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Ágrip  

Framhaldsskólunum er falið samkvæmt Aðalnámsskrá framhaldsskóla að 

kenna þá grein sem í daglegu tali er kölluð íþróttir. Í námsskránni heitir þessi 

faggrein íþróttir, líkams- og heilsurækt og þar skal kenna heilsurækt, mataræði 

og áhrif hreyfingar á heilsu. Að námi loknu skulu nemendur vera færir um að 

taka ábyrgð á eigin heilsu og gera sér grein fyrir áhrifum hreyfingar og 

mataræðis á heilsufar.  

Mikilvægi framhaldsskólanna í fræðslu um heilbrigðan lífsstíl er mikið 

og getur verið einn af lykilþáttum í því að snúa við þeirri þróun sem hefur verið 

á Vesturlöndum síðustu áratugi en með því er átt við mikla þyngdaraukningu 

og minni líkamlega hreyfingu einstaklinga.  

Þar sem nemendur eru mjög fjölbreyttur og litríkur hópur  getur verið flókið 

fyrir kennara og skólayfirvöld að ná til þeirra allra. Í þessari ritgerð verður 

leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Er mögulegt að nota snjalltæki 

og smáforrit til að hvetja nemendur í framhaldsskólum til þess að stunda 

hreyfingu og sérstaklega þá sem hafa lítinn áhuga á íþróttum og heilsueflingu?“  

Öflun gagna fór fram með rýni í rannsóknir sem áður hafa verið gerðar. 

Lesnar voru bæði innlendar og erlendar greinar, rannsóknir af öllu tagi og 

skýrslur sem hafa verið gefnar út af opinberum aðilum.  

Niðurstöður verkefnisins eru þær að erlendar rannsóknir sýna að jákvæð 

tengsl eru á milli notkunar heilsutengdra smáforrita og hreyfingar. Mögulegt 

er að yfirfæra þá þekkingu yfir á íslenska framhaldsskólanemendur og nota 

smáforrit í íþróttakennslu í framhaldsskólum.  

 





 

Abstract 

According to the Icelandic Curriculum Guide for Upper Secondary School 

students sports is a required subject. It includes exercises, health studies and 

nutrition classes and when gratuated, students are supposed to recognize the 

positive and negative effects of varieties of  lifestyle choices with 

encouragement of living a healthy life. When gratuated, students should have 

the ability to maintain a healthy lifestyle.  

For the past few decades Western population's health has been declining 

and a structured and sufficient health education at the Upper Secondary School 

level is an important key in the attempt of increasing exercise and reversing 

the effects of unhealthy lifestyle choices. Students are a diverse group of 

people and that raises the level of complexity in regards of methods in reaching 

the group successfully. This thesis focuses on the group of students that seem 

to be uninterested in the field of health and welfare in attempt to activating 

them. The thesis question is as following: “Is there a way to connect to, and 

activate the group of students uninterested in health and welfare, through smart 

devices and/or apps?” 

The thesis research method is based on research and reports review, both 

Icelandic and foreign. The goal is to present a tool for teachers and official 

school governments to activate those who aren't getting the usage of health and 

welfare classes today, with hopes of changing the way they think of the class 

in the future. The collected foreign data shows positive connection between 

smart device and/or apps usage and level of exercise. Those results can and 

should be the inspiration Icelandic Upper Secondary School system needs to 

move towards a more technical teaching methods, especially in the field of 

health and exercise.  

 





 

Formáli 

Verkefnið „Er app til happs?“ Hvernig má efla íþróttakennslu á 

framhaldsskólastigi með heilsutengdum smáforritum er lokaverkefni til M.Ed-

prófs, meistaranáms í menntunarfræðum við  Háskólans á Akureyri. Vægi 

ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi minn var Elvar Smári 

Sævarsson íþróttafræðingur. Ég vil þakka honum kærlega fyrir góða leiðsögn, 

mikla þolinmæði og stuðning. 

Viðfangsefni verkefnisins hefur lengi vakið áhuga minn. Vangavelturnar 

byrjuðu þegar ég fór í vettvangsnám í framhaldsskóla í grunnnáminu mínu og 

mér blöskraði að sjá hversu litla athygli og aðstoð nemendur sem hafa lítinn 

sem engann áhuga á íþróttum fengu. Vangaveltur mínar héldu áfram þegar ég 

fór í vettvangsnám í meistaranámi mínu og mér fannst ég þurfa að gefa þessum 

tiltekna hóp nemenda athygli mína. Miðað við breytingarnar í samfélaginu í 

dag, offituvandamál, sjúkdóma og hreyfingaleysi þá verðum við að staldra við 

og sjá hvað við getum gert til að fræða ungmenni í dag og fá þau til að átta sig 

á því hvað hreyfing er mikilvæg fyrir heilsuna til frambúðar. Gott líkamlegt 

ástand og heilbrigður lífsstíl gerir alla daglega hluti mun auðveldari.  

Ég vil þakka Lovísu Oktovíu Eyvindsdóttur og Elsu Þóru Árnadóttur 

kærlega fyrir hjálpina á yfirlestri ritgerðarinnar. Einnig vil ég sérstaklega þakka 

föður mínum Árna Grétari Árnasyni fyrir alla hvatninguna og stuðninginn í 

gegnum vinnslu þessa verkefnis. 
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1. Inngangur 

Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 segir að íþróttakennsla sé að 

breytast og lögð er aukin áhersla á heilbrigt líferni meðal framhaldsskólanema. 

Markmið íþróttakennslu skuli vera að vekja áhuga hjá ungmennum fyrir að 

tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Lokamarkmið íþróttakennslu í 

framhaldsskólum er að nemendur geti borið ábyrgð á eigin heilsu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 7). Ennfremur stendur í núgildandi 

Aðalnámsskrá framhaldsskóla að skapa þurfi börnum og ungmennum 

aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Nemendur eiga að fá tækifæri til þess að   

auka sjálfstraust sitt, taka betri ákvarðanir, setja sér góð markmið, efla 

samskipti sín og ná tökum á streitu. Mikilvægt er að þau átti sig á því hversu 

mikil áhrif menning, fjölmiðlar og tækni hafa á heilsu þeirra og líðan. Börn og 

ungmenni eiga að fá stuðning til að taka ákvarðanir sjálf um eigið heilbrigði, 

en þær ákvarðanir þurfa að vera vel ígrundaðar (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti , 2012, bls. 21).  

Í þessu verkefni er viðfangsefnið að skoða heilsu og hreyfingu í 

samfélaginu, sérstaklega hjá börnum og ungmennum. Aukin kyrrseta og 

hreyfingaleysi leiðir til þyngdaraukningar og lífsstílstengdra sjúkdóma. 

Þyngdaraukning er viðurkennt vandamál og þarf að bregðast við þeirri þróun. 

Mikilvægt er því að ungmenni öðlist skilning á mikilvægi hreyfingar og tileinki 

sér heilbrigða lífshætti. Höfundi langaði að velta upp þeirri spurningu hvort 

hægt væri að ná betur  til nemenda í framhaldsskólum með því að leggja fram  

rannsóknarspurninguna „Er hægt að nota snjalltæki og smáforrit til að hvetja 

nemendur í framhaldsskólum og sérstaklega þá sem hafa lítinn áhuga á 

íþróttum og heilsueflingu?“ 

Verkefninu er skipt upp í sex kafla. Í fyrsta kafla er inngangur að verkefninu 

þar sem megin markmið og rannsóknarspurning er kynnt. Í kafla tvö er farið 

yfir fræðilegan bakgrunn, þar er gerð grein fyrir hvað hreyfing og heilsa er, 

hversu jákvæð áhrif hreyfing hefur á bæði líkamlega og andlega heilsu. Rætt 

verður um þyngdaraukningu sem á sér stað í heiminum og hvaða skaðlegu áhrif 

hún hefur á heilsu almennings. Því næst verður gerð grein fyrir íþróttakennslu 

í framhaldsskólum, hvernig hún fer fram, hvaða kröfur aðalnámsskráin gerir 
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og hvort verið sé að framfylgja því. Í síðasta hluta fræðilega kaflans er síðan 

fjallað um snjalltæki, skilgreiningu og þróun þeirra, hvernig nota megi 

snjalltækni í kennslu og farið yfir nokkur smáforrit sem gætu nýst í 

íþróttakennslu. Í kafla þrjú er síðan farið yfir aðferðafræði þessarar ritgerðar 

sem er heimildarritgerð og fór öflun upplýsinga fram með rýni í erlendar og 

innlendar heimildir. Kafli fjögur segir frá niðurstöðum fjögurra erlendra 

rannsókna sem snúa allar að notkun smáforrita og hreyfingar, bæði fyrir 

almenning og til kennslu. Fimmti kafli býður síðan upp á umræður um 

rannsóknirnar fjórar úr niðurstöðukaflanum og tengingu við fræðilega kaflann 

og hvernig tæknin gæti nýst í starfi íþróttakennara. Í sjötta og síðasta kaflanum 

eru lokaorð og ritgerðin dregin saman. Það er viðauki sem fylgir þessari ritgerð 

og þar er hugmynd af áfangalýsingu og kennsluáætlun fyrir grunnáfanga í 

íþróttum í framhaldsskóla þar sem snjalltæki og smáforrit eru notuð sem aðal 

kennslutækið.  

Lykilhugtök í þessu verkefni eru íþróttakennsla, heilsutengd smáforrit, 

snjalltæki, framhaldsskólanemendur, áhugi, hreyfing og heilsa. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hreyfing 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er hreyfing vinna 

beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld 

(World Health Organization, e.d.,  án bls). Hreyfing er stórt hugtak sem nær 

yfir alla þá þætti sem innihalda einhvers konar athafnir, sem dæmi má nefna 

að ferðast á milli staða gangandi eða á hjóli, ýmiskonar heimilisstörf, 

garðvinnu, ganga upp og niður stiga, leikir og íþróttir hvort sem þær eru 

skipulagðar eða ekki (United Sates Department of Agriculture, 2015, án bls; 

Bouchard, Shephard og Stephens, 1993, án bls).  

Hreyfing hefur alltaf spilað stórt hlutverk í lífi okkar og sérstaklega fyrr á 

öldum þegar flest dagleg störf snerust um úthald og styrk. Mjög mikið hefur 

breyst síðustu áratugina og ekki eru eins mörg líkamleg störf með tilkomu 

tækninnar (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Talið er að um 80% Evrópubúa ferðist 

í og úr vinnu á bílum og komin eru tæki sem auðvelda okkur heimilisstörfin 

bæði innan- og utandyra, t.d. sláttuvélar, ryksugur og þvottavélar. Hluti frítíma 

okkar fer svo í það að horfa á sjónvarp eða vera fyrir framan tölvu 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4;  Cutler, Glaser og Shapiro, 2003, bls 104).  

Frá sjöunda áratugnum hafa verið birtar nokkrar ráðleggingar um hve mikla 

hreyfingu þurfi til að hafa áhrif á heilsu (Haskell, 1994, bls. 649). Venjulega 

hefur verið talað um að hreyfing þurfi að vera með mikilli ákefð svo 

einstaklingur mæðist (loftháð þjálfun) til að skila heilsubætandi árangri 

(Garber o.fl., 2011, án bls). 

Lýðheilsustöð gefur út ráðleggingar fyrir hreyfingu ætlaðar almenningi. Þar 

segir að börn og unglingar skuli hreyfa sig í a.m.k. 60 mínútur á dag en 

fullorðnir 30 mínútur á dag. Hreyfingin skal þá vera meðalerfið eða erfið 

(Lýðheilsustöð, 2009, bls. 9). Meðalerfið hreyfing er þegar einstaklingur þarf 

að nota þrisvar til sex sinnum meiri orku en í hvíld en þá hefur hjartsláttur og 

öndun aukist en viðkomandi getur samt átt í samræðum við annan aðila. Erfið 

hreyfing er þegar notuð er sexföld eða meiri hvíldarorka og þá er viðkomandi 
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farinn að mæðast það mikið að erfitt er að halda uppi samræðum 

(Lýðheilsustöð, 2009, bls. 5). Ástæðan fyrir hærri viðmiðum fyrir börn er að 

auðveldara er að fá börn til að hreyfa sig meira en fullorðna. Fullorðnum myndi 

frekar fallast hendur ef verkefnið væri að hreyfa sig í 60 mínútur á dag 

(Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015, án bls). Hreyfing fer minnkandi eftir því 

sem við eldumst. Algengara er að yngri aldurshópar nái þeim viðmiðum sem 

Landlæknisembættið telur æskilega (Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015, án 

bls).  

Þegar talað er um daglega hreyfingu er lögð áhersla á að hún sé eins 

fjölbreytt og mögulegt er. Reyna þarf að efla sem flesta þætti sem viðhalda 

góðri heilsu. Svo sem afkastagetu lungna með þolæfingum, efla hjarta- og 

æðakerfið, auka vöðvastyrk, auka liðleika, samhæfingu og viðbragð. Einnig er 

mjög mikilvægt að styrkja beinin, það er hægt að gera með kraftmiklum 

æfingum (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9). Mikilvægt er að velja gaumgæfilega 

einhverja tegund hreyfingar sem við höfum gaman af til þess að viðhalda 

heilbrigðum lífsstíl og vellíðan (Cutler, Glaser og Shapiro, 2003, bls 269–269).  

Meiri hluti fólks er meðvitaður um mikilvægi hreyfingar en þrátt fyrir það 

er ekki nema helmingur Evrópubúa og Bandaríkjamanna sem stundar 

hreyfingu (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 10). Stærsta verkefnið og áskorunin 

fyrir þá sem starfa innan íþróttahreyfingarinnar, hvort sem það er við kennslu 

eða þjálfun, er að fá kyrrsetufólkið til að hreyfa sig. Þörf er á að leggja mesta 

áherslu á hver ávinningur þess að hreyfa sig er, bæði á líkamlega og andlega 

heilsu einstaklings (Weinberg, R. S. og Gould, D., 2003, bls. 400).  

Staða hreyfingar barna og ungmenna  

Erfitt er að segja til um það nákvæmlega hvernig háttar með hreyfingu 

ungmenna á Íslandi. Ástæðan er sú að ekki liggja fyrir mikil gögn eða 

upplýsingar um stöðuna og einnig að niðurstöður þeirra rannsókna sem þó hafa 

verið gerðar, stangast á eða eru ekki samhljóma (Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 

2018, án bls). Þeir þættir sem valda óvissu í gögnunum eru landfræðileg búseta 

þátttakenda, veðurfar, árstíðir og mismunandi skilgreiningar á hvað telst  

miðlungserfið eða erfið hreyfing. Einnig geta mælitækin sem notuð eru við 

rannsóknir haft áhrif á niðurstöður (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011, án bls).  
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Niðurstöður úr íslenskri rannsókn sem birtust árið 2018 um hreyfingu 

reykvískra 16 ára ungmenna sýna að aðeins helmingur þátttakenda náði 

viðmiðum Landlæknisembættis um hreyfingu samkvæmt spurningalistum og 

hreyfimælum sem þátttakendur báru á sér meðan á rannsókninni stóð (Vaka 

Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, án bls). Í ljós kom kynjamunur á hreyfingu stúlkna 

og drengja, þar sem 52,8% drengja stunduðu íþróttir eða líkamsrækt í 6 tíma 

eða meira á viku, en aðeins 36,9% stúlkna. Ennfremur kom fram að fleiri 

drengir en stúlkur hreyfa sig af meiri ákefð í hverri viku sem skýrist af meiri 

þátttöku drengja í skipulögðu íþróttastarfi en stúlkna (Vaka Rögnvaldsdóttir 

o.fl., 2018, án bls). 

Í annarri íslenskri rannsókn um hreyfingu 9 og 15 ára ungmenna frá árinu 

2011, kom fram að einungis 9,0% 15 ára unglinga uppfylltu viðmið 

Landlæknisembættisins um ráðlagða hreyfingu. Í þeirri rannsókn kom fram 

enn meiri kynjamunur á hreyfingu drengja og stúlkna en þar náðu 1,5% stúlkna  

viðmiðum Landlæknisembættis um daglega hreyfingu en 14,5% drengja 

(Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011, án bls).  

Niðurstöður rannsókna frá Vesturlöndum benda til að mikið dragi úr 

hreyfingu barna og ungmenna er þau eldast eða um 7% árlega frá aldursbilinu 

9-15 ára og þar með eykst kyrrseta þessa aldurshóps (Ortega o.fl., 2013, án 

bls). Á mynd 1 má sjá niðurstöður úr rannsókn á hreyfingu og kyrrsetu 

ungmenna. Efri myndirnar tvær A og A sýna hreyfingu drengja og stúlkna. 

Neðri myndirnar tvær B og B sýna kyrrsetu drengja og stúlkna. Þetta er 

samanburðarrannsókn á milli ungmenna í Svíðþjóð og Eistlandi (Ortega o.fl., 

2013, án bls).  



6 

 

 

Mynd 1 Lárétti ásinn sýnir aldur en lóðrétti ásinn sýnir mínútufjölda á 

dag. Myndirnar eru aldursskiptar, línurnar þrjár til vinstri eru 8-19 ára og 

línurnar þrjár til hægri frá 14-27 ára. MVPA = Miðlungs erfið til erfið 

hreyfing (Ortega o.fl., 2013, án bls)  

2.2 Hreyfing og heilsa 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er heilsa skilgreind 

sem fullkomin blanda af líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan en ekki 

eingöngu fjarvera sjúkdóma og örorku (World Health Organization, e.d., án 

bls).  

Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið og þátttakendur sem ná yfir fleiri 

hundruð þúsund manna sýna að fólk sem hreyfir sig reglulega lifir að jafnaði 

þremur til fimm árum lengur en þeir sem ekki hreyfa sig (Hansen og Sundberg, 

2016, bls. 14).  Þessi auka ár sem fólk fær með aukinni hreyfingu eru líka góð 

ár með tilliti til lífsgæða og líkamshreystis. Með aukinni þekkingu og 

rannsóknum er mögulegt að ráðleggja hreyfingu fullorðinna svo að þess gæti í 

fyrirbyggjandi áhrifum varðandi sjúkdóma og veikindi (Strömme og 

Anderssen, 2001, bls. 53–57). Umfang jákvæðra áhrifa á heilsu fer eftir magni 
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hreyfingar, það er blanda af ákefð, tímalengd og fjölda. Áhrifin aukast með 

aukinni hreyfingu en sambandið er ekki línulegt. Mesti ávinningurinn af 

hreyfingu næst hjá þeim sem eru í slökustu líkamlegu ástandi. Samband milli 

hreyfingar og heilsuávinnings á sér engin neðri mörk og þar með má því segja 

að öll hreyfing sé betri en engin (Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57).  

Regluleg hreyfing eykur og viðheldur líkamlegri heilsu hjá hverjum og 

einum (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 14). Hreyfing getur minnkað líkur á 

hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki, heilablóðfalli, þunglyndi og mörgum 

tegundum af krabbameini. Við hreyfingu næst betri svefn, einbeiting eykst og 

ónæmiskerfið styrkist. Þú verður líffræðilega yngri og heilinn starfar betur 

(Hansesn og Sundberg, 2016, bls. 6; US Department of Health and Human 

Service, 1996, bls. 85–87; Thune og Smeland, 2000, án bls). Hreyfigeta, 

vöðvastyrkur og samhæfing eykst sem leiðir til betra jafnvægis og viðbragða 

og sinar, liðir og liðbönd styrkjast (Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57). 

Þetta á við jafnt hjá börnum, unglingum, fullorðnum, öldruðum og  einnig hjá 

hreyfihömluðum. 

Einstaklingur sem bæði í vinnu og frítíma situr eða liggur mikið og notar í 

miklum mæli vélknúin farartæki til að koma sér á milli staða, er skilgreindur 

sem líkamlega óvirkur (Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57). Afleiðingar 

þess að stunda litla hreyfingu og áreynslu eru vel þekktar. Helstu áhrifin eru 

minnkað blóðflæði sem getur leitt til svima og minni súrefnisupptöku í blóðrás 

(Dietz, 1996, bls. 831;  Bouchard, Shephard og Stephens, 1994, bls. 85–87). 

Einnig eru greinilegar breytingar á efnaskiptum líkamans svo sem glúkósa og 

kalsíum ásamt vöðvarýrnun. Þessar breytingar eru afturkræfar með hreyfingu 

(Dietz, 1996, bls. 831;  Bouchard, Shephard og Stephens, 1994, bls. 85–87).  

Hreyfingarleysi veldur fimmta hverju hjarta- og æðasjúkdómstilfelli, tíunda 

hverju heilablóðfalli, sjöunda hverju áunnu sykursýkistilfelli hjá fullorðnum, 

sjöunda hverju tilfelli ristilkrabbameins og tíunda hverju tilfelli 

brjóstakrabbameins (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 12; Hjartavernd, 2007, 

bls. 14). Hjartað er vöðvi og er mikilvægasti vöðvi líkamans. Með hjartslætti 

er verið að senda næringu til allra fruma líkamans og þær fá súrefni 

(Hjartavernd, 2007, án bls).  

Í  rannsókn þar sem tóku þátt 10.224 menn og 3120 konur, kom fram að 

þau sem hreyfðu sig minnst voru í tvöfaldri hættu á að deyja úr krabbameini 

og hjartasjúkdómum en þeir sem hreyfðu sig að meðallagi. Skilgreiningin á 

þeim sem töldust hreyfa sig í meðallagi var að ganga eða skokka þrjá kílómetra 
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undir 30 mínútum, þrisvar sinnum í viku. Þeir sem eldri eru og ganga hægar 

geta farið oftar í viku en farið styttri vegalengd. (Blair, Kohl, Paffenbarger, 

Clark, Cooper og Gibbons, 1989, bls. 2398–2399).  

Aukning í daglegri hreyfingu sem eykur orkunotkun með u.þ.b. 150 kkal 

eða meiru getur verið álíka heilsubætandi og skipulögð íþróttaþjálfun eða 

hreyfing (Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57). Mikilvægt ráð til 

kyrrsetufólks er því að breyta kyrrsetulífsstíl með því að minnka notkun á 

bílum, strætó, lestum, lyftum, rúllustigum , sjónvarpsáhorfi og svo framvegis 

(Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57). Ávinningurinn af slíkri breytingu 

leiðir til betra forms án þess að taka áhættu á meiðslum sem geta komið upp 

við íþróttaiðkun. Hvatningin til þeirra sem eru í mjög slæmu líkamlegu ástandi 

og kvíða, fyrir hreyfingu er að líklega mun þetta gefa mjög mikinn árangur og 

ávinning í staðinn fyrir að byrja þjálfun á hárri ákefð (Strömme og Anderssen, 

2001, bls. 53–57).  

 

 
Mynd 2 Lóðrétti ásinn sýnir heilsufarslegan ávinning og lárétti ásinn 

sýnir ákefð hreyfingar ( Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57). 
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Mynd 2 sýnir að tiltölulega lítil hreyfing með lágri ákefð gefur strax 

heilsufarslegan ávinning ( Strömme og Anderssen, 2001, bls. 53–57).  

Að hreyfa sig reglulega á unga aldri er mikilvægt fyrir heilsuna og minnkar 

líkur á áunnum og langvinnum lífsstílssjúkdómum síðar á ævinni (Erikssen, 

Liestøl, Bjørnholt, Thaulow, Sandvik og Erikssen, 1998, bls. 761). Það þýðir 

ekki að einstaklingur hafi fyrirbyggt hjarta- og æðasjúkdóma þegar komið er á 

fullorðinsaldur heldur verður að viðhalda hreyfingunni í gegnum allt lífið. 

Aukning á hreyfingu eftir kyrrsetutímabil hefur mikil áhrif til bættrar heilsu.  

(Paffenbarger, Hyde, Wing, Lee, Jung og  Kampert, 1993, bls. 541–543; 

Erikssen, Liestøl, Bjørnholt, Thaulow, Sandvik og Erikssen, 1998, bls. 759–

762). Þetta á einnig við um þá sem auka hreyfingu fyrst eftir 60 ára aldur og 

hafa ekki stundað hreyfingu fram að þeim aldri. Aðrar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að eldra fólk sem er í lítilli þjálfun getur framkvæmt styrktarþjálfun af 

nokkuð mikilli ákefð eftir stuttan tíma. Aukning á vöðvastyrk getur verið allt 

að 227% á tólf vikum (Kirkendall og Garrett, 1998, bls. 598–602; Beyer og 

Puggaard, 2008, bls. 31). Aukinn vöðvastyrkur leiðir til aukins gönguhraða, 

eykur jafnvægi og léttir göngu upp stiga, dregur úr  þörf á notkun hjálpartækja 

á efri árum, svo sem hækjum eða staf og eykur einnig viðbragð og hreyfigetu 

(Fiatarone, O’Neill, Ryan, Clements, Solares og  Nelson, 1994, bls. 1774–

1775; Ades, Ballor, Ashikaga, Utton og  Sreekumaran, 1996, bls. 569–570; 

Brown, McCartney og  Sale, 1990, bls. 1730). Að þessu sögðu er aldrei of seint 

að byrja reglulega hreyfingu.  

Áhrif hreyfingar á andlega líðan 

Exercise – the big medicine. Er gamalt indverskt orðatiltæki sem þýðir þjálfun 

– stærsta lyfið (Martinsen, 2000, án bls).  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir samspili hreyfingar og andlegrar 

líðan. Með andlegri líðan er átt við þunglyndi sem einkennist af þungu skapi, 

glaðleysi, þreytu, vonleysi og getur leitt til sjálfsvígshugsana eða tilrauna til 

sjálfsvígs (Geðfræðsla, e.d., án bls; Anderson, Hovland, Kjellmann, Taube og 

Martinsen, 2015, án bls). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setur þunglyndi í 

fjórða sæti yfir vandamál bæði andleg og líkamleg sem valda mestri 

sjúkdómabyrði í heiminum í dag (Geðfræðsla, e.d., án bls; World health 

organization, 2017, án bls). Um 300 milljónir manna um allan heim þjást af 

þunglyndi og þar af mun fleiri konur en karlar (World health organization, 
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2017, án bls). Talið er að um 20% íbúa Skandinavíu þjáist af þunglyndi 

einhvern tímann á ævinni (Anderson o.fl., 2015, án bls). Aukning þunglyndis 

í nútímasamfélagi á Vesturlöndum leiðir til meira álags á heilbrigðiskerfi svo 

þau standa frammi fyrir mikilli áskorun  að meðhöndla þá einstaklinga sem 

þurfa aðstoð. Þessi fjölgun veldur auknum kostnaði og heilbrigðiskerfin koma 

ekki til með að ráða við álagið sem því fylgir (Martinsen, 2000, bls. 3056). 

Venjubundin úrræði hafa verið samtalsmeðferð hjá sérfræðingi og lyfjanotkun 

Löngum hefur verið þekkt samspil hreyfingar og andlegrar líðan, það er að 

aukin hreyfing og betra líkamlegt ástand leiði til bættrar andlegrar líðan. Að 

sama skapi leiðir slakt líkamlegt ástand, lítil hreyfigeta og ofþyngd til verri 

andlegrar heilsu og jafnvel ýtir undir geðsjúkdóma (Martinsen, 2000, bls. 

3054–3056). Þetta má allt rekja aftur til forn- Grikja. Grísk hámenning á tímum 

Platós hafði að kjörorði sínu heilbrigð sál í hraustum líkama (Gunnar Dal, 

1996, bls. 415). Seinni ár hefur áhugi aukist á að nota markvissa hreyfingu og 

líkamlega þjálfun sem úrræði eða meðferð við þunglyndi og öðrum 

geðheilbrigðisvandamálum (Martinsen, 2000, bls. 3054–3056).  Gögn sýna 

fram á árangur hreyfingar sem úrræði gegn vægu og miðlungs þunglyndi 

einnig að fólk sem hreyfir sig að staðaldri er ólíklegra til að þróa með sér 

þunglyndi en þeir sem hreyfa sig ekki (Camacho, Roberts, Lazarus, Kaplan og 

Cohen, 1991, bls. 224–225; Farmer, Locker, Moscicki, Dannenberg, Larson 

og Radloff, 1998, bls. 1340 og 1346–1347; Stephens, 1988, bls. 45–46; 

Martinsen, 2000, bls. 3056).  

Í stórri yfirlitsrannsókn þar sem farið var yfir 89 áður gerðar rannsóknir og 

gögn kom fram að hreyfing og líkamlegar æfingar hafa miðlungs og mikil áhrif 

á þunglyndi (Josefsson, Lindwall og Archer, 2014, bls. 269–270). Einnig er 

álitið að áhrifin gætu orðið enn meiri ef æfingar og hreyfing væri sérsniðin að 

þörfum þunglyndissjúklinga. Niðurstöður þessara rannsókna voru að hægt er 

að mæla með þjálfun og hreyfingu sem hluta af meðferðarúrræði fyrir þá sem 

glíma við þunglyndi (Josefsson, Lindwall og Archer, 2014, bls. 264). Ekki 

virðist skipta máli hvaða hreyfing er stunduð til að vinna gegn áhrifum 

þunglyndis (Martinsen o.fl., 1989, bls. 527–528; Sexton, Mære og Dahl, 1989, 

bls. 234).  

Sýnt hefur verið fram á að bætt líkamlegt ástand styrki sjálfstraust og bætta 

sjálfsmynd (Norsk helseinformatikk, 2016, án bls). Við mikið þunglyndi 

lækkar hlutfall serótóníns og noradrenalíns í heilanum (Norsk 

helseinformatikk, 2016, án bls). Við hreyfingu eykst framleiðsla á serótóníni 
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sem veldur hugarró og ánægju, dópamíni sem umbunar okkur með vellíðan 

eftir þjálfun, noradrenalíni sem gerir okkur virk og hress og endorfíni sem 

dregur úr sársauka og eykur vellíðan (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 33; 

Martinsen, 2000, bls 3054–3056; Dunn, Madhukar, Trivedi, Kampert, Clark 

og Chambliss, 2005, bls. 7).  

Ekki þarf mikla hreyfingu á dag til að hafa áhrif á bætta andlega líðan og 

aukin ákefð gefur betri árangur, nóg er að hreyfa sig 30 mínútur á dag af 

miðlungs erfiðri ákefð (Norsk helseinformatikk, 2016, án bls).  Margir sem 

byrja að stunda hreyfingu upplifa aukið sjálfstraust (Doyne, Ossip-Klein,  

Bowman, Osborn, McDougall-Wilson og Neimeyer, 1987, bls. 753).   

Aukið sjálfstraust kemur líklega vegna þess að fólk nær betra sambandi við 

eigin líkama. Algengt er meðal þeirra sem hreyfa sig reglulega að fólk sefur 

betur. Sumir upplifa að þeir séu meira skapandi og hugsa meira í lausnum 

þegar þeir stunda hreyfingu. Regluleg hreyfing getur einnig dregið úr 

áhættunni á bakslagi í bataferlinu eftir vel heppnaða meðferð við þunglyndi 

(Martinsen, 1989, bls. 527).  

2.3 Offita 

Skilgreining á offitu er þegar einstaklingur hefur of hátt hlutfall af líkamsfitu 

sem getur ógnað heilsu hans (Wilmore og Costill, 2004, bls. 666). Orsök offitu 

í sinni einföldustu mynd er að inntaka á orkuefnum er meiri heldur en 

orkueyðslan (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 1999, bls. 57).  

Árið 1997 lagði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) til aðferð til þess 

að mæla offitu, flestir þekkja þann stuðul sem BMI (e. Body Mass Index). Í 

þessari ritgerð verður notast við íslenska heitið sem er  líkamsþyngdarstuðull 

eða LÞS. Stuðullinn er reiknaður með því að deila líkamsþyngd í 

kílógrömmum með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2). Dæmi: Ef einstaklingur 

er 60 kg og 1,70 m á hæð þá lítur formúlan svona út: kg/hæð2 eða 60kg/2,89= 

20,8. (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015, bls. 171).  

Þessi stuðull er talinn betri mælieining en eingöngu að mæla þyngd 

einstaklingsins vegna þess að LÞS tekur tillit til hæðar einstaklings. Byrjað var 

að nota LÞS víða um heim um eða fyrir árið 1980, þó stuðullinn sé búinn að 

vera til lengur en það og er notaður enn. Stuðlinum er skipt niður í fimm flokka, 

þeir flokkar eru vannæring, kjörþyngd, ofþyngd, offita 1.stig, offita 2.stig og 
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öfgafull offita 3. stig (Wilmore og Costill, 2004, bls. 667–668). Flokkana má 

sjá í töflu 1 hér á eftir.  

 

Tafla 1 Skipting líkamsþyngdarstuðuls í flokka 

LÞS flokkar 

Vannæring < 18,5 kg/m2 

Kjörþyngd 18,5 – 24,9 

Ofþyngd, 1.stigs offita 25 – 29,5 

Offita 2. stig 30 – 39,9 

Offita 3.stig  40   

 

Dánarlíkur eru minnstar þegar LÞS er í kringum 23 kg/m2. Einstaklingar sem 

eru með 30 og yfir í LÞS eru helmingi líklegri en aðrir til að fá 

kransæðasjúkdóm (Hjartavernd, 2010, bls. 3). 

Þrátt fyrir að þessi stuðull sé mikið notaður þá hefur hann einnig galla 

(Wilmore og Costill, 2014, bls. 666). Aldur og kyn er ekki tekið til greina í 

formúlunni við útreikning á stuðulinum. Ekki kemur heldur fram hvar á 

líkamanum fitan er og LÞS gerir ekki mun á líkamsþyngdarsamsetningu hvort 

sem um er að ræða fitu, vöðva eða aðra vefi líkamans (Medical news today, 

2016, án bls). Því þarf hver og einn að varast hvernig lesið er úr stuðlinum. 

Íþróttafólk passar oft  illa inn í þessa töflu. Það á t.d. við um ruðningskappa og 

aðra íþróttamenn sem eru háir og vel þjálfaðir og mælast þar af leiðandi með 

háan LÞS sökum þyngdar í vöðvamassa (Wilmore og Costill, 2004, bls. 666).  

Aftur á móti er LÞS mjög góð og einföld mælieining til þess að mæla 

einstaklinga sem eiga greinilega við ofþyngd eða offitu að stríða (Cole o.fl.,  

2000, bls. 1–6). Þó takmarkanir séu á LÞS þá er hann góð mælieining til að 

mæla mismun á hópum hverju sinni, stuðullinn er alþjóðlegur og auðvelt er að 

bera saman holdarfar á milli landa þegar notuð er sama mælieining 

(Lýðheilsustöð, 2009, bls. 7). Líkamsþyngdarstuðull fyrir börn er sá sami og 

fyrir fullorðna en notast er við aðrar alþjóðlegar skilgreiningar fyrir LÞS upp 

að 18 ára aldri eða International Obesity Task Forse (IOTF) (Pétur B. 
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Júlíusson, 2015, án bls). Börn eru að vaxa og LÞS eykst með aldrinum og því 

erfitt að nota einstaka tölur til að meta LÞS. Það þarf að nota kúrfur sem greina 

á milli kynja hjá börnum og hægt er að bera saman við aldur þeirra. Á 

kúrfunum er notast við línur sem skilgreina ofþyngd og offitu og niðurstöður 

úr LÞS mælingu barna eru bornar saman við kúrfuna (Pétur B. Júlíusson, 2015, 

án bls). Ekki hefur náðst sátt og samstaða alþjóðlega á meðal lækna og 

heilbrigðisyfirvalda um skilgreiningar og viðmið á ofþyngd og offitu barna, en 

viðmiðin frá Cole eru þau algengustu og mest notuðu (Cole, Bellizzi, Flegal 

og Dietz, 2000, bls. 1–6).   

 

 

Mynd 3 Lóðrétti ásinn sýnir hlutfall af íbúum 15 ára og eldri og lárétti 

ásinn þátttökulönd OECD. Myndin sýnir hlutfall fullorðinna í offitu innan 

OECD ríkja (OECD, 2017, bls 81) 

Skýrsla Efnahgas- og Þróunarsamvinnustofnunarinnar (e. The Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD)) segir að árið 2015 voru 

18,8% kvenna og 19,2% karla of feit hér á landi. Þegar við berum okkar tölur 

saman við meðaltal fyrir OECD-ríkin þá eru niðurstöðurnar mjög svipaðar, eða 

19,8% kvenna og 18,9% karla. Hlutfallið er hæst í Bandaríkjunum eða 38% og 

lægst í Kóreu og Japan eða 4-5%. Þessar tölur má sjá hér á mynd 3 að framan. 

(Hagstofa Íslands, 2017, án bls; OECD, 2017, bls. 80).  
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Áhrif offitu á líkamlega heilsu 

Algengustu sjúkdómarnir af völdum offitu eru sykursýki 2, hjarta- og 

æðasjúkdómar astmi, hár blóðþrýstingur, hækkun á blóðfitu og ýmsar tegundir 

af krabbameini (Hildur Thorsdóttir, 2017, án bls; Hjartavernd 2010, bls. 3).  

Ungt fólk sem glímir við offitu er líklegra til að þróa með sér sjúkdóma og 

fylgikvilla offitu en þeir sem þróa með sér offitu á efri árum (Vaka 

Rögnvaldsdóttir o.fl, 2018, án bls). 

Stór rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýnir að þeir einstaklingar sem 

hafa of mikla kviðfitu eru líklegri til að deyja fyrir aldur fram (Jacobs, Newton 

og Wang, 2010, bls. 1294–1297). Þessar niðurstöður ná líka til þeirra 

einstaklinga sem eru í kjörþyngd og passa inn í sinn flokk miðað við LÞS en 

hafa of hátt hlutfall kviðfitu (Jacobs, Newton og Wang, 2010, bls. 1294–1297). 

Þeir sjúkdómar sem hægt er að tengja við mikla kviðfitu eru elliglöp, 

hjartasjúkdómar, astmi og brjóstakrabbamein. Yfir 100 þúsund manns tóku 

þátt í rannsókninni og stóð hún frá árinu 1997–2006. Á þessum tíma létust um 

15.000 manns.  

Ástæða þess að fita sem safnast innan á magaveggnum er hættulegri en sú 

fita sem við sjáum í kringum mjaðmasvæðið og læri er vegna þess að hún gefur 

frá sér prótein og hormón sem valda bólgum og truflar framleiðslu á insúlíni 

og kólesteról í blóði eykst (Jacobs, Newton og Wang, 2010, bls. 1294–1297).  

Ekki er þó hægt að alhæfa um ástæður þessara sjúkdóma sem rætt var um 

hér að ofan, því er ekki hægt að segja að allir sem hafa of mikla kviðfitu fái þá 

sjúkdóma sem taldir hafa verið upp. Síðan eru aðrir einkstaklingar sem hafa 

litla eða alls enga kviðfitu og eru í góðu líkamlegu ásigkomulagi sem greinast 

með einhverja af ofangreindum sjúkdómum (Hildur Thorsdóttir, 2017, án bls).  

Í samantektargrein var ályktað að börn og unglingar sem hreyfa sig mikið, 

sofa vel og eru í lítilli kyrrsetu hafi ákjósanlegra magn líkamsfitu og séu í betra 

formi en þau ungmenni sem eru í meiri kyrrsetu, hreyfa sig lítið og sofa minna 

(Saunders o.fl., 2016, bls. 290–291). 

Staða offitu barna og ungmenna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir stöðu offitu barna og ungmenna á Íslandi 

um þessar mundir. Einnig verður farið yfir þróun þyngdaraukningar og offitu 

hjá börnum og ungmennum á Íslandi síðustu áratugi, auk þess sem leitast 

verður við að bera saman offitu á Íslandi og í Noregi og öðrum Evrópulöndum.  
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Eitt stærsta verkefni heilbrigðisyfirvalda um þessar mundir og næstu áratugi er 

offita barna (World Health Organization, 2016, bls. 7). Allir þeir sem bera 

ábyrgð á velferð barna og unglinga standa frammi fyrir þeirri miklu áskorun 

að fyrirbyggja og draga úr offitu meðal barna og unglinga. Þetta kemur meðal 

annars fram í skýrslum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health 

Organization, 2016, bls. 7). Aukning á offitu barna hefur verið mikil síðustu 

áratugi og árið 2015 var talið að yfir 40 milljónir barna um allan heim þjáist af 

ofþyngd og offitu. Ef sama þróun heldur áfram er talið að innan áratugar verði 

um 70 milljónir barna og unglinga í ofþyngd eða offitu (Rankin o.fl., 2016, án 

bls).  

Hér á Íslandi hefur þróunin verið svipuð, aukning á ofþyngd og offitu barna 

og ungmenna hefur verið mikil síðustu áratugi. Mælingar á 9 ára börnum í 

Reykjavík frá árinu 1958 sýna að um 8% stúlkna og 3,4% drengja mældust of 

þung og 0,7% stúlkna og 1% drengja of feit sem eru samtals 6,5% barna sem 

hafa verið yfir kjörþyngd (Stefán o.fl., 2013, bls. 7). Í íslenskri rannsókn kemur 

fram að næstum 20% 9 ára skólabarna séu í ofþyngd og 5% þeirra of feit miðað 

við LÞS (Hjartavernd, 2010, bls. 14).  

 

Mynd 4 Lóðrétti ásinn sýnir hlutfall af 15 ára ungmennum og lárétti ásinn 

sýnir þátttökulönd OECD. Myndin sýnir hlutfall offitu meðal 15 ára innan 

OECD ríkja. (OECD, 2017, bls. 81)  
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Árið 2013-2014 voru 18% af 15 ára ungmennum hér á landi í ofþyngd eða 

yfir 25 samkvæmt LÞS, 20% stráka og 16% stelpna. Íslendingar voru í fjórða 

efsta sæti á lista yfir börn í ofþyngd og offitu innan OECD ríkjanna af 28 

löndum. Meðaltal allra OECD ríkja í þessum hópi ungmenna var 15,6%. Þetta 

má lesa út úr mynd 4 (Hagstofa Íslands, 2017, án bls; OECD, 2017, bls. 81).  

Þegar litið er á algengi þyngdaraukningar kemur í ljós að þó nokkrar 

breytingar hafa átt sér stað á undanförnum áratugum. Á tölum yfir LÞS frá 

árinu 1967 má sjá að 10% fullorðinna voru yfir 30 í LÞS (Hjartavernd, 2010, 

án bls.). Í landskönnun frá árinu 2012 var hlutfallið orðið 22% (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2015, bls. 158).  

 

 

Mynd 5 Þróun þyngdaraukningar hjá 9 ára ungmennum í Reykjavík og 

höfuðborgarsvæðinu frá 1958 - 2012 (Stefán o.fl., 2013, bls. 8).  

Börn og ungmenni yfir kjörþyngd eru í kringum 21% - 25%, 5% eru of feit og 

um 18% í ofþyngd og hefur hlutfallið lítið breyst síðan 1998 samkvæmt 

könnunum (Stefán o.fl., 2013, bls. 7), samanber mynd 5 hér á undan. Þar sem 

enginn árgangur er eins þá leiðir það af sér flökt í mælingum á milli ára (Stefán 

o.fl., 2013, bls. 7).  
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Mynd 6 Blái liturinn táknar strákar og rauði stelpur. Overvekt er ofþyngd 

og fedme er offita, sem er á lárétta ásnum, prósentutala er á lóðrétta ásnum 

(Folkhelseinstituttet, 2016, án bls)  

Í sambærilegum rannsóknum sem gerðar voru í Noregi á árunum 2008-2015 

og sjá má á myndum 6 og 7 kemur fram að hlutfall stúlkna sem eru yfir 

kjörþyngd eða í ofþyngd eða offitu er 16,7% og hlutfall drengja er 13,3%. 

Hlutfall þeirra stúlkna sem eru í offitu er 3% og drengja 2,3% 

(Folkhelseinstituttet, 2016, án bls).  

 

 

Mynd 7 Hlutfall (lóðréttur ás) ofþyngdar og offitu meðal 9 ára stúlkna og 

drengja í Noregi frá 2008–2015 (láréttur ás) (Folkhelseinstituttet, 2016, án 

bls) 
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Mynd 8 Myndin  sýnir niðurstöður og mælingar á yfirþyngd og offitu milli 

nokkurra landa í Evrópu. Gutter = drengir og jenter = stúlkur 

(Folkhelseinstituttet, 2016, án bls) 

Samkvæmt gögnum og mælingum virðist vera farið að draga úr 

þyngdaraukningu barna síðustu ár. Lönd í suðurhluta Evrópu virðast hafa 

hærra hlutfall barna sem glíma við ofþyngd og offitu en börn í Skandinavíu 

eins og sjá má á mynd 8 (World Health Organization, 2016, bls. 3–7; 

Wijnhoven, Raaij, Spinelli, Star og Hassapidou. 2014, bls. 806).  

2.4 Kennsla í íþróttum- líkams- og heilsurækt í 

framhaldsskólum 

Íþróttakennsla byggist ekki eingöngu á líkamlegu formi og góðri heilsu, heldur 

er mikilvægt að nemendur skilji hversu jákvæð áhrif hún hefur út lífið. Það 

sem lærist líka í íþróttakennslu er samvinna, drengileg framkoma, virðing og 

skilningur á eigin líkama (European commission, 2013, bls. 1).  

Markmið með stefnu sem Mennta- og menningamálaráðuneytið gefur út í 

íþróttamálum snýr að eflingu hreyfingar í skólastarfi og stuðla að líkamlegri 

og andlegri heilsu hjá börnum og ungmennum. Mælt er með hreyfistundum í 

skólastarfi og þær verði eðlilegur hluti af skólastarfi. Kennslustundum í 

heilsueflingu og íþróttum verði fjölgað. Tryggja þarf að allir skólar uppfylli 

þær skyldur samkvæmt námsskrá yfir fjölda íþróttatíma. Hvatning verður í 
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leikjum og hreyfingu utan skólaveggjanna. Skólalóðir eiga að vera hannaðar 

með tilliti til hreyfingar. Skólastjórnendur séu meðvitaðir um mikilvægi 

hreyfingar og það þurfi að fylgja henni eftir og efla. Meiri áhersla lögð á gildi 

heilbrigðs lífstíls (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011a, bls. 11).  

Í skýrslu frá árinu 1997 sem unnin var vegna breytinga á aðalnámsskrá er 

áréttað mikilvægi íþrótta og heilsueflingar í skólum landsins. Lagt er til að 

fjölga kennslustundum í íþóttum með þeim rökum að íþrótta og líkamshreyfing 

hafi ekki bara jákvæð áhrif á hreyfiþroska heldur einnig jákvæð áhrif á aðra 

þroskaþætti s. s. félagsþroska þar sem nemendur taki þátt í mismundandi 

æfingum og leikjum. Annað sem tekið er fram varðar sjálfsmynd einstaklings. 

Íþróttakennsla er talin góð leið til að styrkja sjálfsmynd og móta heilsteyptan 

einstakling og nemendur læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  

Síðar í skýslunni er rætt um endurskoðun kennsluhátta og á það bent að 

kennsluhættir hér á landi séu og einhæfir og koma þurfi á móts við nemendur 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem henta hverjum og einum. Efla þurfi 

sjálfstæða hugsun nemenda og gera þá hæfa í að afla sér upplýsinga og þeir 

séu færir að taka meiri ábyrgð á eigin námi. Í því sambandi sé íþróttakennsla 

ekki undanskilin. Reyna verði að ná betur til nemenda og nýta þá kennsluhætti 

og aðferðir er geti stuðlað að meiri einstaklingsmiðuðu námi (Forvinnuhópur 

skólaíþrótta, 1997, bls. 11–15).  

Brottfall nemenda úr framhaldsskóla er mun hærra hér á landi en í 

nágrannalöndum okkar. Það er áhyggjuefni ef nemendur ljúka ekki námi en 

stúlkur eru líklegri til að hætta skólagöngu á framhaldsskólastigi. Taka þarf 

tillit til þeirra nemenda og það á ekki síst við um íþróttakennslu. Það ættu að 

vera góð skilyrði til þess að hafa áhrif á nemendur og huga vel að þeim sem 

ekki finna sig. Góð líðan nemenda í skólanum getur dregið úr brottfalli úr skóla 

(Forvinnuhópur skólaíþrótta, 1997, bls. 15).  

Á Íslandi eru starfandi 37 skólar sem kenna á framhaldsskólastigi, þar af 

eru 16 á höfuðborgarsvæðinu (Menntagatt.is, e.d., án bls). Samkvæmt tölum í 

desember 2017 stunduðu 22.500 nemendur nám í framhaldsskólum landsins 

og er það fækkun um 2,3% frá árinu áður (Hagstofa Íslands, 2017b, án bls).  

Íþróttakennsla á framhaldsskólastigi er kennd samkvæmt Aðalnámsskrá 

framhaldsskóla sem gefin er út af Mennta- og menningamálaráðuneytinu. 

Núgildandi námsskrá er frá árinu 2011 með breytingum frá árinu 2015. Þar á 

undan höfðu verið gefnar út tvær Aðalnámsskrár framhaldsskóla árin 2004 og 

síðan 1999 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, e.d., án bls).  
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Aðalnámsskrá framhaldsskóla er rammi fyrir skólastarfið, þar birtist 

heildarsýn um menntun og útfærsla á menntastefnu sem felst í lögum um skóla. 

Aðalnámsskrá inniheldur menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og 

námskröfur sem öllu starsfólki innan hvers skóla er skylt að fara eftir þegar 

nám er skipulagt. Aðalnámsskrá á einnig að tryggja börnum og ungmennum 

góðar aðstæður til náms. Aðalnámsskrá er stjórntæki til að tryggja samræmi í 

skólastarfi og hjálpar mennta- og menningamálaráðuneytinu að hafa yfirsýn 

og eftirlit með gæðum skólastarfs (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2012, bls. 9–10).  

 

 

 

Mynd 9 Sex grunnþættir menntunar sem eiga að fléttast inn í allt 

skólastarf óháð skólastigi (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 

32)  

Áherslur heilsueflingar koma fram í Aðalnámsskrá framhaldsskóla með 

skýrum hætti. Í kafla 10.4 í Aðalnámsskrá framhaldsskóla segir 

„Framhaldsskólar skulu skipuleggja námsbrautir þannig að allir nemendur 18 

ára og yngri stundi íþróttir, líkams- og heilsurækt. Jafnframt skulu 
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framhaldsskólar skipuleggja námsbrautir þannig að nemendum gefst kostur á 

að taka íþróttaáfanga á hverri önn” (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2012, bls. 54).  

Nám á framhaldsskólastigi er nú skipulagt með hæfniþrepum, þau eiga að 

vera leiðarvísir um viðfangsefni og námskröfur þegar búnar eru til áfanga- og 

brautarlýsingar. Hæfniþrepin eru fjögur. Fyrsta þrepið er almennast og þar er 

lagður grunnur af þekkingu, síðan eykst erfiðleikastigið og kröfurnar sem 

gerðar eru á nemanda eftir því sem þrepin hækka (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 41–42). Í framhaldsskólunum er unnið 

með nýlegt kerfi eininga, þar er talað um framhaldsskólaeiningar. Hver eining 

samsvarar um þriggja daga vinnu fyrir nemendur, reiknað er með að unnið sé 

í sex til átta klukkustundir á dag. Þetta á bæði við um bóklegt- og verklegt nám. 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 7).  

Helstu breytingar á núgildandi námsskrá frá þeim eldri eru að í fyrri 

námsskrá frá 1999 var gert ráð fyrir mikilli samræmingu náms á milli skóla. 

Nú fá skólastjórnendur frjálsari hendur við skipulagningu námsins fyrir sinn 

skóla (Atli Harðarson, 2010, án bls). Menntamálaráðuneytið þarf hins vegar að 

samþykkja námsbrautarlýsingarnar áður en þær taka gildi (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Þetta leiðir til að tíma- og einingafjöldi í 

faggreininni íþróttir, líkams- og heilsurækt getur verið mismunandi milli skóla.  

Samkvæmt lögum framhaldsskóla er hverjum skóla skylt að gefa út 

skólanámsskrá sem skiptist í tvo hluta, almennan hluta og 

námsbrautarlýsingar. Í almenna hlutanum er talað um starfsemi skólans, 

framboð til náms, kennsluhætti, námsmat, foreldrasamstarf og gæðamál svo 

eitthvað sé nefnt. Í námsbrautarlýsingum á að vera innihald og vægi áfanga, 

námsþættir og lokamarkmið náms og lágmarksfjöldi áfanga og eininga fyrir 

hverja námsgrein (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Að auki eru allir 

framhaldsskólar landsins þátttakendur í verkefninu Heilsueflandi 

farmhaldsskóli. Áherslur þessa verkefnis eru fjórar þær eru hreyfing, næring, 

geðrækt og lífsstíll. Markmiðið er að stuðla að vellíðan og auknum árangri allra 

í skólasamfélaginu. Heilsueflandi umhverfi bætir líðan, stuðlar að bættum 

námsárangri og dregur úr brottfalli. Þetta þýðir að skólarnir þurfa að taka tillit 

til þessa verkefnis þegar nám er skipulagt og áfangalýsingar gerðar (Embætti 

landlæknis, 2017, án bls).  
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Mynd 10 Áfangalýsing úr HEIL1HH02 í Verkmenntaskólanum á Akureyri, 

þetta er fyrsti grunnáfanginn í íþróttum (Verkmenntaskólinn á Akureyri, 

2018, án bls)  
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Hver skóli skal setja fram áfangalýsingar á hverjum áfanga sem kenndur er í 

skólanum. Þar skal koma fram á hvaða þrepi áfangi er kenndur, hvaða 

þekkingu, leikni og hæfni nemendur þurfa að ná, hvort það eru undanfarar fyrir 

áfangann og hversu margar einingar hann telur (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 52). Dæmi um áfangalýsingu má sjá hér 

á mynd 10 að framan (Námskrá.is, 2015, án bls).  

Þegar kennsla hefst í hverjum áfanga þarf að leggja fram kennsluáætlun. Í 

henni á að koma fram viðmið fyrir þekkingu, leikni og hæfni, lýsing á 

viðfangsefni áfangans, námsefni og verkefni og hvernig námsmat fer fram 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 52).  

Þegar rætt er um einstaklingsmiðaðnám þá er átt við að nemandi setji sér 

markmið og taki meiri ábyrgð á sínu námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011a, bls. 

32). Nemandi áætlar hvað verður gert og hvernig það er framkvæmt til að ná 

því markmiði sem hann setti sér. Nemandi og kennari halda fundi reglulega til 

að fara yfir gang mála hvernig gengur og hvað er næsta skref í átt að loka 

takmarkinu. Það þarf ekki að nota þessa aðferð á allt í öllu náminu heldur er 

gott að afmarka að ákveðnum þáttum. Gott er að nota dagbækur, eyðublöð og 

matslista sem dæmi til þess að halda utan um einstaklingsmiðað nám (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011b, án bls). 

Námsmat íþrótta 

Tilgangur með námsmati er að upplýsa nemendur, foreldra og kennara um 

framvindu námsins, hvernig nemandanum gengur og meta stöðuna 

(Forvinnuhópur skólaíþrótta, 1997, bls. 54). Mikilvægt er að námsmat sé sett 

fram sem hvatning til að bæta sig. Markmiðin verða að vera skýr svo allir viti 

hvert er stefnt og hvers er ætlast til af þeim (Forvinnuhópur skólaíþrótta, 1997, 

bls. 54). Matið þarf að vera fjölbreytt og ná til margar þátta bæði þekkingar, 

færni og upplifunar. Miða þarf námsmat út frá þroskaþáttum nemenda 

(Forvinnuhópur skólaíþrótta, 1997, bls. 54). Í kafla 16.1.1 í Aðalnámsskrá 

segir að nemendur sem stunda mikla líkamsþjálfun á vegum íþróttafélags eða 

sérsambands undir handleiðslu menntaðs þjálfara, íþróttafræðings eða kennara 

geti fengið undanþágu frá áföngum eða áfangahlutum í íþróttum-líkams- og 

heilsurækt (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 80). Ef nemendur 

ætla nýta sér þessa undanþágu þá fá þeir íþróttaeiningarnar sínar metnar í stað 

valgreina (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 13).  
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Íþróttakennsla í framhaldsskólum Mars – Maí 2011 

Í kafla 3. 2. 2 í Aðalnámsskrá framhaldsskóla segir að Mennta- og 

menningamálaráðuneytið ásamt sveitarfélögunum standi fyrir ytra mati á öllu 

skólastarfi. Það þarf að gera áætlun til þriggja ára sem er síðan endurskoðuð ár 

hvert (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 28).  

Árið 2011 sá Capacent Gallup um matið fyrir ráðuneytið og sendur var út 

spurningalisti með 29 spurningum á skólastjórnendur 32 framhaldsskóla á 

landinu. Markmiðið var að kanna ýmsa þætti sem tengjast íþróttakennslu í 

framhaldsskólum á vorönn 2011. Góð þátttaka var á meðal skólastjórnenda. 

Hér á eftir verður gert stuttlega grein fyrir þessari könnun.  

Íþróttakennsla á framhaldsskólastigi er mjög mismunandi eftir skólum. Það 

ræðst af stærð skóla, fjölda nemenda, staðsetningu skóla, aðgengi að aðstöðu 

og áherslu skólastjórnenda á þessa faggrein. Samkvæmt könnuninni kemur 

fram að aðgangur að aðstöðu til íþróttakennslu í framhaldsskólum er mjög 

mismunandi. Ýmist ráða skólar yfir húsnæði eða þurfa að leigja tíma í 

íþróttahúsi. Rúmlega þriðjungur skóla nýtir aðra aðstöðu svosem danssal, 

skauta- og fótboltaaðstöðu, sundaðstöðu eða semja við íþróttafélög og 

líkamsræktarstöðvar.  

Allir nemendur í framhaldsskóla eiga að ljúka ákveðnum einingafjölda í 

íþróttum. Í ljós kom að 75% nemenda í dagskóla stunduðu nám í íþróttum við 

sinn skóla. Ástæður þess að fjórðungur nemenda stundaði ekki íþróttir eru 

margar. Í svörum skólastjórnenda kemur fram að eldri nemendur fá að stunda 

íþróttir sjálfir utan skóla, nemendur klára íþróttaeiningarnar sínar strax á fyrsta 

ári og einhverjir nemendur geyma íþróttaeiningarnar sínar þangað til eftir 18 

ára aldur og fá þá leyfi til að sleppa þeim. Vottorð vegna veikinda í samráði 

við lækni og sjúkraþjálfara eru þekkt og síðan eru það þeir nemendur sem 

stunda íþróttir á afrekssviði sem fá undanþágu frá almennri íþróttakennslu. 

Fjöldi verklegra íþróttatíma er mismunandi eftir skólum.  

Nemendur í 60% framhaldsskólanna sækja verklega íþróttatíma tvisvar í 

viku, en um þriðjungur framhalsskólanna hefur einn verklegan íþróttatíma í 

viku. Um þriðjungur skólanna hefur einnig bóklegan íþróttatíma. Í bóklegum 

hluta voru flestir skólar að notast við bókina Þjálfun, heilsa og vellíðan en aðrir 

voru að nota efni frá Lýðheilsustöð eða námsefni sem skólinn bjó sjálfur til. 

Algengast var að íþróttatími vari í 60 mínútur í senn, en einhverjir skólar hafa 

þó 80 mínútna íþróttatíma og enn aðrir skólar eru með 40 mínútna tíma. Þegar 

skólastjórnendur voru spurðir hvað mundi ráða því hvernig íþróttakennslu í 
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skólunum væri háttað voru svörin fjölbreytt. Áfangalýsingar, námsskrár hvort 

sem það væri Aðalnámsskrá eða skólanámsskrá komu oft fyrir í svörunum. 

Annars vegar þá réði úthlutaður tímafjöldi í íþróttahúsum sem skólinn leigir, 

kennarinn sjálfur, skólastjórnendur, kostnaður við leigu á íþróttahúsi, hvort 

íþróttatímar passi í stundatöflu viðkomandi og einingafjöldi áfanganna. Þegar 

skoðuð var undanþága frá íþróttakennslu þá voru þrír valmöguleikar í boði. 

Íþróttaiðkun utan skóla metin, undanþága vegna veikinda og undanþága af 

öðrum ástæðum. Langflestir skólarnir svöruðu að enginn væri með undanþágu 

í íþróttum. En í þeim tilvikum þar sem undanþága var veitt og ástæðurnar voru 

aðrar en veikindi eða íþróttaiðkun utan skóla voru svörin félagsfælni, nemandi 

með ungabarn, nemendur eldri en 20 ára og heimilisaðstæður sem á við um 

eldri nemendur með fjölskyldur. Þegar skoðaðar eru þær spurningar um 

hvernig árangur nemenda í íþróttum er mældur og hvað er lagt til grundvallar 

við einkunnagjöf þá eru flest svörin á þá leið að stærsti þátturinn er mæting, 

næst á eftir kemur virkni í tímum og mat á framförum. Þar á eftir kemur svo 

könnun á bóklegri þekkingu, könnun á færni og könnun á þrekþáttum. 

Varðandi útgáfu á kennsluáætlunum í íþróttum standa framhaldsskólar sig 

mjög vel þar sem um 94% skóla gefa út kennsluáætlanir (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011b, bls. 4–27).  

Íþróttakennsla og íþróttir í evrópskum skólum 

Í skýrslu sem gefin var út um íþróttakennslu í evrópskum skólum og þar á 

meðal á Íslandi kemur í ljós að íþróttir eru sérfag í aðalnámsskrá í öllum þeim 

30 löndum sem skoðuð voru (European commission, 2013, bls. 2). Það sem 

var sameiginlegt með öllum löndunum var að líkamleg, andleg og félagsleg 

færni barna var alltaf megintilgangur kennslunnar. Allir voru sammála um að 

kennslustundir í íþróttum eru mjög fáar samanborið við önnur fög en mikill 

munur gat verið á fjölda kennslustunda á milli landa, allt frá 4% af 

heildarkennslustundum nemenda til 14%. Frakkar eiga flestar kennslustundir 

yfir skólaárið frá yngstu deildum grunnskóla og alveg upp í framhaldsskóla. Á 

Íslandi var fjöldi kennslustunda í íþróttum um 8% af heildar kennslustundum 

nemenda (European commission, 2013, bls. 3). Námsmatsaðferðir eru 

tilgreindar nákvæmlega í flestum evrópulöndum, en einungis í Belgíu og á 

Íslandi geta skólar sjálfir ákveðið hvaða námsmatsaðferðir þeir nota í 

íþróttakennslu (European commission, 2013, bls. 3). Í þriðjungi þeirra landa 
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sem tóku þátt í þessari könnun er unnið að bætingu í íþróttakennslu og yfirleitt 

snýst sú breyting um meiri fjölbreytni, fjölgun tíma og betri aðstöðu (European 

commission, 2013, bls. 4).  

2.5 Snjalltæki og símar 

Snjalltæki er samheiti yfir tölvur sem fer lítið fyrir og komast yfirleitt fyrir í 

vasa eða tösku fólks (Northwestern, 2011, án bls). Snjalltæki eru þráðlaus og 

tengjast í gegnum farsímanet eða venjulegt tölvunet (Wifi) en hægt er að tengja 

við þau kapli ef þarf (PC Magazine, e.d., án bls). Flestir bera einhverskonar 

snjalltæki á sér daglega og jafnvel fleiri en eitt sem hægt er að taka með sér 

hvert sem er. Algengustu tækin sem við þekkjum sem snjalltæki í dag eru 

símar, spjaldtölvur og snjallúr (PC Magazine, e.d., án bls). Snjalltæki ganga 

fyrir batteríum og því þarf að hlaða þau eftir notkun. Flest þeirra eru með 

snertiskjá þar sem tækinu er stjórnað með skipunum eða lyklaborði sem kemur 

upp á skjáinn. Helsti munur á spjaldtölvu og snjallsíma er að tölvan er stærri 

og hefur stærri skjá en síminn. Snjalltæki eru breytileg hvað varðar getu til að 

framkvæma það sem notandinn óskar að þau geri, en það ræðst af þeim búnaði 

og íhlutum sem notaðir eru í hverja tegund (Margrét Rós Einarsdóttir, e.d., án 

bls). Hugbúnaður er kerfi sem ræður og ákveður hvað og hvernig tækið vinnur. 

Hugbúnaður skiptist yfirleitt í tvennt eða annars vegar hugbúnað sem tölvan 

skilur og vinnur með og hins vegar notendahugbúnað sem birtist notandanum 

(PC Magazine, e.d., án bls; Margrét Rós Einarsdóttir, e.d., án bls; Cassavoy, 

L., 2018, án bls).  

Þróun þráðlausra samskiptatækja á sér langa sögu en í upphafi var einungis 

verið að flytja hljóð á milli aðila. Í kringum 1940 voru menn farnir að nota 

talstöðvar þó mest í hernaði sem höfðu drægni um það bil fimm kílómetra og 

vógu um það bil 17 kg. Næstu áratugina þróuðist fjarskiptabúnaður býsna 

mikið (Ware, 2018, án bls). Í kringum 1980 koma fram fyrstu tækin á Íslandi 

sem hétu farsímar. Það voru stór og mikil tæki, þráðlaus sem þurfti að hlaða, 

hægt að taka með sér og vógu um 11 kg. Þessi tæki gengu undir nafninu NMT 

(e. Nordic Mobile Telephone) og er talin fyrsta kynslóð 1G farsímakerfis og 

gat einungis flutt talsamband. Um árið 1990 komu fyrstu GSM (e. Global 

System for Mobile Communications) símarnir sem við tölum um í dag. Þeir 

voru miklu minni en áður nefnt tæki og komust fyrir í hendi eða vasa og vógu 

í kringum 200 gr (Ware, 2018, án bls). Samhliða þessu hefur verið byggt upp 
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og þróað farsímakerfi sem símarnir tengjast inn á og það er einnig lykillinn af 

notkunar- og útbreiðslumöguleikum tækjanna. Í kringum árið 1997 kemur á 

markað fyrsti GSM síminn sem hægt var að nota í annað en aðeins til að tala í. 

Hægt var að senda skilaboð og  hægt að tengjast internetinu (Meyers, J., 2011, 

án bls). Síðan hefur þróunin verið hröð og um árið 2002 koma fyrstu símarnir 

á markað með snerti- og litaskjá þar sem hægt er að skrifa og framkvæma 

aðgerðir. Þeir GSM símar eða snjallsímar eins og við þekkjum í dag líta 

dagsljósið 2007 þegar Apple setur Iphone (Apple Inc, Cupertiono, Bandaríkin) 

á markað sem var eingöngu með snertiskjá, engum tökkum og miklu öflugri 

hugbúnaði sem gat gert meira en nokkurt sambærilegt tæki hafði getað gert 

áður (Bebusinessed, e.d., án bls). Aðal breytingin var mikill tengihraði á 

símanum, öflug vinnsla og mikill fjöldi smáforrita sem hægt var að hlaða niður 

á símann. Sem þýðir að notandinn gat gert miklu meira en áður í símanum. 

Önnur breyting sem hefur orðið að áður fyrr voru til sérstök tæki til að spila 

tónlist hvar sem var, fyrst komu vasaspilara, ferðageislaspilarar, Mp3 spilarar 

og Ipod en í Apple símunum árið 2007 rann þetta allt saman í eitt tæki, sími, 

myndavél, tónlist og fleira (Chowdhury, R., e.d., án bls; Bebusinessed, e.d., án 

bls). Fjöldi snjalltækja hefur vaxið gríðarlega síðustu ár. MMR hefur gert 

kannanir um snjallsímaeign Íslendinga. Fyrri rannsóknin er frá því árið 2010 

og þá sögðust 43% svarenda eiga snjallsíma en síðan var könnunin endurtekin 

í maí árið 2016 þá áttu 86,7% svarenda snjallsíma (MMR, e.d., án bls). Nýjar 

tölur yfir snjallsímaeign í heiminum sýna að árið 2016 áttu 2,1 milljarður 

manna í heiminum snjallsíma. Gert er ráð fyrir því að mikil aukning verði á 

snjallsímaeigendum og að árið 2019 verði þeir orðnir 5 milljarðar. Langflestir 

snjallsímarnir eru í Kína, en talið er að um helmingur kínverja eigi snjallsíma 

eða 563 milljónir manna (Statista, 2018, án bls).  

Helstu áhrif tækjanna á daglegt líf fólks í dag er gríðarlegt framboð 

smáforrita sem hægt er að hlaða niður í snjalltækin. Möguleikar forritanna eru 

endalausir það er hægt er að finna smáforrit sem geta næstum allt sem fólki 

dettur í hug. Stór hluti þeirra er ókeypis. Notendaviðnám tækjanna hefur orðið 

einfaldara og einfaldara svo ekki þarf mikla tölvukunnáttu eða sérstakan 

tölvuáhuga til að geta notað forritin til daglegs lífs. (Meyers, J., 2011, án bls; 

Bebusinessed, e.d., án bls; Chowdhury, R., e.d., án bls). 
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Mynd 11 Dæmi um talstöðvarbúnað í kringum 1940, sem var notaður í 

hernaði ( Meyers, J.,2011, án bls) 

Snjallsímar sem námstæki 

Í apríl árið 2010 þegar Apple setti fyrstu spjaldtölvuna (iPad, Apple Inc, 

Cupertiono, Bandaríkin) á markað þá fór tækið um Bandaríkin eins og eldur í 

sinu. Tækið var tekið í notkun í flestum greinum atvinnulífsins sérstaklega 

þeim sem tengdust menntun (Wainwright, 2013, án bls). Apple þrýsti á skóla 

víðs vegar um Bandaríkin að taka upp þessa nýjung og nota iPad í kennslu 

(Wainwright, 2013, án bls). Í AppStore eru um 180.000 smáforrit eingöngu 

tengd menntun (Apple.com, e.d., án bls).  

Tæknin er alltaf að bjóða upp á nýja möguleika sem ekki hafa verið í boði 

áður. Tækin sem boðið er upp á er hægt að nota hvar sem er og hvenær sem er 

og því ekki háð sérstakri kennslustofu. Ekki þarf að taka allan bekkinn með í 

tölvustofu og eyða óralöngum tíma í að ræsa tölvurnar og bíða þangað til allir 

hafa skráð sig inn og annað sem því fylgir. Tækin og forritin eru einföld og 

fljótleg í notkun og flestir eru fljótir að tileinka sér notkun þeirra. Einnig bjóða 

þau upp á mjög fjölbreytta möguleika sem geta verið skapandi fyrir nemendur. 

Snjalltækin eru einstaklingstæki og horfa því beinast við einstaklingsmiðuðu 
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námi (Ómar Örn Magnússon, e.d., bls. 3–4). Það hentar því vel að nemandi 

geri sínar eigin áætlanir og markmið, fylgist með sinni framvindu og árangri. 

Forsenda þess að hægt sé að nota snjalltæki í kennslu er að annahvort eigi 

nemendur snjalltæki eða að skólinn útvegi þeim tækin en einnig þarf að vera 

góð nettenging í skólanum eða á þeim stað sem tækið er notað. Stundum er 

ekki nauðsyn að hafa nettengingu þar sem mörg smáforrit gera ráð fyrir því að 

hægt sé að vinna á tækið ótengt við fjarskiptakerfi (Ómar Örn Magnússon, e.d., 

bls. 5 og 7).  

Margir nemendur í efstu bekkjum grunnskóla og nánast allir nemendur í 

framhaldsskóla eiga snjallsíma og ganga með hann á sér dagsdaglega (Lynch, 

M., 2017, án bls). Það má því segja að þeir séu tengdir umheiminum allan 

sólahringinn og þeim líður eins og snjallsíminn sé hálfgerð framlenging af 

þeim sjálfum (Lynch, M., 2017, án bls). Þessi snjallsímanotkun fer ekkert að 

minnka svo það er tækifæri núna til að nýta þá í kennslu (Lynch, M., 2017, án 

bls).   

Deildar meiningar eru uppi um notkunargildi og hvort nota skuli snjalltæki 

við kennslu. Því er haldið fram að engin hjálp sé í snjalltækjum og jafnvel að 

þau hafi neikvæð áhrif á nám (Greenfield, 2015, án bls). Þau atriði sem hafa 

verið nefnd eru í fyrsta lagi séu engar rannsóknir eða sannanir eru fyrir því að 

snjalltækin hjálpi við lærdóm. Í öðru lagi að snjalltæki eru dýr og hafa aukið 

við fjárhagsvandræði skólakerfa. Í þriðja lagi að snjalltæki séu truflandi og 

athygli nemenda fer í annað en námið. Í fjórða lagi að lestur af skjá er ekki 

sambærilegur og hefðbundinn lestur í bók og í fimmta lagi að ungmenni þurfa 

minni skjátíma en ekki meiri eins og staðan er í dag (Greenfield, 2015, án bls).  

Íþróttakennsla snýst alltaf um að hreyfa sig, tæknin kemur ekkert í staðin 

fyrir íþróttakennslu en hægt er að nota tæknina til þess að auka vitneskju og 

fjölbreytni í kennslu (The PE geek, 2015, án bls). Þegar nota á snjalltæki í 

íþróttakennslu eru flestir á sama máli að þegar notast á við snjalltæki í 

íþróttakennslu þá er til að byrja með verið að gera alla kennsluna rafræna og 

pappírslausa. Íþróttakennslu í framhaldsskólum er skipt upp í bóklega tíma og 

verklega tíma. Bóklegir íþróttatímar eru eins og aðrar bóknámsgreinar svo 

notkun snjalltækni það er ekki frábrugðin notkun snjalltækni í öðrum tímum. 

Nemendum er kleift að ná í námsefni, vinna verkefni og notast við tæknina í 

upplýsingaleit. Þeir sem skrifað hafa um snjalltæki í íþróttakennslu eru flestir 

á sama máli að þegar velja á smáforrit til að nota í kennslu þarf kennarinn að 

hugsa vel hvað eigi að nota. Mikill fjöldi smáforrita er til sem hægt er að nota 
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við æfingar og íþróttaiðkun. Forrit sem halda utanum staðsetningu, vegalengd, 

hraða, tíma, feril og ákefð og fleira, allt eftir því hvað hentar hverjum og einum. 

Einnig forrit sem halda utanum staðbundnar æfingar, þyngdir og 

endurtekningar svo eitthvað sé nefnt. Fyrst og fremst þarf að kenna nemendum 

að velja sér sjálfir það sem hentar þeim best, kenna þeim grunninn og eftir 

hverju þeir eru að leita og kenna þeim að nota þessa tækni í daglegu lífi ekki 

eingöngu í skólanum (Cummiskey, M., 2013, bls. 38; Gowin, Cheny, Gwin, 

Wann, 2015, bls. 223–224). 
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3. Aðferðafræði 

Hér er um heimildaritgerð eða heimildarannsókn að ræða sem er samantekt úr 

greinum, bókum og öðru efni sem lýsir þáverandi og núverandi stöðu þess 

viðfangsefnis sem fjallað verður um. Ritrýni var  gerð til þess að fá eitthvað 

nýtt fram sem ekki hefur verið skoðað áður um viðfangsefnið. Heimildirnar 

leggja líka áherslu á rannsóknarefnið eða vandamálið sem var verið að skoða. 

Fundin voru þau lykilatriði sem nota átti við leitina að heimildum í titlum, 

rannsóknarspurningum, gagnagrunnum, samantektum, bókum, greinasöfnum 

eða leitarvefum á internetinu. Frekari heimilda var aflað og skrifaðir voru niður 

minnispunktar eða lítið ágrip, síðan var búið til sjónrænt skipulag fyrir 

verkefnið. Síðast en ekki síst voru dregin saman helstu þemun sem komu út úr 

heimildaleitinni og gerð grein fyrir mikilvægi þess að rannsaka þetta ákveðna 

viðfangsefni.   

 Rannsóknarspurning í þessari ritgerð er  „Er hægt að nota snjalltæki og 

smáforrit til að hvetja nemendur í framhaldsskólum og sérstaklega þá sem hafa 

lítinn áhuga á íþróttum og heilsueflingu?“ Markmiðið með þessari 

heimildarleit var að sjá hvort það væru til einhverjar erlendar rannsóknir eða 

íslenskar sem sýndu fram á hvort að notkun smáforrita í íþróttakennslu í 

framhaldsskólum væri áhugahvetjandi fyrir þá einstaklinga sem hafa lítinn sem 

engan áhuga á íþróttum, líkams- og heilsurækt. Ef svo væri þá var ætlunin að 

skoða hvort og hvernig væri hægt að yfirfæra þær aðferðir yfir á íslenska 

framhaldsskólanemendur.  

Fyrsta skrefið við vinnslu verkefnisins var að finna lykilhugtök sem 

hjálpuðu til við heimildaleit við vinnslu þessarar ritgerðar. Þau hugtök sem 

voru notuð voru hreyfing, heilsa (líkamleg og andleg), offita, börn og 

ungmenni, snjallsímar, snjalltæki, íþróttakennsla og framhaldsskólar. Leitað 

var eftir þessum orðum bæði á íslensku og ensku.  

Annað skrefið í verkefnavinnunni var að nota og finna heimildir í 

mismunandi gagnagrunnum, bæði á bókasafni og á internetinu. Við 

heimildaöflunina var notast við erlendar leitarsíður í gegnum Háskólann á 

Akureyri eins og EbscoHost, ProQuest og PubMed og langflestar af erlendu 

rannsóknunum sem stuðst var við gerð þessarar ritgerðar komu frá þeim 
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leitarsíðum. Vefsíðan Leitir.is er mjög góð til þess að fá bæði innlend og erlend 

gögn og einnig upplýsingar um heimildaskráningu og var sú síða mikið notuð 

við þessa vinnu.  Það íslenska efni sem notast var við fannst mikið til á 

Landlæknisembættinu, Hagstofunni og Stjórnaráðinu. Leitin náði einnig 

aðeins yfir í skandinavískar heimildir og sérstaklega norskar og voru þær 

flestar frá norsku læknasamtökunum. Til að byrja með beindist leitin helst eftir 

efni um Ísland og hvernig hlutirnir eru gerðir þar, það efni var frekar takmarkað 

svo fljótlega fór leitin að beinast í átt að erlendum heimildum. Heimildir úr 

seinni hluta verkefnisins um snjalltækin er mest allt erlent, þegar leitin hófst 

að því efni var markmiðið að finna eins nýjar heimildir hægt var, heimildir um 

tækni eru fljótar að verða úreldar því sá heimur er í stöðugri þróun.  

Þriðja skrefið í ritgerðarsmíðinni  var að markmiðið við öflun heimildanna 

var að notast  ekki við mikið eldri heimildir en frá árinu 2000, sumt breytist þó 

lítið en þetta var viðmiðið.  heimildirnar þurftu að vera ritrýndar eða að hafa 

birst í blöðum og tímaritum.  

Fjórða skrefið í heimildarvinnunni var að halda vel utan um þær heimildir 

sem notaðar voru. Heimildirnar voru allar skráðar niður í skjal og flokkaðar 

eftir þemum fræðikaflanna. Þau þemu voru hreyfing, heilsa, offita, snjalltæki, 

smáforrit í kennslu og íþróttakennsla á Íslandi. Heimildirnar voru skráðar niður 

með heiti og höfundi og síðan stutt lýsing um hvað greinin eða rannsóknin 

fjallaði. Einnig  var vel haldið utanum þær vefslóðir sem notaðar voru í 

sérstakri möppu í netvafra. Vefslóðirnar voru líka flokkaðar eftir þemum 

fræðikaflanna.  

Fimmta og síðasta skrefið í vinnunni var að búin var til beinagrind af 

ritgerðinni og kaflaheiti sett fram sem notuð voru í fræðilega hlutanum. Einnig 

voru búnir til nokkrir undirkaflar þar sem það átti við. Þessir kaflar og 

kaflaheiti breyttust þó eitthvað þegar líða tók á eða tóku á sig aðra mynd en 

undirstöðuatriðin í köflunum voru áfram þau sömu. Leitast var eftir að hafa 

fræðikaflann mjög víðan og almennan til að byrja með og þrengja svo efnið í 

átt að svari við rannsóknarspurningunni. Í upphafi vinnslu verkefnisins var 

unnið að því að leitast eftir skilgreiningu á hugtökunum heilsu og hreyfingu og 

rætt um hvaða áhrif hreyfing hefur á heilsuna. Síðan færðist efnið í átt að 

þyngdaraukningu sem á sér stað í samfélaginu og þá ofþyngd og offitu barna 

og ungmenna. Þegar komin var grunnur fyrir því af hverju hreyfing er 

mikilvæg fyrir heilsuna þá fór athyglin að beinast að íþróttakennslu í 

framhaldsskólum og hvað er ætlast til að nemendum læri í íþróttum í skólum 
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og hvernig kennslan fer fram. Síðasti hlutinn í fræðilega kaflanum fjallar síðan 

um snjalltæki og smáforrit og hvernig hægt væri að nota tækni í kennslu og þá 

er aðalatriðið íþróttakennsla. Í niðurstöðukaflanum er  fjallað  um rannsóknir 

sem gerðar hafa verið um notkun smáforrita í íþróttum eða íþróttakennslu. Í 

umræðukaflanum eru tekin saman helstu atriðin sem úr rannsóknunum sem 

komu fram í niðurstöðukaflanum og hvernig hægt væri að yfirfæra þessa 

þekkingu og kennsluaðferð yfir á íslenska framhaldsskólanemendur.  

Vinnubrögðin sem notuð voru við vinnslu ritgerðarinnar miðuðust að mestu 

leyti við aðferðafræði Creswell. Einnig voru notaðar tvær aðrar heimildir til að 

dýpka skilninginn á þeim aðferðum sem notast var við (Creswell, 2012, bls. 

81, 105–106; Fraenkel, J. R. og Wallen, N. E., 2008, bls. 69; Matthewa, B. og 

Ross, L., 2010, bls. 94 og 107).  
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4. Niðurstöður rannsókna 

Í þessum niðurstöðukafla verður gerð grein fyrir fjórum rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á notkun smáforrita og hreyfingu eða íþróttaiðkun.  

Í öllum rannsóknunum er leitast við að skoða hvort notkun heilsutengdra 

smáforrita hafi áhrif á heilsuhegðun notenda, hvort þau stuðli að aukinni 

hreyfingu og hvetji fólk til að stunda heibrigðari lífstíl.  Einnig var skoðað 

hvort og hvernig hægt væri að nota smáforrit við kennslu í íþróttum. 

Fyrsta rannsóknin sem fjallað verður um var gerð í Suðvesturríkjum 

Bandaríkjanna á  háskólanemendum á aldrinum 18-30 ára (Gowin, Cheney, 

Gwin og Wann, 2015, bls. 223–230). Ástæða rannsóknarinnar var sú, að 

venjulega er mikil þyngdaraukning hjá nemendum á þessum aldri sem leitt 

getur til alvarlegra heilsufarslegra vandamála. Markmið rannsakenda var að 

skoða hvernig nemendur nota heilsutengd smáforrit til að breyta heilsuhegðun 

sinni. Rannsóknin var eigindleg og tekin voru viðtöl við 27 einstaklinga. 

Viðmælendur voru valdir í kjölfar auglýsinga í stórum almenningsháskólum. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir í viðtölunum voru byggðar á fyrri 

rannsóknum um svipað viðfangsefni.  Viðtölin tóku um það bil 15-50 mínútur 

hjá hverjum og einum og voru þau hljóðrituð. Viðmælendur voru fyrst spurðir 

hvert uppáhalds smáforritið þeirra væri en það þurfti ekki að tengjast heilsu 

eða hreyfingu og nefndu flestir smáforritið Instagram (Facebook (Faceook, 

Inc., Kalifornía, Bandaríkin)). Síðan voru viðmælendur spurðir að því hvaða 

smáforrit tengt heilsu þeir hefðu á símanum sínum ef nokkurt. Í ljós kom að 

helmingur viðmælenda var þá þegar búinn að hlaða niður smáforriti tengt 

heilsu og hreyfingu í símann og búinn að nota það frá einum mánuði upp í eitt 

ár. Algengustu heilsutengdu smáforritin sem þátttakendur nefndu voru 

MyFitnessPal, Lose It, RunKeeper og MapMyRun. Helmingur þátttakenda 

sagðist ekki ná í smáforrit sem þyrfti að borga fyrir. Helmingur viðmælenda 

var þeirrar skoðunar, að tengja smáforritin ekki við samfélagsmiðla því ekki 

væri ástæða til þess að flækja saman samfélagsmiðlum og heilsutengdri 

hegðun. Sem helstu ástæður þess að viðmælendur leituðu eftir smáforritum 

tengdum heilsu, voru nefndar gerð æfingaáætlana, matarráðleggingar og forrit 

tengd þyngdartapi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þeir þátttakendur sem 
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settu sér markmið og notuðu smáforrit til þess að ná þeim, sögðust hafa náð 

markmiðum sínum og töluðu um smáforritið eins og manneskju, því tilfinning 

þeirra var að smáforritið væri þjálfari eða hvatning. Einnig kom fram að þau 

heilsutengdu smáforrit sem þátttakendur völdu, breyttu heilsutengdri hegðun 

þeirra til hins betra. 

Gerð var samantektarrannsókn í Bandaríkjunum árið 2015 og 

niðurstöðurnar birtar ári síðar. Fimm heilbrigðisstofnanir og háskólar stóðu að 

þeirri rannsókn (Coughlin, Whitehead, Sheats, Mastromonico og Smith, 2016, 

bls. 3–14). Markmið rannsóknarinnar var að finna út hvort notkun smáforrita í 

snjallsímum, gæti stuðlað að aukinni hreyfingu hjá notendum. Einnig var bent 

á að þrátt fyrir mjög mikið framboð á heilsu- og æfingatengdum smáforritum, 

þá hafa fáar rannsóknir verið gerðar sem staðfesta áhrif þeirra til aukinnar 

hreyfingar. 

Leitað var í gagnasöfnum að útgefnum og rýndum greinum (PubMed og 

CINAHL, gagnagrunnar fyrir fræðigreinar). Þau leitarorð sem unnið var með 

voru; snjallsímar, líkamleg hreyfing, þyngdartap, þyngdaraukning, 

líkamsþyngd,  æfingaþyngd og þyngdarstjórnun. Í þessari samantekt voru 

skoðaðar 15 rannsóknir sem allar fjölluðu um jákvæð tengsl á milli notkunar 

heilsutengdra smáforrita og aukinnar hreyfingar. Af þessum 15 greinum sem 

farið var yfir, voru sex eigindlegar, átta voru samanburðarrannsóknir með 

slembiúrtaki og ein var með fyrirfram ákveðnu úrtaki. Greinarnar  byggðu á 

rannsóknum í Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, Hollandi og Írlandi og fjöldi 

þátttakenda í hverri rannsókn var misjafn. Í sumum rannsóknum voru 

þátttakendur fáir, t.d. 12 manns á Írlandi þar sem meðalaldur var 42 ár og 75% 

voru konur. Rannsókn í Queensland í Ástralíu voru 301 þátttakandi, allt karlar 

á aldrinum 35 til 54 ára. Í Hollandi tóku þátt 30 háskólanemar á aldrinum 18 

til 25 ára og í rannsókn í Bretlandi tóku þátt 128 manns, 77% konur og 

meðalaldurinn var 42 ár. Samtals var fjöldi þátttakenda um 700 manns. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu, að notkun smáforrita hafði jákvæð áhrif 

og ýtti undir líkamlega hreyfingu þátttakenda.  Þátttakendur kusu að nota 

smáforrit sem var eins og þjálfari og var hvetjandi í átt að markmiðum sem 

þátttakendur höfðu sett sér og mikil ánægja var með að upplýsingar tengdar 

heilsu, sem leitast var eftir, voru í snjallsímum og hægt að nota hvar sem er en 

ekki eingöngu skráðar í tölvu. Þátttakendum fannst ef smáforritin væru 

sjálfvirk og færu strax í gang við ástundun og mældu tíma, vegalengd, 

skrefafjölda og staðsetningu. Mjög mikilvægt þótti að forritin báru saman 
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árangur og afköst þátttakenda við fyrirfram ákveðin markmið sem höfðu verið 

skráð.  

Árið 2015 var gerð rannsókn, fyrsta sinnar tegundar framkvæmd í Noregi. 

Hún fór fram í NMBU háskólanum (Norwegian University of Life Sciences) í 

bænum Aas (Wang, Egelandsdal, Amdam, Almli og Oostindjerm 2016, án 

bls). Þar var skoðað hvort fólk sem notaði snjallforrit tengd mataræði og 

hreyfingu upplifði aukinn árangur af notkun þeirra við æfingar og næringu. 

Við úrvinnslu gagna var báðum þáttum, þ.e. hreyfingu og næringu, haldið til 

haga sérstaklega svo niðurstöður sæjust fyrir hvorn þátt fyrir sig. Um var að 

ræða megindlega rannsókn þar sem spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur. 

Rannsóknin skiptist í tvo hluta og fór fyrri hlutinn þannig fram að settir voru 

saman þrír hópar sem samanstóðu af nemendum og starfsmönnum háskólans. 

Þar voru tveir hópar með fimmtán þátttakendum samtals þar sem þátttakendur 

voru vanir notkun heilsutengdra smáforrita og einn hópur með átta manns þar 

sem þátttakendur höfðu ekki reynslu af notkun þeirra. Meðalaldur þátttakenda 

var 24 ár. Rætt var við þátttakendur um eigin reynslu og upplifun af notkun  

smáforrita, hvert þeim þætti notagildið vera sem og hvatningin . Þátttakendur 

sögðu frá því, hvers vegna þeir notuðu ekki smáforrit og einnig hvernig 

smáforrit þeir óskuðu  sér í framtíðinni til að mæta sínum þörfum. Síðan var 

útbúinn spurningalisti er byggðist á þeim umræðum sem höfðu farið fram í 

þessum þremur hópum. Spurningalistinn, sem var svo lagður fyrir í seinni hluta 

rannsóknarinnar, beindist að þeim atriðum sem gætu leitt til aukinnar 

hreyfingar,  breytinga á hegðun fólks og eigin skoðana um notkun á 

smáforritum. Spurningalistinn var sendur á hóp svarenda í gegnum 

markaðsgreiningarfyrirtæki með tölvupósti. Þátttakendum var boðið að vera 

með í rannsókninni með tölvupósti á grundvelli úrtaks úr þjóðskrá. 

Spurningalistanum var skipt í fjóra kafla. Þrír kaflar með 37 spurningum um 

næringu, hreyfingu, æfingar, hegðun, smáforrit og snjalltæki. Í fjórða kaflanum 

voru síðan spurningar almenns eðlis um þátttakandann sjálfan, aldur, kyn, 

atvinnu o.s.frv. Þátttakendur voru 500, allt sjálfboðaliðar á aldrinum 18 til 35 

ára og meðalaldurinn var 26 ár. Kynjahlutfall var jafnt og um helmingur 

þátttakenda hafði reynslu af notkun smáforrita til hreyfingar áður en 

rannsóknin hófs en hinn helmingurinn ekki. Búseta þátttakenda dreifðist yfir 

allt landið  og aðrar lýðfræðilegar breytur, s.s. menntun, atvinna, 

hjúskaparstaða, tekjur  voru álíka. Þátttakendurnir 500 svöruðu síðan 

spurningunum sem voru í rannsókninni.  Þátttakendur voru almennt jákvæðir 
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gagnvart notkun heilsutengdra smáforrita og sögðu 68% af öllum hópnum að 

auðvelt væri að nota þau og 64% sögðu að nokkuð auðvelt væri að skilja 

forritin. Um helmingur taldi ekki erfitt að fá fram upplýsingar en um 28% töldu 

það vera tímasóun að nota smáforrit. Um 32% þátttakenda fannst gaman að 

nota heilsutengd smáforrit til æfinga. Niðurstaða rannsóknar Wang var að 

notkun heilsutengdra smáforrita hefur áhrif á hegðun, meðvitund og eykur 

fræðslu um líkamlega hreyfingu og félagslíf notenda. Notkun forritana hvatti 

fólk til að hreyfa sig meira og einnig til að viðhalda heilbrigðum lífsstíl.  

Rannsókn var gerð meðal nemenda við háskólann í Georgíuríki (Southern 

University) í Bandaríkjunum (Melton, Bland, Harris, Kelly og Chandler, 2015, 

bls. 601–620). Markmið rannsóknarinnar var að meta hvort notkun 

heilsutengdra smáforrita hjá nemendum í íþróttatímum við skólann, hefði 

jákvæð áhrif á hvatningu, félagslegan stuðning,  trú á eigin getu og ánægju. 

Rannsóknin fór fram árið 2013 hjá nemendum í íþróttum á sumarönn en 

áfanginn var hluti af almennu námi við skólann. Nemendur mættu í íþróttatíma 

fjórum sinnum í viku í fimm vikur á önninni samkvæmt venjulegri stundatöflu. 

Þátttakendur voru 48, 28 karlmenn og 20 konur á aldrinum 18 til 25 ára en 

flestir voru á aldrinum 21 til 23 ára. Rannóknarspurningarnar sem 

rannsakendur unnu út frá voru þrjár. Í fyrsta lagi, hver eru áhrif heilsutengdra 

smáforrita á hvatningu, félagslegan  stuðning og trú á eigin getu sem viðbótar 

kennsluefni, í öðru lagi hver eru áhrif og lærdómur heilsutengdra smáforrita á 

gleði og að nemendur njóti sín í tímum og í þriðja lagi, hver eru áhrif 

heilsuforrita á ánægju nemenda í íþróttatímum. 

 Í upphafi svöruðu þátttakendur almennum spurningum um eigið 

líkamsástand og voru mældir (hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull) og fleiri 

atriði skoðuð. Niðurstöður úr líkamsmælingunum voru nokkuð svipaðar hjá 

öllum hópnum en 9 aðilar (18,7%)  mældust með offitu samkvæmt LÞS.  

Nemendum var skipt í tvo hópa, 26 manna íhlutunarhóp og 22 manna 

samanburðarhóp. Íhlutunarhópurinn notaði heilsusmáforritið Fitocracy 

(framleitt af Talens, R . og Wang, B., New York, Bandaríkjunum) við sína 

kennslu. Hægt er að nota forritið að hluta til án þess að borga fyrir það. Forritið 

skráir t.d. niður ástundun, tíma, vegalengdir og endurtekningar en einnig er 

auðvelt að nota það við fjölbreytta iðkun s.s. lyftingar, dans og göngu. 

Notandinn getur síðan fengið stig eða merki ef hann nær markmiðum sínum. 

Framkvæmd rannsóknarinnar var þannig háttað að nemendur stunduðu sína 

venjulegu íþróttatíma með kennurum samkvæmt stundatöflu. 
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Íhlutunarhópurinn með smáforritið í símanum  fékk ábendingu og fræðslu í 

upphafi hvers kennslutíma  um notkun forritsins, helstu möguleika og kosti 

þessað nota það. Þetta tók um eina til tvær mínutúr í hverjum tíma. Nemendur 

í samanburðarhópnum fengu engar slíkar ábendingar eða upplýsingar enda 

ekki með heilsutengt smáforrit þar sem þeir stunduðu hefðbundna íþróttatíma 

án allrar umræðu um smáforrit. Báðir hópar svöruðu síðan spurningum og 

töluðu við rannsakendur um íþróttaiðkun sína í kennslutímunum almennt, 

upplifun,hvatningu og fleiri atriði. Spurningarnar sem þátttakendur svöruðu 

tengdust ekkert smáforritum heldur áhrifin metin af notkuninni hjá 

íhlutunarhópnum út frá spurningunum á móti samanburðarhópnum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu verulega aukna trú á eigin getu, 

upplifun og félagslegan stuðning t.d. innan hópsins og á milli vina hjá þeim 

sem notuðu heilsutengt smáforrit í kennslutímum. Að auki fannst 

íhlutanarhópnum gaman og naut þess að nota forritið. Jafnframt  benda þessar 

niðurstöður til þess að notkun heilsutengdra smáforrita geti verið ein leið til að 

auðvelda og stuðla að breytingum á íþróttakennslu hjá nemendum á þessum 

aldri.  
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5. Umræður 

Við erum gerð til að hreyfa okkur. Skrítið  er að þrátt fyrir allar þær rannsóknir 

og þekkingu sem liggja fyrir, og gert var grein fyrir  í fræðilega kaflanum um 

mikilvægi hreyfingar á heilsu fólks, er hversu lítill hluti fólks hreyfir sig að 

staðaldri. Ekki þarf mikla hreyfingu á hverjum degi eða í hverri viku svo það 

hafi jákvæð heilsufarsleg áhrif. Fyrir kyrrsetufólk og þá sem stunda litla 

hreyfingu er best að byrja rólega (Strömme og Anderssen, 2001, bls 53–57). 

Gott er að gera göngu- og hreyfingaráætlun sem miðar að því að auka 

hreyfingu fólks dagsdaglega, fólk getur gengið til og frá vinnu, tekið stigann, 

gengið upp brekkur, skilið bílinn eftir heima og notað fæturnar til erinda í 

daglegu lífi í sínu nærumhverfi. 

Íslensk rannsókn um reykvísk ungmenni sýnir að aðeins helmingur 

þátttakenda náði markmiðum Landlæknisembættis um viðmið hreyfingar 

(Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, án bls). Þetta er stórt áhyggjuefni sem við 

glímum við þar sem aukning offitu í heiminum er mikil og áætlað er að eftir 

um áratug verði 70 milljónir barna og unglinga í heiminum í ofþyngd eða offitu 

(Rankin o.fl., 2016, án bls). Leggja þarf áherslu strax í upphafi skólagöngu við 

nemendur að hreyfing er heilsuefling fyrir nútíð og framtíð. Það er ekki verið 

að leggja áherslur á atvinnumennsku eða íþróttagreinar heldur að nemendur 

finni eitthvað við sitt hæfi til þess að efla líkamshreysti sitt. Það þarf að útskýra 

fyrir þeim svart á hvítu hversu mikil áhrif hreyfing hefur á heilsuna, bæði 

líkamlega og andlega. Eins og kom fram í fræðikaflanum um heilsu að hreyfing 

minnkar líkur á hinum ýmsu sjúkdómum og það ætti að vera nóg til þess að 

hvetja nemendur til að stunda heilbrigt líferni (Hansesn og Sundberg, 2016, 

bls. 6). Það er ekki verið að tala um nein aukakíló heldur rétta líkamsbeitingu, 

sterkt stoðkerfi og auðveldara með að takast á við amstur dagsins. Eins og 

viðmiðin frá Landlæknisembættinu segja til um þurfa börn og unglingar að 

hreyfa sig a.m.k. í 60 mínútur á dag og fullorðnir a.m.k. í 30 mínútur á dag 

(Lýðheilsustöð, 2009, bls. 9).  

Neyslustýring þ.e. að yfirvöld reyni að hafa áhrif á gerðir borgaranna með 

einhverjum hætti er umdeilt í nútímasamfélagi. Þessi leið er þó notuð á 

nokkrum sviðum í samfélaginu í dag og til að mynda um verslun með áfengi 
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(Embætti Landlæknis, 2007, án bls). Ríkið stýrir sölu og aðgengi að áfengi til 

að reyna stýra neyslunni. Ríkið ákveður aldurstakmarkið, fjölda verslana og 

staðsetningu þeirra. Þetta er gert til að hefta aðgengi að áfengi og þar með að 

minnka neyslu (Embætti Landlæknis, 2007, án bls). Einnig stýrir ríkið 

verðlagningu á áfengi sem er hæst hér á landi af öllum löndum Evrópu til að 

minnka notkun áfengis og er neysla áfengis á Íslandi mun minni en í öðrum 

löndum Evrópu (Embætti Landlæknis, 2007, án bls). Samkvæmt WHO (World 

Health Organization, 2018, án bls) er offita ein stærsta orsök dauðsfalla í 

heiminum í dag. Ástæður offitu eru margar ein þeirra er aukin neysla á mat þar 

með talið á sykri sem hefur mjög skaðleg áhrif á líkamann. Ríkið er ekki að 

nota neyslustýringu gegn sykri. Settur hefur verið á sykurskattur til skamms 

tíma sem síðan hefur verið afnuminn en rætt hefur verið um að taka upp frekari 

neyslustýringar til að hafa áhrif á neyslu fólks til heilsubótar.  

Það þarf að hvetja fólk til þess að hreyfa sig meira og borða hollar. Hvort 

sem stjórnvöld gefa skattaafslátt ef þú ferð í ræktina ákveðið oft í viku, hjólar 

í vinnuna og notar ekki bíl eða önnur þess háttar úrræði sem fengi almenning 

virkilega til þess að breyta sínum lífsstíl þá þarf að fara í átak gegn ofþyngd og 

offitu. Fólk hefur val um hvernig það lifir lífinu en þegar matur, sykurneysla, 

aukið framboð af mat, mikil kyrrseta, tækninýjungar og minni hreyfing er orðin 

ein af stærstu dánarorsökum í heimi þá þarf að taka til hendinni (World Health 

Organization, 2018, án bls). 

Með mikilli vinnu og eljusemi er mögulegt að fá nemendur til þess að taka 

þátt og prófa sín takmörk gagnvart áreynslu og það muni skila sér á endanum 

og nemendur verði þakklátir seinna meir (Guðbrandur JS, 2010, án bls). En 

þessi skilaboð frá  kennaranum verða að vera áhugavert og markviss í von um 

að kveikja einhvern áhuga hjá nemendum. Það er ekki eingöngu hægt að 

einblína á það neikvæða og allt sé ómögulegt. Það verður að vinna á 

uppbyggjandi og jákvæðan hátt svo nemendur öðlist skilning og viti hvað átt 

er við (Guðbrandur JS, 2010, án bls). Í framhaldsskólunum eru flest öll 

ungmenni landsins samankomin, samkvæmt Hagstofunni eru tæplega 30.000 

manns sem stunda þar nám. Það er því mikilvægt að sinna þessari kennslu og 

gera allt sem hægt er til að ná til nemenda og auka hreyfingu þeirra 

(Guðbrandur JS, 2010, án bls).  
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5.1 Um skólastarfið 

Mikið hefur verið lagt upp með í sumum framhaldsskólum að veita þeim 

nemendum sem stunda íþróttir af kappi athygli. Sem dæmi hafa verið búnar til 

afreksbrautir innan skólanna þar sem nemendum er kleift að stunda sína íþrótt 

á skólatíma. Kafli í námsskránni um undanþágur til sérstakra námsgreina, 

próftöku og mætingaskyldu snýr allur að afreksfólki (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 80). Sá hópur sem þarf að huga að eru 

þeir sem stunda enga hreyfingu og hugsa lítið sem ekkert um heilsuna. Í þessu 

tilviki virðist áhersla skólayfirvalda hafa verið meiri á fyrrnefnda hópinn en 

hinn síðari. Auðvitað þurfa þeir sem stunda íþróttir af kappi og standa 

framalega í sinni grein að njóta skilnings skólayfirvalda vegna fjarvista sökum 

keppni eða æfinga. Mesta áherslan hefur verið að efla þann hóp enn frekar með 

því að koma æfingum inn í stundatöfluna. Það þyrfti að búa til stuðningshóp 

eða gera ákveðna áætlun fyrir þá nemendur sem standa höllum fæti hvað varðar 

hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl. Þeir nemendur eru aldrei að fara ganga inn í 

líkamsræktarstöð þar sem þeir þekkja engan eða kunna ekki á neitt. Þeir þurfa 

að vera búnir að fá þessa kennslu og stuðning í skólunum og auka sjálfstraustið 

sitt áður en þeir taka þetta stóra skref og vilja fara stunda líkamsrækt utan skóla 

því oftast hefur eina hreyfingin sem þessir nemendur fá eingöngu verið í 

skólanum.  

Í könnun sem Capacent gerði fyrir Menntamálaráðuneytið (2011b) kemur 

fram að þeir skólar sem ekki hafa aðgang að eigin íþróttahúsi eru með samning 

við líkamsræktarstöðvar um að þeirra nemendur stundi sína hreyfingu þar. Í 

þeim skólum þar sem þetta hefur verið gert hefur áhugi nemenda aukist 

töluvert og sumir skólar segja að áhuginn hafi aukist um helming. Í sömu 

könnun og hér að framan kemur líka fram að umræddir skólar töldu að með 

þessu móti hafi tekist betur að ná til þeirra nemenda sem virkilega þurfa á 

hreyfingu að halda og hafi bætt eða aukið ástundum þeirra nemenda sem 

annars ekki væru virkir í hefðbundnum íþróttatímum. Þetta bendir til að þegar 

nemandinn sjálfur getur ráðið og ákveðið sína hreyfingu og stundar hana á 

eigin forsendum er hægt að ná meiri árangri.  

Einnig kom fram að fjölbreytileiki á íþróttagreinum hefur aukist, sem er 

mjög gott og þá eru fleiri áfangar í boði með mismunandi áherslum. Með þessu 

áframhaldi er verið að gera fleirum kleift að stunda hreyfingu sem hver og einn 

hefur áhuga á og ná til stærri hóps nemenda. Einhverjir skólar eru með lausn 
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fyrir þá nemendur sem af einhverjum ástæðum geta ekki tekið þátt í almennum 

íþróttatímum. Þeir fá að stunda hreyfingu sem höfðar til þeirra undir 

handleiðslu íþróttakennara og þurfa ekki að framvísa vottorði til að sleppa við 

íþróttatíma. Þetta er mjög góð lausn fyrir þá nemendur og að mínu mati þyrfti 

þetta að vera í boði fyrir fleiri eða einhver útgáfa af þess háttar kennslu. Íslensk 

menntastefna er nám fyrir alla, það á bara alls ekkert alltaf við og það virðist 

sem búið sé að setja upp fyrirfram ákveðna kassa sem allir nemendur þurfa að 

passa inn í en þeir nemendur sem gera það ekki virðast hverfa burt úr námi því 

lítill stuðningur eða úrræði eru fyrir þá (Helgi Gíslason og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 43). 

Það sem betur mætti fara í íþróttakennslu að mati einhverra skólastjórnenda 

úr könnun Capacent (2011b) er að samræma meira íþróttakennslu á milli 

skólanna. Einnig eru margir skólar sem hafa ekki nægilega góða aðstöðu til 

íþróttaiðkunar, húsnæðið er orðið gamalt, tæki og búnaður ekki nægilega 

góður, lítill tími sem skólinn fær í íþróttahúsinu og fleira sem gerir skólanum 

erfitt fyrir að bjóða upp á fjölbreytt og skemmtilegt nám í íþróttum fyrir sem 

stærstan hóp nemenda sem þarf virkilega á hreyfingu og hvatningu að halda til 

að huga að heilsunni. Skólastjórnendur ættu að gera meira til þess að efla og 

halda í þær hefðir og venjur sem eru til staðar í skólanum eða bæjarfélaginu og 

nýta sér meðbyr ef vel gengur hjá íþróttafélaginu til þess að efla hreyfingu 

innan skólans. Ef skólastjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn skólans eru 

ekki fyrirmyndir og taka ekki þátt í þvi heilsueflandi umhverfi sem verið er að 

reyna byggja upp þá er mjög ólíklegt að nemendur nenni að taka þátt.  

Það getur verið erfitt fyrir nemendur sem hafa ekki gaman af íþróttum eða 

hafa lítið sjálfstraust í íþróttatímum að byrja í framhaldsskóla með nýjum 

nemendum og mjög líklega einhverjum sem þú þekkir ekki neitt. Þá þora þeir 

ekki út úr skelinni og sýna hvað í þeim býr. Mikilvægt er að gera íþróttatímana 

að hópefli, það þarf að virkja alla nemendur og gera hreyfinguna  áhugaverða. 

Nemendur fá að kynnast og hætta að vera feimnir við hvorn annan þá er 

auðveldara að fá það besta útúr hverjum og einum. Íþróttir yfir höfuð hafa alltaf 

snúist mikið um félagsskap, samvinnu, félagsfærni, virðingu og auðvitað 

einhverja keppni. Ef kennari nær að búa til hóp eða lið úr nemendum sínum þá 

er miklu auðveldara að fá alla með og hvatning fyrir þá sem eru lakari í 

íþróttum eða hafa lítinn áhuga.  
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Mannsskepnan er félagsvera og lifir á því að passa inn í hópinn og fá 

viðurkenningu frá öðrum í samfélaginu. Lífið og þá sérstaklega hjá unglingum 

gengur út á að eignast vini og vera hluti af góðum félagsskap.  

Á vef Skólahreystis sem er keppni sem hefur náð fótfestu í skólabrag 

grunnskólanna kemur fram að margir nemendur vilja reyna að komast í 

skólahreystisliðið, íþróttakennarar eru með prufur fyrir þá nemendur sem vilja 

komast í liðið, sér valáfangar eru í boði í sumum skólum sem heita Skólahreysti 

og allir nemendur skólans styðja við bakið á sínum keppendum (Skólahreysti, 

e.d., án bls). Samskonar keppni ætti að vera hægt að búa til í 

framhaldsskólunum alveg eins og Gettu Betur spurningakeppnina. Það ætti að 

vera eftirsóknarvert að reyna við inntökupróf í hreystislið skólans eins og í 

Gettu Betur liðið. Hluti af skólabrag hvers skóla er að hreysti og heilsa séu 

umlykjandi í skólanum. Kennarar og skólastjórnendur séu virkir þátttakendur 

í heilbrigðu líferni og hvetji nemendur sína til að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Hreystiskeppnir í framhaldsskólum gætu líka snúist um keppni milli nemenda 

og kennara, markmiðið væri að búa til þetta andrúmsloft sem á að einkenna 

heilsueflandi framhaldsskóla. Allir framhaldsskólar landsins eru hluti af 

verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli og þessir punktar gætu verið liður í 

því að efla það enn meira (Embætti landlæknis, 2017, án bls).  

5.2 Íþróttakennsla í dag  

Mín reynsla af íþróttakennslu bæði sem nemenda í framhalsskóla og einnig 

sem kennaranema í vettvangsnámi í tvo mismunandi framhaldsskóla þá virðist 

hún mjög einhæf. Það eru yfirleitt tveir verklegir tímar á viku og einn bóklegur 

að auki í grunnáföngunum á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þegar nám er skipulagt 

er venjan sú að önninni er skipt upp eftir vikum og í hverri viku er farið í 

ákveðinn þátt. Flestir þættirnir eru íþróttagreinar, síðan fylgir aðeins 

styrktarþjálfun og kannski örlítið þol. Þeir nemendur sem ekki geta tekið þátt 

að fullu eiga að gera eitthvað annað sem þeir geta gert sjálfir, en lítið er fylgst 

nánar með því. Einhverntímann á önninni er síðan farið í þrekpróf og þá var 

píptest yfirleitt fyrir valinu og síðan kannanir í armbeygjum, liðleika, 

kviðæfingum og hoppum. Ekkert val er fyrir nemendur og lítið reynt að gera 

til þess að höfða til mismunandi hópa. Kennslan er oft eins uppbyggð en aðeins 

útfærð eftir stærð hópanna. Lítil fjölbreytni er í kennsluháttum og námsefnið í 

bóklegu tímunum er mis áhugavert fyrir nemendur. Þetta er að minnsta kosti 
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mín upplifun bæði sem nemanda og kennaranema. Til þess að ná til fleiri 

nemenda og sérstaklega þeirra sem eiga á brattann að sækja í íþróttum og 

heilsueflingu þarf að gera einhverjar breytingar. Hvort sem það er með meira 

vali, meiri einstaklingsmiðun eða snjalltækjum. Ef við ætlum að sporna við 

þeirri þróun sem er að verða í samfélaginu varðandi offitu og aukna kyrrsetu 

þá þarf að breyta kennsluháttum allverulega til að ná til þeirra nemenda sem 

mest þurfa á leiðsögn og hreyfingu að halda.  

Það sem vakir fyrir höfundi varðandi heiti íþróttaáfanga í framhaldsskólum 

er að hvort hægt sé að höfða til fleiri nemenda með breyttum áfangaheitum. 

Það kom fram í könnun Capacent (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2011b, bls. 19) að í flestum framhaldsskólum heita áfangarnir ÍÞR og einhver 

tala. Fyrir þá sem ekki hafa áhuga á íþróttum gæti þetta verið fráhrindandi því 

þeir ímynda sér boltaíþróttir eða sérstakar íþróttagreinar sem þeir hafa lítinn 

áhuga á og að allt snúist um keppni. Ef áfangar og þá er sérstaklega verið að 

leggja áherslu á grunnáfangana sem allir nemendur þurfa að taka, hétu 

heilsuefling, lýðheilsa, heilsa og hreyfing eða eitthvað í þá áttina gæti sá hópur 

nemenda sem talað er um í þessu verkefni horft jákvæðari augum á hreyfingu 

sem þátt í bættri heilsu og betri líðan.  

Meirihluti þeirra íþróttaáfanga sem kenndir eru samkvæmt nýrri námsskrá 

og skipulagi til þriggja ára stúdentsprófs í framhaldsskólum landsins eru 

kenndir á fyrsta hæfnisþrepi. Það segir okkur það að faggreinin íþróttir, líkams- 

og heilsurækt er ekki metin til þess að nemendur geti bætt við sig neinni 

kunnáttu eða þekkingu á sviði íþrótta og hreyfingar. Því fyrsta hæfnisþrep er á 

mörkum grunn- og framhaldsskóla, námið á fyrsta hæfnisþrepi er mjög 

almennt og krefst engrar sérhæfingar (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 

2012, bls. 41).  

Stór þáttur í því að ná til fleiri nemenda í íþróttum og fá 

framhaldsskólanemendur til þess að átta sig betur á hversu mikilvæg hreyfing 

er fyrir heilsuna gæti verið að einstaklingsmiða námið meira (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011a, bls 32–33). Nemendur gætu keppt við sjálfan sig, búið 

til sínar eigin áætlanir, gert það sem þeim þykir gaman og eflt þannig sjálfa sig 

í íþróttum eða líkams og heilsurækt (Ómar Örn Magnússon, e.d., bls. 3 – 4). 

Það er góður möguleiki að einstaklingsvæða íþróttakennslu með snjalltækjum. 

Það eiga flest ungmenni í dag snjalltæki og ganga með þau á sér allan daginn.  

Námsmat í íþróttum er mjög mismunandi eftir skólum. Stærsti hlutinn af 

námsmati íþrótta er mæting. Síðan kemur virkni og áhugi og á eftir því kemur 
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þekking og leikni (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011b, bls. 17). Að 

vissu leyti er mjög gott að meta mætingu en oft á tíðum hefur það verið svo að 

nemendur mæta í íþróttir en taka lítinn þátt. Virkni, áhugi og viðhorf nemenda 

til samnemenda sinna og viðfangsefni tímans er það sem ætti að spila stórt 

hlutverk í námsmati. Það þarf líka að mæla árangur í líkamlegum greinum eins 

og þrekpróf, þolpróf, liðleikapróf og annað sem kennarinn leggur upp með til 

að fylgjast með framvindu æfinganna og að nemandi nái sínum markmiðum 

sem lagt var upp með. Ef við færum okkur yfir í námsmat og snjalltæki þá 

þyrftu nemendur einna helst að meta sig út frá þeim markmiðum sem þau sjálf 

hafa sett sér fyrir veturinn eða önnina. Ekki endilega að hafa próf sem 

kennarinn setur upp heldur má einhver ákveðinn kennslustund snemma á 

önninni fara í próf þar sem nemendur prófa sig sjálfir í því sem þeir ætla sér að 

bæta sig í yfir önnina og settu sér sem markmið. Síðan er gefin aftur álíka 

kennslustund mjög seint á önninni þar sem sömu próf og í upphafi annar eru 

framkvæmd og þannig mæla nemendur árangur sinn.  

Fall í íþróttum er ekki algengt meðal nemenda í framhaldsskólum. En ef 

það gerist er það yfirleitt vegna þess að nemendur hafa ekki mætt í tíma og 

skrópað sig þá út úr áfanganum (Ólafur H. Björnsson, munnleg heimild, 20. 

október 2017). Í bóklegum greinum er það svo að þó nemandi mæti í alla tíma 

en nær ekki settum kröfum áfangans í lokaprófum þá fellur nemandinn þrátt 

fyrir góða mætingu en annar bragur virðist vera á því með íþróttir. Námsmat í 

íþróttum þarf að vera vel úthugsað og sett fram á góðan hátt þannig það nái til 

allra nemenda. Þó ekki allir geri það sama yfir önnina þurfa að vera ákveðin 

viðmið sem kennarinn setur fyrir einkunum.  

5.3 Smáforrit í íþróttakennslu 

Í dag fer fram bókleg kennsla í íþróttum þar sem langflestir framhaldsskólar 

landsins kenna bókina Þjálfun, heilsa og vellíðan. Sú bók er full af almennum 

fróðleik um heilsu, hreyfingu, líkamsbeitingu, mataræði og ýmsar 

íþróttagreinar. Verkefni með bókinni eru að útbúa matardagbók, búa til 

tímaseðil eða æfingaáætlun og setja sér markmið. Þessum verkefnum skila 

nemendur samviskusamir á A4 stílabókarblaði eða rafrænu á skilasvæði 

kennara. Það sem liggur beinast fyrir með aukinni tækni og notkun snjallsíma 

væri að nemendur lærðu á smáforrit til þess að skila þessum verkefnum sem 

síðan væri hægt að nota í framhaldinu, annaðhvort áfram í kennslunni eða 
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nemendur gætu tileinkað sér notkun á smáforritunum og notað til þess að 

stunda heilbrigt líferni.  

Miðað við þau svör sem sem skólastjórnendur svöruðu í könnun Gallup 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011b, bls. 16) þá er ekki til fjölbreytt 

námsefni fyrir bóklega kennslu íþrótta í framhaldsskólum. Bókin sem er kennd 

er vissulega fín og inniheldur það sem námsskráin segir til um að eigi að kenna. 

En það þarf greinilega meira námsefni til að höfða til stærri hóps nemenda. Það 

vantar meira fræðsluefni með staðreyndum hvað nákvæmlega hreyfing gerir 

fyrir heilsuna, hvað gerist ef nemendur hreyfa sig ekki og hvaða afleiðingar 

það hefur. Þetta námsefni þarf líka að hafa forvarnargildi eins og kennsluefni 

fyrir vímuefni. Það er ekki hægt að segja hvað virkar best á alla nemendur því 

það er alltaf einstaklingsbundið en ef námsefnið er með staðreyndum sem 

stinga nemendur og hafa áhrif eða allavega fá þau til að hugsa sig aðeins um 

þá er tilgangnum náð að mínu mati og auðvitað að þau vilji síðan gera 

breytingar á sínu lífi til þess að komast hjá þessum staðreyndum. Það þyrfti að 

hvetja kennara meira að búa til námsefni og gefa það út. Ekki eingöngu að hver 

skóli láti útbúa smá hefti til að nota í kennslu til viðbótar við Þjálfun, heilsa og 

vellíðan heldur stærra hefti eða bók sem hægt er að deila með hinum 

framhaldsskólunum eða gefa út.  

Mikið framboð er af smáforritum til að hlaða niður í snjallsíma. Það eru til 

forrit sem gera allt sem ímyndunaraflinu dettur í hug (Meyers, J., 2011, án bls; 

Bebusinessed, e.d., án bls; Chowdhury, R., e.d., án bls). Notandi snjalltækja 

leitar að forritum í Appstore eða Playstore eftir því hvaða stýrikerfi er unnið 

eftir. Leitarorð er slegið inn og upp kemur hafsjór af smáforritum í þeim flokki 

sem notandi leitaði eftir. Annaðhvort getur notandi verið búin að afla sér 

upplýsinga á internetinu um einstök smáforrit eða fengið ráð frá öðrum sem 

hafa góða reynslu af ákveðnum forritum. Þegar leitað er eftir smáforriti sem á 

að hafa einhvern sérstakan eiginleika þarf að prófa sig aðeins áfram. Eins og 

hefur komið fram er til mikið magn af forritum í öllum flokkum að það er 

ekkert eitt sem hentar fyrir alla í heiminum, það er persónubundið eins og hvað 

annað. Gott er að vera gagnrýninn á þau forrit sem prófuð eru en líka opinn 

fyrir því að prófa nýtt og gefa smáforritunum tækifæri.  

Þegar nota á smáforrit í kennslu þá hefur komið fram í greinum og 

rannsóknum að smáforritin þurfa að vera ókeypis, einföld í notkun og hægt að 

nota bæði í iOS (Apple Inc) og Android (Google) stýrikerfum (Cummiskey, 

M., 2013, bls 2011). Til eru margir flokkar smáforrita sem eingöngu snúa að 
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kennslu. Ef skoðuð eru smáforrit til íþróttakennslu þá eru til forrit fyrir 

kennarann til að halda utanum upplýsingar frá bekknum, til að halda utanum 

mætingu, miðla upplýsingum til nemenda, matskvarðar fyrir verkefni, 

hraðamælar, tímatökuforrit, myndbandsforrit og svo miklu meira. Fyrir 

nemendur eru til smáforrit sem halda utanum æfingarnar, hugmyndir af 

æfingum, forrit til að klippa myndbönd, fyrir matardagbækur, fyrir 

markmiðasetningu og örugglega fyrir öll þau verkefni sem nemendur þurfa að 

skila.  

Komið hefur fram hjá fræðimönnum sem skrifað hafa um smáforrit í 

kennslu að kennarinn þarf að vera búinn að leggja smá vinnu í að finna það 

sem hentar fyrir þann hóp eða þann áfanga sem á að kenna. Það geta verið 

mismunandi áherslur sem kennarinn leitar að hverju sinni. Mikilvægast er að 

kennarinn finni sé forrit sem einföld eru í notkun og nemendur geta verið fljótir 

að tileinka sér. Ef notuð eru smáforrit í kennslu þá er líka gott fyrir kennarann 

að leggja línurnar fyrir nemendur sína hvernig er gott að leita að forritum og 

nota gagnrýna hugsun þannig nemendur geti nýtt sér þessi forrit áfram í sínu 

daglega lífi eða geti fundið sér smáforrit á öðrum sviðum sem gætu auðveldað 

þeim aðrar námsgreinar eða önnur verkefni sem þeir takast á því dagsdaglega 

(Cummiskey, M., 2013, bls 2011).  

Mikilvægt er fyrir kennara sem vill auka snjalltækninotkun í sínum áfanga 

að átta sig á því að það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið (Lambert, C., 2016, 

bls. 59). Gott er að nota smáforrit sem eru til og einnig þau forrit sem 

snjalltækin hafa upp á að bjóða sem ekki þarf að hlaða niður. Gott er að nota 

myndavélarnar í tækjunum til að taka myndir og taka upp myndbönd og leyfa 

nemendum að skila verkefnum á myndbandsformi. Snjalltæki þurfa ekki alltaf 

að vera af hinu illa og þau hafa upp á mikið að bjóða sem eykur við sköpun 

nemendanna ef kennarar eru ekki alltaf búnir að ramma inn hvernig eigi að 

skila verkefnum.  

Algengur möguleiki í smáforritum er deiling en þá er átt við að notandi 

getur deilt iðkun sinni á samfélagsmiðla. Algengt er að mynd birtist annaðhvort 

af korti þar sem sést hvaða leið viðkomandi fór eða mynd af tíma og hraða á 

æfingunni hjá viðkomandi. Þetta getur verið bæði til þess að einstaklingur fái 

viðurkenningu og klapp á bakið frá ákveðnum hóp og finnist hann tilheyra 

einhverju en einnig getur þetta verið ákveðin hvatning fyrir einstakling sem er 

að breyta til í sínu líferni til að halda áfram. Auðveldast væri að kenna þeim á 

nokkur smáforrit sem hægt er að nota áfram í daglegu lífi ekki eingönu í 
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skólanum. Það eru til smáforrit eins og Sportstracker og Endomondo sem halda 

utan um hreyfingu, annað forrit sem heitir MyFitnessPal sem hægt er að skrá 

inn næringu og mataræði og fengið inn ýmsar formúlur ef þú vilt léttast, 

þyngjast, borða meira af próteinum eða einhverju slíku. Aragrúi er til af 

forritum með æfingaáætlunum hvort sem það eru hlaup, lyftingar, jóga, zumba, 

teygjur eða hverju sem þú hefur áhuga á.  

5.4 Umræður um niðurstöður rannsókna 

Niðurstöður þessar fjögurra rannsókna eru samhljóma, notkun á 

heilsutengdum smáforritum hefur jákvæð áhrif á heilsutengda þætti hjá 

notendum. Notkunin eykur umfang hreyfingar og ,meðvitund fólks um 

heilbrigði og heilbrigðan lífstíl eykst. Fólk fylgist betur með og hefur betri 

upplýsingar um hvað það hreyfir sig mikið  og getur borið sig saman og keppt 

við aðra. Að auki virðist fólk hafa gaman af notkun slíkra smáforrita ef forritin 

virka vel og eru einföld í notkun. Síðan hefur þetta áhrif á og styrkir félagslíf 

fólks á þann veg að fólki finnst það tilheyra hópi og deilir sínum upplifunum 

með öðrum í hópnum. 

Í kafla 2. 1. 5. Í Aðalnámsskrá framhaldsskólanna um heilbrigði og velferð 

segir að börn og ungmenni eigi að geta tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir 

í tenglum við eigið heilbrigði. Í skólanum skal  leggja áherslu á fræðslu um 

hreyfingu og skapa öruggt umhverfi sem hvetur til hreyfingar. Miðað við þær 

rannsóknir sem skoðaðar voru þá á að vera mögulegt að nota snjalltæki og 

smáforrit til að ýta undir þennan þátt í námskránni. Fram kemur í rannsókn 

Melton og félaga árið 2015 að heilsutengd smáforrit eru notuð af fjölbreyttum 

hópi fólks, almenningi sem stundar heilsubótarhreyfingu á sínum eigin 

forsendum, fólki sem stundar íþróttir af kappi og tekur þátt í 

almenningskeppnum og einnig  atvinnuíþróttamenn sem vilja fylgjast með 

eigin iðkun og ástandi. Vegna þess hversu fjölbreyttur notendahópurinn er og 

hversu algeng notkun smáforrita er þá er stórt tækifæri fyrir íþróttakennara til 

þess að kenna nemendum sínum að nota heilsutengd smáforrit sem hægt er að 

nota áfram þegar út úr skólanum er komið, ekki eingöngu í íþróttatímum. Það 

sem er mikilvægast í kennslunni er að gera hana að heilsueflingu, gera 

nemendum grein fyrir afhverju það er gott að hreyfa sig og hvaða áhrif hreyfing 

hefur á heilsuna.  
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Hreyfing og heilsuefling ætti að vera sjálfsagður hluti af daglegu lífi allra. 

Heilsueflingin þarf að ná lengra en innan veggja skólanna. Með því að nota 

heilsutengd smáforrit í íþróttakennslu í framhaldsskóla er verið að kynna 

nemendur fyrir fjölbreyttari leiðum til að viðhalda heilbrigðum lífsstíl. Kennari 

þarf að kynna nemendur sína fyrir því forriti eða þeim forritum sem á að nota 

í kennsluna í upphafi annar. Kynna þá fyrir þeim verkefnum sem á að skila og 

leyfa þeim að hafa aðeins lausar hendur hvernig nemendur vilja skipuleggja 

nám sitt og setja sér markmið. Kennari sem kýs að nota snjalltæki í 

íþróttakennslu þarf að undirbúa sig vel alveg eins og aðrir kennarar sem nota 

aðrar kennsluaðferðir. Velja þarf forritin vel eða að kynna nemendum fyrir 

nokkrum forritum eða leiðum til þess að leita sér að smáforritum sem þeir vilja 

sjálfir nota í íþróttatímum yfir önnina. Hugmynd hvernig setja á upp 

íþróttaáfanga í framhaldsskóla þar sem notuð eru heilsutengd smáforrit í 

snjalltækjum kemur fram í viðauka verkefnisins þar sem búin var til 

áfangalýsing og kennsluáætlun með þá kennsluaðferð í huga.  

Til að nemendur nái meiri árangri gæti verið góð leið að þeir fái sjálfir að 

fylgjast með eigin ástundun og beri ábyrgð á sínu eigin námi. Þá eru nemendur 

tilbúnir til að leggja meira á sig og gera aðeins meira en síðast því þeir sjálfir 

settu sér markmiðin og fylgjast með sinni eigin framvindu. Þetta er auðvelt að 

gera með heilsutengdum smáforritum því þar geta nemendur séð hvað þeir fóru 

langt, hvert þeir fóru, á hvaða hraða var farið, hversu lengi þeir voru á leiðinni, 

hvaða þyngd var notuð eða annað sem smáforrit tengd heilsu bjóða upp á.  

Til þess að fræðsla um mikilvægi hreyfingar skili árangri þá þarf að 

breyting á heilsuhegðun nemenda að fylgja í kjölfarið. Eins og kom fram hjá 

Gowin og félögum (2015) þá völdu þátttakendur sér heilsutengd smáforrit sem 

breyttu heilsutengdri hegðun þeirra til hins betra. Það er stærsti parturinn í 

þessu öllu saman, það er enginn að ætlast til að nemendur setji heimsmet eða 

hlaupi maraþon heldur eingöngu átti sig á mikilvægi þess að vera við góða 

heilsu og hvað gott líkamlegt ástand auðveldi amstur daglegs lífs.  

Eins og kom fram hjá Lynch (2017)  eru langflest ungmenni í dag sem eiga 

snjallsíma og/eða snjalltæki og bera það á sér daglega. Notkunarmöguleikar 

snjalltækjanna eru óteljandi og sú þróun á eingöngu eftir að aukast. Þess vegna 

þurfa íþróttakennarar alveg eins og aðrir kennarar að tileinka sér þessa þróun 

og nýja námstækni. Það ætti að vera sjálfsagt að kenna nemendum að nota 

snjalltækin til góðs og sýna þeim fjölbreytta möguleika hvað varðar 
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heilsutengd smáforrit alveg eins og að bölva tækninni og þróun hennar alla 

daga. Kennarar verða að snúa þessari þróun sér í hag og þora að nota hana.  

Sá þáttur sem kom mjög sterkt fram í rannsókn Gowin og félaga (2015) var 

hvatning. Notendur sögðust fá mikla hvatningu við notkun heilsutengdra 

forrita. Hvatning og umbun er þáttur sem drífur manninn áfram í því sem hann 

er að gera. Svo þegar nemendur fá hvatningu bæði frá kennaranum sínum og 

einnig frá smáforritinu þá mætti segja að nemandinn sé að fá tvöfalda 

hvatningu sem gæti leitt af sé enn meiri árangur.  

Hér á eftir koma tvö svör frá þátttakendum úr rannsóknunum sem segja 

mikið um hvernig er hægt að ná til nemenda með smáforitum „Þetta hvatti mig 

áfram til að fá eins mörg stig og ég gæti, ég tók eftir að sumir reyndu að ná mér 

en þá bætti ég bara við, þetta er gaman og mjög hvetjandi.”, og annar sagði: 

„Eins og fólk veit þá er mikilvægt að fá umbun ef vel er gert, og þegar við 

fáum verðlaun þá viljum við meira, og gera aðeins meira í næsta skipti, ég held 

að þetta sé mjög hvetjandi.”  

Þarna er gefið til kynna að hægt er að nota heilsutengd smáforrit og 

snjalltæki í íþróttakennslu í framhaldsskólum. Búið er að sýna fram á í þeim 

fjórum rannsóknum sem rætt hefur verið um í niðurstöðukaflanum að 

kennsluaðferð eins og notkun snjalltækja getur haft jákvæð áhrif á 

heilsuhegðun nemenda og aukið áhuga þeirra á hreyfingu. Það kom fram í 

rannsókn Melton og félaga (2015) að notendur heilsutengdra smáforrita fá 

hvatningu með því að deila ástundun sinni til annara. Það er auðveldlega hægt 

að verða við þeirri bón þegar notuð eru snjalltæki í íþróttakennslu með því að 

búa til hópa á samfélagsmiðlum t.d. Facebook eða innan forritsins sem notað 

er. Hægt er að búa til sérstakan hóp fyrir nemendur og kennarann innan hvers 

áfanga þar sem nemendur deila æfingu dagsins, markmiðunum sínum eða öðru 

sem þeir hafa gert til þess að auðvelda þeim að halda áfram vegferð sinni að 

betri heilsu.  

Í grein Gowin og félaga frá árinu 2015 segja þeir þátttakendur sem settu sér 

markmið og notuðu heilsutengd smáforrit til þess að ná markmiðum sínum að 

þau hafi náðst. Mikilvægt er að nemendur fái að setja sér sín markmið sjálf og 

þá er meiri hvatning og löngun til þess að ná þeim og hægt að fá meira út úr 

nemandanum heldur en ef kennarinn er alltaf sá sem setur markmiðin og 

leiðina að þeim. Þetta er ein ástæðan fyrir því að íþróttakennarar ættu að íhuga 

að nota snjalltæki í kennslu.  
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Niðurstöður í rannsókn Melton og félaga (2015) sýndu að nemendur höfðu 

meiri trú á eigin getu, aukin félagslegan stuðning og styrk innan 

iðkendahópsins og allt var þetta vegna þess að þeim fannst gaman og nutu þess 

að nota heilsutengd smáforrit í íþróttakennslunni. Þetta rennir stoðum undir 

það að nota snjalltæki í íþróttakennslu ætti að vera viðurkennd kennsluaðferð.  

Hér á eftir kemur frásögn úr grein þar sem sagt verður frá því hvernig og 

afhverju menntaskóli í Manitoba í Kanada hefur tekið snjalltæki í notkun í 

íþróttakennslu og hvernig til hefur tekist.  

Frá árinu 2008 hafa 16 til 18 ára nemendur í menntaskólum í Manitoba í 

Kanada þurft að taka heilsueflingaráfanga (e. physical education/ health 

educadion) til að útskrifast (Lehman, 2017, án bls). Tvö meginmarkmið með 

kennslunni er að hvetja nemendur til að taka ábyrgð á eigin ástundun og að 

þeir tileinki sér heilbrigðan lífsstíl til framtíðar. Til þess að ná þessu fram hafa 

margir skólar í Manitoba valið að nemendur stundi þessa áfanga sjálfir í eigin 

tíma utan skóla en ekki í íþróttatímum í skólanum með kennara. Til að fá eigin 

tíma metna til útskriftar hafa nemendur þurft að stunda þessa líkamsrækt með 

meðal eða hárri ákefð (Lehman, 2017, án bls).  

Fram að þessu hafa nemendur skilað kennara blaði sem staðfestingu (e. log) 

að þeir hafi gert æfingarnar eins og ætlast er til með staðfestingu foreldra. Þetta 

getur verið ónákvæmt þ.e. sumir vanmeta eigin framlag og skrifa minna en gert 

var og aðrir ofmeta æfingarnar og skrifa meira (Lehman, 2017, án bls). En 

þessi aðferð byggist á mati hvers og eins, ekki mælingum. Til viðbótar skiluðu 

skýrslur nemenda sér ekki alltaf til kennara. Árið 2016 ákvað skólinn að bjóða 

þessum nemendum uppá nýja lausn varðandi heimatíma. Nemendur gátu 

fengið gegn greiðslu tryggingargjalds sem voru 30 dollarar, snjallúr sem þeir 

bera. Tækið mælir hreyfingu, hjartslátt, vegalengd, skrefafjölda, staðsetningu 

og fleiri atriði. Þetta þýðir að tækið skráir alla heimaæfingartíma hjá 

nemendum. Helstu markmið með  þessari breytingu voru  meiri nákvæmni í 

mælingum og framgangur ekki lengur mat hvers og eins (Lehman, 2017, án 

bls).  

Tækið mælir hreyfingu og  hjartslátt allan daginn svo ýmiss hreyfing sem 

nemandi hefði ekki skráð sem hreyfingu tekur tækið með. Samkvæmt athugun 

kennara þá getur munað um 10 hjartaslögum á mínútú á tækinu og mældum 

hjartslætti af kennara (Lehman, 2017, án bls). Nemendur mættu  síðan hjá 

kennara á tveggja vikna fresti til að lesa af tækjunum og fara yfir upplýsingar 

í gegnum snjallsíma og allt er þetta pappírslaus skráning sem hefur gjörbreytt 
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gagnasöfnun kennara og minnkað pappírsnotkun. Þessi tækni býður 

nemendum uppá að bera sig saman hvorn við annan, fylgjast með hvað aðrir 

eru búnir að gera (Lehman, 2017, án bls). Í upphafi höfðu allir nemendur 

aðgang að upplýsingum hvors annars. Til  að hvetja nemendur til að halda 

áfram hreyfingu og lifa heilbrigðum lífsstíl eftir útskrift, ákváð skólinn að 

nemendur gætu valið að halda tækjunum eftir  námið eða skilað tækjunum  og 

fengið tryggingargreiðsluna til baka. Allir nemendur ákváðu að halda 

tækjunum. Fram kom hjá kennara að ekki hvarlaði að honum að óska eftir að 

nemendur skiluðu tækjunum sem þeir voru búnir að nota í nokkra mánuði og 

orðnir vanir að skrá alla hreyfingu. “Við viljum að nemendur haldi áfram að 

stunda líkamsrækt og þetta hvetur þá áfram” (Lehman, 2017, án bls).  

Fram kom hjá nemendum að þetta fyrirkomulag hvetur þá áfram og einnig 

kom þeim á óvart hvað skráningin var nákvæm, t.d. rólegur dagur þar sem 

nemandi taldi sig vera latan, en samkvæmt mælingum var oft um að ræða 15 

til 20 mínútna hreyfingu þann daginn (Lehman, 2017, án bls).  

Það sem væri á lista fyrir íþróttakennara í framhaldsskóla á næstu árum væri 

að búa til heilsutengt smáforrit sem notast ætti í kennslu. Þar sem nemendur 

gætu stillt og sett upp forritið á sinn hátt. Það kom fram hjá Wang og félögum 

(2016) að ef smáforritið er sniðið að viðkomandi nemanda þá væri hægt að fá 

meiri hvatningu og í kjölfarið meiri árangur. Þessi hugmynd gæti verið næsta 

skref í tækniþróun og þróun betra kennsluefnis og kennsluaðferða í íþróttum í 

framhaldsskóla.  

Heilsutengd smáforrit virðast hafa jákvæð áhrif og eru hvetjandi og er full 

ástæða til þess að nota þá kennsluaðferð í íslenskum framhaldsskólum. Það 

sést vel á verkefninu sem fór fram í Manitoba í Kanada hér að framan hversu 

mikil áhrif þetta hafði og tókst vel til. Næsta skref fyrir íþróttakennara í 

framhaldsskólum væri að undirbúa tilraunaverkefni sem væri vel skilgreint og 

skipulagt. Kennari og nemendur tækju saman þátt í því að innleiða notkun 

heilsutengdra smáforrita fyrir snjalltæki í íþróttakennslu.  
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6. Lokaorð 

Það sem vakti fyrir höfundi með verkefni þessu var að skoða breytingar og 

þróun í íþróttakennslu síðustu tvo áratugina. Mikil tæknibylting hefur átt sér 

stað á þeim tíma með tilkomu internetsins, snjalltækja og það að vera tengdur 

allsstaðar hefur gjörbreytt bæði einkalífi og vinnu fólks. Skólakerfið hefur ekki 

farið varhluta af þessari breytingu þar sem á einfaldan og ódýran hátt má 

nálgast upplýsingar á ógnarhraða. Tölvunotkun hefur aukist í kennslu og 

námsháttum. Hefðbundin verkefnaskil á pappír, heimildaöflun, myndvinnsla 

og annað tengt námi er orðið rafrænt. Þessi þróun hefur breytt 

kennsluaðferðum nú þegar og á eflaust eftir að breytast meira. Þessar 

breytingar hafa ekki náð til íþróttakennslu sem að er með svipuðu móti og hefur 

verið í langan tíma. Nemendur mæta í íþróttatíma hjá kennara og taka þátt í því 

sem fyrir er lagt og síðan lýkur tímanum.  

Við vinnslu þessa verkefnis hefur höfundur farið í gegnum mikið af útgefnu 

efni, bæði íslensku og erlendu. Um er að ræða heilsutengt efni, áhrif hreyfingar 

á heilsu og áhrif offitu á heilsu svo eitthvað sé nefnt. Nokkur atriði er rétt að 

nefna hér í lokakaflanum sem vakti athygli höfundar. Ekki þarf mikla 

hreyfingu daglega til að þess að hafa jákvæð heilsufarsleg áhrif og aldrei er of 

seint að hefja heilsurækt. Höfundur saknar meiri fræðslu og áróðurs til 

almennings með auglýsiingum og öðru slíku til að mynda frá Embætti 

landlæknis hvað varðar aukna hreyfingu. Einnig vakti athygli hversu margar 

erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á áhrif hreyfingar á andlega heilsu og er 

orðið viðurkennt meðferðarúrræði við þunglyndi í heilbrigðiskerfum víða um 

heim. Þetta sýnir hversu brýnt er að yfirvöld vinni bregðist við breyttum 

lífsháttum á Vesturlöndum.  

Svo virðist sem börn séu ekki að ná þeirri hreyfingu sem mælt er með af 

Landlæknisembættinu, einnig dregur mjög úr hreyfingu barna með hækkuðum 

aldri sem að leiðir til aukinnar kyrrsetu. Þetta styrkti skoðun mína hversu 

mikilvægt það er að ná til fleiri nemenda og auka íþróttaiðkun meðal 

framhaldsskólanemenda. Grunnur að góðri heilsu er oft lagður í æsku en það 

minnkar líkur á áunnum lífsstílssjúkdómum og vinnur gegn offitu. Þó virðist 
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sem þyngdaraukning barna síðustu áratugina hafi náð hámarki og ekki hefur 

verið um merkjanlega þyngdaraukningu hjá börnum síðustu tuttugu ár.  

Við gagnaöflun um snjalltæki kom á óvart hversu langt margar þjóðir eru 

komnar í notkun snjalltækja við kennslu og þá sérstaklega í Bandaríkjunum. 

Mjög mikið kennsluefni er til á snjalltækjaformi og í mjög mörgum 

námsgreinum. En einnig eru uppi raddir um ógagnsemi snjalltækja við 

kennslu. Áhrif þeirra fyrir nemendur séu ofmetin.  

Niðurstaða verkefnisins er að mikið framboð er af heilsutengdum 

smáforritum sem búið er að prófa í íþróttakennslu erlendis og kemur fram í 

niðurstöðu- og umræðukafla að þær rannsóknir sem voru skoðaðar sýndu 

jákvæð áhrif og aukinn áhuga og hvatningu nemenda. Það er búið að leggja 

grunn af hugmyndum hvernig hægt er að nota snjalltæki og heilsutengd 

smáforrit og ekkert sem ætti að standa í veginum fyrir því að prufukeyra þessa 

kennsluaðferð hérlendis. Höfundur trúir því staðfastlega að með aukinni 

einstaklingsmiðun og notkun snjalltækja í íþróttakennslu sé hægt að ná til 

þeirra nemenda sem hafa lítinn áhuga á hreyfingu og heilsueflingu. 
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Viðauki 1 Hugmyndir af smáforritum til íþróttakennslu 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum mismunandi smáforritum sem eru 

til í dag. Um er að ræða algeng forrit sem notuð eru til almennrar hreyfingar 

svo sem mæla vegalengd, tíma og ákefð en einnig er gerð grein fyrir öðrum 

forritum sem hægt er að nota t.d. jóga, íhugun, ratleik, velja í hópa og fleira. 

Þau smáforrit sem ég valdi til að sýna eru úr mismunandi flokkum og eru bæði 

ætluð fyrir nemendur og kennara. Ég gerði það viljandi að hafa flokkana 

fjölbreytta og síðan getur hver og einn valið sér smáforrit úr hverjum flokki 

sem hentar þeim betur. Allar myndirnar sem koma fram í þessum viðauka eru 

skjáskot af smáforritunum frá aðgangi höfundar.  

Sports Tracker/Endomondo: Þessi tvö smáforrit eru mjög svipuð. 

Notandinn velur hvaða hreyfing er stunduð, það sem er í boði er t.d. hlaup, 

ganga, hjóla, fótbolti, badminton, körfubolti, klifur, crossfit fimleikar og margt 

fleira. Þegar búið er að velja tegund hreyfingar þá er ýtt á byrjunartakka, þá fer 

forritið að taka tímann. Forritið gefur einnig vegalengdina, hraðann sem 

viðkomandi er á og hvaða leið er farin. Síðan er dagbók haldin yfir þær æfingar 

sem hafa verið framkvæmdar.  
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MyFitnessPal: Er smáforrit til þess að skrifa niður matardagbók, eða halda 

utan um mataræði sitt. Notandi fyllir inn upplýsingar um hæð, þyngd og hvert 

markmið viðkomandi er við innskráningu. Forritið reiknar þá gróflega viðmið 

um hversu mikið þarf að borða til að þyngjast eða léttast eftir því hvað 

viðkomandi valdi. Þetta forrit er orðið mjög notandavænt fyrir íslenskan 

markað því þarna inni eru langflestar íslenskar matvörur, skammtastærðir, 

hitaeiningafjöldi og innihald næringarefna. Hægt er að fylla inn máltíðir, 

millimál, vatnsdrykkju, vítamín og fleira. Einnig er möguleiki að skrá 

hreyfingu dagsins, hversu löng hún er og af hvaða ákefð. Síðan geymir forritð 

það sem einstaklingur borðar og er reglulega að fylla inn í svo það þarf ekki 

alltaf að skrifa inn hvert atriði á hverjum degi heldur er hægt að velja og draga 

inn í reitina sem við á.  
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Step Counter: Er smáforrit sem telur skref sem viðkomandi gengur. Hægt er 

að setja sér viðmið um hversu mörg skref á að ganga daglega og forritið lætur 

vita hvernig gengur og hvort viðkomandi standi sig vel í átt að settu takmarki.  

 

                       

 

Yoga: Í þessu smáforriti eru jógaæfingar. Hægt er að nálgast æfingaáætlanir, 

myndir og myndbönd af framkvæmd æfinga.  

 

   

 

Meditate: Í þessu forriti er hægt að hugleiða og ná djúpri slökun. Hægt er að 

velja um kennara eða leiðbeinanda sem fer í gegnum hugleiðsluna með 
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viðkomandi. Einnig er hægt að velja hvort stór viðburður sé framundan sem sé 

stressvaldur og það þurfi að ná slökun fyrir það. Hugleiðslurnar eru stuttar 

einungis 5 mínútur í seinn og hentar því vel fyrir upptekið fólk eins og okkur í 

vestrænu ríkjunum sem lifum á ljóshraða.  

 

               

  

Accurate Heart Rate Monitor: Hægt er að fylgjast með hjartslætti í gegnum 

smáforrit. Fingur er settur við myndavélalinsuna og beðið í augnablik þangað 

til hjartslátturinn er sýndur á skjánum. Síðan er hægt að fylgjast með 

hjartslættinum eftir áreynslu, í hvíld, fyrri svefninn eða þegar viðkomandi 

vaknar. Auðvelt og þægilegt mælitæki til að fylgjast með hjartslætti.  
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TeamShake: Hægt er að nota smáforrit til að velja í lið og getur það verið 

skemmtileg tilbreyting frá því að kennarinn raði niður eða dragi spil eða miða 

þó tilgangurinn sé sá sami. Þetta smáforrit er eins og töfrahattur þar sem dregið 

er í lið eða hópa eftir þeim breytum sem settar eru inn eins og fjöldi nemenda 

í hverjum hóp, hversu margir hópar eru og hvaða nemendur eru á staðnum í 

hvert skipti.  

 

                        

 

Nutrition Facts: Til eru forrit með upplýsingum um matvöru og innihaldsefni, 

næringargildi og hitaeiningafjölda. Gott getur verið fyrir kennara að fletta upp 

ákveðinni tegund af mat ef nemendur eru að spurja um eitthvað ákveðið, ef 

nemendur eru með eitthvað í nesti sem gæti verið áhugavert að fá frekari 

upplýsingar um eða eingöngu til að uppýsa og kenna nemendum um 

mismunandi fæðutegundir og innihald þeirra.  
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Visual Anatomy: Það getur verið gaman að sýna nemendum skemmtilegar 

þrívíddarmyndir af líkamanum, hvort sem það eru líffæri eða bein. Þetta app 

er hægt að nota til að taka líkamann í sundur, fá sérstaka líkamsparta sem á að 

skoða betur og einnig fylgja upplýsingar með hverju líffæri, beini eða 

líkamshluta með.  

 

 

 

Turfhunt: Þetta smáforrit er íslenskur fjársjóðsleikur. Þessi leikur er mjög 

skemmtilegur. Forritið er staðsetningu snjalltækisins sem notað er svo hægt sé 

að fá upp kort af umhverfinu. Einhverjir leikir eru inni á forritinu sem hægt er 

að spila en einnig er hægt að búa sjálfur til leiki fyrir forritið ef t.d. verið er að 

vinna með ákveðið þema þá geta spurningarnar allar verið um það efni. 

Nemendur þurfa að hlaða niður forritinu og fá kóða frá kennaranum til að skrá 

sig inn á þann leik sem hefur verið búinn til. Búnar eru til vísbendingar til að 

leiða keppendur áfram á næstu þraut. Vísbendingarnar koma ekki upp nema 

keppendur hafi svarað spurningunni sem kemur upp á skjáinn rétt.  

Höfundur hefur sjálfur reynslu af þessu forriti, þegar hann var við nám á 

Laugarvatni og búinn var til ratleikur í forritinu í útivistaráfanga. Bekkurinn 

prófaði leikinn fyrst og síðan var hann lagður fyrir grunnskólann og notast var 

við útikennslusvæði sem grunnskólinn í Bláskógarbyggð er svo heppinn að búa 

að. Heppnaðist þetta vel og mun höfundur nota þetta forrit sjálfur þegar hann 

fer í kennslu.  



80 

         

 

  



81 

Viðauki 2 Áfangalýsing 

 

Í þessum kafla leggur höfundur fram útfærðar hugmyndir og áætlanir á 

breytingum á grunnáfanga í íþróttir, líkams- og heilsurækt í framhaldsskóla. 

Markmið höfundar er að leggja fram áfangalýsingu og kennsluáætlun sem 

byggir á þeim þáttum og hugmyndum sem höfundur hefur sett fram hér að 

ofan. Ná þarf með betri hætti til fleiri nemenda framhaldsskóla til hreyfingar 

og heilsueflingar og að nemendur tileinki sér heilbrigðan lífsstíl til frambúðar 

og séu færir til að taka ábyrgð á eigin heilsu hvað varðar hreyfingu og mataræði 

þegar útúr skólanum er komið. Þegar búin er til áfangalýsing og kennsluáætlun 

þá þarf að hafa ýmislegt í huga. Í Aðalnámsskrá framhaldsskólanna eru settar 

fram kröfur til náms sem skólarnir þurfa að framfylgja. Þar koma einnig fram 

sex grunnþættir menntunar sem þurfa að umlykja og fléttast inn í allt 

skólastarfið. Þeir þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Allir framhaldsskólar landsins eru orðnir 

hluti af verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli og þar eru einnig fjögur 

viðfangsefni sem þarf að hafa í huga við skipulagningu skólastarfsins og það 

er næring, hreyfing, geðrækt og lífsstíll. Það sést hér bersýnilega hvað það er 

mikilvægt að skipuleggja áætlanir í takt við þessar kröfur. Í þeirri 

áfangalýsingu og kennsluáætlun sem hér verður lögð fram verður einnig lögð 

áhersla á þessa þætti. Stærsta breytingin á áfanganum er að gert verður ráð fyrir 

notkun snjalltækja við kennslu áfangans og útskýrt og sýnt fram á hvernig 

höfundur telur og ætlar sér að ná þeim markmiðum í kennslunni. Með notkun 

snjalltækni er verið að leggja meiri áherslu á aukna einstaklingsmiðun og telur 

höfundur það vera góða leið til að ná til stærri nemendahóps. Með 

einstaklingsmiðun í þessum áfanga er verið að tala um að nemendur búa sjálfir 

til áætlanir fyrir önnina undir handleiðslu kennara. 

Hér að neðan kemur tillaga höfundar að áfangalýsingu fyrir grunnáfanga í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt sem ber nafnið Heilsuefling til framtíðar. 

  

Heilsuefling til framtíðar 

Námsgrein: Heilsa, lífsstíll, hreyfing 

Lýsing: Í þessum áfanga er leitast eftir að hvetja nemendur til að stunda 

heilbrigða lífshætti. Áherslan er á að nemendur finni sér hreyfingu við sitt 

hæfi sem er eins fjölbreytt og mögulegt er til þess að stuðla að betra 

líkamshreysti. Nemendur eiga að skipuleggja sína eigin þjálfun og setja sér 
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markmið. Kennari aðstoðar nemendur við að setja sér markmið við hæfi og 

veitir þeim fræðslu um hvernig best sé að skipuleggja æfingaráætlun.  

Þekkingarviðmið: Nemandi skal öðlast þekkingu á áhrifum hreyfingar á 

heilsu, mismunandi leiðum til að auka styrk, þol og liðleika og hvernig nota 

megi smáforrit til bættrar heilsu. 

Leikniviðmið: Nemandi skal öðlast leikni  til að auka þol, styrk og liðleika 

með mismunandi hætti sem hentar hverjum og einum, stunda hreyfingu sem 

færir nemandanum jákvæða upplifun og viðhorf til heilsueflingar og nota 

samvinnu til að stuðla að tillitssemi og hvatningu. 

Hæfniviðmið: Nemandi skal styrkja sjálfsmynd sína með hreyfingu til 

heilsueflingar, skilja gildi samvinnu, sýna öðrum virðingu og tillitssemi, 

taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem snúa að hreyfingu og heilsueflingu 

og kynna sér nánasta umhverfi til að viðhalda heilbrigðum lífsstíl.  

Námsmat: Námsmatið er í höndum kennara áfangans og á að taka tillit til 

reglna um námsmat sem kemur fram í skólanámsskrá.  
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Viðauki 3 Kennsluáætlun 

 

Hér að neðan kemur tillaga höfundar að kennsluáætlun fyrir grunnáfanga í 

íþróttum, líkams- og heilsurækt sem ber nafnið Heilsuefling til framtíðar. 

 

Kennari: Kara Rún Árnadóttir 

Áfangalýsing: Nemendur fræðast um mismunandi leiðir til að stunda 

heilbrigðan lífsstíl og öðlist skilning á áhrifum hreyfingar á heilsu, bæði 

líkamlega og andlega. Áhersla verður á að nemendur finni sér fjölbreyttar 

leiðir til að framfylgja þeim þáttum sem komu hér að framan. Farið verður 

yfir mikilvægi líkamsstyrks fyrir stoðkerfi líkamans og rétta líkamsbeitingu. 

Stuðlað skal að því að nemendur geti sjálfir ræktað líkama sinn sér til 

heilsubótar og ánægju.  

Kennslutilhögun: Áfanginn er eingöngu verklegur. Kenndur er verklegur 

tími tvisvar sinnum í viku í 80 mínútur í senn. Áfanginn er kenndur í formi 

valtíma, þá er í boði að æfa í þreksal eftir áætlun, í íþróttasal og fara í þær 

íþróttir sem nemendum dettur í hug, vera úti og fara í útihlaup, göngutúr eða 

hjólatúr eða notast við fótboltavöll/körfuboltavöll sem er úti í nágrenni 

skólans. Nemendur þurfa að mæta í íþróttafötum og íþróttaskóm (ekki er 

tekið til greina að vera í gallabuxum og bol en ætla að taka þátt).  

Nemendur læra í upphafi annar á smáforrit fyrir snjallsíma sem kennari 

hefur valið til notkunar fyrir áfangann. Fyrsta vikan fer í að kenna 

nemendum á forritið, búa til sínar eigin áætlanir og setja sér markmið fyrir 

önnina. Nemandinn notar snjalltæki í öllum verklegu tímunum. Í upphafi 

hvers tíma yfirfer nemandinn smáforritið og gerir klárt fyrir tímann það sem 

er á áætlun. Annaðhvort skráir nemandinn það sem gert er í tímanum eða 

forritið heldur sjálfkrafa utanum iðkun nemandans. Það fer eftir því hvaða 

forrit nemandinn er að nota. Á um það bil tveggja vikna fresti er farið yfir 

ástundun og hún borin saman við áætlun sem nemandi hefur gert. Nemendur 

setja sér sjálfir markmið í hverju þeir vilja bæta sig. Nemendur búa sér 

einnig til próf í upphafi annar og framkvæma. Í prófunum felst þau atriði 

sem nemandinn ætlar sér að bæta. Síðan verða prófin framkvæmd aftur í lok 

annarinnar og framfarir metnar.   

Markmið: Að nemendur þjálfist í því að setja sér markmið og búa til eigin 

æfingaáætlanir sem byggjast á því hvernig markmiðunum skuli náð. Með 

þessari aðferð læra nemendur að hugsa eingöngu um sjálfan sig en ekki bera 
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sig saman við aðra. Nemendur eru hvattir til að finna sér hreyfingu við sitt 

hæfi. Eftir áfangann eiga nemendur að hafa lært að bera ábyrgð á eigin heilsu 

og læra mismunandi leiðir til þess að viðhalda heilbrigðu líferni.  

Kennslugögn: Snjallsími, íþróttaföt og íþróttaskór.  

Mætingar: Ekki má fá fjarvist í fleiri en 6 tímum, þá er nemandi fallinn á 

mætingu. Skráð verður niður mæting í lok hvers tíma. Ef nemandi er ekki í 

íþróttafötum þá er ekki skráð mæting.  

Námsmat:  

Mæting: 25% 

Virkni/þáttaka í tímum og viðhorf: 50% 

Framfarir: 25% 

Annað: Tekið er tillit til allra persónulegra þarfa. Hægt er að hafa samband 

strax við kennarann í upphafi annar og fundin er lausn á málinu.  

Ekki er hægt að æfa annars staðar ef nemandi á kort í aðra líkamsrækt og fá 

það metið en það er ekkert mál að vinna eftir öðrum áætlunum í þessum 

tímum.  
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