íþóttum, líkams- og heilsurækt með tíu atriða lista. Í honum kemur fram að rannsóknir 

bendi til þess að verkefni sem einkennast af fagmennsku auki líkur á áframhaldandi 

heilbrigðum lífsháttum, auki sjálfsmeðvitund, sjálfsöryggi, bæti sjálfstraust og ánægju, 

auki áhugahvöt, minnki áhættuhegðun eftir útskrift úr framhaldsskóla og auki hreyfingu 

meðal kvenna.  
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5.3 Mikilvægi námsins og framtíðargildi þess 

Samkvæmt Aðalnámskrá 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012) skal leggja 

áherslu á hreyfiuppeldi og leggja grunn að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til 

lífstíðar. Grunnþættir menntunar eiga að stuðla að því að ungmenni byggi sig upp 

andlega, líkamlega og félagaslega. Þegar spurt var hvort námið væri hvetjandi til að 

stunda heilsueflandi lífsstíl til að skoða viðhorf varðandi framtíðargildi fyrir 

þátttakendur, voru niðurstöðurnar mjög jafnar. Engin tengsl voru milli kyns né 

hreyfingar utan skóla og til viðhorfs. Eitt af markmiðum í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt er að efla á markvissan og fjölbreyttan hátt líkamshreysti og þrek, ásamt 

tækifæri til að velja sér líkams- eða heilsurækt við hæfi og þjálfa undirstöðuatriði 

almennrar líkamsbeitingar (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). Nemendur 

sem upplifa námsgreinina sem tilgangslausa til framtíðar og að hún hafi takmarkað 

notagildi á lífsleiðinni hafa tilhneigingu til að þróa með sér neikvætt viðhorf til 

námsgreinarinnar (Bibik, 2008; Lazarević o.fl., 2015). Það viðhorf leiðir oft á tíðum til 

hegðunar sem felur í sér að viðkomandi forðast viðfangsefni eða hefur truflandi áhrif á 

kennslustundir. Þar með er ekki líklegt að námið muni verða árangursríkt. Einnig skal 

hafa í huga að hæfni felur í sér að hagnýta þekkingu sína og leikni í daglegu lífi og 

fjölbreyttum aðstæðum. Hér má nefna upplýsingalæsi og skapandi hugsun sem dæmi 

sem nýtist vel í heilsueflandi lífsstíl. Eitt af markmiðum námsins er að nýta tækifæri til 

þjálfunar og nota til þess fjölbreyttar aðferðir og takast á við áskoranir daglegs lífs 

varðandi heilbrigðan lífsstíl. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að námið hafi 

hagnýtt gildi fyrir þá nemendur sem þegar hreyfa sig reglulega og má draga þá ályktun 

að það hafi hvetjandi áhrif. Þeir sem hafa þekkingu á heilsusamlegum lifnaðarháttum 

eru mun líklegri til að stunda hana reglulega (Fertman og Allensworth, 2010). 

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að nemendur telji sig hafa hæfni til að beita 

þekkingu og leikni þegar þeir stunda íþróttir, líkams- og heilsurækt á eigin forsendum.  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar hvað varðar áhugahvatningu og ábyrgð á eigin 

heilsu og velferð kemur í ljós að engin tengsl eru milli kyns og viðhorfs, né hreyfingar 

utan skóla og viðhorfs. Hér er markmiðið að rýna í viðhorf nemenda til 

námsgreinarinnar í tengslum við eigin líðan og heilsu. Samkvæmt þessum niðurstöðum 

er ekki hægt að draga upp skýra mynd af viðhorfi nemenda. Nemendur virðast eiga 

erfitt með að svara spurningum sem miða að markmiðum námsins. Það gæti gefið til 

kynna að námsmarkmið séu óskýr, kennsluhættir ekki viðeigandi eða námsefni af 

skornum skammti (Tannehill o.fl., 1994). Viðhorf til námsins getur haft mikil áhrif á 

áframhaldandi virkni og þátttöku í heilsueflandi lífsstíl (Lazarević o.fl., 2015) og 
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lykilhæfni nemenda varðandi heilbrigði felur í sér m.a. að taka ábyrga afstöðu til eigin 

velferðar og heilbrigðis (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012). 

Lokamarkmið námsins byggist á að fræða nemendur á markvissan hátt um íþróttir, 

líkams- og heilsurækt og gera þeim kleift að öðlast færni í að rækta líkama sinn sér til 

heilsubótar og ánægju til æviloka. Einnig er lagður grunnur að ævilangri líkams- og 

heilsurækt hvers einstaklings og reynt að auka lífsgæði og vellíðan til framtíðar. Viðhorf 

til þessara þátta er því mikilvægt í námi hvers og eins. Enginn marktækur munur er á 

milli hópanna varðandi þekkingu um lokamarkmið námsins. Þegar niðurstöður eru 

skoðaðar kemur í ljós að þeir sem hreyfa sig reglulega eru líklegri til að kynna sér 

markmiðin en þeir sem hreyfa sig ekki reglulega. Að því gefnu hljóta þessar niðurstöður 

að valda nokkrum vonbrigðum varðandi innihald og uppbyggingu námsins. Sá hópur 

sem hreyfir sig ekki reglulega kallar eftir breytingum og ætti að gera sérstakar 

ráðstafanir til að efla jákvætt viðhorf þessa hóps (Eraslan, 2015). 

5.4 Félagslegt gildi 

Helmingur þátttakenda (50%) telur námsgreinina hafa mikið félagslegt gildi og þannig 

stuðli hún að heildrænum þroska og andlegri og félagslegri vellíðan. Marktækur munur 

er á viðhorfi drengja og stúlkna. 65% drengja eru sammála um að námsgreinin hafi 

mikið félagslegt gildi en 43% stúlkna. Lazerević (2015) bendir á að drengir séu jákvæðari 

en stúlkur gagnvart námsgreininni og hreyfi sig meira utan skóla. Einnig nefna Madonia 

o.fl. (2014) að meira dragi úr virkni stúlkna á unglingsárum og Lazarević o.fl. (2015) 

telur hugsanlega nám í íþróttum, líkams- og heilsurækt of karlamiðað. Þessar 

niðurstöður benda til þess að námsgreinin hafi mikilvægu hlutverki að gegna varðandi 

félagslegan þroska og heilbrigði ungmenna, ásamt mannlegum samskiptum og 

samvinnu. Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2012) leggur áherslu á félagslega velferð til lífstíðar og styður það enn frekar við 

heildrænt hlutverk námsgreinarinnar og mikilvægi í menntun ungmenna á 

framhaldsskólastigi. Einnig hefur dregið úr hreyfingu ungmenna á undanförnum árum 

vegna lífsstílsbreytinga (Eiðsdóttir, Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante, 2008). 

Samfélagsmiðlar skipta miklu máli hjá ungmennum nú á dögum. Félagsleg tengsl og 

samskipti fara oft á tíðum fram í gegnum snjalltæki og tölvur. Ungmenni vilja velja sér 

viðfangsefni sem krefjast kyrrsetu (Jenkinson og Benson, 2010). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2015) er lagt upp með að 

íþróttir, líkams og heilsurækt skapi hverjum nemenda tækifæri til að læra og þekkja 

eigin líkama og möguleika til að tjá og skapa. Íþróttir eru vel til þess fallnar að efla 
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félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda. Eraslan (2015) bendir á að námið veiti 

nemendum tækifæri til að veita eigin andlegum, líkamlegum, félagslegum og 

tilfinningalegum þáttum athygli innan um aðrar námsgreinar. Vel uppbyggt nám hefur 

jafnframt jákvæð áhrif á andlegan og félagslegan þroska (Eraslan, 2015). Leikir og 

samvinnuverkefni krefjast aga og tillitssemi ásamt samvinnu við aðra og hvatningu til 

félaga sinna. Einnig hefur hefur verið bent á að ungmenni þroski mikilvæga félagslega 

eiginleika eins og leiðtogahæfin og samkennd. Þessir þættir geta síðan haft jákvæð áhrif 

á heilsueflandi hegðun einstaklingsins (Rick, Nauert, 2015). Niðurstöður rannsóknar á 

þróun íþróttaþátttöku og greining á félagslegum áhrifaþáttum sýnir marktæk áhrif á 

þátttöku í íþróttum af félagslegum þáttum. Hér má nefna að þeir sem eru í meiri 

samskipum við vini og jafningjahópa eru líklegri til að stunda íþróttir (Viðar Halldórsson, 

2014). 

Spurt var um hvort fella ætti námsgrein niður ef takmarka ætti námsframboð og 

viðhorf nemenda til námsgreinarinnar í samanburði við annað nám innan skólans. 

Niðurstöðurnar benda til að nemendur taki ekki skýra afstöðu gagnvart gildi 

námsgreinarinnar og mikilvægi hennar í sínu námi þar sem 36% eru sammála og 39% 

ósammála. Þá má geta að 25% taka ekki afstöðu. Upplifun nemenda á námsgreininni 

bendir til að þeir meti hana ekki sem „markvisst“ nám (Tannehill o.fl., 1994). Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem nemendur hafa ýmist 

neikvætt (Tannehill o.fl., 1994, Carlson, 1995) eða jákvætt (Gillam, 1986; Zeng., 

Hipscher og Leung,. 2011) viðhorf gagnvart tilverurétti námsgreinarinnar. Samkvæmt 

Carlson (1995) geta markmið, áskoranir og viðfangsefni námsgreinarinnar haft áhrif á 

þessa upplifun. Spyrja má af hverju nemendur eigi erfitt með að taka afstöðu til 

námsgreinarinnar í samanburði við aðrar námsgreinar í skólanum. Samkvæmt 

niðurstöðum erlendra rannsókna má helst nefna að markmið eru óskýr, mikið um 

endurtekningar og aðeins verið að fá útrás fyrir leiki. Nemendur líta á námsgreinina 

sem skemmtun og tilbreytingu frá hefðbundnu bóknámi og því ekki sambærilega öðrum 

námsgreinum (Tannehill o.fl., 1994; Jenkinson og Benson, 2010). Með því að vinna 

markvisst að jákvæðu viðhorfi nemenda til námsins og áhugahvöt er einnig haft áhrif á 

framtíðargildi fyrir þá (Kretschmann, 2014). Þessar niðurstöður vekja upp spurningar 

um hver staða námsgreinarinnar sé innan menntakerfisins ef nemendur telji hana ekki 

mikilvæga. Námsgreinar innan skólakerfisins eru í mikilli samkeppni varðandi fjölda 

kennslustunda á viku og því mikilvægt að nemendur upplifi hana sem mikilvægan hlekk 

í náminu. Ef krafa nemenda er fyrir íþróttum, líkams- og heilsurækt í sínu námi er 

líklegra að stjórnendur bregðist við því með því að efla námsgreinina.  
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5.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Veikleiki rannsóknarinnar er hversu fáir skólar og nemendur tóku þátt í könnuninni. Í 

svari skólastjórnenda við fyrirspurn rannsakanda kom fram að rannsóknin hentaði ekki 

innan námsskipulagsins og að ekki væri æskilegt að trufla nemendur við námið. Fjöldi 

þátttakenda var ekki sá sem vonast var eftir í upphafi, niðurstöður eru því ekki 

áreiðanlegar og ekki hægt að alhæfa um þær.  

Einnig geta vefkannanir verið ónákvæmar og má nefna að framkvæmd reyndist 

flóknari viðfangs en ætlað var í upphafi og erfitt var að ná til nemenda í gegnum innra 

net skólanna. Að lokum má geta þess að þeir sem stunda hreyfingu eru líklegri til að 

hafa meiri áhuga á viðfangsefninu og vera þar með líklegri til að taka þátt í könnuninni.  

Styrkleiki rannsóknarinnar er að viðhorf nemenda til námsgreinar í íþróttum, líkams- 

og heilsurækt hefur ekki áður verið kannað hér á landi. Í þessari rannsókn fær rödd 

nemenda að hljóma þegar námið er skoðað út frá kennslufræðilegu sjónarmiði.  
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6 Lokaorð 

Nauðsynlegt er að huga að sífelldum umbótum í kennslu ásamt undirbúningi og 

menntun íþróttafræðinga til að takast á við margþættar breytingar í menntakerfinu. Þá 

er hegðun og lífsstíll ungmenna einnig margbreytilegur. Lykilatriðið er að viðhorf 

nemenda til námsins sé jákvætt og gildi námsins hafi mikilvæga þýðingu og hlutverk í að 

efla og viðhalda heilsu og heilbrigði. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta haft 

þýðingarmikið upplýsingagildi fyrir íþróttafræðinga til að meta uppbyggingu námsins og 

viðfangsefni. Þegar nám er endurmetið og hugsað upp á nýtt er nauðsynlegt að kanna 

viðhorf nemenda og heyra raddir þeirra. Með því er boðið upp á samráð og samtal við 

nemendur varðandi framkvæmd á skipulagi námsins. Þá eru stöðugar tækninýjungar í 

kennslu sem æskilegt er að kanna til að vera í takt við nútímasamfélag. Aukin áhersla er 

nú á dögum á að verkefni krefjist þess að nemendur geti sýnt fram á kunnáttu og færni 

til að stunda heilbrigða lífshætti, heilsusamlegan lífsstíl og axla ábyrgð á eigin velferð. 

Um leið eiga nemendur að læra að skipuleggja eigin heilsurækt, takast á við streitu og 

draga úr neikvæðum tilfinningum. Slíkt námsefni kallar á sífellda þróun og aðlögun 

námsgreinarinnar ásamt öflugri tengingu heilsueflingar við skólabraginn og óformleg 

samfélagsleg verkefni. Allt miðar þetta að því að tengja hreyfingu og heilsusamlegan 

lífsstíl enn betur inn í daglegt líf nemenda og sporna gegn kyrrsetu og annarri 

áhættuhegðun. 

Jákvætt viðhorf til náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt styður félagslegan þroska 

ungmenna. Námgeinin getur því styrkt félagslega stöðu ungmenna og leitt til betri 

andlegrar vellíðan og verið hvatning að góðum samskiptum við skólafélaga, kennara og 

aðra fullorðna. Félagslegir þættir eru ekki síst hvetjandi fyrir þátttöku í íþróttum, 

líkams-, og heilsurækt til framtíðar.  

Skortur á heilsdrænu mati á gild námsins gæti verið ein hindrun í að námið sé hluti 

af heilbrigðiskerfi samfélagsins og forvörnum. Mikilvægt er að sýna fram á færni og 

kunnáttu nemenda og að þeir geti þroskað og aukið hæfni til að stunda heilbrigða 

lífshætti og heilsusamlegan lífsstíl. Einnig er æskilegt tengja markmið námsins markvisst 

við grundvallarþætti menntunar eins og gagnrýna hugsun, lausnamiðaðar 

vinnuaðferðir, aukna aðlögunarhæfni, vellíðan, heilsulæsi, góða sjálfsmynd og 

félagsfærni. Það er mikilvægt að sýna fram á að námsgreinin hefur jafn mikið vægi og 

aðrar bóklegar og verklegar kjarnagreinar til framtíðar fyrir nemendur. 

Námsmarkmið í framhaldsskóla þurfa að byggja á framtíðarsýn nemenda til íþrótta, 

líkams- og heilsuræktar og að þeir læri að axla ábyrgð á eigin heilsu. Skýr 
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markmiðssetning er vænleg til árangurs sem er hagkvæmt fyrir einstaklinginn og 

samfélagið. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem öðlast þessa þekkingu, viðhorf og 

skilning á unglingsárum eru ólíklegri til að sýna áhættuhegðun eftir útskrift (Dale og 

Corbin, 2000). Það er því nauðsynlegt að íþróttir, líkams- og heilsurækt verði í fremstu 

víglínu í menntakerfinu. Því miður er mikill misskilningur um hvað er í raun og veru 

verið að framkvæma í námsgreininni. Kennslan gengur ekki eingöngu út á að henda 

bolta til nemenda og leika sér. Mun stærri og fjölbreyttari viðfangsefni eru lögð fyrir 

nemendur í hverri kennslustund. Nemendur fá tækifæri til að bæta hæfni, efla 

samvinnu, takast á við hópvinnu og einstaklingshæfð verkefni, setja sér markmið og 

endurmeta margvíslega hegðun til að ná jákvæðum árangri varðandi eigin heilsu og 

vellíðan. Til að halda áfram að auka gæði námsgreinarinnar þarf að muna eftir að hlusta 

á raddir nemenda. Þeirra viðhorf og endurgjöf geta hjálpað við uppbyggingu á 

heildrænu heilsueflandi námi sem leiðir til heilbrigðs lífsstíls til framtíðar. Frekari 

rannsóknir á þessu sviði eru nauðsynlegar til að kanna nýjar leiðir sem eru viðeigandi og 

árangursríkar í íþróttum, líkams- og heilsurækt sem námsgrein. 
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Viðauki A 

 

 

Könnunin samanstendur af 17 fullyrðingum og spurningum um nám í íþróttum, líkams- 

og heilsurækt í framhaldsskólum. Vinsamlega merkið við einn svarmöguleika sem lýsir 

best viðhorfi þínu og skoðun til námsgreinarinnar. 

 

 

Bakgrunnur 

 

Kyn þátttakanda 

1. Kona 

2. Karl 

 

 

Stundar þú skipulagða hreyfingu/þjálfun utan skólatíma? 

1. Já 

2. Nei 

 

A. Kennsluhættir og nálgun 

 

3) Það er mikilvægt að geta valið milli verkefna í verklegum kennslustundum.  

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 
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4) Námsefnið er áhugavert og höfðar vel til mín. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

5) Það hentar mér að 

1. hlaupa úti 

2. fara í hópleiki (boltaleiki, boðhlaup, eltingaleiki o.s.frv.) 

3. taka styrktaræfingar (þrekhringi, tabata-þjálfun o.s.frv.) 

4. vera í íþróttaleikjum (knattspyrnu, körfubolta, handbolta, blaki o.s.frv.) 

 

6) Kennsluformið ætti að vera 

1. eingöngu verklegt 

2. eingöngu bóklegt 

3. bæði bóklegt og verklegt 

 

7) Námið er einstaklingsmiðað í dag. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

8)       Námsmat ætti að byggjast á: 
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1. verklegu prófi (þolpróf, styrktarpróf, liðleikapróf) 

2. skriflegu prófi 

3. símati (verkefnum, ástundun, virkni) 

4. skriflegu og verklegu prófi 

5. símati og verklegu prófi 

6. símati og skriflegu prófi 

 

9) Námið er krefjandi.  

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

10) Námið líkist grunnskólanum of mikið 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

B. Mikilvægi og framtíðargildi námsins 

11) Námið nýtist mér vel þegar ég stunda líkams- og heilsurækt. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 
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5. Sammála 

 

12) Námsgreinin hefur mikið félagslegt gildi. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

13) Ef takmarka þarf námsframboð ætti að fella námsgreinina niður. 

1.  Ósammála 

2.  Frekar ósammála 

3.  Hvorki né 

4.  Frekar sammála 

5.  Sammála 

 

14) Námsgreinin er jafn mikilvæg og aðrar námsgreinar í skólanum. 

1.  Ósammála 

2.  Frekar ósammála 

3.  Hvorki né 

4.  Frekar sammála 

5.  Sammála 

 

15) Námið hvetur mig til að stunda heilbrigðan og heilsueflandi lífsstíl. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 
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4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

16) Ég hef kynnt mér og þekki lokamarkmið námsgreinarinnar. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

17) Námið vekur mig til umhugsunar á ábyrgð á eigin heilsu og velferð. 

1. Ósammála 

2. Frekar ósammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar sammála 

5. Sammála 

 

1. Viðhorfskönnun - sent 
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Viðauki B 

 

 

 

Bréf til skólastjórnenda 

 

Kæri skólastjóri  

Undirrituð er meistaranemi í Íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands, stefnt er að 

útskrift í haust 2015. Ég er að vinna að lokaverkefni sem ber heitið „Viðhorf 

framhaldsskólanema til námsgreinar í íþróttum, líkams- og heilsurækt“.  

Ákveðið var að leita til allra framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu eftir þátttöku. 

Úrtakið í spurningakönnuninni eru framhaldsskólanemar á 4. námsmisseri fæddir 1996.  

Markmið er að kanna viðhorf nemenda til námsgreinar í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt. Engin slík rannsókn hefur verið framkvæmd hér á landi og mikilvægt að sem 

flestir taki þátt til að tryggja áreiðanlegar niðurstöður. 

Markmið rannsóknarinnar er: 

 að varpa ljósi á hvort námsgreinin uppfylli þarfir og kröfur nemenda  

 að skoða gildi námsgreinarinnar hjá nemendum, samanborið við aðrar 

námgreinar skólans 

 að skoða þekkingu nemenda á markmiðum námsins 

 meta þörfina fyrir breytingar á viðfangsefnum  

 upplýsingagildi fyrir íþróttafræðinga til endurmats á námsgreininni og þróa nýja 

námsþætti við innleiðingu nýrrar námskrár  

 

Ég hef mótað spurningalista sem ég vil biðja alla nemendur skólans fædda 1996 að 

svara. Könnunin verður aðgengileg til lok marsmánaðar 2015. Spurningalistinn er 
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trúnaðarmál og því er ekki beðið um að hann sé merktur með nafni og ekki á að vera 

hægt að rekja svörin til einstakra nemenda né skóla. Tilkynning hefur verið send til 

Persónuverndar vegna könnunarinnar.  

 

 Ég óska eftir upplýstu samþykki þínu til að leggja könnunina fyrir nemendur 

skólans rafrænt og senda áfram til viðeigandi tengiaðila í þínum skóla. 

Hér er slóðin á rafrænu könnunina:  

http://questionpro.com/t/AKn1vZRzFp 

 

Ég yrði afar þakklát ef þú gætir látið mig vita varðandi þátttöku ykkar skóla í þessari 

rannsókn.  

Leiðbeinandi minn er Dr. Erlingur S. Jóhannsson (erljo@hi.is) og mun hann ábyrgjast að 

farið verði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ef þú vilt frekari upplýsingar er þér 

velkomið að hafa samband við mig í netfangið astas@kvenno.is eða Erling. 

 

Með fyrirfram þökk 

Ásta Skæringsdóttir kt. 1502694829 

 

  

http://questionpro.com/t/AKn1vZRzFp
mailto:erljo@hi.is
mailto:astas@kvenno.is
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Viðauki C 

 

Upplýsingar til þátttakenda 

 

Ágæti framhaldsskólanemi 

Ásta Skæringsdóttir heiti ég og stunda mastersnám í Íþrótta- og heilsufræði við HÍ. Mig 

langaði að óska eftir þinni þátttöku í rannsókn sem nefnist „Viðhorf 

framhaldsskólanema til námsgreinar í íþróttum, líkams- og heilsurækt“. 

Engin rannsókn hefur verið framkvæmd á Íslandi sem lýsir upplifun og viðhorfi 

nemenda til íþróttakennslu í framhaldsskólum. Það er því mikilvægt að sem flestir taki 

þátt til að tryggja að niðurstöður séu áreiðanlegar fyrir hópinn. 

Markmið rannsóknarinnar er: 

 að varpa ljósi á hvort námsgreinin uppfylli þarfir og kröfur nemenda  

 að skoða gildi námsgreinarinnar hjá nemendum, samanborið við aðrar 

námsgreinar skólans 

 að skoða þekkingu nemenda á markmiðum námsins 

 meta þörfina fyrir breytingar á viðfangsefnum  

 upplýsingagildi fyrir íþróttafræðinga til endurmats á námsgreininni og þróa nýja 

námsþætti við innleiðingu nýrrar námskrár  

Könnunin samanstendur af 17 fullyrðingum og spurningum varðandi þitt viðhorf til 

náms í íþróttum, líkams- og heilsurækt í framhaldsskólum. Þú velur þann möguleika 

sem lýsir best viðhorfi þínu og upplifun í náminu. Það tekur sennilega á bilinu 5-10 

mínútur að svara könnuninni. 

 

 Tekið skal fram að könnunin er nafnlaus og ekki hægt á nokkurn hátt að rekja svörin til 

þátttakenda. 
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Hlekkurinn á könnunina er eftirfarandi:     http://questionpro.com/t/AKn1vZRzFp 

 

 

Með ósk um góða samvinnu 

Ásta Skæringsdóttir 

  

http://questionpro.com/t/AKn1vZRzFp
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