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Ágrip 
Til að ná langt í íþróttum þarf að leggja mikið á sig og hefur æfingarálag 

ungra íþróttakrakka aukist töluvert undanfarin ár. Börn eru því farin að eyða 
meiri tíma við æfingar en áður og kostar það meiri tíma fyrir þau. Markmið 
þessarar rannsóknar var að kanna hvort þau börn sem eru að æfa sína íþrótt af 
miklu kappi séu að standa sig vel í námi og hvort að sá tími sem fari í 
íþróttaiðkunina sé að taka toll af náminu. Þá var leitast eftir því að kanna 
hvort einhver þröskuldur væri fyrir fjölda klukkustunda á viku sem börn gætu 
æft sína íþrótt án þess að það myndi bitna á náminu.  

Sú aðferð sem var fyrir valinu fyrir þessa rannsókn var eigindleg 
rannsóknaraðferð en tekin voru einstaklingsviðtöl við 12 nemendur og þrjá 
kennara. Nemendurnir voru valdir með tilgangsúrtaki í samráði við 
yfirþjálfara fjögurra íþróttagreina en þessir iðkendur eru að stunda sína íþrótt 
af miklu kappi og undir álagi og eru á aldrinum 14 til 16 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann veg að allir nemendurnir 
voru að æfa meira en það sem kennarar töldu vera hæfilegt æfingarálag fyrir 
börn á þessum aldri. Þeir nemendur sem æfðu sína íþrótt í 16 til 20 
klukkustundir á viku voru þeir nemendur sem voru með hæstu 
meðaleinkunnina í stærðfræði, ensku og íslensku. Þegar nemendur voru farnir 
að æfa meira en 20 klukkustundir á viku fóru einkunnir að versna. Kennarar 
töldu almennt að íþróttir gerðu börnunum gott og að þau börn sem stunduðu 
íþróttir þróuðu með sér vissa eiginleika sem hjálpuðu þeim í námi og gerðu 
þau að betri námsmönnum. Of mikið álag í íþróttunum gæti hins vegar leitt til 
stress og erfiðleika í skóla ásamt þreytu meðal barnanna.  

Erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem úrtakið 
er frekar lítið en eru niðurstöður þó í samræmi við þær rannsóknir sem fjallað 
er um í ritgerðinni. Frekari rannsókna er þörf til að meta hvar sá þröskuldur 
liggur fyrir hæfilegt æfingarálag nemenda og hvenær íþróttaiðkun verður of 
mikil og fer að hafa neikvæð áhrif á námsárangur. 





 

Abstract 
Great determination is needed to succeed in sports, which in the recent 

years has led to increased training intensity amongst children in sports. The 
result of it has children spending a lot more time practicing their sport. The 
aim of this study was to see if children who actively practice a sport, are 
living up to standards in their studies, and if the time they use to attend their 
sport has negative effects on the studies. The study also examined if there 
was a specific threshold of the numbers of hours every week for kids to 
attend their sports without it effecting their studies. 

The methodology was a qualitative approach where twelve individual 
interviews were conducted with students and three with teachers. The 
students were chosen with purposeful sampling in consultation with head 
coaches in four different sports. The children all practice their sport actively 
under immense pressure and are from the age of 14 to 16.  

The results showed that all the students practice more than their 
teachers deemed suitable for children at this age. The students who practiced 
16 to 20 hours per week were the students with the highest average grade in 
math, English and Icelandic. The study showed connection between 
practicing more than 20 hours per week and falling grades. Generally, the 
teachers felt that sports had good effects on children and those who practiced 
sports developed certain characteristics who helped them in their studies and 
made them better students. However, too much intensity from their sports 
could also lead to stress and difficulties in school in addition to tiredness 
amongst the students. 

Because of the small sample in this study, it is difficult to generalize the 
results to other research discussed in this thesis. More research is needed to 
evaluate the appropriate threshold for numbers of hours spent in sports and 
when it negatively effects student’s studies. 
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1. Inngangur  
Íþróttir eru gríðarlega stór partur af okkar þjóð og í gegnum árin hafa 
íþróttaafrek Íslendinga verið gerð góð skil og íþróttir verið stór partur af 
menningu okkar. Nú keppast fjölmiðlar erlendis um að fá að fjalla um 
íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu sem náði þeim merka áfanga að komast 
í fyrsta skiptið á Heimsmeistaramótið árið 2018 og náði eftirtektarverðum 
árangri á Evrópumeistaramótinu 2016. Stelpurnar slá þeim ekki slöku við og 
hefur íslenska kvennalandslið í knattspyrnu keppt fjórum sinnum á 
Evrópumeistaramótinu, nú síðast 2017. Íþróttir eru vinsælar og iðkendum í 
íþróttum fer fjölgandi hér á landi með ári hverju og flestum langar að ná langt 
í sinni íþrótt. Til að ná langt þarf gríðarlega eljusemi og þarf að stunda sína 
íþrótt af miklu kappi, þ.e. að eyða milum tíma og orku til að ná árangri.  

Ég hef stundað íþróttir frá því að ég var þriggja ára gamall og hef mætt 
á æfingar í ýmsum mismunandi íþróttagreinum. Enn þann dag í dag er ég að 
æfa af miklu kappi og fer gríðarlega mikill tími í íþróttir og íþróttatengda 
hluti hjá mér. Það má segja að íþróttir skipi gríðarlega stóran sess í mínu lífi 
og hafa í raun og veru alltaf gert. Það er gríðarlega krefjandi að fara í gegnum 
grunn-, framhalds- og háskóla ásamt því að æfa íþróttir á fullu. Eftir því sem 
árin líða fer maður að hugsa meira um þann gríðarlega mikla tíma sem hefur 
farið í íþróttirnar í gegnum árin og er það tími sem ef til vill hefði verið betur 
varið í nám eða aðra iðju svona í ljósi þess að ég er ekki atvinnumaður í dag.  

Nám og námsárangur íþróttakrakka er eitthvað sem ég hef gríðarlega 
mikinn áhuga á og hefur það í raun og veru verið svo alla háskólagöngu 
mína. Gríðarlega margar rannsóknir (Stephens og Schaben, 2002, Gorton, 
2010, og Chomitz o.fl., 2009) hafa verið gerðar á því hvaða áhrif íþróttir og 
íþróttaiðkun hefur á námsárangur barna og eru flestar á þann veg að íþróttir 
geri börnunum gott og hjálpi til við námið. Það sem vakti enn meiri áhuga 
minn var hins vegar að kanna hvernig þeim börnum sem mögulega væri hægt 
að titla sem „afreksíþróttakrakka” gengi að samræma nám sitt íþróttinni og 
hvernig þeim gengi í skólanum. Einnig hvort einhver þröskuldur væri á því 
hversu oft börn gætu stundað íþróttir á viku án þess að þær færu að hafa 
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neikvæð áhrif á nám þeirra. Þá var reynt að fá innsæi kennara í málið og hvað 
þeir töldu vera hæfilegt álag á nemendur á unglingastigi.  

Ritgerðinni er skipt niður í fræðilegan kafla, aðferðafræði, niðurstöður 
og umræður. Í fræðilega kaflanum er hreyfing fyrst skilgreind og farið yfir 
mikilvægi hennar fyrir börn og unglinga. Þar er farið í að hreyfing sé 
áhrifarík, ekki bara líkamlega heldur einnig andlega fyrir börn og unglinga. 
Því næst er farið yfir hreyfingu og íþróttir barna í skólum áður en fjallað er 
um námsárangur íþróttakrakka í grunn- og framhaldsskólum. Farið er yfir 
skyldur skólanna þegar kemur að því að vera heilsueflandi og hvaða hlutverki 
þeir gegna fyrir hreyfingu og íþróttaiðkun barna. Rannsóknir eru skoðaðar og 
niðurstöður margra rannsókna á mismunandi tímum eru bornar saman þegar 
kemur að námsárangri barnanna.  

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem 
tekin voru einstaklingsviðtöl við 12 nemendur á unglingastigi í grunnskóla og 
þrjá kennara. Nemendurnir voru valdir með tilgangsúrtaki með hjálp 
yfirþjálfara fjögurra íþróttagreina en leitast var eftir að fá þau börn sem þóttu 
skara fram úr í sinni íþrótt hjá sínu félagi. Í niðurstöðukaflanum eru síðan 
niðurstöður þessara viðtala kynntar, fyrst úr nemendaviðtölunum og síðan úr 
viðtölunum við kennara. Að lokum er umræðukafli þar sem farið er betur yfir 
niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við fræðin og tengd þeim 
ásamt eigin vangaveltum um efnið.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að þau börn sem eru að 
æfa íþróttir af miklu kappi séu að standa sig í námi og hvort að sá tími sem 
fer í íþróttaiðkunina sé að taka sinn toll af náminu. Lagt var upp með að svara 
rannsóknarspurningunni: Eru börn sem æfa íþróttir af miklu kappi að standa 
sig eins vel á skólabekknum og í íþróttunum? Þá var leitast eftir því að kanna 
hvort að einhver þröskuldur sé á fjölda klukkustunda á viku sem börn geti 
eytt við íþróttaiðkun sína án þess að það sé að taka toll af náminu. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður viðfangsefnið skoðað út frá fræðilegu sjónarhorni og 
fyrri rannsóknum um efnið. Honum er skipt í fimm undirkafla sem eru: 
Hreyfing, mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga, hreyfing og íþróttir í 
skólum, námsárangur hjá íþróttakrökkum í grunnskólum og að lokum 
námsárangur hjá íþróttakrökkum í framhaldsskólum.  

2.1 Hreyfing  

Hreyfing er almennt skilgreind sem öll vinna beinagrindarvöðva sem eykur 
orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld (Caspersen, Powell og 
Christenson, 1985, bls. 126). Það er því ljóst að hugtakið hreyfing er víðtækt 
og nær yfir fjölmargar athafnir sem fela í sér hreyfingu af ýmsu tagi t.d. 
heimilisstörf, garðvinnu, göngu, íþróttir og skipulagða þjálfun. Hana má 
einnig útskýra út frá fjórum meginþáttum sem eru: ákefð, tími, tíðni og 
tegund, en þá er átt við hve erfitt, hve lengi, hve oft og í hve langan tíma 
hreyfingin er framkvæmd (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Þegar líkaminn 
reynir á sig breytist öll starfsemi hans. Öndunin eykst til að mynda úr 5 til 7 
lítrum á mínútu í allt að 200 lítra á mínútu hjá vel þjálfuðum einstaklingi 
(Basset og Howley, 2000, bls. 73). Hjartað dælir meira blóði við áreynslu og 
verður blóðflæðið því mun örara en áður og einnig eykst hjartsláttartíðnin. 
Blóðið breytir um vegferð innan líkamans við áreynslu og fer þannig stór 
hluti blóðsins til beinagrindarvöðva við mikla áreynslu ólíkt því sem gerist í 
hvíld (Hiura o.fl., 2018, bls. 183).   

Við áreynslu fer heilinn á fullt og byrja heilafrumurnar að vinna 
hraðar, við verðum meira vakandi og athygli okkar enn betri eftir æfingu. 
Líkaminn framleiðir endorfín sem veldur vellíðan og dregur úr skapsveiflum 
og sársauka. Endorfín virkar sem nokkurs konar þunglyndislyf og hefur því 
hreyfing oft verið notuð sem viðbótarmeðferð við þunglyndi (Perraton, 
Kumar og Machotka, 2010, bls. 598). Þannig hafa rannsóknir sýnt að þeir 
sem stunda einhverja hreyfingu samhliða þunglyndismeðferð eru líklegri til 
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að sýna minni einkenni þunglyndis eftir að meðferð lýkur. Þátttakendur í 
rannsókn frá 2012 töldu hreyfinguna dreifa athyglinni og því voru neikvæðar 
hugsanir ekki jafn ríkjandi. Þeir fundu oftar fyrir vellíðan og var talið að það 
mætti útskýra vegna þess að líkaminn framleiddi aukið magn af endorfín 
(Wiles, Haase, Lawlor, Ness og Lewis, 2012).   

2.2 Mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga 

Það er nauðsynlegt fyrir börn að hreyfa sig svo þau vaxi eðlilega og nái 
eðlilegum hreyfiþroska, fimi og styrk. Rannsóknir hafa sýnt að regluleg 
hreyfing hafi góð áhrif á börn og dregur meðal annars úr líkum á geðrænum 
vandamálum, bætir námsárangur, sjálfstraust og sjálfsmynd (Gígja 
Gunnarsdótir, 2005). Ráðleggingar kveða á um að börn þurfi að hreyfa sig 
rösklega í minnst 60 mínútur daglega. Hreyfingin á bæði að vera 
miðlungserfið og erfið segir í bækling sem gefinn var út af 
landlæknisembættinu. Miðlungserfið hreyfing er sú hreyfing sem krefst 
þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en hvíld. Þar má til dæmis nefna 
röska göngu, garðvinnu og að hjóla, synda eða skokka rólega. Þá verður 
hjartsláttur og öndun hraðari en venjulega en samt er vel hægt að halda uppi 
samræðum. Erfið hreyfing er sú hreyfing sem krefst meira en sex sinnum 
meiri orkunotkunar en hvíld. Erfitt er að halda uppi samræðum þar sem hún 
kallar fram svita og mæði, en dæmi um erfiða hreyfingu eru fjallganga, hlaup 
og flestar íþróttir sem eru stundaðar með árangur í huga (Lýðheilsustöð, bls. 
5). Íslensk langtímarannsókn sýndi að líkamlegt þrek og tími sem nýttur er í 
hreyfingu fer minnkandi á átta ára tímabili, frá því að börnin eru 15 ára fram 
til 23 ára aldurs. Einstaklingarnir eyddu tæplega helmingi minni tíma á dag 
við hreyfingu þegar þeir voru 23 ára en þegar þeir voru 15 ára. Þol þeirra var 
einnig minna eftir því sem þeir voru eldri og líkamlegt atgervi þeirra verra 
(Sunna Gestsdóttir o.fl., 2016, bls. 44). Ein skýring á þessu getur til að 
mynda verið sú að unglingar séu að eyða miklum tíma í tölvur, tölvuleiki og 
sjónvarpsáhorf  (Nanna Ýr Arnardóttir, 2008, bls. 19)  

Hreyfing hefur jákvæð heilsufarsleg áhrif á fólk og hafa rannsóknir 
sýnt fram á fjölþættan ávinning fyrir heilsuna hjá þeim sem hreyfa sig. 
Líkurnar minnka á að fá kransæðasjúkdóma, sykursýki 2, heilablóðfall og 
sumar tegundir krabbameina. Hreyfing eykur líkurnar á að fólk lifi lengur en 
ella og við betri lífsgæði. Kyrrseta er heilsufarsvandamál sem er ekki 
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einungis slæmt fyrir heilsu fólks heldur einnig fjárhag þess og samfélagsins í 
heild sinni. Rannsóknir hafa sýnt að kyrrseta geti kostað Evrópuþjóðir frá 
15.000 til 30.000 krónum á hvern íbúa á ári (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að reglubundin hreyfing geti haft 
gríðarlega jákvæð áhrif á svokallaða lífsstílssjúkdóma og minnkað líkurnar á 
þeim (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2018). Dæmi um lífsstílssjúkdóma eru 
hjarta- og æðasjúkdómar, krabbamein og heilablóðfall. Það er því mikilvægt 
að stunda reglubundna hreyfingu en hún getur verið fyrirbyggjandi fyrir 
þessa sjúkdóma og lengt líftíma okkar og er því mikilvægt að byrja að hreyfa 
sig snemma (Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2007, bls. 49). 

Viðamikil rannsókn var gerð frá 2003 til 2004 þar sem líkamshreyfing 
9 og 15 ára barna á höfuðborgasvæðinu og á dreifbýli á Norðausturlandi var 
mæld með hreyfimælum. Tæplega 350 börn tóku þátt í rannsókninni þar sem 
niðurstöður bentu til þess að of lágt hlutfall 9 og 15 ára barna hreyfði sig 
nægjanlega mikið miðað við ráðleggingar landlæknisembættisins. 
Niðurstöðurnar sýndu einnig að strákar hreyfðu sig að jafnaði meira en 
stelpur og að þeir þátttakendur sem voru með meiri fitu undir húð hreyfðu sig 
minna af meðalerfiðri og erfiðri ákefð en jafnaldrar þeirra sem ekki höfðu 
jafn þykkar húðfellingar (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni 
Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011, bls. 79-80). 
Þessar niðurstöður eru ekki nægilega góðar og sérstaklega slæmt að sjá að 
þeir sem voru með meiri fitu hreyfðu sig minna en ætla mætti að það séu 
einmitt þau börn sem þyrftu á meiri hreyfingu að halda en önnur börn. 
Niðurstöður Gígju Gunnarsdóttur frá 2005 sýndu að tæplega þriðjungur 
nemenda í 6., 8. og 10. bekk hreyfðu sig fimm daga vikunnar eða oftar. Þetta 
verður að teljast áhyggjuefni þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning 
þess að hreyfa sig, bæði andlegan (Wiles o.fl., 2008, bls. 771) og einnig 
fyrirbyggjandi áhrif á lífsstílssjúkdóma (Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2007, 
bls. 49). Þessi hreyfing getur til dæmis falið í sér að labba eða hjóla í skólann 
á hverjum degi, íþróttir á skólatíma eða íþróttir utan skóla (Gígja 
Gunnarsdóttir, 2005). 

Ætla má að það sé sérstaklega mikilvægt fyrir börn að hreyfa sig þar 
sem ofþyngd og offita er vandamál á Vesturlöndum, þar með talið á Íslandi 
(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, e.d.). Fundin hafa verið tengsl á milli 
þyngdarvandamála hjá börnum og unglingum og ofþyngdar hjá viðkomandi á 
fullorðinsárum. Offita og ofþyngd geta haft margvíslegar afleiðingar í för 
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með sér og má þar nefna sykursýki 2 hjá unglingum sem og andlegar og 
félagslegar afleiðingar (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. 
Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2003, bls. 768). Í rannsókn frá 2004 
kemur fram að hér á landi lifi fleiri kyrrsetulífi en víðast hvar í 
nágrannalöndum okkar og að meirihluti fullorðins fólks á 
höfuðborgarsvæðinu sé yfir æskilegri þyngd. Þar segir jafnframt að fjórði 
hver íslenski karlmaður og fimmta hver íslenska kona stundi enga líkamlega 
þjálfun í sínum frístundum og er það hlutfall sem er hærra en víða (Sigríður 
Lára Guðmundsdóttir, Díana Óskarsdóttir, Leifur Franzson, Ólafur Skúli 
Indriðason og Gunnar Sigurðsson, 2004, bls. 480 og 488). Erlingur 
Jóhannsson og fleiri gerðu rannsókn á íslenskum börnum fæddum 1988 og 
1994 með það að markmiði að fylgjast með þyngd þeirra og þá sérstaklega 
ofþyngd og offituá meðal barna. Tæplega 1000 börn tóku þátt úr 18 skólum á 
Íslandi. Hlufall barna í ofþyngd var hærra á meðal barna sem voru fædd 1994 
heldur en hjá börnum sem voru fædd 1988. Út frá þeim niðurstöðum er hægt 
að áætla að ofþyngd og offita sé vaxandi vandamál með árunum. Aðrar 
niðurstöður sýndu að rúmlega 50% þeirra barna sem áttu við offituvandamál 
að stríða við sex ára aldur voru einnig með offituvandamál við 15 ára aldur. 
Því þarf að grípa strax inn í við ungan aldur hjá börnum sem eru í ofþyngd 
(Erlingur Jóhannson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Inga Þórsdóttir og 
Þórarinn Sveinsson, 2006, bls. 1267). 

Í skýrslunni Ungt fólk frá 2014 eru bornar saman niðurstöður úr 
rannsóknum frá 2000, 2006, 2009, 2012 og svo 2014. Ungt fólk er 
æskulýðsrannsókn sem hefur verið framkvæmd hér á landi frá árinu 1992 og 
tekur á högum barna og ungmenna í grunn- og framhaldsskólum (Hrefna 
Pálsdóttir o.fl., 2014, bls. 5). Í samanburði á niðurstöðum frá 2009, 2012 og 
2014 kemur fram að hlutfall þeirra stráka í 9. og 10. bekk sem stunda íþróttir 
eða líkamsrækt fjórum sinnum í viku eða oftar hefur aukist. Árið 2009 voru 
það 53% stráka sem stunduðu íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í viku 
eða oftar en árið 2014 var hlutfallið komið upp í 61%. Það sama má segja um 
stelpurnar á þessum aldri en hlutfall þeirra hafði hækkað úr 47% í 54% sem 
er jákvæð þróun (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014, bls. 25-26). Úr þessum tölum 
má ef til vill lesa að einhver vitundavakning hafi orðið á stöðu ungmenna hér 
á Íslandi undanfarin ár sem hefur leitt til aukinnar hreyfingar hjá unglingum. 

Í skýrslu sem kom út árið 2013 er hlutfall barna í ofþyngd og þeirra 
sem þjást af offitu borin saman frá árunum 2004 til 2012 (Stefán Hrafn 
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Jónsson o.fl., 2013, bls. 6). Þar kemur hins vegar margt forvitnilegt í ljós, til 
að mynda hefur stelpum í 1. bekk sem þjást af offitu fækkað um 1,5% og 
þeim sem eru í ofþyngd fækkað um 0,6% á þessum átta árum. Ríflega 17% 
þeirra stelpna sem gengu í 7. bekk árið 2012 voru í ofþyngd samanborið við 
14,2% árið 2004 og hafði hlutfall stelpna sem þjást af offitu hækkað um 1,4% 
eða frá 3,7 upp í 5,1%. Strákum á þessum aldri í ofþyngd hafði hins vegar 
fækkað og var hlutfallið komið niður í 17,7% árið 2012 samanborið við 
20,1% árið 2004. Hlutfallsleg aukning var bæði hjá strákum og stelpum í 9. 
bekk í ofþyngd og þeim sem þjáðust af offitu. Þannig áttu 6% stráka í 9. bekk 
við offitu vandamál að stríða árið 2012 en 5% árið 2004 og 17,5% voru í 
ofþyngd árið 2012 en 15% árið 2004. Það sem einnig er áhugavert er að árið 
2008 var hlutfall stráka í ofþyngd 20% og var það þá í hámarki en hafði 
lækkað á fjórum árið um 2,5% (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2013, bls. 10-12). 

Árið 1992 gerði Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála 
viðamikla rannsókn á högum og líðan ungmenna á Íslandi og bar rannsóknin 
heitið Ungt fólk ’92. Síðan kom út árið 1994 bókin Um gildi íþrótta fyrir 
íslensk ungmenni en hún byggir á niðurstöðum úr rannsókninni og tekur þá á 
áhrifum og gildi íþrótta á heilsu ungmenna, námsárangri og andlegri líðan 
svo eitthvað sé nefnt. Þegar skoðuð eru heildaráhrif íþrótta úr þessari 
rannsókn kemur í ljós jákvætt samband íþrótta við sjálfsvirðingu, nám og 
líkamsímynd en neikvætt samband við þunglyndi, sálvefræn einkenni og 
kvíða (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 
1994, bls. 130-131). Þegar niðurstöður á tengslum á milli sjálfsvirðingar og 
íþróttaiðkunar eru skoðaðar nánar kemur í ljós að 32,3% þeirra nemenda sem 
stunda íþróttir fimm sinnum eða oftar í viku hafa mikla sjálfsvirðingu en 
aðeins 16,9% þeirra sem stunda íþróttir svo til aldrei. Hlutfall nemenda með 
jákvæða líkamsímynd hækkaði mikið með aukinni íþróttaiðkun en 13,8% 10. 
bekkinga sem æfðu íþróttir svo til aldrei höfðu jákvæða líkamsímynd en 
34,3% þeirra sem æfðu fimm sinnum eða oftar í viku (Þórólfur Þórlindsson 
o.fl., 1994, bls. 77 og 82). Þessar niðurstöður gefa því til kynna að íþróttir 
hafa jákvæð áhrif á andlega heilsu barna og unglinga. 

Í rannsókn sem gerð var í Englandi á fyrsta áratug 21. aldar svöruðu 
tæplega 1.500 börn á aldrinum 11 til 14 ára svöruðu spurningalista um 
andlega líðan og hreyfingu þeirra (Wiles o.fl., 2008, bls. 765). Þau svöruðu 
svo aftur spurningalista ári seinna og svo aftur að rúmlega fjórum árum 
liðnum. Þar kom í ljós að þau börn sem hreyfðu sig að lágmarki í eina 
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klukkustund á dag voru sterkari andlega og höfðu færri vandamál tengd 
tilfinningum sínum en þau börn sem hreyfðu sig minna en eina klukkustund á 
dag (Wiles o.fl., 2008, bls. 771). 

Nú í dag er tölvunotkun unglinga töluverð og þýðir hún að fleiri börn 
sitja fyrir framan tölvuskjáinn á daginn í stað þess að vera úti og hreyfa sig. 
Áður en flest öll heimili fóru að eiga tölvur og sjónvörp voru börn meira úti 
að leika sér og hreyfðu sig á daginn. Niðurstöður úr rannsókn Nönnu Ýrar 
sýna að einn af hverjum þremur 15 ára strákum eyðir meira en þremur 
klukkustundum á dag í að spila tölvuleiki. Sama rannsókn sýndi að tæplega 
43% 15 ára stelpna eyddi meira en þremur tímum á dag við það að horfa á 
sjónvarp (Nanna Ýr Arnardóttir, 2008, bls. 19). Árið 2005 var gert stöðumat 
við upphaf rannsóknar sem framkvæmd var af Lýðheilsustöð (núverandi 
Embætti landlæknis), þar kom í ljós að 30% stráka í 6., 8. og 10. bekk eyddu 
meira en fjórum klukkustundum á virkum dögum í tölvunni, við annað en 
heimanám, og var hlutfallið komið upp í 42,4% um helgar. Hjá stelpunum 
var hlutfallið 11,8% á virkum dögum og 18,6% um helgar. Þegar litið var á 
hversu stórt hlutfall nemenda eyddi fjórum tímum eða meira á dag við að 
horfa á sjónvarp, myndbönd eða mynddiska var hlutfall stráka 18,9% á 
virkum dögum og 46% um helgar en hjá stelpunum var það 14,5% og 37,4% 
(Laufey Steingrímsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 
2006, bls. 31).  

2.3 Hreyfing og íþróttir í skólum 

Það er að hluta til á ábyrgð skólanna að börn og unglingar hreyfi sig og segir 
það í lögum um grunnskóla að þeim beri skylda til að bjóða upp á 
íþróttakennslu á skólatíma (lög um grunnskóla nr.91/2008). Skólaíþróttir eiga 
að taka tæplega 9% af vikulegum kennslutíma hjá nemendum í grunnskóla, 
inn í því eru bæði íþróttir og sund, sem er tæplega tvöfalt minni tími en fer í 
íslenskukennslu og sambærilegur þeim tíma sem fer í náttúrugreinar 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 52). Það hefur þó ekki alltaf verið 
þannig að íþróttir séu kenndar í grunnskólum landsins en fyrstu drög af 
íþróttakennslu komu fram á þriðja áratugi 19. aldar frá Baldvini Einarssyni. 
Hann vildi meina að íþróttakennsla væri nauðsynleg í öllum grunnskólum 
landsins og ætti að leggja sérstaka áherslu á fimleika í skólaíþróttum. Síðan 
um miðja 19. öld var íþróttakennslan orðin hluti af skólastarfinu og áttu 
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strákar að mæta í íþróttir einu sinni í viku samkvæmt reglugerð frá 
Latínuskólanum frá árinu 1850. Sundkennsla hófst síðan árið 1896 þegar Páll 
Erlingsson fór að kenna strákum sund (Gils Guðmundsson, 1987, bls. 14-15). 
Lítið var talað um íþróttakennslu í fræðslulögum fram til 1939 en þá voru 
samþykkt íþróttalög á Íslandi sem skylduðu alla barnaskóla landsins til að 
bjóða upp á íþróttakennslu (Elísabet Ólafsdóttir, 2010, bls. 74). Næstu tíu 
árin fór íþróttakennsla að færast í aukana á Íslandi og fóru íþróttafélög og 
íþróttasambönd sem höfðu íþróttakennara í vinnu að halda námskeið sem 
voru fjölsótt. Íþróttakennaraháskóli Íslands var síðan stofnsettur árið 1943 á 
Laugarvatni sem átti að mennta íþróttakennara til vinnu við aðra skóla á 
landinu (Gils Guðmundsson, 1987, bls. 114-118). 

Skólinn, og skólastarf í heild sinni, á að efla heilbrigði og stuðla að 
vellíðan og velferð allra nemenda. Viðhorf, þekking og kunnátta kennara á 
heilsu og þeim þáttum sem tengjast heilsu er nauðsynleg til að hægt sé að 
draga úr neikvæðri þróun heilsufarsþátta hjá börnum og unglingum. Það er 
mikilvægt að kennarar átti sig á þeim afleiðingum sem ofþyngd og offita 
getur haft á börn og auka þekkingu þeirra á þeim þáttum sem fylgja eða skýra 
offitu, hreyfingarleysi og óhollt matarræði barna og unglinga. Skólaíþróttir 
skipa stóran sess í heilsuuppeldi og heilsurækt nemenda og fyrir suma 
nemendur er þetta eina hreyfingin sem þeir stunda á sínum námsferli. Því 
þarf að hafa öll hæfniviðmið í huga við skipulagningu skólaíþrótta 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 181-182). Markviss hreyfing og gott 
líkamlegt ástand hefur jákvæð áhrif á námsárangur barnanna (Chomitz o.fl., 
2009, bls. 33). Í Aðalnámskrá grunnskóla eru hæfniviðmið fyrir skólaíþróttir 
líkt og önnur fög og er þeim skipt upp í fjóra flokka. Þeir flokkar snúa að 
líkamsvitund, félagslegum þáttum, heilsu og öryggi. Mismunandi áherslur 
eru á íþróttir í skólum eftir aldri barnanna þannig segir að á fyrstu 
skólaárunum eigi skólaíþróttir að snúast um að þjálfa skynfæri barna og leyfa 
þeim að svala hreyfiþörf sinni sem er gríðarlega mikil á þessum aldri. Á 
miðstigi er aukin áhersla á heilsuuppeldi, líkamsvitund og upplifun 
nemandans á umhverfi sínu og einnig er þekking á gildi hreyfingar aukin á 
markvissan hátt. Á unglingastigi eykst síðan enn fremur fræðileg umfjöllun 
um gildi hreyfingar og holla lífshætti. Þarna eru nemendur látnir setja sér 
markmið sem þeir síðan reyna að ná og þjálfa þá þætti sem þeir hafa áhuga á 
og vilja bæta sig í (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 184-186 og 188-190). 
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Mjög misjafnt er eftir löndum hversu mikill tími fer í íþróttakennslu á 
grunn- og framhaldsskólastigi. Eins og áður kom fram eru skólaíþróttir að 
taka tæplega 9% af allri kennslu barna á grunnskólastigi og er það svipað og 
hjá nágrannaþjóðum okkar, Noregi og Svíþjóð. Danmörk hins vegar stendur 
aðeins betur að vígi og taka skólaíþróttir um 12% af kennslu þar í landi. Þetta 
kemur fram í skýrslu frá Eurydice upplýsinganetinu frá 2013 þar sem 
skoðaður var tími sem fer í skólaíþróttir í evrópskum skólum. Þar kom einnig 
fram að í Frakklandi er lágmarksstundafjöldi íþrótta á grunnskólastigi 108 
kennslustundir en aðeins 37 í Írlandi. Á unglinga- og framhaldsskólastigi eru 
stundirnar 102 til 108 í Frakklandi en frá 25 til 35 stundum á Spáni, Möltu og 
Tyrklandi (Eurydice, 2013, bls. 3). Það má því segja að miðað við þjóðir 
heims stöndum við Íslendingar ágætlega þegar kemur að skólaíþróttum og 
skylduíþróttum á skólatímum. Við erum á pari við nágrannaþjóðir okkar 
flestar og stöndum mörgum þjóðum framar.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út áætlun um stefnumótun í 
íþróttamálum á Íslandi í september 2011. Þar kom fram mikilvægi 
grunnskóla og að þeir þyrftu að nýta sérstöðu sína sem uppeldisstofnun og 
stuðla að hreyfingu barna og sporna þannig við afleiðingum kyrrsetu. Þannig 
þyrfti að fræða börn um mikilvægi hreyfingar og vinna fyrirbyggjandi starf á 
öllum skólastigum. Þær leiðir sem talið hægt væri að fara til að framfylgja 
þessari áætlun voru til að mynda þær að fjölga tímum sem tengjast 
heilsueflingu, tryggja að skólar uppfylli skyldur sínar í samræmi við námskrá 
með fjölda íþróttatíma og að hvatt verði til hreyfingar og leikja utandyra í 
skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Ári seinna var 
síðan gerð könnun á vegum ráðuneytisins þar sem lagður var spurningalisti 
fyrir 170 grunnskóla og var það liður í því að kanna hvernig þessari 
stefnumótun væri framfylgt. Í könnuninni kom fram að 75,9% skólanna 
lögðu markvissa áherslu á reglubundna hreyfingu í skólanum til viðbótar við 
lögbundna íþróttakennslu. Dæmi um það var til að mynda danstímar fyrir 1. 
til 8. bekk, íþróttadagar, skólahreysti og göngur. Nokkrir skólar buðu upp á 
fjóra tíma af skólaíþróttum á viku og enn aðrir voru með skylduútivist í 
frímínútum fyrir alla árganga skólans (Vilborg Helga Harðardóttir, Lilja 
Gunnlaugsdóttir, Linda María Þorsteinsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2012, 
bls. 20-22).  

Þetta eru góðar leiðir sem þessir skólar ákváðu að fara til að auka við 
reglubundna hreyfingu í skólanum. Það sem einnig er oft hætt við er að 
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lögbundnu íþróttatímarnir séu svo stuttir og að íþróttatíminn sjálfur nýtist illa. 
Oft eru þeir í stundaskrám einungis 40 mínútur og á þeim tíma þurfa 
nemendur gjarnan að fara frá skólanum yfir í íþróttahús, skipta um föt, fara í 
sturtu og klæða sig aftur og loks koma sér í skólann í næsta tíma. Tíminn sem 
fer í eiginlega íþróttakennslu er því oft knappur og nýtist illa. Þess vegna 
þurfa aðrir kennara að vera sveigjanlegir og ekki reka of mikið á eftir 
nemendum eftir skólaíþróttir og ef til vill hleypa nemendum aðeins fyrr úr 
tíma svo þeir nái í íþróttahúsið á réttum tíma (Elísabet Ólafsdóttir, 2010, bls. 
78). Það þarf að auka virðingu fyrir íþróttakennslu í skólum landsins en 
stundum hefur borið á vanvirðingu annarra kennara og skólastjórnenda á 
íþróttakennslu. Hefur hún kristallast í því að þegar það þarf að hagræða eða 
fækka tímum er yfirleitt byrjað á íþróttatímum. Það er ekki nægilega gott þar 
sem íþróttakennarar eru í gríðarlega mikilvægu forvarnarstarfi í 
nútímasamfélagi (Erlingur Jóhannsson, 2001, bls. 30).  

Það er í raun ótrúlegt að í nútímasamfélagi líkt og við búum í um 
þessar mundir sé íþróttakennslu og almennri hreyfingu í skólum ekki gefin 
stærri sess í námskrám og skólastarfi. Heilbrigði og velferð er einn af 
grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og af þeim 
þætti þarf vel að hlúa. Hann snýst til að mynda um hreyfingu næringu, hvíld 
og jákvæða sjálfsmynd nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 23). 
Þennan þátt þarf að rækta í skólastarfi og er það til að mynda gert með 
eflingu skólaíþrótta ásamt því að bæta við þá hreyfingu og íþróttaskyldu sem 
er í skólanámskrám. Hægt er að samtvinna námsgreinar með útikennslu til að 
mynda og auka hreyfingu barna á skólatíma. Sem dæmi má nefna að hægt er 
að fara í göngutúra í náttúrufræðitímum þar sem skóglendi eða skordýr eru 
skoðuð eða vegalengdir mældar en það eykur til að mynda við hreyfingu 
barna. Til að sporna við aukinni kyrrsetu unglinga nú í dag er nauðsynlegt 
fyrir skólana að stíga fast til jarðar í þessum málum og beita sér af bestu getu 
til að fá nemendur til að hreyfa sig og ná þeim lágmörkum sem 
landlæknisembættið setur börnum á grunnskólaaldri. 
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2.4 Námsárangur hjá íþróttakrökkum í 
grunnskólum 

Fjöldinn allur af rannsóknum (Cornelissen og Pfiefer, 2007, Gorton, 2010 og 
Elvar Smári Sævarsson o.fl., 2017)  hafa verið framkvæmdar á námsárangri 
íþróttafólks í grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum bæði hérlendis og 
erlendis. Margar þeirra sýna fram á jákvæð tengsl á milli íþróttaiðkunar og 
góðs námsárangurs sem ýtir undir það sem áður hefur verið skrifað um 
mikilvægi hreyfingar fyrir ungt fólk. Talið er að íþróttaiðkun og hreyfing hafi 
ekki einungis áhrif á líkamlegt atgervi barna og unglinga heldur hjálpi þeim 
einnig að þróa með sér félagslega eiginleika sem getur haft áhrif á 
námsárangur. Þeir sem stunda hópíþróttir læra að vinna saman og hlíta 
ákveðnum reglum sem getur hjálpað þeim í náminu þegar kemur að 
hópavinnu (Taras, 2005, bls. 218). 

Í fyrrnefndri rannsókn frá 1992, Ungt fólk, voru tengsl á milli 
íþróttaiðkunar og námsárangurs skoðuð hjá nemendum í 8., 9. og 10. bekk og 
sýndu niðurstöður fram á jákvæð tengsl á milli góðs námsárangurs og 
íþróttaiðkunar (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, bls. 105). Þannig lækkaði 
hlutfall nemenda í 9. bekk sem gekk illa í námi úr 32,8% hjá þeim sem 
stunduðu aldrei íþróttir niður í 21,9% hjá þeim sem stunduðu íþróttir fimm 
sinnum eða oftar í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, bls. 106). Þeir 
nemendur sem stunduðu íþróttir fimm sinnum eða oftar í viku mættu einnig 
betur undirbúnir fyrir kennslustundir en þeir nemendur sem stunduðu aldrei 
íþróttir. Þá kom í ljós að hlutfall nemenda sem voru meðal þeirra hæstu í 
aðaleinkunn hækkaði með aukinni íþróttaiðkun og fór til að mynda úr 15,8% 
hjá 9. bekkingum sem stunduðu nær aldrei íþróttir upp í 25,6% hjá þeim sem 
stunduðu íþróttir fimm sinnum eða oftar í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 
1994, bls. 111 og 118). Fimm sinnum eða oftar er valmöguleiki sem getur 
verið allt frá fimm tímum á viku upp í 20 tíma og því erfitt að greina út frá 
þessum niðurstöðum hversu oft þeir æfðu sem merktu við fimm sinnum eða 
oftar. Augljós áhrif þess að stunda íþróttir reglulega er hins vegar hægt að 
greina út frá niðurstöðum. Það sýndu einnig niðurstöður úr annarri íslenskri 
rannsókn sem framkvæmd var á árunum 2003 til 2004 á níu ára börnum. Þau 
börn sem æfðu íþrótt hjá íþróttafélagi fjórum sinnum eða oftar í viku voru 
með töluvert hærri einkunn í stærðfræði en þeir krakkar sem æfðu sjaldnar 
íþróttir (Elvar Smári Sævarsson o.fl., 2017, bls. 4). Niðurstöður úr erlendum 
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rannsóknum hafa einnig sýnt hærri meðaleinkunn á meðal nemenda sem 
stunda íþróttir en þeim sem ekki æfa íþróttir (Fox, Barr-Anderson, Neumark-
Sztainer og Wall, 2009, bls. 32, Stephens og Schaben, 2002, bls. 36 og 
Gorton, 2010, bls. 34). Niðurstöður úr rannsókn sem gerð var á tæplega 5000 
börnum á aldrinum 11 til 18 ára í Minnesota í Bandaríkjunum rétt fyrir 
aldarmótin 2000 sýndu fram á að jákvæð tengsl væru á milli íþróttaiðkunar 
og námsárangurs. Þannig var meðaleinkunn eldri nemenda töluvert hærri hjá 
þeim sem æfðu hópíþróttir en þeim sem ekki æfðu íþróttir. Hjá yngri 
nemendum, það er 11 til 13 ára, var meðaleinkunn stráka í hópíþróttum hærri 
en stráka sem ekki æfðu hópíþróttir en hjá stelpunum var því öfugt farið (Fox 
o.fl., 2009, bls. 34). Voru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður 
Stephens og Schaben frá 1998 til 1999 þar sem gögnum var safnað af 136 
nemendum á aldrinum 14 til 15 ára. Þar kom í ljós að þeir nemendur sem 
stunduðu íþróttir utan skóla voru með töluvert hærri meðaleinkunn en þeir 
nemendur sem ekki æfðu íþróttir utan skóla (Stephens og Schaben, 2002, bls. 
36-37). Gorton safnaði gögnum frá 318 nemendum á aldrinum 14 til 15 ára í 
Bandaríkjunum á árunum 2008 til 2009. Af þessum nemendum voru 206 
skilgreindir sem íþróttakrakkar en 112 stunduðu engar íþróttir. Skoðuð var 
meðaleinkunn nemendanna og hóparnir bornir saman ásamt því að mæting í 
skólann var skoðuð. Í niðurstöðum kom í ljós að þau börn sem æfðu íþróttir 
voru með hærri meðaleinkunn en hinir og að íþróttakrakkarnir misstu að 
meðaltali af tæplega sex dögum á ári úr skóla á meðan önnur börn misstu af 
rúmlega átta dögum. Einnig sýndu niðurstöður að þeir sem æfðu þrjár íþróttir 
voru með hæstu meðaleinkunnina og voru minnst fjarverandi frá skólanum 
eða aðeins 4,35 daga á ári að meðaltali (Gorton, 2010, bls. 34-36). 

Stór rannsókn var gerð á starfssvæði Heilsugæslustöðvarinnar á 
Akureyri veturinn 2000 til 2001 á nemendum í 4., 7. og 10. bekk. Leitast var 
eftir því að mæla námsárangur barnanna, finna líkamsþyngdarstuðul þeirra og 
kanna andlega líðan þeirra með spurningalista sem lagður var fyrir 7. og 10. 
bekk. Niðurstöður rannsóknarinnar voru síðan bornar saman við sambærilega 
hópa frá 1970 til 1971, 1980 til 1981 og 1990 til 1991. Ástæðan á bakvið 
rannsóknina var sú að þyngdaraukning meðal vestrænna þjóða hafði verið 
töluverð hjá börnum og unglingum áratugina fyrir rannsóknina. Því var lagt 
upp með að reyna að komast að því hvort finna mætti tengsl á milli þyngdar 
grunnskólabarna og hvernig þeim gengi í námi og líðan þeirra (Magnús 
Ólafsson o.fl., 2003, bls. 767). Niðurstöðurnar sýndu að marktæk 
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þyngdaraukning var hjá börnunum frá 1970 til 1990 en ekki frá 1990 til 2000. 
Þá sýndu þyngri nemendur í 4. bekk fram á betri námsárangur en þeir sem 
voru léttari en munurinn reyndist þó ekki marktækur. Of þungum nemendum 
í 10. bekk reyndist ganga verr í námi og var andleg líðan þeirra ekki jafn góð 
og jafnaldra þeirra sem ekki voru í ofþyngd. Engin stelpa í 10. bekk sem var í 
ofþyngd náði einkunninni 5 á samræmdum prófum með normaldreifðri 
einkunn (Magnús Ólafsson o.fl., 2003, bls. 770-773). Reyndist þyngdin gera 
eldri nemendum erfiðara fyrir en yngri og virtist hún þannig hafa verri áhrif á 
námsárangurs nemenda í 10. bekk en þeirra sem voru í 4. bekk. Í 
Massachusetts fylki í Bandaríkjunum var gerð rannsókn á árunum 2004  til 
2005 á ríflega 2100 nemendum á aldrinum 10 til 14 ára. Niðurstöður þar 
sýndu fram á að auknar líkur voru á að nemendur næðu góðri einkunn í 
stærðfræði og ensku ef þeir voru í góðu líkamlegu ástandi. Voru nemendur 
teknir í þolpróf og reyndust líkurnar á því að standast bæði samræmd próf í 
ensku og stærðfræði aukast eftir því sem betri árangur náðist í þolprófunum 
(Chomitz o.fl., 2009, bls. 30 og 33). 

Í rannsókninni Ungt fólk árið 2006 var meðal annars skoðuð 
íþróttaiðkun meðal nemenda í 9. og 10. bekk ásamt námsárangi barnanna. 
Hlutfall þeirra nemenda sem stunda líkamsrækt eða íþróttir fjórum sinnum 
eða oftar í viku var hærri eftir því sem námsárangur nemenda var betri. Í 
niðurstöðum var námsárangri skipt í fjórðunga og af strákunum sem voru í 
neðsta fjórðungnum voru 42,7% þeirra sem stunda íþróttir fjórum sinnum eða 
oftar í viku. Í efsta fjórðungnum var hlutfall stráka sem æfa fjórum sinnum 
eða oftar í viku komið upp í rúmlega 65%. Hægt er að segja að líkindi séu á 
milli kynja í þessari rannsókn frá 2006 en í neðsta fjórðungi stelpna æfðu 
ríflega 26% þeirra íþróttir fjórum sinnum eða oftar í viku. Í efsta 
fjórðungnum aftur á móti var hlutfall stelpna sem æfa íþróttir fjórum sinnum 
eða oftar orðið rúmlega 55% (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 
Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006, bls. 46). Það eru því meiri líkur enn 
minni samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að nemendur sem standa 
sig vel í námi æfi íþrótt oftar en fjórum sinnum í viku.  

Nemendum í fimmta bekk í grunnskóla í Gautaborg í Svíþjóð, sem 
fengu tvo íþróttatíma aukalega á viku, gekk betur í samræmdum prófum í 
stærðfræði, ensku og sænsku borið saman við aðra nemendur. Þetta segja 
niðurstöður úr rannsókn sem gerð var af vísindamönnum við 
heilbrigðisvísindasvið Gautaborgarháskóla á rúmlega 2.000 nemendum í 
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fimmta bekk.  Skoðaður var námsárangur þeirra fjögur ár aftur í tímann áður 
en þeir fengu auka íþróttatíma og svo næstu fimm árin eftir að aukatíminn var 
kominn inn í stundaskrá, var því gögnunum safnað á árunum 2000 til 2008. 
Niðurstöðurnar sýndu fram á að líkurnar á að nemandi næði viðmiðum í 
samræmdum prófum tvöfölduðust við þessa auknu hreyfingu á skólatíma. 
Niðurstöðurnar voru bornar saman við viðmiðunarhópa úr þremur skólum á 
svæðinu sem ekki fengu auka íþróttatíma í skólanum eða hjá íþróttafélagi á 
staðnum (Käll, Nilsson og Lindén, 2014, bls. 474-476). Aukin hreyfing á 
skólatíma ýtir þannig undir það að nemendur standi sig vel í náminu ef tekið 
er mið af niðurstöðum úr þessari sænsku rannsókn. Voru niðurstöður í 
töluverðu samræmi við rannsókn Trudeau og Shephard frá 2008. Þeir komust 
að því í rannsókn sinni að með því að bæta við aukatíma í íþróttum fyrir 
annað fag gæti meðaleinkunn nemenda hækkað. Ekki hefði það neikvæð 
áhrif á námsárangur barnanna að taka til að mynda einn stærðfræðitíma út og 
setja íþróttir í staðinn fyrir hann. Hins vegar skilaði það sér ekki í hærri 
meðaleinkunn ef teknir voru út íþróttatímar og settir inn aukatímar í 
bóklegum fögum (Trudeau og Shephard, 2008, bls. 8-9).  

Þýsk rannsókn á unglingum frá árinu 2007, sem framkvæmd var af 
Cornelissen og Pfiefer, sýnir að þátttaka unglinga í íþróttum hafi jákvæð áhrif 
á námsárangur þeirra á grunnskólastigi. Íþróttaiðkun hjá stelpum ýtti undir 
keppnisskap hjá þeim og fékk þær til að keppa frekar við stráka í 
kennslustofunni og stuðlaði það þannig að betri námsárangri. Þeir nemendur 
sem stunduðu íþróttir utan skóla voru líklegri til að standa sig betur í námi og 
ná sér í meiri menntun en jafnaldrar sínir. Tíminn sem fór í íþróttaiðkunina 
virtist þannig ekki taka tíma af náminu heldur voru íþróttakrakkarnir frekar 
að horfa minna á sjónvarpið eða spila sjaldnar tölvuleiki. Þegar nemendur 
voru komnir upp í háskóla og farnir að stunda meira krefjandi nám ásamt því 
að stunda afreksíþróttir voru þeir hins vegar ekki lengur líklegri til að standa 
sig betur í náminu. Líklegast verður að telja að það sé vegna þess að mikill 
tími fer bæði í að stunda afreksíþróttir og nám á hæsta stigi meðfram því 
(Cornelissen og Pfiefer, 2007, bls. 14-15).  
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2.5 Námsárangur hjá íþróttakrökkum í 
framhaldsskólum 

Rannsóknir á námsárangri framhaldsskólanema sem stunda íþróttir eru ekki 
nýjar af nálinni. Þeir Rehberg og Schafer gerðu rannsókn á 785 strákum úr 
sex framhaldsskólum í Bandaríkjunum árið 1968. Niðurstöður úr þeirri 
rannsókn sýndu aukinn metnað í náminu hjá þeim strákum sem æfðu íþróttir 
og stefndu þeir hærra á því sviði. Þeir settu sér markmið um að ná sér í góða 
menntun og höfðu almennt stærri og meiri væntingar fyrir framtíðinni en 
jafnaldrar þeirra sem ekki stunduðu íþróttir (Rehberg og Schafer, 1968, bls. 
732 og 739).  

Niðurstöður úr rannsókn Snyder og Spreitzer frá 1975 á stelpum sem 
stunda íþróttir í framhaldsskóla í Ohio í Bandaríkjunum sýna fram á að 
jákvæð tengsl voru á milli þess að stunda íþróttir og hafa meiri væntingar 
fyrir náminu. Þannig gerðu þeir rannsókn á stelpum sem æfðu fimleika, hlaup 
og körfubolta í framhaldsskóla og voru þær stelpur sem æfðu fimleika með 
mestar væntingarnar til námsins af þeim öllum (Snyder og Spreitzer, 1977, 
bls. 48 og 53).  

Fólk kann að spyrja hversvegna íþróttaiðkun leiði til betri 
námsárangurs og aukins vilja til að vegna vel í námi. Snyder og Spreitzer 
reyndu að komast að því í rannsókn sinni á íþróttakrökkum frá árinu 1990 og 
töldu þeir að sex ástæður lægju á bakvið það, en þær voru:  

1. Þjálfarar, foreldrar og kennarar hafa aukinn áhuga á náminu hjá 
börnunum og hvetja þau áfram.  

2. Þeir sem stunda íþróttir eru líklegri til að hafa meiri áhuga á skólanum 
og náminu í heild sinni. 

3. Til að ná á hærri stall í íþróttum eru nemendur hvattir til að standa sig 
vel í náminu og geta þannig fengið til dæmis háskólastyrk. 

4. Velgengni í íþróttum leiðir til aukins áhuga á bóklegu námi. 
5. Þeir sem standa sig vel í íþróttum eru oft í hópi með úrvalsnemendum 

og leiðir þannig til betri námsárangurs.  
6. Íþróttafólk í framhaldsskólum í Bandaríkjunum vilja spila í háskóla og 

fara á námsstyrk og leggja því harðar að sér í náminu (Snyder og 
Spreitzer, 1990, bls. 391-392).  

Það getur verið erfitt að bera saman námsárangur íþróttakrakka í 
framhaldsskólum í Bandaríkjunum við börn hér á Íslandi þar sem skólakerfið 
er töluvert öðruvísi þar. Þar keppast háskólar við að fá til sín bestu 
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íþróttakrakkana úr framhaldsskólum víðs vegar um landið og bjóða þeim 
námsstyrki, borga fyrir þá háskólanámið, íbúðir og fleira til að fá þá til að 
keppa fyrir skólann. Oftast er það svoleiðis að nemendur þurfa að standast 
vissar kröfur námslega til að fá að keppa fyrir skólann og því þýðir ekki að 
láta námið sitja á hakanum hjá þeim nemendum sem keppa í íþróttum fyrir 
skólann. Sífellt er að færast í aukana að íslenskir íþróttakrakkar fari í 
háskólanám til Bandaríkjanna á skólastyrk og spili þar sína íþrótt meðfram 
náminu. Fyrirtækið Soccer and Education USA sérhæfir sig í að koma 
íslensku knattspyrnufólki í háskólanám í Bandaríkjum og árið 2017 skrifuðu 
34 íslenskir knattspyrnumenn og konur undir samning við háskóla í 
Bandaríkjum (Soccer and Education USA, e.d.). Einnig er mikið af íslensku 
körfuknattleiksfólki að spila í háskólaboltanum í Bandaríkjum og 
einstaklingum í öðrum íþróttum.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli íþróttaiðkunar 
og námsárangurs hjá framhaldsskólanemum (Marsh, 1993, bls. 37, Field, 
Diego og Sanders, 2001, bls. 106, Rees og Sabia, 2010, bls. 752, Yeung, 
2015, bls. 371 og Íþrótta-  og Ólympíusamband Íslands, 2014). Þar hefur 
bættur námsárangur komið skýrt fram (Marsh, 1993, bls. 37, Field o.fl., 2001, 
bls. 107 og Rees og Sabia, 2010, bls. 754) en einnig hefur verið sýnt fram á 
aukna leiðtogahæfni (Yeung, 2015, bls. 382) og sterkari sjálfsmynd og 
jákvæðara viðhorfs (Marsh, 1993, bls. 37-38 Field o.fl., 2001, bls. 108 og 
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). Þeir Field, Diego og Sanders 
gerðu rannsókn á tæplega 90 framhaldsskólanemum í Bandaríkjunum árið 
2001. Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu fram á hærri meðaleinkunn þeirra 
nemenda sem hreyfðu sig mikið. Þátttakendum var skipt niður í tvo flokka, 
þeir sem hreyfðu sig mikið og þeir sem hreyfðu sig minna. Það var ekki bara 
meðaleinkunnin sem var hærri hjá þeim sem hreyfðu sig mikið heldur voru 
þeir glaðlyndari og leiddust síður út í þunglyndi eða fíkniefni en þeir sem 
hreyfðu sig lítið (Field o.fl., 2001, bls. 106-108). Íþróttir hafa eins og sést á 
þessum niðurstöðum fjölbreytt áhrif á nemendur og ekki endilega bara 
jákvæð áhrif á námsárangur heldur einnig á andlegu hliðina. Þannig sýndu 
niðurstöður úr langtímarannsókn á bandarískum framahaldsskólanemendum 
sem unnin var af Herbert Marsh fram á sterkari sjálfsmynd þeirra nemenda 
sem æfðu íþróttir. Í þessari rannsókn voru tæplega 15.000 strákar rannsakaðir 
og sýndu niðurstöður einnig fram á jákvæð tengsl á milli þátttöku í íþróttum 
og góðs námsárangurs. Höfundur taldi að með aukinni íþróttaiðkun myndi 
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sjálfsmynd unglinga verða betri sem leiddi til þess að metnaður í námi yrði 
meiri og námsárangur betri (Marsh, 1993, bls. 37-38). Stór rannsókn sem 
framkvæmd var í Bandaríkjunum á árunum 1995 til 1996 styður jákvæð 
tengsl á milli íþróttaiðkunar og góðs námsárangur. Rees og Sabia kynntu 
niðurstöður úr þessari rannsókn þar sem gögnum var safnað frá rúmlega 130 
skólum í Bandaríkjunum og var tilgangurinn að kanna samband á milli þess 
að stunda íþróttir og meðaleinkunnar í ensku og stærðfræði. Niðurstöður 
sýndu fram á að því oftar í viku sem nemendur æfðu íþróttir því hærri varð 
meðaleinkunn þeirra. Þannig var meðaleinkunn þeirra sem æfðu íþróttir fimm 
sinnum eða oftar í viku hærri en þeirra sem einungis æfðu einu sinni eða 
tvisvar sinnum í viku (Rees og Sabia, 2010, bls. 752-754).  Eru þessar 
niðurstöður Rees og Sabia í samræmi við niðurstöður úr íslensku 
rannsókninni Ungt fólk ‘92 en þar kom í ljós að hlutfall nemenda sem voru 
meðal þeirra hæstu í aðaleinkunn hækkaði með aukinni íþróttaiðkun ásamt 
því að hlutfall nemenda í 9. bekk sem gekk illa í námi lækkaði eftir því að 
nemendurnir æfðu oftar íþróttir í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, bls. 
111 og 118). 

Leiðtogahæfni er eitthvað sem margir ala með sér í íþróttum og þeir 
þurfa sem eru fyrirliðar sinna liða að búa yfir sterkri leiðtogahæfni til að 
hvetja lið sitt áfram og bera það oft á tíðum á herðum sér. Það er það sem 
Ryan Yueng rannsakaði á meðal framhaldsskólanema í Bandaríkjunum, þar 
skoðaði hann námsárangur íþróttafólks og þá sér í lagi þeirra sem voru 
leiðtogar í íþróttunum og fyrirliðar sinna liða. Þátttaka í íþróttum hafði í 
þessari rannsókn jákvæð áhrif á námsárangur nemendanna. Þeir sem voru 
leiðtogar í sínum liðum skoruðu hærra á prófum en aðrir. Líklegt taldi 
höfundur rannsóknarinnar að það að vera fyrirliði og leiðtogi skilaði sér í 
betri skipulagningu á náminu sem leiddi til betri námsárangurs (Yeung, 2015, 
bls. 371 og 380-383).  

Viðar Halldórsson íþróttafélagsfræðingur kynnti niðurstöður sínar úr 
íþróttahluta framhaldsskólakönnunar sem gerð var á vegum Rannsóknar og 
greiningar árið 2014. Þar voru til að mynda skoðuð tengsl íþróttaiðkunar við 
þætti eins og andlega- og líkamlega heilsu, sjálfsmynd og námsárangur. 
Niðurstöður sýndu að þeir unglingar sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi 
voru líklegri til að standa sig betur en jafnaldrar sínir í íslensku og 
stærðfræði. Þeir unglingar mátu einnig líkamlega og andlegu heilsu sína betur 
eftir því sem þeir æfðu meira. Sjálfsmynd þeirra unglinga sem æfa íþróttir var 
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betri en hjá öðrum þegar kom að ánægju með líkama sinn. Þá var 
forvarnargildi íþrótta einnig rannsakað í þessari könnun og kom í ljós að því 
oftar í viku sem börn stunduðu íþróttir því ólíklegri voru þau til að neyta 
vímuefna (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). 





21 

3. Rannsóknin 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna námsárangur nemenda á 
unglingastigi sem stunduðu íþróttir af miklum móð, þá bæði þá sem stunduðu 
einstaklingsíþróttir og þá sem stunduðu hópíþróttir og samanburður þeirra á 
milli. Einnig var leitast eftir því að fá álit nokkurra kennara á því hvernig 
nemendur á unglingastigi sem stunda íþróttir af miklu kappi standa sig 
námslega í skólanum.   

Þátttakendur í rannsókninni voru 12 nemendur og þrír kennarar og 
höfðu allir nemendur það sameiginlegt að æfa íþróttir af miklu kappi oft í 
viku. Kennararnir höfðu kennt íþróttakrökkum í þó nokkur ár og höfðu 
töluverða reynslu á sviði kennslu. Í þessum kafla verður farið yfir 
rannsóknaraðferðina sem notast var við, gerð grein fyrir þátttakendum og 
umhverfi rannsóknarinnar ásamt því að gagnasöfnun, úrvinnsla gagna, 
siðferðileg álitamál og réttmæti rannsóknarinnar verða rædd.  

3.1 Aðferðarfræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði en tekin voru viðtöl við 12 
nemendur og þrjá kennara. Eigindlegar aðferðir henta vel þegar það eru of 
fáir í úrtakinu til að hægt sé að nota megindlegar aðferðir. Einnig henta þær 
vel þegar fara á djúpt ofan í saumana á rannsóknarefni og veita dýpri skilning 
en megindlegar aðferðir gera (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). 
Eigindleg viðtöl eru samræður rannsakanda og þátttakenda um reynsluheim 
þátttakenda. Viðfangsefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda en innihald 
og áherslur ráðast af einhverju leyti í viðtalinu sjálfu (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013, bls. 24).  

Ákveðið var að taka viðtöl til að fá sem raunverulegasta mynd af 
reynslu nemendanna sjálfra á eigin námsárangri og með hvaða hætti 
íþróttaiðkun þeirra væri að hafa áhrif á námið og skólann. Einnig vildi ég fá 
sem besta mynd af reynslu nokkurra kennara á nemendum sem æfðu íþróttir 
og hvernig þeim gengi að samtvinna íþróttirnar og námið. Viðtöl henta vel 
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sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoða á reynslu fólks af meðferð, námi, starfi 
og sjúkdómum. Einnig eiga þau vel við þegar rannsökuð er skynjun, viðhorf, 
þekking og væntingar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Viðtöl líkt og þau 
sem tekin voru í þessari rannsókn hafa þann tilgang að auka skilning á 
veruleika fólks og setur rannsakandi sig þannig inn í heim viðmælenda. 
Viðtöl geta verið mjög mismunandi milli viðmælenda þrátt fyrir að 
viðfangsefnið sé það sama og allir viðmælendur fái sömu spurningarnar 
(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Rannsakandi hafði búið til viðtalsramma 
sem stuðst var við í öllum viðtölunum og var hann í formi spurningalista. 
Viðtalsrammana má sjá í viðaukum hér í lok ritgerðar, fylgiskjal 6 og 7. Allir 
nemendur fengu sömu spurningarnar og kennarar sömu spurningar en svo 
þróuðust viðtölin eftir hverjum og einum.  

Í einstaklingsviðtölum er góð hlustun algjört lykilatriði. Með því að 
tala um góða hlustun er átt við þá færni að skilja bæði tilfinningar og tjáningu 
viðmælanda ásamt því að veita honum endurgjöf og sýna að rannsakandi 
skilji hvað viðmælandi sé að tala um. Einnig þarf að sýna viðmælanda hlýju 
og einlægni ásamt því að gagnkvæm virðing þarf að vera til staðar. 
Rannsakandi þarf að gera sér grein fyrir því að það getur verið munur á því 
sem hann vill heyra og því sem hann heyrir. Þess vegna þarf að vera opinn 
fyrir því hverju viðmælandi svarar og vera með á nótunum hvað varðar óyrta 
tjáningu líkt og andlitssvipi og raddblæ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145).  

  

3.2 Þátttakendur og umhverfi 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive 
sampling). Það þýðir að valdir eru þeir viðmælendur sem henta markmiði 
rannsóknarinnar best og eru þeir valdir sem hafa þekkingu á því sem verið er 
að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Fyrir 
þessa rannsókn voru því valdir 12 nemendur, á aldrinum 14 til 16 ára, sem 
stunda íþróttir af miklu kappi úr fjórum mismunandi íþróttagreinum. Auk 
þess voru valdir þrír kennarar sem hafa töluverða reynslu af kennslu nemenda 
sem æfa íþróttir af miklu kappi.  

Þegar rannsóknarefnið hafði verið ákveðið var aflað tilskilinna leyfa 
frá persónuvernd ásamt leyfi frá fræðsluráði og haft samband við yfirþjálfara 
í fjórum íþróttagreinum og þeir beðnir um þrjú nöfn hver á börnum sem 
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myndu henta rannsókninni vel. Leitast var eftir börnum á unglingastigi þar 
sem þar er æfingarálagið orðið mun meira en hjá yngri börnum. Þegar allir 
yfirþjálfarar höfðu komið með þrjú nöfn var haft samband við skólastjóra í 
þeim skólum sem börnin voru í og þeir beðnir um aðstoð í að hafa samband 
við foreldra og forráðamenn barnanna. Skólastjórar voru mjög jákvæðir og 
hjálpsamir og buðu fram aðstoð sína og gekk vel að fá samþykki og 
upplýsingar frá þeim. Viðtölin voru síðan tekin í viðtalsherbergjum skólanna 
á skólatíma. Nöfnum viðmælenda hefur verið breytt og er þannig nafnleynd 
rannsóknarinnar gætt. Einnig hefur íþróttagreinunum verið breytt svo ekki sé 
hægt að rekja upplýsingar til viðmælenda og verður einungis talað um 
einstaklingsíþróttir og hópíþróttir.  

 
Tafla 1 Þátttakendur rannsóknarinnar flokkaðir eftir bekkjum og tegund íþróttar. 

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 
Tegund íþróttar Tegund íþróttar Tegund íþróttar 

Baldur Hópíþrótt Björn Hópíþrótt Halla Hópíþrótt 
Kristján Einstaklings- 

og hópíþrótt 
Sonja Einstaklings- og 

hópíþrótt 
Tinna Hópíþrótt 

  Árný Einstaklingsíþrótt Andri Hópíþrótt 
  Mattý Einstaklingsíþrótt Viðar Hópíþrótt 
  Arna Einstaklingsíþrótt   
  Þórdís Einstaklingsíþrótt   

 
Haft var samband við þá kennara sem rætt var við í rannsókninni og 

þeir heimsóttir í sinn skóla og einstaklingsviðtöl  tekin við þá. Þessir kennarar 
höfðu kennt nemendum á unglingastigi undanfarin ár og voru þeir valdir út 
frá því að hafa kennt á unglingastigi lengi ásamt því að kenna í þeim skólum 
sem nemendurnir í rannsókninni voru í. Þeim var sendur tölvupóstur og 
óskað eftir þátttöku í rannsókninni og fékkst jákvætt svar strax hjá öllum 
þremur. Nafnleynd er einnig gætt meðal kennara í rannsókninni og hefur því 
nöfnum þeirra verið breytt. 

• Sölvi: Hefur sinnt kennslu í sex ár og kennt börnum á aldrinum 11 til 
16 ára.  

• Steinunn: Hefur sinnt kennslu í 15 ár á öllum stigum grunnskólans. 
Hún hefur bæði starfað sem umsjónarkennari og einnig kennt íþróttir í 
grunnskóla.  
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• Andrea: Hefur sinnt kennslu í 11 ár á öllum aldursstigum. Síðustu 
fjögur ár hefur hún starfað sem umsjónarkennari á unglingastigi.  

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við þátttakendur sem voru höfð hálf-opin og 
var þeim gefin visst svigrúm til að svara spurningum á frjálsan hátt. Viðtölin 
við nemendur og kennara fóru fram í skólum þeirra á skólatíma og voru 
tímasetningar ákveðnar í samráði við umsjónakennara nemenda. Rannsóknin 
var framkvæmd í febrúar 2018 og viðtöin tekin á tveggja vikna tímabili. Við 
upphaf viðtals var þátttakendum kynnt rannsóknin og var þeim tjáð að þeir 
þyrftu ekki að svara öllum spurningum og væri frjálst að hætta þátttöku 
hvenær sem er. Var reynt að byggja upp traust á milli viðmælenda og 
rannsakanda en virðing fyrir þátttakendum, traust, einlægni og heiðarleiki eru 
sem fyrr segir afar mikilvægir þættir í viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 
145).  

Viðtölin við nemendurna voru allt frá 8 mínútum upp í 14 mínútur og 
voru þau tekin upp á forrit í síma sem heitir „Voice Memos”. 
Viðtalsramminn fyrir nemendur innihélt 22 spurningar sem tengdust 
íþróttaiðkun þeirra ásamt námsferli og námsframvindu og voru spurningarnar 
ýmist opnar eða hálf-opnar (sjá fylgiskjal 6). Eftir viðtalið hlustaði 
rannsakandi á viðtalið og skrifaði það orðrétt niður og las úr þeim gögnum 
sem hann hafði í höndunum. Þurfti að lesa viðtölin margoft yfir til að hægt 
væri að ná sem mestu úr þeim og svo að skilningur á efninu væri sem bestur. 
Voru viðtölin við nemendurna þemagreind niður í tvö þemu annars vegar 
tímastjórnun og skipulag hjá íþróttakrökkum og hins vegar námsárangur 
íþróttakrakkanna og eru það tveir fyrstu niðurstöðukaflarnir. Með 
tímastjórnun er átt við hversu vel nemendum tekst að skipuleggja sig hvernig 
þau eyða þeim tíma sem ekki fer í æfingar og skóla. Viðtölin við kennarana 
voru einnig hljóðrituð og tóku þau frá 12 upp í 20 mínútur og voru þau síðan 
skrifuð niður orðrétt líkt og nemendaviðtölin. Þau voru einnig þemagreind 
niður í tvö þemu annars vegar mat kennara á tímastjórnun íþróttakrakka og 
félagslegum ávinning íþrótta og hins vegar námsárangri íþróttakrakka og eru 
það seinni tveir niðurstöðukaflarnir. Þemun eru síðan sett saman í tvo 
umræðukafla í lok ritgerðarinnar. Viðtalsramminn fyrir kennara innihélt átta 
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spurningar sem lutu að íþróttaiðkun og námsárangri nemenda ásamt 
félagslegri stöðu þeirra sem stunda íþróttir (sjá fylgiskjal 7).  

 

3.4 Siðferðileg álitmál, takmarkanir og réttmæti 

Það hversu góð rannsókn er ákvarðast af réttmæti, áreiðanleika, hlutleysi og 
alhæfingu en fólk leggur mismunandi merkingu í þessi hugtök og eru þau 
notuð innan eigindlegra rannsókna á ýmsan hátt. Réttmæti í eigindlegum 
rannsóknum felst meðal annars í því hvort að við séum að mæla það sem við 
höldum að við séum að mæla og hvort rannsóknaraðferðin sé að rannsaka það 
sem henni er ætlað að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013, bls. 216 og 223).  

Rannsókn sem þessi er takmörkuð af ýmsum þáttum og má þar til 
dæmis nefna það að úrtakið er lítið og því erfitt að yfirfæra niðurstöður yfir á 
stærri hóp. Þrátt fyrir það geta niðurstöður stutt fyrri rannsóknir ásamt því að 
þær geta varpað ljósi á tengsl á milli íþróttaiðkunar og námsárangur og hvatt 
til frekar rannsókna.  

Í rannsóknum eru gerðar kröfur á siðferðileg álitamál og þarf að hafa 
það í huga við gerð rannsókna. Í þessari rannsókn var tilgangur og markmið 
rannsóknarinnar útskýrt fyrir þátttakendum ásamt því að samþykki var fengið 
frá foreldrum, skólastjórnendum og fræðslusviði Akureyrarbæjar. Fengið var 
leyfi frá persónuvernd fyrir rannsókninni og fengin voru upplýst samþykki 
foreldra fyrir þátttöku barna þeirra. Einnig var viðmælendum bent á að ekki 
þyrfti að svara öllum spurningum og þeim væri frjálst að hætta þátttöku 
hvenær sem er.  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar út frá fjórum 
þemum sem eru: Tímastjórnun og skipulag hjá íþróttakrökkum, námsárangur 
hjá íþróttakrökkum, mat kennara á tímastjórnun íþróttakrakka og 
félagslegum ávinningum íþrótta og lok mat kennara á námsárangri hjá 
íþróttakrökkum. Líkt og áður hefur komið fram hefur öllum nöfnum verið 
breytt og því er eingöngu um tilbúin nöfn viðmælenda að ræða hér að neðan.  

 

4.1 Tímastjórnun og skipulag hjá 
íþróttakrökkum  

Þegar líða fer á skólagönguna fer námið að verða þyngra fyrir nemendur og 
eykst álag þeirra í skólanum með árunum sem líða. Á unglingastigi í 
grunnskóla eru nemendur komnir með meiri ábyrgð á náminu en áður og 
eykst hún síðan enn meira þegar nemendurnir eru farnir í framhaldsskóla. Á 
sama tíma er álagið í íþróttum stigvaxandi eftir því sem börn verða eldri. 
Æfingar og keppnir verða tíðari og eykst því álagið bæði í íþróttum og skóla 
á svipuðum tíma og því mikilvægt fyrir unglinga að vera vel skipulagðir ef 
þeir ætla sér að ná árangri á báðum sviðum.  

Í þessari rannsókn var talað við 12 nemendur á unglingastigi sem æfðu 
annað hvort einstaklingsíþrótt eða hópíþrótt. Mikill munur var á æfingaálagi 
hjá þátttakendum, eða allt frá sjö klukkustundir á viku til 23 klukkustundir á 
viku. Aukaæfingar voru algengari hjá þátttakendum sem æfðu hópíþróttir 
enda gafst meiri tími til þess hjá þeim. Aukaæfing er skilgreind sem æfing 
sem iðkandi tekur utan skipulagðra æfinga af hálfu íþróttafélags. Það var mun 
meira æfingaálag á þeim sem stunduðu einstaklingsíþróttir en þeim sem voru 
í hópíþróttum eða allt að tvöfalt fleiri tímar á viku eins og sjá má í töflu 2 hér 
að neðan.  
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Tafla 2 Þátttakendur rannsóknarinnar flokkaðir eftir tegund íþróttar og fjölda 

æfðra klukkustunda á viku. 
Einstaklingsíþrótt Fjöldi 

klst/ 
viku 

Aukaæfing 
(já/nei) 

Hópíþrótt Fjöldi 
klst/ 
viku 

Aukaæfing 
(já/nei) 

Kristján# 23 Nei Kristján# 23 Nei 
Sonja# 22 Nei Sonja# 22 Nei 
Þórdís 20 Nei Viðar 11 Já 
Arna 17 Nei Björn 10 Já 
Árný 17 Já Halla 10 Nei 
Mattý 17 Nei Andri 9 Já 

   Tinna 8 Nei 
   Baldur 7 Já 

#Kristján og Sonja æfa bæði einstaklings- og hópíþróttir. 
 
Öll börnin voru að æfa að meðaltali meira en eina klukkustund á dag 

alla vikuna og er ljóst að gríðarlega mikill tími fer í æfingar hjá þessum 
börnum. Töluvert meira álag er í einstaklingsíþróttunum og mun fleiri 
klukkustundir sem fara í skipulagðar æfingar hjá félagi þar heldur en í 
hópíþróttum. Þau börn sem einungis æfðu hópíþróttir voru þó meira í að æfa 
aukalega heldur en þau börn sem æfðu einstaklingsíþrótt. Þannig svaraði 
Baldur, 14 ára, þegar hann var spurður út í tímann sem færi í æfingar á hverri 
viku:  

 
Ég æfi sjö klukkustundir á viku hjá félaginu mínu með mínum flokki. 
Síðan er ég á afreksæfingum einu sinni í viku sem eru nýbyrjaðar, þær 
eru ca. klukkutími. Ég æfi síðan sjálfur allavega þrjá tíma á viku. Fer út 
að hlaupa eða fer sjálfur út að æfa mig.  

 
Það var misjafnt hversu miklum tíma börnin eyddu í að æfa sjálfir 

aukalega og fór það að miklu leyti eftir því hversu mikill tími fór í æfingar 
innan félagsins og hvert þeir stefndu í íþróttinni. Á svörum barnanna mátti sjá 
að þeir sem voru að æfa 15 klukkustundir á viku eða meira með félagi sínu 
eyddu minni tíma að æfa sjálfir en aðrir. Þórdís, sem æfir tæplega 20 tíma á 
viku hjá félaginu sínu sagðist til að mynda ekki hafa tíma til að æfa aukalega 
þar sem of mikið álag væri á henni. Á sama tíma sagði Björn sem æfir 10 
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tíma á viku hjá félaginu sínu æfa sig þrisvar til fjórum sinnum í viku sjálfur. 
Þessar aukaæfingar væru allt frá því að vera hálftími upp í tvo til þrjá tíma á 
dag. Sonja sem æfir bæði einstaklingsíþrótt og hópíþrótt sagðist ekki hafa 
tíma né þrek til að æfa eitthvað aukalega. Hún svaraði aðspurð hvort hún æfði 
sjálf aukalega: 

 
Nei ég get það eiginlega ekki. Ég er að æfa alla daga og oftast marga 
tíma á dag með þremur morgunæfingum í viku. Ég er oftast svo þreytt 
að ég hef ekki orku í að æfa meira, stundum er ég það þreytt að ég 
nenni ekki einu sinni að hitta vini mína eftir skóla þegar ég hef tíma.  

 
Kristján, Sonja og Þórdís voru öll á þremur morgunæfingum í viku, 

Arna var að æfa eina til tvær morgunæfingar í viku eins og Andri og Mattý. 
Öll börnin voru spurðir út í það hvernig þeim gengi að skipuleggja nám sitt 
og íþróttirnar samhliða. Þá var leitast eftir því hvort nægur tími gæfist fyrir 
börnin að sinna náminu á fullu þegar álagið í íþróttum væri eins mikið og það 
í raun og veru værri. Flest börnin voru á því að vel gengi að samræma námið 
og íþróttirnar og þar væri lykillinn að vera vel skipulagður. Það væri hægt að 
finna einhvern tíma til að sinna heimalærdómnum ef skipulagið væri gott 
fyrir vikuna. Kristján, sem var að æfa bæði einstaklings- og hópíþrótt og mest 
allra þátttakenda í rannsókninni átti þó stundum í erfiðleikum með að finna 
tíma og svaraði: 

 
Það getur verið flókið að sinna öllu heimanáminu og undirbúa sig fyrir 
skólann. Ég á einn dag þar sem ég læri alltaf heima og eyði honum 
bara í það ef ég þarf þess. Það eru sunnudagar, þá er engin æfing og þá 
læri ég alltaf. Stundum er ég í Reykjavík að keppa og get þá ekki lært 
heima á sunnudögum og reyni þá að finna einhvern annan tíma. 

 
Eins og Kristján bendir á getur verið erfitt fyrir börn að finna tíma til 

að sinna lærdómnum þegar þau æfa undir jafn miklu álagi og hann sem og 
fleiri í þessari rannsókn. Það er ekki nóg með það að hann æfi rúmlega 20 
klukkustundir á viku heldur þarf hann að koma sér á æfingar sjálfur sem eru 
oft í töluverðri fjarlægð frá heimili hans og getur því æfing sem varir í eina 
klukkustund tekið tæplega tvær klukkustundir af tíma hans. Það er oft þannig 
með unglinga að gríðarlegur tími fer í að koma sér á æfingar og spjalla við 
vini eftir æfingu og því er ekki endilega einungis sá tími sem fer í æfinguna 
sjálfa sem tekur tíma frá lærdómnum.  
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Yfir vetrartímann eru börnin að keppa á mótum í sinni grein og þurfa 

þá oft að leggja land undir fót og fara til Reykjavíkur. Slíkar keppnisferðir 
taka iðulega heila helgi og er þá farið á föstudegi og komið heim seinni part 
sunnudags. Af þeim þátttakendum sem tóku þátt í þessari rannsókn fóru þeir 
að meðaltali eina helgi í mánuði til Reykjavíkur til að keppa. Einnig voru 
sum barnanna að fara suður í landsliðsverkefni þrisvar sinnum eða oftar yfir 
vetrarmánuðinn og þrír nemendur höfðu farið á þessari önn í tæpar tvær vikur 
erlendis til keppni með landsliði sínu. Mattý, 15 ára, sem æfir 
einstaklingsíþrótt, fór fyrr í vetur erlendis í keppnisferð og var í tæpar tvær 
vikur. Aðspurð hvernig hefði gengið að sinna skólanum á þeim tíma svaraði 
hún: 

 
Ég þurfti að biðja um frest á verkefnaskilum í nokkrum fögum af því 
að ég þurfti að fara út að keppa. Kennararnir voru mjög hjálpsamir og 
leyfðu mér að skila verkefnunum seinna en átti að gera. Ég hef áður 
þurft að gera þetta og þá fékk ég líka frest og er dugleg að læra þegar 
ég kem heim og næ þá hinum í bekknum. 

  
Halla sem æfir hópíþrótt er í landsliði í sinni grein og spilar einnig með 

eldri flokkum og er þar af leiðandi að spila í tveimur mismunandi 
deildarkeppnum yfir vetrartímann með tilheyrandi keppnisálagi. Hún segist 
vera að keppa hér um bil allar helgar yfir vetrartímann og þegar ekki séu 
leikir þá sé landsliðið að æfa saman og sé það alltaf í Reykjavík. Þegar Halla 
var spurð að því hvort hún missti af miklum tíma í skólanum út af æfingum 
og keppnum svaraði hún: 

 
Já það er alveg mjög reglulega sem ég þarf að fara fyrr á föstudögum 
eða sleppa þeim degi alveg út af suðurferð. Ég er að keppa með 
tveimur flokkum og við erum að fara suður fimm til sex sinnum yfir 
vetrartímann hvor flokkur. Svo er landsliðið að hittast ca. 10 sinnum á 
ári yfir helgi, þá æfum við fimm æfingar sömu helgina og byrjar það á 
föstudagsmorgnum.  
 
Það vakti forvitni rannsakanda að komast að því hvort þessi 12 börn 

lentu í því að þurfa annað hvort að biðja kennara sinn um frest á verkefni 
vegna álags í íþróttum eða hvort þeir þyrftu að biðja um frí á æfingu vegna 
álags í náminu. Aðeins tvö börn af þeim 12 sem tóku þátt í rannsókninni 
höfðu beðið um frest á verkefni vegna álags í íþróttum og var það vegna 
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keppnisferðar erlendis hjá þeim báðum. Sömu tveir nemendur, stelpur í 
einstaklingsíþrótt, höfðu einnig sleppt æfingu vegna álags í náminu þegar líða 
fór að prófum, það höfðu þær gert í undirbúningi fyrir samræmd próf í 9. 
bekk. Helmingur þátttakenda hafði sleppt heimalærdómi vegna álags í 
íþróttum og þótti þeim það ekki mikið mál. Af þeim tíu börnum í 
rannsókninni sem ekki höfðu sleppt æfingu vegna álags í skóla þótti átta 
börnum það mikilvægt að taka sérstaklega fram að þau myndu líklegast ekki 
gera það. Þau sögðu að þau myndu frekar finna annan tíma til að læra eða 
sinna verkefnum en alls ekki sleppa æfingum, það kæmi ekki til greina. 
Þannig svaraði til dæmis Andri, 16 ára, í hópíþrótt, aðspurður hvort hann 
myndi taka sér frí á æfingu til að klára verkefni sem hann þyrfti að skila: 

 
Nei, kemur ekki til greina. Ég myndi ekki sleppa æfingu fyrir eitthvað í 
skólanum, frekar myndi ég reyna að finna einhvern annan tíma til að 
klára verkefnið, vaka lengur það kvöld og klára um nóttina ef ég þyrfti, 
alls ekki sleppa æfingu. 

 
Það mátti sjá á svörum margra barnanna að metnaður þeirra í 

íþróttum var mikill og því fannst þeim það ekki koma til greina að sleppa 
skipulagðri íþróttaæfingu þrátt fyrir að eiga eftir að sinna heimalærdómi. 
Endurspeglaðist þetta einnig í svörum þeirra við síðustu tveimur spurningum 
viðtalsins þegar þátttakendur voru spurðir annars vegar hvert þeir stefndu í 
náminu og hins vegar hvert þeir stefndu í íþróttinni. Allir 12 voru með það á 
hreinu hver stefnan væri í íþróttinni, og var hún að fara eins langt og hægt 
væri hjá öllum þátttakendum, hafa það að atvinnu að stunda sína íþrótt og 
stunda hana erlendis. Allir stefndu á að fara á stórmót í sinni grein með 
landsliði og hafa atvinnu af því að stunda sína íþrótt. Sumir voru komnir það 
langt að plana fyrir hvaða lið þeir ætluðu að spila í framtíðinni og hversu há 
laun þær ætluðu að fá. Þórdís svaraði á þann veg: 

 
Ég stefni langt, mig langar langt. Mig langar á Ólympíuleikana, mig 
langar að komast í landsliðið og fara á Evrópumót og 
heimsmeistaramót. Það er eitthvað sem mig hefur lengi langað að gera 
og vonast ég til að komast eins langt og hægt er í minni íþrótt.  

 
Þegar hins vegar þátttakendur voru beðnir um að segja mér hvert þeir 

stefndu í náminu í framtíðinni voru svörin ekki eins markviss og þegar kom 
að íþróttunum. Fæstir höfðu markað sér einhvers konar stefnu, vissu ekki í 
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hvaða framhaldsskóla þeir ætluðu eða hvað þeim langaði að vinna við í 
framtíðinni ef að draumurinn um atvinnumennsku myndi verða að veruleika. 
Flestir virtust vera á þeirri braut að einbeita sér alveg að íþróttunum núna og 
sögðust síðan ákveða hitt seinna þegar betur kæmi í ljós hversu langt þeir 
færu í íþróttum. Einn þátttakandi var með framabraut sína í náminu alveg 
ákveðna og stefndi hann hátt bæði í náminu og í íþróttinni. Björn svaraði 
aðspurður um framtíðarplön sín námslega séð: 

 
Ég veit það eignlega ekki, ég hef ekkert ákveðið hvað ég ætla að gera. 
Einu sinni ætlaði ég að verða læknir en ég veit ekki hvort ég hafi tíma 
til þess. Ég ætla allavega að verða atvinnumaður í minni íþróttagrein er 
það ekki nógu gott svar hérna líka? 

 
Þegar börn eyða svona miklum tíma eins og raun ber vitni í æfingar þá 

gefst ef til vill minni tími til að sinna öðru sem jafnaldrar þeirra sinna, líkt og 
opnum húsum, böllum og öðru tengt félagslífinu. Börnin í rannsókninni voru 
spurð hvort þeim fyndist eins og þau væru að missa af einhverju í félagslífinu 
út af álagi í íþróttunum. Alls fannst níu börnum þau vera að missa af ýmsu í 
félagslífinu út af íþróttum og þá helst opnum húsum og böllum þar sem það 
væru annað hvort æfingar á sama tíma eða vegna orkuleysi eftir að hafa þurft 
að fara á morgunæfingu sama dag. Þannig sagðist til dæmis Sonja ekki hafa 
komist á eitt opið hús í 9. bekk þar sem hún væri alltaf á æfingum á sama 
tíma og opnu húsin væru og fyndist það svolítið leiðinlegt. Þrjú börn af þeim 
tólf sem tóku þátt í rannsókninni höfðu ekki lent í þessu og fannst þau ekki 
missa af neinu, öll þau börn æfðu minna en 11 tíma á viku. Mikill metnaður 
fyrir íþróttinni einkenndi þá þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni og 
stefndu þau langt á sínu sviði. Sá metnaður endurspeglaðist vel í svari 
Baldurs þegar hann var spurður hvort hann væri að missa af skipulögðum 
böllum eða opnum húsum útaf íþróttinni: 

 
Það er kannski ekki útaf íþróttunum sjálfum heldur meira út af mér eða 
þannig skilurðu. Þegar það eru böll þá fer ég frekar út á völl eða út að 
hlaupa í stað þess að fara á böllin. Ég sleppi oft böllum og opnum 
húsum til að æfa mig frekar aukalega þar sem ég hef meiri áhuga á því.  

 
Það var algengara hjá börnum sem voru að æfa meira en 16 tíma í viku 

að þau voru of þreytt til að sinna félagslífinu almennilega og höfðu ekki orku 
í að sækja opin hús vegna álags í íþróttum eða vegna þess að það var 



33 

morgunæfing daginn eftir. Árný, sem æfir 17 tíma í viku og hún hafði þetta 
að segja með félagslífið: 

 
Já stundum finnst mér ég var að missa af í félagslífinu. Ég hef ekki 
orku til að hitta vini mína þar sem það er lítil orka eftir æfingar og 
lærdóm á daginn. Ég bý líka langt í burtu frá vinum mínum og hef ekki 
orku eða nenni ekki að fara til þeirra.  

 
Sum barnanna sögðu þó að félagslífið sem þau fengju í íþróttunum 

væri það mikið og sterkt að þau væru ekki að missa af neinu. Þau væru með 
vinum sínum á æfingum og í skólanum og því væri það ekki tiltökumál að 
missa af opnum húsum út af álagi í íþróttinni því þá væru þau oftar en ekki að 
æfa með vinum sínum. Tinna, sem æfir hópíþrótt, tók það sérstaklega fram að 
allar hennar bestu vinkonur væru með henni á æfingum og því skipti það ekki 
máli þótt að þær kæmust ekki á opið hús eða misstu af böllum út af leikjum. 
Þær væru alltaf saman vinkonurnar og það væri alveg nógu mikið félagslíf.  

Það var ljóst á svörum þátttakenda að skipulag þarf til að geta sinnt 
bæði námi og íþróttum af miklum kraft. Mikill tími fer í æfingar og 
aukaæfingar hjá þeim sem vilja ná langt og því gefst ef til vill minni tími til 
að sinna heimanáminu eða þá því félagslífi sem skólinn býður upp á. Allir 
þátttakendur voru með það sem skýrt markmið að ná langt í þeirri íþrótt sem 
þeir æfðu og ætluðu að gera það sem þyrfti til þess. Það vantaði þó stundum 
skýrari stefnu hjá þeim í náminu og hver stefnan væri þar.  

 

4.2 Námsárangur hjá íþróttakrökkum 

Einn af megintilgangi þessarar rannsóknar var að athuga námsárangur 
nemenda á unglingastigi sem stunda íþróttir af miklum móð. Því voru 
nemendur spurðir af því hvernig þeim gengi í skólanum og hvernig þeim 
gengi að læra og hversu miklum tíma þeir eyddu í heimalærdóm. Þá var 
sérstaklega einblínt á námsárangur þeirra í stærðfræði, ensku og íslensku og 
voru einkunnir þeirra fengnar frá skólunum og bornar saman við 
meðaleinkunn árgangsins í skólanum þeirra. Þar sem skólar gefa nú flestir í 
bókstöfum voru þeir yfirfærðir yfir á tölur til að hægt væri að finna 
meðaleinkunn árganga í heild sinni og táknuðu þeir þannig eftirfarandi: 
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A = 10    C = 6 
B+ = 9    D+ = 5 
B = 8    D = 4 
C+ = 7     

 
Sérstaklega vildi rannsakandi fá bæði álit barnanna á eigin námsárangri 

sem og að fá tölur frá skólanum til að hafa styrkleika þessa hluta 
rannsóknarinnar sem mestan. Þá er námsárangurinn borinn saman við hversu 
miklum tíma börnin eru að eyða í íþróttir og einni kannaður munurinn á þeim 
sem stunda einstaklingsíþróttir og hópíþrótt og munur á strákum og stelpum.  
 

Tafla 3 Samanburður á meðaleinkunn í íslensku, ensku og stærðfræði eftir 
kynjum. 

Stelpur Strákar 
fag meðaleinkunn fag meðaleinkunn 
íslenska 7,8 íslenska 7,8 
enska  7,2 enska  7,2 
stærðfræði 8,0 stærðfræði 7,4 

 
Þegar munur á meðaleinkunn stelpna og stráka var borin saman 

reyndist vera lítill munur þar á milli og var meðaleinkunn þeirra sú sama 
bæði í ensku og íslensku en munur var í stærðfræðinni eins og sést í töflu 3 
hér að ofan. Allar stelpurnar sem tóku þátt í rannsókninni nema ein voru með 
hærri meðaleinkunn en jafnaldrar sínir í íslensku og stærðfræði. Þannig var til 
dæmis Árný með 8 í stærðfræði á meðan meðaleinkunn árgangsins hennar er 
7,4 og fékk hún 9 í ensku og íslensku, en meðaleinkunn árgangsins var  7,6 
og 7,8. Árný hefur samt ekki þurft frest á verkefni og hefur sleppt því að læra 
heima útaf álagi í íþróttinni sinni, en hún æfir einstaklingsíþrótt. Athygli 
vekur að sú stelpa, Sonja, sem æfir mest af þeim öllum er sú sem fær lægstu 
einkunnirnar í öllum fögum og dregur meðaleinkunn stelpnanna niður. Hún 
er að æfa að lágmarki 22 tíma á viku og er bæði að æfa einstaklings- og 
hópíþrótt og virðist tími hennar til náms ekki vera nægilega mikill ef marka 
má einkunnir hennar. Hún sagði aðspurð um eigin námsárangur:  

  
Mér gengur bara ágætlega, finnst ekki auðvelt að læra og verð alltaf 
svo þreytt þar sem það er svo mikið að gera... Fékk 6,5 í íslensku í 
síðasta prófi og er ekki góð í ensku og ekki í stærðfræði, fékk held ég 5 
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eða 4 í bæði ensku og stærðfræði. Er alltaf mjög þreytt og finnst erfitt 
að læra þess vegna.  

 
Sonja er á þremur morgunæfingum í viku í sinni íþróttagrein. Mattý, 

sem æfir 18 tíma á viku, þykir vera sú besta í sinni íþrótt á landinu og hefur 
unnið fjöldann allan af titlum í sinni grein. Hún var önnur af tveimur sem 
höfðu sleppt æfingum út af náminu og gerði það í aðdraganda prófa. Þegar 
námsárangur hennar var skoðaður sérstaklega kom í ljós að hún var langt yfir 
meðaltali í sínum árgangi í stærðfræði, ensku og íslensku, hún var til að 
mynda með 10 í stærðfræði. Þegar einkunnir strákanna í rannsókninni eru 
skoðaðar betur kemur í ljós að samanborið við meðaleinkunn árganga þeirra 
eru þeir að jafnaði ekki hærri en jafnaldrar sínir. Þannig er Kristján, sá sem 
æfir mest allra stráka, rétt undir meðaleinkunn í ensku og íslensku en rétt yfir 
henni í stærðfræði. Andri er undir meðaleinkunn í öllum fögum og þar af 
töluvert undir meðaleinkunn í ensku. Viðar er yfir meðaltali í íslensku og 
ensku en undir í stærðfræði og er Baldur yfir meðaltali í stærðfræði en undir í 
íslensku og ensku. Björn, sá sem æfir 10 klukkustundir í viku er sá eini af 
strákunum sem er yfir meðaleinkunn í öllum þremur fögunum. Mögulegt er 
að munurinn á þessu geti að einhverju leyti verið útskýrður af áhugaleysi 
strákanna en Viðar sagði í sínu viðtali aðspurður um heimalærdóm: 

 
Sko ég læri núll í stærðfræði allavega, ég nenni bara ekki og hef engan 
áhuga á að taka upp bók og skrifa eitthvað eða reikna eitthvað. Ég les 
bæði í íslensku bækur sem ég á að lesa og leysi verkefni í tölvunni ef 
ég hef ekkert annað að gera heima... Ég læri alls ekki á hverjum degi, 
alls ekki.  

 
Munurinn á námsárangri þeirra sem stunda einstaklingsíþróttir annars 

vegar og hópíþróttir hins vegar var lítill í íslensku og stærðfræði en 
töluverður þegar kom að ensku. Meðaleinkunn þeirra sem æfa 
einstaklingsíþrótt er 7,8 í ensku en 6,7 hjá þeim sem æfa hópíþrótt. Tveir 
þátttakendur í rannsókninni æfa bæði einstaklings- og hópíþrótt og eru 
flokkaðir hér með þeim sem stunda einstaklingsíþrótt þar sem þar æfa þeir 
oftar í viku og er sú íþrótt í forgrunni hjá þeim. Þeir sem voru að æfa 
einstaklingsíþróttir voru að jafnaði að stunda sína íþrótt oftar í viku en þeir 
sem æfðu hópíþrótt.  

Mynd 1 sýnir meðaleinkunn nemenda í stærðfræði, ensku og íslensku 
eftir því hversu oft í viku þeir stunda sína íþrótt. Þeir sem stunda æfingar 16 
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til 20 klukkustundir á viku komu best út úr þessari rannsókn og virtist leiðin 
liggja niður á við ef að börnin voru farnir að æfa meira en 20 klukkustundir á 
viku. Þeir nemendur sem æfa minna en 10 klukkustundir á viku komu næst 
best út úr rannsókninni.  

 
Mynd 1 Meðaleinkunn nemenda eftir fjölda klukkustunda sem fer í æfingar á 

viku. 

  

4.3 Mat kennara á tímastjórnun íþróttakrakka 
og félagslegum ávinningum íþrótta 

Þegar leitast var eftir viðbrögðum kennara við hæfilegu magni af æfingum 
fyrir nemendur á unglingastigi voru þeir sammála um hvað þykir hæfilegt. 
Þeim þótti hæfilegt æfingaálag vera töluvert minna en það álag sem flestir 
nemendurnir sem rætt var við voru undir. Þeir nemendur sem rætt var við í 
þessari rannsókn voru að æfa frá 8 klukkustundum á viku upp í 23 á viku. 
Steinunn, sem hefur kennt í 15 ár á öllum stigum grunnskólans ásamt 
íþróttakennslu og umsjónarkennslu, var á því að hæfilegt æfingarálag hjá 



37 

nemendum á unglingastigi væri rétt í kringum 10 klukkustundir á viku. Hún 
lagði mikið upp úr því að börnin þyrftu að hafa að lágmarki einn frídag í viku 
þar sem þau gætu kúplað sig alveg út frá íþróttinni og eytt tíma sínum í 
námið eða eitthvað sem þeim þætti skemmtilegt að gera. Miðað við það sem 
Sölvi, sem hefur kennt börnum á aldrinum 11 til 16 ára í sex ár, sagði 
aðspurður um hæfilegt æfingaálag hjá nemendum í 8. til 10. bekk þá eru 
flestir að æfa meira en honum finnst hæfilegt: 

 
Mér finnst að krakkarnir ættu að æfa 5 til 6 sinnum í viku sína íþrótt. 
Það er hæfilegur fjöldi æfinga í bland við nám og félagslíf krakka á 
þessum aldri. Það er mikilvægt að krakkarnir fái svigrúm til að 
þroskast vel og læra vel á sig.  

 
Þegar hann var síðan spurður hvaða áhrif það hefði á námsframvindu 

nemenda að æfa fleiri en 18 klukkustundir í viku sagði hann að auðvitað væri 
það persónubundið en oft væru þeir nemendur sem æfðu svona oft vel 
skipulagðir en þyrftu þó að hafa vel fyrir hlutunum til að geta samtvinnað 
námið og íþróttirnar. Undir þetta tekur Andrea, sem hefur kennt í 11 ár á 
öllum aldursstigum, aðspurð um hvað sé hæfilegt æfingarálag hjá nemendum 
á unglingastigi. Hún tekur sérstaklega fram að þetta sé mjög 
einstaklingsbundið og það æfingarálag sem henti einum nemanda geti hins 
vegar verið alltof mikið fyrir annan: 

 
Það er mjög einstaklingsbundið hvað nemendur ráða við, sumir ráða 
við að stunda íþróttir sjö sinnum eða oftar í viku og verða fyrir vikið 
skipulagðari og einbeittari í skólanum og leggja sig mikið fram við að 
gera alla hluti 100%. Svo eru það aðrir nemendur sem ráða verr við 
mikið æfingarálag og gefast upp í náminu og fara að einbeita sér meira 
af íþróttunum og minna að skólanum.  

 
Það er gjarnan fylgifiskur þess að æfa íþróttir og keppa í þeim og 

nemendurnir í þessari rannsókn voru flestir hverjir að keppa fyrir sunnan eina 
helgi í mánuði og misstu þar af leiðandi af skóla vegna íþrótta. Sumir hverjir 
voru að fara erlendis í æfinga- og keppnisferðir á miðjum vetri og voru því að 
biðja um frest á verkefnum á þeim tíma. Því voru kennarar spurðir að því 
hvernig mætingin væri í skólann hjá þeim nemendum sem stunduðu mikið af 
íþróttum. Voru þeir á einu máli með að hún væri yfirleitt til fyrirmyndar hjá 
flestu íþróttafólki. Það væri viss samviskusemi og stundvísi sem 



38 

íþróttakrakkar lærðu í sinni íþrótt sem endurspeglaðist síðan yfir í skólann og 
gerði þeim gott. Þannig sagði Steinunn: 

 
Mætingin sem slík er ef til vill á pari við aðra nemendur en útskýrðar 
fjarvistir eru oftar hjá íþróttakrökkunum en mun færri veikindadagar 
og skróp. Ég tel að það spili inn í að í íþróttum er krökkum kennd viss 
samviskusemi og þurfa þeir að vera stundvísir þar. Í íþróttum er það 
gjarnan þannig að þeir sem mæta seint taka refsingu og því reyna 
íþróttakrakkar því að vera stundvísir.  

 
Var þetta svar Steinunnar í samræmi við svör hinna kennaranna og 

bætti Andrea við að henni fyndist líklegt að ein ástæða fyrir stundvísi og 
góðri mætingu íþróttakrakka vera sú að á flestum heimilum væri börnum ekki 
leyft að fara á æfingar seinni part dags ef ekki væri farið í skólann um 
morguninn. Það hefði þau áhrif að þeir sem hefðu mikinn metnað í íþróttum 
mættu vel í skólann og þrátt fyrir að vera örlítið slappir á morgnana þá væri 
drifið sig af stað til að ná æfingu seinni partinn.  

Kennararnir voru spurðir hvort þeir teldu að þeir nemendur sem stundi 
íþróttir oft í viku eyði minni tíma í námið en þeir sem stunda engar íþróttir. 
Þeir voru sammála um að auðvitað væri ekkert algilt í þessu en að ef það 
væru ekki íþróttir sem væru að taka tíma frá börnum þá væri það eitthvað 
annað og því sæju þeir ekki teljandi mun á þeim tíma sem nemendur eyddu í 
námið hvort sem þeir væru að æfa íþróttir eða ekki. Sölvi svaraði: 

 
Nei, ég tel ekki að íþróttakrakkar séu að eyða minni tíma í námið en 
þeir sem ekki stunda íþróttir. Mér finnst til að mynda gríðarlega 
algengt að þeir krakkar sem ekki æfa íþróttir eða stunda einhvers konar 
tómstundir, eins og að æfa á hljóðfæri til dæmis, séu að eyða allt of 
miklum tíma í tölvunotkun. Þeir íþróttakrakkar sem ég hef  verið að 
kenna hafa allavega alls ekki verið að eyða minni tíma í námið en þeir 
sem stunda engar íþróttir.  

 
Steinunn tók í svipaðan streng en benti á að hún hefði séð það á sínum 

árum sem kennari að sum börnin væru einfaldlega að eyða of miklum tíma í 
íþróttirnar og færi það þannig að aftra þeim í námi og gæfist minni tími til að 
sinna heimavinnu og verkefnum utan skóla. Hún tók dæmi um nemenda sem 
hún hafði kennt, sá nemandi æfði ríflega 20 klukkustundir á viku og byrjaði 
að halla undan náminu hjá honum þegar æfingarnar fóru að aukast. 
Morgunæfingar drógu úr þreki í skólanum og bitnaði aukið æfingaálag 
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þannig á skólanum. Andrea vildi meina að þeir sem stundi íþróttir noti oft 
tímann í skólanum betur en þeir sem ekki æfa íþróttir: 

 
Þeir nota oft tímann betur í skólanum og nota þennan litla afmarkaða 
tíma sem þeir hafa heima í að læra þar sem þeir eiga eftir að gera. Það 
er samt þannig að þeir gera kannski ekki mikið aukalega en gera það 
sem þeir þurfa og skila sínu í skólanum.  

 
Íþróttum fylgir gjarnan félagslíf og oft kynnast börn bestu vinum 

sínum við æfingar hjá íþróttafélagi sínu. Voru kennararnir í þessari rannsókn 
spurðir að því hvort munur væri á félagslegri stöðu hjá nemendum eftir því 
hvort þeir stunduðu íþróttir eða ekki. Þeim fannst gjarnan að íþróttakrakkar 
væru oft sterkari félagslega en þeir sem æfðu engar íþróttir. Andrea tók það 
fram að nemendur væru oft sterkari félagslega ef þeir stunduðu íþróttir eða 
tómstundir þar sem þeir höfðu meira þor til að taka á skarið í erfiðum 
aðstæðum og öðluðust aukið sjálfstraust við það að æfa íþróttir. Það sem kom 
einnig fram bæði hjá Steinunni og Sölva var að það væri líka munur á þeim 
sem stunduðu hópíþrótt annars vegar og þeim sem stunduðu 
einstaklingsíþrótt. Þannig væru ýmis gildi sem börnin lærðu í hópíþróttum 
tengd samvinnu og hvernig á að vinna með öðrum sem nýttist þeim vel í 
félagslífinu og í ýmsum aðstæðum þar sem börn sem ekki stunda íþróttir ættu 
í erfiðleikum með. Sölvi svaraði þessu í viðtali:  

 
Auðvitað er svo sem ekkert algilt í þessu en ég er sannfærður eftir að 
hafa kennt í sex ár að þeir nemendur sem æfa íþróttir séu oftar en ekki 
orðnir mun þroskaðri félagslega heldur en þeir sem ekki æfa íþróttir. 
Sem dæmi get ég nefnt að í íþróttunum læra krakkarnir að vinna með 
öðrum til að ná árangri auk þess að keppnisferðir stuðla að hópefli og 
aukinni samveru hjá krökkunum. Íþróttaiðkunin sem slík hjálpar líka 
oft krökkum að vera með sjálfstraust í lífinu þannig að ég er alveg á 
því klárlega að það er munur á félagslegri stöðu hjá nemendum ef þeir 
æfa íþróttir.  

 
Þá var hann spurður út í hvort munur væri á þegar nemendur væru til 

dæmis að æfa fótbolta eða æfa einstaklingsíþrótt eins og kúluvarp. Hann 
sagði að hópíþróttir ýttu ef til vill meira undir samvinnu og sterkari heild 
innan hópsins en í frjálsum íþróttum ferðuðust gjarnan margir keppendur 
saman og kepptu undir sama merkinu þannig þeir væru líka í liði en ef til vill 
minna áberandi en í hópíþróttum.  
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 Ljóst er á svörum kennara að flestir þeir nemendur sem rætt var við í 
þessari rannsókn eru að æfa of mikið á hverri viku og meira en það sem 
kennararnir telja hæfilegt æfingarálag. Það er samt ekki víst að það bitni neitt 
sérstaklega á náminu ef taka má mið af svörum Andreu til dæmis sem sagði 
íþróttakrakka oft vera einbeittari í skólanum og nýta tíma sinn betur en aðrir 
nemendur. Allt er þetta þó einstaklingsbundið að mati kennara.  

4.4 Mat kennara á námsárangri íþróttakrakka 

Meginmarkmiðið með þessari rannsókn var að skoða námsárangur 
íþróttakrakka og þá sérstaklega þeirra sem stunda íþróttir af miklu kappi. 
Reynsla kennara af þessu var því einnig skoðuð og voru þeir spurðir að því 
hvernig þeim fyndist börn sem stunda íþróttir standa sig í námi. Svör 
kennaranna við þessu voru á þann veg að fjölmörg dæmi væru um að 
íþróttakrakkar stæðu sig almennt betur í námi en þeir sem ekki stunda íþróttir 
en eins væru dæmi um börn sem æfðu of mikið af íþróttum og gætu því ekki 
sinnt sínu námi af eins miklum eldmóð og ætlast væri til. Þannig svaraði 
Steinunn: 

 
Mér finnst ég margoft sjá það hjá krökkum sem eru að æfa íþróttir að 
þeir séu búnir að tileinka sér ákveðna hæfileika úr íþróttunum sem 
hjálpa þeim síðan í náminu. Þá meina ég að þeir læra vissan aga og 
einbeitingu í íþróttunum sem hjálpa þeim síðan í námi. Þessir krakkar 
eru oft mjög metnaðarfullir í sínum íþróttum og er það mynstur sem 
skilar sér einnig í auknum metnaði fyrir náminu... Þeir krakkar sem 
koma úr hópíþróttunum eru oft betur undirbúin fyrir samvinnu og 
hópavinnu. 

 
Við þetta bætti síðan Steinunn, aðspurð hvort það skipti máli hversu 

miklum tíma börnin eyddu við æfingar á viku: 
 

Alveg klárlega skiptir það máli, ég hef séð krakka sem fara langt yfir 
strikið í æfingum sínum og keppni. Það bitnar síðan á skólanum þar 
sem þeir mæta þreyttir í skólann og fara þá íþróttirnar að taka of 
mikinn toll sem veldur stressi og erfiðleikum hjá þeim í námi... Ég 
hugsa að of mikil íþróttaiðkun hafi verri áhrif en engin íþróttaiðkun og 
því er mikilvægt fyrir börn og foreldra þeirra að finna á þessu góðan 
farveg.  
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Andrea var sammála Steinunni með að þeir sem æfa íþróttir væru oft 
einbeittari en aðrir í náminu og meira klárir til að læra í skólanum. Þeir 
reyndu að nýta tímann betur í skólanum þar sem þeir hefðu ef til vill minni 
tíma til að sinna verkefnum heima fyrir þar sem mikill tími færi í æfingar. 
Henni fannst hins vegar þeir sem æfa meira oft vera einbeittari í skólanum en 
þeir sem æfa sjaldnar og svaraði því hvort skipti máli hversu miklum tíma 
börnin eyddu í íþróttir: 

 
Já það virðist skipta máli finnst mér, þeir sem æfa íþróttir oftar en sjö 
sinnum í viku virðast vera betur einbeittir í skólanum en þeir sem æfa 
sjaldnar í viku. Ég held að það sé vegna þess að þeir vita að þeir hafi 
minni tíma heima fyrir til að klára verkefni sín heldur en þeir sem æfa 
sjaldnar. Þannig eru þeir klárari þegar kemur að vinnustundum í 
skólanum og tileinka sér gjarnan þann eiginleika að læra þegar þeir 
eiga að vera að læra.  

 
Það var ljóst á Andreu að henni fannst nemendur verða sterkari 

námslega og einbeittari í skólanum eftir því sem meiri tími fór í íþróttirnar. 
Þeir væri skipulagðari og drifu meira í því að klára einhver verkefni af í stað 
þess að láta þau bíða fram á síðustu stundu. Það væri vegna þess að að þeir 
hefðu ekki þann lausa tíma eftir skóla sem nemendur sem ekki æfðu íþróttir 
eða æfðu tvisvar til fjórum sinnum í viku höfðu. Sölvi tók undir þetta og var á 
því að þeir nemendur sem æfðu íþróttir mættu betur skipulagðir í skólann og 
stæðu sig þar af leiðandi oft betur en jafnaldrar sínir sem ekki stunduðu 
íþróttir. Þessi munur væri þó einstaklingsbundinn en þó heilt yfir fyndist 
honum eins og íþróttakrakkarnir væru að standa sig betur námslega en þeir 
sem ekki stunduðu neinar  íþróttir. 

Kennararnir alhæfðu ekki um námsárangur en voru þó sammála um 
ágæti þess að hreyfa sig reglulega og að það hjálpaði til. Þá var nefnd viss 
einbeiting sem lærðist í íþróttum sem skilaði sér síðan inn í skólastofuna sem 
og skipulag sem fælist í því að íþróttakrakkar vissu að þeir hefðu ekki tíma til 
að klára verkefni heima og væru því gjarnan duglegri í tímum til að reyna að 
klára verkefnin. 
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5. Umræður 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort að þau börn sem stunda 
íþróttir af miklu kappi séu einnig að sinna náminu og hvort þau séu að standa 
sig eins vel á skólabekknum og á íþróttavellinum. Þá var leitast eftir því að 
kanna hvort einhver þröskuldur væri yfir fjölda klukkustunda á viku sem 
börn gætu eytt við íþróttaiðkun án þess að það myndi hafa slæm áhrif á nám 
þeirra. Kaflanum hér er skipt í tvo hluta sem eru í svipuðu sniði og 
niðurstöðu kaflarnir hér að ofan. Byrjað verður á því að fjalla um 
tímastjórnun og skipulag íþróttakrakka og verður stuðst við niðurstöður úr 
þessari rannsókn bæði frá kennurum og nemendum og þær niðurstöður 
bornar saman við og tengdar fræðunum. Seinni hlutinn er síðan um 
námsárangur íþróttakrakkanna og verður stuðst við einkunnir nemenda úr 
rannsókninni, viðtölum við kennara ásamt fyrri rannsóknum sem kynntar 
voru í fræðilega hlutanum.  

 

5.1 Tímastjórnun og skipulag hjá 
íþróttakrökkum 

Fyrra þemað í viðtölum við nemendur og kennara var tímastjórnun og 
skipulag hjá börnunum og hvernig gengi að samræma mikla íþróttaiðkun við 
námið á unglingastigi. Sá tími sem fer í íþróttaiðkun unglinga er orðinn 
gríðarlega mikill og þurfa nemendur að vera vel skipulagðir ef þeir ætla að 
sinna náminu af eins mikilli kostgæfni og þörf er á. Námið verður erfiðara og 
erfiðara með árunum sem líða og fer skólinn að taka meiri tíma af börnunum 
þegar líða fer á og verkefni fara að verða þyngri og krefjast meiri vinnu 
heima fyrir. Það er því gríðarlega mikilvægt að skipleggja sinn tíma vel ef 
ætlunin er að ná árangri á báðum sviðum.  

Æfingaálag sumra þátttakenda í þessara rannsókn var hátt í eða 
rúmlega 20 klukkustundir á viku í skipulagðar æfingar hjá íþróttafélagi. Tveir 
þátttakendur æfðu meira en 20 klukkustundir á viku og voru þeir báðir að æfa 
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tvær íþróttir en var álagið í annarri íþróttinni töluvert meira en í hinni. 
Einstaklingsíþróttir virðast taka mun meiri toll en hópíþróttir og var það 
eitthvað sem kom mér aðeins á óvart. Nú hefur rannsakandi verið að þjálfa 
hópíþrótt í fjögur ár og finnst alltaf heyrast meira og meira kvart um hversu 
mikið álag sé á leikmönnum mínum og hversu miklum tíma þeir séu að eyða 
í íþróttina. Bara við það eitt að bæta við morgunæfingum einu sinni í viku í 
sex vikur fékkst töluverð gagnrýni frá sumum foreldrum og báru þeir fyrir sig 
að börnin þeirra yrðu þreytt í skólanum og ættu erfitt með einbeitingu þann 
daginn. Eftir að hafa tekið viðtal við þessi 12 börn sést að það er vel hægt að 
hafa eina morgunæfingu í viku ef börnin fara nægilega snemma að sofa og 
hvílast vel fyrir æfingu. Sum barnanna í rannsókninni voru að fara á allt upp í 
þrjár morgunæfingar á viku sem mér finnst of mikið og ætti ekki að setja 
börn á þessum aldri í þá stöðu að þurfa að vakna svona snemma þrjá daga 
vikunnar. Það kom einmitt í ljós í þessari rannsókn að sá þátttakandi sem var 
með lægstu einkunnirnar í ensku, stærðfræði og íslensku var sá nemandi sem 
æfði einna mest og var til að mynda á þremur morgunæfingum í viku.  

Öllum kennurunum sem talað var við í þessari rannsókn fannst 
hæfilegt æfingarálag fyrir börn á þessum aldri vera minna en það sem flestir 
þátttakendur æfðu að staðaldri. Sölvi talaði um fimm til sex æfingar á viku og 
ef við gefum okkur það að æfingarnar séu einn og hálfur klukkutími var 
aðeins einn þátttakandi sem æfði það sem Sölvi talar um að sé hæfilegt 
æfingarálag. Landlæknisembættið ráðleggur börnum að hreyfa sig rösklega í 
minnst 60 mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 5) og með því að æfa 
fimm til sex æfingar á viku í eina og hálfa klukkustund í senn ættu 
nemendurnir að ná ráðlögðum skammti af hreyfingu. Þetta er eitthvað sem 
þyrfti að skoða í samráði við foreldra, kennara, þjálfara og svo nemendurna 
sjálfa. Kennarar hljóta að hafa einhvern grun um það hvað sé nemendum fyrir 
bestu í fjölda æfinga á viku þar sem það eru jú þeir sem eru að kenna þeim 
alla daga vikunnar og eru hvað mest að umgangast börnin. Það hlýtur að vera 
á einhverjum tímapunkti sem að of mikið æfingarálag bitni á náminu og verði 
löstur á það starf sem unnið er innan veggja skólans. Erfitt er að alhæfa út frá 
þessari rannsókn sem hér hefur verið gerð, en þar kom hins vegar í ljós að sá 
nemandi sem var að fá lægstu einkunnirnar í stærðfræði, ensku og íslensku 
var sá nemandi sem æfði hvað mest í viku. Sá nemandi bar það fyrir sig að 
vera of þreyttur til að sinna náminu sínu eins vel og einnig hefði hann ekki 
alltaf næga orku til að sinna félagslífinu og hitta vini sína. Þessi nemandi æfði 
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einstaklingsíþrótt og þótti skara fram úr á landsvísu í þeirri íþrótt en ekki 
gekk námið jafn vel. Það er eins og áður segir gríðarlegur tími sem fer í það 
að stunda íþróttir til að verða afreksmaður á því sviði og er það ekki alltaf að 
hjálpa til í náminu. Rannsókn Cornelissen og Pfiefer frá 2007 sýndi einmitt 
það að þegar nemendur voru farnir að stunda meira krefjandi nám voru þeir 
sem stunduðu afreksíþróttir ekki lengur líklegri til að standa sig betur í 
náminu en aðrir. Það tæki einfaldlega of mikinn toll að vera bæði 
afreksíþróttamaður og afreksnámsmaður (Cornelissen og Pfiefer, 2007, 
bls.15).   

Börn sem eru að æfa íþróttir af eins miklu kappi og þeir sem tóku þátt í 
þessari rannsókn þurfa að skipuleggja sig vel til að ná árangri á báðum 
stöðum. Stundum þarf að velja á milli þess að klára verkefni í skólanum eða 
mæta á æfingu eða hvort eigi að læra heima eða fara á æfingu. Aðeins tveir 
nemendur höfðu beðið um frest á verkefni og sömu tveir nemendur höfðu 
sleppt æfingu vegna álags í náminu. Annar þessara nemenda var sá sem hafði 
hæstu einkunnirnar í þeim þremur fögum sem skoðuð voru og var sú besta á 
landinu í sinni grein. Aðrir höfðu ekki sleppt æfingu og tóku átta börn það 
sérstaklega fram að slíkt kæmi ekki til greina, æfingarnar höfðu vinninginn 
fram yfir námið hjá þeim. Bæði Andrea og Sölvi kennarar tóku það fram að 
oft væru þau börn sem æfðu hvað mest betur skipulögð en aðrir. Þau næðu 
þannig að samtvinna nám og íþróttir einstaklega vel þrátt fyrir að vera að æfa 
oftar en 15 sinnum í viku. Kennarnir allir tóku það þó fram að þetta væri 
einstaklingsbundið eins og margt annað en þeim þótti hins vegar alls ekki 
eins og mikil íþróttaiðkun væri að taka tíma frá náminu, hún tæki frekar tíma 
frá einhverju öðru. 

 Það er áberandi með börn á þessum aldri að þau stefna gríðarlega hátt 
í íþróttum og flestir á þessum aldri eru í íþróttum til að ná langt og vilja vinna 
við að stunda sína íþrótt í framtíðinni. Þannig var ég á þeirra aldri, ætlaði mér 
aldrei neitt annað en að verða atvinnumaður í handbolta eða fótbolta þangað 
til ég kom upp í framhaldsskóla og fór að hugsa um aðra hluti. Stefnuleysi 
einkennir oft nemendur á unglingastigi þegar kemur að námi og virðast þeir 
ekki vera með það á hreinu hvað tekur við að lokinni grunnskólagöngu og 
hvað þá að lokinni framhaldsskólagöngu. Endurspeglast það einmitt í svörum 
þátttakenda í rannsókninni þar sem einungis einn var með það ákveðið hvað 
skyldi gera í framtíðinni og við hvað hann ætlaði að vinna við. Aðrir stefndu 
langt í íþróttinni en höfðu ekki hugmynd um hvað þeir ætluðu að vinna við ef 
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atvinnumennskudraumurinn yrði ekki að veruleika. Það vantar ef til vill betri 
stefnumótun innan skólanna fyrir börnin til að þeir hafi eitthvað til að stefna 
að og hafi hugmynd um hvar áhugasvið þeirra innan námsins liggur. 
Stefnumótun er gríðarlega mikil í íþróttum og eiga íþróttakrakkar sér 
fyrirmyndir innan sinnar íþróttar sem þeir vilja líkjast. Þessar fyrirmyndir 
verða íþróttakrökkum viss innspýting í að vilja gera vel og auka metnað 
þeirra á sviði íþrótta. Því er ef til vill auðveldara fyrir nemendur að setja sér 
markmið og stefna á eitthvað í íþróttinni heldur en í skólanum þar sem minna 
er um fyrirmyndir á þeim sviðum.  

Íþróttir gefa börnum margt annað en bara það að komast í betra form 
og stuðla að góðri líkamlegri og andlegri heilsu. Íþróttir eru ekki síður 
gríðarlega mikilvægt félagslegt afl fyrir mörg börn og kynnast þau vinum 
sínum fyrir lífstíð í íþróttunum. Kennararnir sem talað var við í þessari 
rannsókn fannst gjarnan íþróttakrakkar vera sterkari félagslega heldur en þeir 
sem ekki stunduðu íþróttir. Þau hefðu meira sjálfstraust til að taka á skarið í 
erfiðum aðstæðum og að þau lærðu viss gildi í íþróttunum sem hjálpaði þeim 
í félagslífinu. Rannsakandi tengir vel við þessi svör kennara eftir að hafa 
verið að þjálfa í mörg ár og einnig frá því að vera sjálfur unglingur í íþróttum. 
Íþróttir hafa einnig sýnt fram á að hafa gott forvarnargildi fyrir ungmenni og 
eru þau börn sem stunda íþróttir almennt ólíklegri til að reykja daglega ef 
tekið er mið af íslenskri rannsókn frá 2006 (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 
2006, bls. 47).  Íþróttir veita gjarnan lífi barna og unglinga vissa gleði og er 
það einmitt það sem gerist við hreyfingu, en þá fer líkaminn að framleiða 
endorfín sem veldur vellíðan (Perraton o.fl., 2010, bls. 598). Þannig hefur 
hreyfing verið notuð sem viðbótarmeðferð við þunglyndi líkt og fram kom í 
fræðilega kafla þessarar ritgerðar (Perraton o.fl., 2010, bls. 598). Það er þó 
ekki einungis þannig að íþróttir séu jákvæðar fyrir félagslíf barna, en 
meirihluti þeirra barna sem rætt var við í þessari rannsókn fannst þau vera að 
missa af ýmsu í félagslífinu út af íþróttunum. Það sem spilaði þar inn í var 
annað hvort það að æfingar voru á sama tíma eða einfaldlega vegna þess að 
börnin voru of þreytt eftir langar og kannski fleiri en eina æfingu þann 
daginn. Sum börnin bentu þó á að það félagslíf sem þau fengju í íþróttunum 
væri það sterkt að þau væru ekki svekkt yfir því að missa af opnum húsum 
eða böllum. Voru svör þessara barna í samræmi við það sem kennararnir í 
rannsókninni sögðu með félagslega stöðu íþróttakrakka. Þeim fannst 
íþróttakrakkar oft vera sterkari félagslega en þeir sem æfðu engar íþróttir og 



47 

tók Sölvi það fram að oft væru börn að læra að vinna með öðrum í íþróttum 
og eignuðust vini þar.  

Rannsóknin Ungt fólk ’92 tók á áhrifum og gildi íþrótta á heilsu 
ungmenna, námsárangri og andlegri líðan svo eitthvað sé nefnt. Jákvætt 
samband reyndist vera á milli íþrótta og sjálfsvirðingar og líkamsímyndar en 
neikvætt samband við þunglyndi og kvíða (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, 
bls. 101). Þetta er einmitt það sem kennararnir komu inn á svörum sínum 
með mikilvægi íþrótta og tók Sölvi það fram að íþróttaiðkun veitti 
nemendum visst sjálfstraust í lífinu sem smitaði síðan út frá sér. Undir þetta 
tók Andrea og talaði hún sérstaklega um aukið þor nemendanna til að takast á 
við áskoranir sem tengdust félagslífinu þar sem þau fengju aukið sjálfstraust 
við það að æfa íþróttir. Rannsakandi er þessu sammála og hefur tekið eftir á 
sínum ferli sem þjálfari sem og í æfingakennslu að oftar en ekki eru það 
íþróttakrakkarnir sem eru hvað hressastir í tímum og glaðlyndastir. Það er líkt 
og það eitt og sér að stunda íþrótt smiti út frá sér vissa gleði til barnanna og 
sé eitthvað sem börnin koma með inn í kennslustofuna. Því tel ég mikilvægt 
að börn fái tækifæri til að æfa íþróttir og prufa að æfa þá íþrótt sem þau hafa 
áhuga á. Íþróttir geta nefnilega styrkt nemendur mikið félagslega og veitt 
þeim tækifæri til að eignast vini og verða hluti af einhverjum hóp sem þeir 
eru kannski ekki vanir að vera.  

   

5.2 Námsárangur hjá íþróttakrökkum 

Hreyfing stuðlar að ákveðinni vellíðan hjá fólki og hafa rannsóknir sýnt fram 
á fjölþættan ávinning þess að hreyfa sig. Til að mynda hafa rannsóknir sýnt 
fram á að líkurnar á að fá svokallaða lífsstílssjúkdóma minnka með 
reglubundinni hreyfingu. Dæmi um þessa sjúkdóma eru til dæmis sykursýki 
2, ýmsir hjartasjúkdómar og hjartaáföll (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2018). 
Fjölmargar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á jákvæð tengsl hreyfingar og 
íþróttaiðkunar á námsárangur barna og unglinga. Þannig sýndu niðurstöður úr 
íslenskri rannsókn að hlutfall þeirra sem gekk illa í námi lækkaði úr 32,8% 
hjá þeim sem hreyfðu sig aldrei niður í 21,9% hjá þeim sem æfðu íþróttir 
fimm sinnum eða oftar í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, bls. 106). 
Voru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Stephens og 
Schaben frá 2002 en þar var meðaleinkunn þeirra nemenda sem stunduðu 
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íþróttir utan skóla töluvert hærri en þeirra sem ekki æfðu íþróttir utan skóla. 
Þeir nemendur sem tóku þátt í þessari rannsókn eru íþróttakrakkar sem æfa 
sína íþrótt af miklu kappi og æfa vel og mikið. Meðaleinkunn stelpna og 
stráka í rannsókninni var svipuð en stelpurnar voru þá með aðeins hærri 
einkunn í stærðfræði. Allar stelpurnar nema ein voru til að mynda með hærri 
meðaleinkunn en jafnaldrar sínir í íslensku og stærðfræði (Stephens og 
Schaben, 2002, bls. 36-37). Jákvæð tengsl hreyfingar og íþróttaiðkunar við 
nám er greinilegt ef tekið er mið af fyrri rannsóknum (Marsh, 1993, bls. 37-
38, Chomitz o.fl., 2009, bls. 33, Gorton, 2010, bls. 34-36 og Rees og Sabia, 
2010, bls. 752-754). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þeim samhljóma og 
styðjast einnig við fyrri íslenskar rannsóknarniðurstöður um tengsl betri 
námsárangurs og reglubundnar hreyfingar (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, 
bls. 111 og 118 og Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006, bls. 46). Fleiri 
breytur geta haft áhrif á námsárangur íþróttakrakka og er forvitnilegt að velta 
þeim eilítið fyrir sér. Oft eru það þau börn sem búa við sterkt bakland heima 
fyrir sem fá tækifæri til að æfa mikið og vel. Æfingagjöld og æfingabúnaður 
er dýr og er ekki á allra foreldra færi að standa undir kostnaði sem fylgir því 
að eiga barn sem æfir íþróttir af miklu kappi og stefnir á atvinnumennsku. 
Oftar en ekki eru það börn sem koma frá sterkum heimilum og frá 
menntuðum foreldrum sem eru að æfa hvað mest og fá tækifæri til að fara til 
að mynda í æfingaferðir erlendis á hverju ári og æfa við bestu aðstæður. Þetta 
verður að taka inn í myndina þegar horft er á námsárangur íþróttakrakka en 
óhætt er að segja að miðað við niðurstöður allra þeirra rannsókna sem hér 
hefur verið getið, að jákvæð tengsl séu á milli íþróttaiðkunar og 
námsárangurs. 

Kennararnir sem rætt var við í þessari rannsókn töluðu mikið um aukna 
einbeitingu sem íþróttakrakkar hefðu í skólanum og við gerð verkefna á 
skólatíma. Sérstaklega talaði Andrea um að íþróttakrakkar nýttu tíma sinn 
innan veggja skólans betur en þeir sem ekki æfðu íþróttir þar sem minni tími 
væri til að vinna upp verkefni heima fyrir þegar svona mikill tími færi í 
íþróttir eins og raun bar vitni. Kennararnir töluðu um ákveðna hæfileika og 
eiginleika sem nemendur lærðu í sínum íþróttum sem nýttust þeim síðan í 
náminu, viss agi og einbeiting sem skilaði sér inn í skólastofuna. Ef það er 
raunin er spurning hvort ekki sé hægt að þjálfa og kenna þessa hæfileika 
innan veggja skólans og virkja þannig þá nemendur sem ekki eru að æfa 
íþróttir í þessum eiginleikum sem geta þá nýst þeim vel í náminu.  
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Skólar eru skyldugir til að sinna lágmarks hreyfingu barna og láta þá 
mæta í íþróttir og sund. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga 
skólaíþróttir að taka tæplega 9% af vikulegum kennslutíma hjá nemendum í 
grunnskóla. Það virðist ekki vera mikill tími miðað við að rannsóknir hafa 
sýnt fram á að aukin hreyfing á skólatíma hjálpar nemendum í náminu og 
eykur líkurnar á að nemendur standi sig vel í skóla. Niðurstöður úr rannsókn 
Käll, Nilsson og Lindén frá 2014 sýndu fram á að líkurnar á að nemandi næði 
viðmiðum í samræmdum prófunum tvöfölduðust við aukna hreyfingu á 
skólatíma en þar fengu nemendur tvo auka íþróttatíma á viku í fimmta bekk 
(Käll o.fl., 2014, bls. 474-476). Það verður því að teljast athyglivert að skólar 
skuli ekki leggja meira upp úr íþróttatímum og aukinni hreyfingu á skólatíma. 
Sú hreyfing getur verið eins margbreytileg eins oft og hún er stunduð og þarf 
ekki aðeins að vera hefðbundinn íþróttatími. Trudeau og Shepard (2008) 
sýndu fram á að með því að bæta aukatíma í íþróttum fyrir annað fag myndi 
meðaleinkunn nemenda hækka. Það hafði ekki neikvæð áhrif á einkunn í 
stærðfræði að taka út stærðfræðitíma og setja íþróttir í staðinn fyrir hann. Það 
skilaði sér hins vegar ekki í hærri einkunn að taka út íþróttatíma og setja inn 
aukatíma í bóklegu fagi í staðinn (Trudeau og Shepard, 2008, bls. 9). Það 
sem þessar niðurstöður Trudeu og Shepard ásamt Käll og félaga sýna er 
þörfin á aukinni hreyfingu á skólatíma og í skólanum því það skilar sér til 
betri námsárangurs. Þetta er eitthvað sem skólar þurfa að taka til sín og breyta 
en Ísland er á svipuðum stað og nágrannaþjóðir okkar þegar kemur að 
skipulagðri íþróttakennslu í grunnskólum (Eurydice, 2013, bls. 3).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sem lagst var í sýndu fram á að þegar 
nemendur voru farnir að stunda íþróttir í meira en 20 klukkustundir á viku 
var námsárangur þeirra farinn að dvína frá því að stunda íþróttir 16 til 20 tíma 
á viku. Munurinn var rúmlega tveir heilir í einkunn í stærðfræði og ensku hjá 
þessum hópum og tæplega einn og hálfur í íslensku. Þeir nemendur sem æfðu 
16 til 20 sinnum í viku komu best út úr öllum fögum í þessari rannsókn og 
næst voru þeir sem æfðu minna en 10 tíma á viku. Hins vegar er erfitt að  
draga ályktanir út frá niðurstöðum í þessari rannsókn þar sem úrtakið var 
lítið. 

Einnig var leitast eftir því að fá álit kennara á því hvort einhver viss 
þolmörk væru fyrir því hversu mikið nemendur gætu æft á viku án þess að 
það færi að koma niður á skólastarfinu. Þannig svöruðu kennararnir Sölvi og 
Steinunn því að hæfilegt æfingarálag hjá nemendum á unglingastigi væri í 
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kringum 10 klukkustundir á viku sem var í lægri kantinum hjá þeim 
þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. Allir kennararnir töldu þetta væri 
einstaklingsbundið og það álag sem hentaði einum nemenda gæti verið alltof 
mikið fyrir annan og eitthvað sem hann réði engan veginn við. Það er ljóst 
eftir að hafa rætt við þessa þrjá kennara að sá tími sem fer í æfingar hjá 
sumum börnunum sem tóku þátt í rannsókninni er langt umfram hæfilegt 
æfingarálag að þeirra mati. Niðurstöður úr rannsókn Rees og Sabia (2010) 
sýndu fram á að því oftar sem nemendur stunduðu íþróttir því hærri var 
meðaleinkunn þeirra í ensku og stærðfræði. Þannig var meðaleinkunn þeirra 
sem stunduðu íþróttir fimm sinnum í viku hærri en þeirra sem stunduðu 
aðeins íþróttir tvisvar sinnum í viku (Rees og Sabia, 2010, bls. 754). Eru 
niðurstöður þeirra í samræmi við svör Andreu en hún sagði að þeir sem æfðu 
oftar en sjö sinnum í viku væru oft einbeittari í skólanum en þeir sem æfðu 
sjaldnar. Þeir mættu betur tilbúnir í lærdóm og væri það oftast vegna þess að 
tími þeirra fyrir heimavinnu eftir skóla væri af skornum skammti. Það virtust 
þó vera einhver þolmörk hjá sumum nemendum sem æfðu einna mest í 
þessari rannsókn. Þannig tók Sonja það til dæmis fram að hún væri oft of 
þreytt til að læra og væri illa upplögð í skólanum vegna morgunæfinga og 
lítils svefns sem mætti rekja til of mikils æfingarálags hjá henni.  

Samvinna milli íþróttafélaga og skóla mætti vera meiri og nánari en 
hún er í dag. Gríðarlegt álag er á mörgum börnum sem æfa sína íþrótt af eins 
miklu kappi og sumir þátttakendur rannsóknarinnar gera. Það að æfa fleiri en 
20 klukkustundir á viku gefur ekki marga auka klukkutíma á dag til að sinna 
öðrum áhugamálum eða félagslífi þess þá heldur. Rannsakandi þekkir það 
sjálfur að morgunæfingar eru ekki allra og getur verið erfitt fyrir hvern sem 
er að rífa sig upp í skammdeginu fyrir klukkan sex á morgnanna til að fara á 
æfingu. Sér í lagi ef það sem við tekur er sjö klukkustundir af skóla, 
mögulega eitt próf og svo önnur æfing eftir skóla sem tekur tvær 
klukkustundir. Svona álag er mikið fyrir afreksíþróttafólk og hvað þá 
unglinga sem eru að reyna að standa straum af skóla, félagslífi og svo 
íþróttum. Þarna verða þessir hlutir að vinna saman og finna lausn sem hentar 
best börnunum og því sem þau eru að gera. Vitað er að íþróttir geri börnum 
gott og að hreyfing sé lykillinn að því að líða vel og þar af leiðandi standa sig 
vel á þeim vígstöðum sem þau eru á, hvort sem það er skóli, kappvöllur eða 
vinna. Of mikið álag og of mikill fjöldi æfinga getur valdið þreytu meðal 
unglinga og orðið þess valdandi að þeir fari að mikla hluti fyrir sér og ganga 
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verr í náminu sökum þreytu og kvíða. Því verður að stilla álaginu í hófi og 
passa upp á að nemendur séu að standa sig í náminu og hafi þrek og vilja til 
að standa sig vel á báðum stöðum. Líkt og Steinunn kennari kom inn á sínum 
svörum var það að of mikið álag í íþróttunum bitnar á skólanum þar sem 
nemendur fara að mæta þreyttir í skólann og fara þá að standa sig illa sem 
skilar sér í stressi og erfiðleikum námslega. Þannig getur of mikil 
íþróttaiðkun haft verri áhrif á nemendur heldur en engin íþróttaiðkun. Þarna 
þarf að finna einhvern meðalveg á því hvað telst eðlilegt æfingarálag og hvað 
er of mikið, hvort sem það eru 10 klukkustundir á viku eða 20 klukkustundir 
á viku. Miðað við svör kennara getur það verið gríðarlega einstaklingsbundið 
og erfitt að segja til um hvað hentar hverjum og einum. Hins vegar sýna 
niðurstöður þessarar rannsóknar að þeir sem eru að æfa 16 til 20 
klukkustundir á viku eru að standa sig best í skólanum. Eins og áður hefur 
komið fram er hins vegar erfitt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sökum 
smæðar úrtaksins.   

Hér í þessari ritgerð hefur verið farið yfir rannsóknir sem sýna fram á 
betri námsárangur þeirra barna sem stunda reglubundna hreyfingu. 
Niðurstöður úr þessari rannsókn voru á þann veg að ekki virðist vera gott 
fyrir námsárangur barna og unglinga að æfa of mikið á viku og getur of mikið 
æfingarálag bitnað á námsárangri. Það er því hinn gullni meðalvegur sem 
virðist virka hér eins og á mörgum öðrum vígstöðum. Erfitt er hins vegar að 
finna eitthvað sem hentar öllum jafn vel þar sem þolmörk fyrir æfingarálagi 
virðast vera einstaklingsbundin eins og kennarar í þessari rannsókn komu inn. 
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6. Lokaorð 
Íþróttir eru alltaf að verða stærri og stærri partur af íslensku þjóðinni og að 
því samfélagi sem við lifum í. Fyrirmyndirnar verða fleiri með hverju árinu 
og það að geta orðið atvinnumaður í sinni íþrótt og lifað á því að iðka sína 
íþrótt er eitthvað sem er ekki eins fjarlægt fyrir börn og unglinga í dag eins 
og það var fyrir 20 árum síðan. Sífellt fleiri Íslendingar eru farnir að spila á 
stóra sviðinu hvort sem það er í handbolta, körfubolta, fótbolta, sundi, 
fimleikum eða dansi. Fleiri og fleiri íslensk nöfn eru farin að óma á stærstu 
sviðum íþróttanna líkt og á Ólympíuleikum, Evrópumótum og 
heimsmeistaramótum. Til að ná eins langt og hægt er þurfa börn og unglingar 
að leggja á sig gríðarlega vinnu, vinnu sem kostar blóð, svita og tár, en þessi 
vinna kostar einnig eljusemi, ástundun og metnað.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort að þau börn á 
unglingastigi sem æfi íþróttir af miklu kappi séu að standa sig vel í náminu 
og hvort að sá mikli tími sem fari í íþróttaiðkunina taki sinn toll af 
námsárangri þeirra. Þá var reynt að komast að því hvort einhver þröskuldur 
væri á fjölda klukkustunda á viku sem börn gætu stundað íþróttir án þess að 
þær hefðu neikvæð áhrif á námið. Tekin voru einstaklingsviðtöl við 12 
nemendur á unglingastigi sem stunda íþróttir af miklu kappi og þrjá kennara 
sem kenna á unglingastigi. Helmingur nemendanna stundaði 
einstaklingsíþrótt og hinn helmingurinn hópíþrótt og var munurinn þar á milli 
skoðaður líka.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að allir nemendurnir sem talað 
var við æfðu meira en það sem kennarar töldu vera hæfilegt æfingarálag fyrir 
börn á þessum aldri. Þeir nemendur sem æfðu 16 til 20 klukkustundir á viku 
voru þeir nemendur sem voru með hæstu meðaleinkunn í stærðfræði, ensku 
og íslensku. Þegar nemendur voru farnir að æfa meira en 20 klukkustundir á 
viku lækkuðu einkunnir verulega. Kennarar töldu það vera hollt fyrir 
nemendur sína að stunda íþróttir og töldu þá þróa með sér vissa eiginleika þar 
sem hjálpuðu þeim í náminu og gerðu þá einbeittari í skóla. Þó töldu þeir að 
of mikið álag gæti leitt til erfiðleika í skóla, aukinnar þreytu og stress hjá 
nemendum. Þeir nemendur sem talað var við í þessari rannsókn voru valdir 
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með tilgangsúrtaki og þeir valdir út frá ábendingum frá yfirþjálfurum fjögurra 
íþrótta. Nemendurnir þykja skara fram úr á sínu sviði og standa framarlega í 
sinni íþrótt. Ekki voru þeir allir að skara framúr námslega líkt og þeir gerðu í 
íþróttum þó að meirihlutinn hafi verið með góðar einkunnir.  

Álagið sem unglingar eru undir nú til dags í íþróttum getur verið 
gríðarlega mikið ef það á að ná árangri innan sinnar greinar. Kröfurnar sem 
settar eru á grunnskólabörn af þjálfurum þeirra og jafnvel foreldrum líka eru 
meira en mörg börn ráða við og ber því að fylgjast vel með því. Gott er ef 
foreldrar fá að vera í einhverju samráði við þjálfara um aukið álag á 
börnunum þeirra þegar kemur að aukaæfingum, einkaæfingum og 
morgunæfingum. Sumum hentar ekki þetta aukna álag og getur það til dæmis 
bitnað á námsárangri barnanna sem og félagslífi þeirra. Þegar börn eru farin 
að verða það þreytt að þau hafa ekki orku til að hitta vini sína eftir skóla og 
eiga erfitt með að læra sökum þreytu er spurning hvort ekki sé gáfulegt að 
breyta einhverju í þjálfun barnsins og ná meiri jafnvægi á álagið sem það er 
undir.   

Það hefur verið áhugavert að vinna að þessari rannsókn og hefur 
skilningur rannsakanda á málinu aukist töluvert undanfarna mánuði. 
Áhugavert væri að útfæra rannsóknina á stærra úrtaki og fá þá einnig álit 
foreldra á æfingarálagi hjá börnunum þeirra og hvað þeim fyndist hæfilegt 
æfingarálag. Erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar þar 
sem úrtakið er fremur lítið og er það helsti veikleiki rannsóknarinnar. 
Niðurstöðurnar gefa þó vissar vísbendingar um stöðu mála og auka skilning 
okkar á því mikla æfingarálag sem margir unglingar eru undir. Þær gefa 
okkur einnig innsýn inn í álit kennara á álagi sem unglingar eru undir í 
íþróttum og hvernig þeir standi sig almennt í náminu. Það virðist vera 
samkvæmt þeim niðurstöðum sem hér fengust að hámarksálagið sem 
grunnskólabörn á unglingastigi ráði við séu 20 klukkustundir. Með stærra 
úrtaki næðust ef til vill skýrari niðurstöður og kæmi þá í ljós hvort 
hámarksálagið væri 20 klukkustundir eins og þessar niðurstöður sýndu. 

Íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á börn og og unglinga og hefur verið 
sýnt fram á þau áhrif hér í þessari rannsókn. Þau áhrif geta verið félagslega, 
líkamleg og einnig námsleg. Hreyfing er lífsnauðsynleg fyrir alla og er 
mikilvægt að hafa jafnvægi á þeirri hreyfingu svo það sé hægt að sinna henni 
sem best ásamt öðrum hlutum í lífinu líkt og skóla og vinum.  
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Fylgiskjal 1 Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina til fræðslustjóra 
 
X, 10. janúar, 2018. 
Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á námsárangri unglinga sem stunda íþróttir 

af miklu kappi. 
 
Kæri fræðslustjóri, X 
Ég, Jón Heiðar Sigurðsson, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, 

hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að hefja vinnu að 
lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu sem fjalla skal um námsárangur nemenda 
sem stunda íþróttir af miklu kappi og hvort einhver tengsl séu á milli 
námsárangurs og íþróttaiðkunar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna námsárangur nemenda á 
unglingastigi sem stunda íþróttir af miklum móð og þá bæði þá sem stunda 
einstaklingsíþróttir og þá sem stunda hópíþróttir. Einnig verður leitast eftir 
því að fá álit nokkurra kennara á því hvernig íþróttafólk stendur sig í námi. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða 
einstaklingsviðtöl við nemendur. Einnig verða tekin einstaklingsviðtöl við 
kennara sem hafa einhverja reynslu af kennslu og hafa kennt nemendum sem 
stunda íþróttir. Leiðbeinandi verkefnisins er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við 
Háskólann á Akureyri, nanna@unak.is.  

Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að hafa samband við stjórnendur í 
grunnskólum á X og með leyfi þeirra, framkvæma rannsóknina og nýta 
niðurstöður í M.Ed. ritgerð minni. Fyllsta öryggis verður gætt við meðferð og 
úrvinnslu gagna og farið með allar upplýsingar sem trúnaðargögn. 
Viðtalsnótum og viðtalsupptökum verður eytt að lokinni úrvinnslu.  

 
Virðingafyllst, _____________________________________ 
Jón Heiðar Sigurðsson 
ha120625@unak.is, sími: 823-8750 
 
Upplýst samþykki fræðslustjóra, 
 
__________________________________ Staður og dagsetning 
 
__________________________________ Nafn  
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um rannsóknina til skólastjóra 
 
X, 17. janúar, 2018. 
Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á námsárangri unglinga sem stunda íþróttir 

af miklu kappi. 
Kæri skólastjóri,  
Ég, Jón Heiðar Sigurðsson, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, 

hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að hefja vinnu að 
lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu sem fjalla skal um námsárangur nemenda 
sem stunda íþróttir af miklu kappi og hvort einhver tengsl séu á milli 
námsárangurs og íþróttaiðkunar. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna námsárangur nemenda á 
unglingastigi sem stunda íþróttir af miklum móð og þá bæði þá sem stunda 
einstaklingsíþróttir og þá sem stunda hópíþróttir. Einnig verður leitast eftir 
því að fá álit nokkurra kennara á því hvernig íþróttafólk stendur sig í námi. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða 
einstaklingsviðtöl við nemendur. Einnig verða tekin einstaklingsviðtöl við 
kennara sem hafa einhverja reynslu af kennslu og hafa kennt nemendum sem 
stunda íþróttir. Leiðbeinandi verkefnisins er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við 
Háskólann á Akureyri, nanna@unak.is.  

Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að hafa samband við nemendur í 
skólanum þínum og með leyfi foreldra og eða forráðamanna þeirra, 
framkvæma rannsóknina og nýta niðurstöður í M.Ed. ritgerð minni. Fyllsta 
öryggis verður gætt við meðferð og úrvinnslu gagna og farið með allar 
upplýsingar sem trúnaðargögn. Viðtalsnótum og viðtalsupptökum verður eytt 
að lokinni úrvinnslu.  

 
Virðingafyllst, 
Jón Heiðar Sigurðsson 
ha120625@unak.is, sími: 823-8750 
 
Upplýst samþykki skólastjóra, 
 
_____________________________________ Staður og dagsetning 
 
_____________________________________ Nafn 
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Fylgiskjal 4 Upplýst samþykki til kennara 
 
X, 17. janúar, 2018 
Upplýst samþykki vegna rannsóknar á námsárangri unglinga sem stunda 

íþróttir af miklu kappi.  
 
Kæri kennari, 
Ég, Jón Heiðar Sigurðsson, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, 

hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að hefja vinnu að 
lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu sem fjalla skal um námsárangur nemenda 
sem stunda íþróttir af miklu kappi og hvort einhver tengsl séu á milli 
námsárangurs og íþróttaiðkunar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna námsárangur nemenda á 
unglingastigi sem stunda íþróttir af miklum móð og þá bæði þá sem stunda 
einstaklingsíþróttir og þá sem stunda hópíþróttir. Einnig verður leitast eftir 
því að fá álit nokkurra kennara á því hvernig íþróttafólk stendur sig í námi. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða 
einstaklingsviðtöl við nemendur. Einnig verða tekin einstaklingsviðtöl við 
kennara sem hafa einhverja reynslu af kennslu og hafa kennt nemendum sem 
stunda íþróttir. Fyllsta öryggis verður gætt við meðferð og úrvinnslu gagna 
og farið með allar upplýsingar sem trúnaðargögn. Viðtalsnótum og 
viðtalsupptökum verður eytt að lokinni úrvinnslu. Leiðbeinandi verkefnisins 
er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Háskólann á Akureyri, nanna@unak.is.  

Ég óska hér með eftir þinni þátttöku í einstaklingsviðtal um reynslu þína 
og upplifun af kennslu nemenda sem stunda íþróttir af miklu kappi. Um leið 
og ég vil þakka þér fyrir þátttökuna vil ég benda þér á að þér er frjálst að 
hætta þátttöku hvenær sem er og ekki þarf að svara einstaka spurningum.  

 
Virðingafyllst, 
Jón Heiðar Sigurðsson 
ha120625@unak.is, sími: 823-8750 
 
Upplýst samþykki kennara 
Með undirskrift minni hér að neðan samþykki ég að taka þátt í rannsókn 

sem mér hefur verið kynnt og varðar upplifun mína á því að kenna 
nemendum sem stunda íþróttir af miklu kappi. Í því fellst einstaklingsviðtal 
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við rannsakenda. Ég gef leyfi mitt fyrir því að þær upplýsingar sem koma 
fram verði notaðar við úrvinnslu verkefnisins og niðurstöður birtist í ritgerð. 
Ég treysti því að fyllsta trúnaðar verði gætt og að ekki verði hægt að rekja 
niðurstöður til mín eða þess skóla sem ég starfa við.  

 
______________________________ Staður og dagsetning 
 
______________________________ Nafn  
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Fylgiskjal 5 Upplýst samþykki foreldra/forráðamanna 
 
Kæru foreldrar/forráðamenn 
 
Ég, Jón Heiðar Sigurðsson, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, 

hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að hefja vinnu að 
lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu sem fjalla skal um námsárangur nemenda 
sem stunda íþróttir af miklu kappi og hvort einhver tengsl séu á milli 
námsárangurs og íþróttaiðkunar.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna námsárangur nemenda á 
unglingastigi sem stunda íþróttir af miklum móð og þá bæði þá sem stunda 
einstaklingsíþróttir og þá sem stunda hópíþróttir. Einnig verður leitast eftir 
því að fá álit nokkurra kennara á því hvernig íþróttafólk stendur sig í námi. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða 
einstaklingsviðtöl við nemendur. Einnig verða tekin einstaklingsviðtöl við 
kennara sem hafa einhverja reynslu af kennslu og hafa kennt nemendum sem 
stunda íþróttir. Leiðbeinandi verkefnisins er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við 
Háskólann á Akureyri, nanna@unak.is.  

Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að fá barnið þitt í viðtal vegna þessa 
verkefnis, framkvæma rannsóknina og nýta niðurstöður í M.Ed. ritgerð 
minni. Fyllsta öryggis verður gætt við meðferð og úrvinnslu gagna og farið 
með allar upplýsingar sem trúnaðargögn. Viðtalsnótum og viðtalsupptökum 
verður eytt að lokinni úrvinnslu.  

Ég mun koma í skólann og taka viðtal við barnið á skólatíma, það ætti 
ekki að taka meira en 10-15 mínútur.  

 
Virðingafyllst, __________________________________  
Jón Heiðar Sigurðsson 
ha120625@unak.is, sími: 823-8750 
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Ég veiti hér með leyfi mitt að _______________________________ (nafn 
nemanda) taki þátt í ofangreindri rannsókn um námsárangur nemenda sem 
stunda íþróttir.  

 
 
 
 
_________________________________  ____________________  
(Undirritun foreldris/forráðamanns)   (Staður og dagsetning)  
 
Vinsamlegast komið leyfinu til umsjónakennara barnsins eða sendið 

staðfestingarpóst.  
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Fylgiskjal 6 Viðtalsrammi fyrir nemendur 
 
Spurningar fyrir viðtöl við nemendur.  

• Í hvaða bekk ert þú? 
• Hvaða íþrótt æfir þú?  
• Stundar þú einhverjar aðrar tómstundir?  
• Hversu lengi hefur þú æft íþróttina?  
• Hefuru æft aðrar íþróttir?  
• Hversu marga klukkutíma á viku æfir þú? 
• Æfir þú eitthvað aukalega fyrir utan æfingar hjá félaginu þínu? 
• Hversu miklum tíma eyðir þú í keppni á mánuði? Suðurferðir og mót í 

heimabæ.  
• Ertu í landsliði? Ef svo er, hversu miklum tíma eyðiru í æfingar þar? 
• Hversu lengi ertu í skólanum að meðaltali á dag? 
• Hvernig gengur þér í námi? – framhald námsárangur í íslensku, ensku 

og stærðfræði 
• Hvernig gengur að samræma íþróttina og námið?  
• Hefur þú þurft að taka þér frí á æfingu útaf lærdómi? 
• Hefur þú beðið kennara um frest á verkefni vegna álags í íþróttum? 
• Missir þú af miklum tíma í skólanum útaf æfingum og keppni? 
• Hvernig líður þér í skólanum?  
• Finnst þér einhverntímann eins og þú sért að missa af einhverju í 

félagslífinu útaf íþróttunum? 
• Hversu löngum tíma eyðir þú að jafnaði við heimalærdóm á viku? 
• Hefur þú þurft að fórna því að vinna heimavinnu útaf álagi í íþróttinni?  
• Hvert stefnir þú í íþróttinni þinni?  
• Hvert stefnir þú í náminu?  
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Fylgiskjal 7 Viðtalsrammi fyrir kennara 
 
Spurningar fyrir viðtöl við kennara. 
 

• Hversu lengi ert þú búin/nn að kenna? 
• Hvernig finnst þér krakkar sem stunda íþróttir standa sig í námi?  - 

reyna að fá samanburð frá þeim sem stunda ekki íþróttir. 
• Skiptir máli hversu miklum tíma þeir eyða í íþróttirnar? Munur á þeim 

sem stunda íþróttir 2-4x í viku og þeim sem stunda 7+x í viku. 
• Hvað finnst þér vera hæfilegt æfingarálag hjá nemendum í 8.-10. 

bekk? 
• Hvernig er mæting í skólann hjá þeim nemendum sem stunda íþróttir?  
• Telur þú að þeir nemendur sem stundi íþróttir oft í viku eyði minni 

tíma í námið en þeir sem stunda engar íþróttir? já/nei hversvegna? 
• Finnst þér vera munur á félagslegri stöðu hjá nemendum eftir því hvort 
þeir æfi íþróttir eða ekki? Eru íþróttakrakkar sterkari eða veikari 
félagslega.  

• Telur þú að líkamlegt atgervi nemenda hafi áhrif á námsárangur 
þeirra? Spilar andleg líðan/félagsleg staða inn í námið sem hægt er að 
tengja íþróttaiðkun?  

 
 


