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Útdráttur 

Hreyfing hefur lengi verið talin mikilvæg til að efla heilsu einstaklingsins og vinna að bættri 

líðan. Það viðhorf sem hann hefur til hreyfingarinnar er talið mikilvægt en það mótar 

hegðun og skapar jákvæða eða neikvæða skoðun á athöfnum, markmiðum eða þeirri 

seiglu sem þarf til að halda athöfninni áfram. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla á 

Íslandi skulu skólaíþróttir í grunnskólum hafa það að markmiði að efla líkamlega, andlega 

og félagslega vellíðan. Þá hafa rannsóknir sýnt að jákvætt viðhorf til hreyfingar hjá 

ungmennum auki líkur á að viðkomandi einstaklingur stundi reglubundna hreyfingu á 

fullorðinsárum. Ljóst er að það íþróttastarf sem unnið er innan veggja grunnskólans getur 

haft töluverð áhrif og hefur því verið bent á mikilvægi þess að leggja áherslu á að skapa 

jákvætt viðhorf til hreyfingar í skólaíþróttum. 

Markmið höfundar var að rannsaka viðhorf ungmenna í 8.-10 bekk grunnskóla á Íslandi 

til skólaíþrótta. Alls svöruðu foreldrar eða forráðamenn fyrir 671 ungmenni í 8-10. bekk. 

Niðurstöður sýna að almennt finnst ungmennum skólaíþróttir ekki vera sérstaklega 

skemmtilegar. Þá stuðla þær ekki að auknu sjálfstrausti né því að ungmennin taki upp 

heilbrigðan lífsstíl á fullorðinsárum. Talsverður hluti nemenda myndi ekki vilja hafa fleiri 

íþróttatíma og myndu kjósa að hætta. Þá er nokkuð stór hluti nemenda sem finnur fyrir 

kvíða í tengslum við skólaíþróttir og er það áhyggjuefni. 
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1  Inngangur  

Hreyfing hefur lengi verið talin mikilvægur þáttur heilsueflingar einstaklingsins en hún 

hefur verið skilgreind sem sú vinna beinagrindavöðvanna sem eykur orkunotkun umfram 

það sem gerist í hvíld (Lýðheilsustöð, 2008). Ljóst er að áhrif hreyfingar eru töluverð en 

með daglegri hreyfingu og réttu mataræði er hægt að stuðla að auknu þoli og fitutapi 

ásamt því að draga úr ýmsum lífstílstengdum áhættuþáttum 

(Peluso, Encandela, Hafler og Margolis, 2012). Þá er hreyfing einnig talin getað stuðlað að 

bættri líðan einstaklingsins og auknu sjálfsáliti (Biddle, Fox og Boutcher, 2000). 

Hreyfing er þó ekki það eina sem skilgreinir heilbrigði en aðalnámskrá grunnskóla 

skilgreinir heilbrigði sem bæði andlega, líkamlega og félagslega vellíðan. Allt skólastarf 

skal byggja á því að efla þessa þætti og stuðla að velferð nemenda. Hver nemandi á rétt á 

a.m.k. þremur kennslustundum í íþróttum í hverri viku en grunnskólum landsins ber skylda 

til að veita að lágmarki tvo íþróttatíma og einn sundtíma. Við íþróttakennslu í grunnskóla 

skal huga að jöfnum tækifærum nemenda til náms og gæta að einstaklingsbundnum þör-

fum þeirra. Mikilvægt er að allir nemendur nýti styrkleika sína til þess að byggja 

upp jákvæða sjálfsmynd en eitt mikilvægasta hlutverk skólaíþrótta er að stuðla að alhliða 

þroska hvers einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Börn eyða stórum hluta dagsins í skólanum og er því ljóst að það íþróttastarf sem þar 

er unnið gegnir mikilvægu hlutverki í mótun þeirra og á viðhorfi þeirra til hreyfingar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

upplifun nemenda hér á landi af íþróttastarfi í grunnskólum eru af skornum skammti en 

samkvæmt rannsókn Rúnars Vilhjálmssonar og Guðrúnar Kristjánsdóttur á rúmlega 3000 

grunnskólanemendum kemur þó fram að stúlkur virðast búa að 

neikvæðari upplifun en drengir (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003).  

 Grísk langtíma rannsókn á nemendum í 7. bekk grunnskóla sýndi að íþróttakennarinn 

gegni veigamiklu hlutverki í að skapa uppörvandi andrúmsloft í íþróttatímum en talið 

er mikilvægt að hann sendi jákvæð skilaboð til allra sinna nemenda þar sem áhersla er 

lögð á hrós fyrir þætti eins og heiðarleika og góðan liðsanda. Með því er hægt að stuðla 

að jákvæðri upplifun nemenda. (Digelidis, Papaioannou, Laparidis og Christodoulidis, 
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2003). Hvernig nemendur upplifa íþróttakennarann sinn er talið skýra að miklu leyti það 

viðhorf sem einstaklingurinn hefur til skólaíþrótta (Cardinal, Yan og Cardinal, 2013; 

Carlson, 1995; Kretschman, 2014). 

Þættir eins og sjálfstraust, sjálfsmynd og þau félagslegu tengsl 

sem einstaklingurinn myndar getur einnig haft áhrif á viðhorf (Carlson, 1995). Takmörkuð 

geta í íþróttum veldur því að nemendur upplifa vanmátt og einangrun í tímanum (Figley, 

1985, Carlson, 1995; Cardinal o.fl., 2013). Þá geta ytri þættir eins og hræðsla við að svitna, 

kyn þeirra og það hvort þeir stundi skipulagt íþróttastarf utan skóla eða ekki haft áhrif á 

viðhorf gagnvart hreyfingunni (Bibik o.fl., 2008; Kretschmann, 2014). Hæfni virðist skipta 

töluverðu máli þegar skipt er í hópa í íþróttatímum sem veldur því að nemendur þróa með 

sér neikvætt viðhorf gagnvart tímanum ef þeim finnst þeir ekki búa yfir nægilegri hæfni 

(Cardinal o.fl., 2013). 

Reynsla nemenda af skólaíþróttum hefur töluverð áhrif á sýn þeirra á íþróttaiðkun og 

getur jafnvel hindrað þá í að taka þátt. Er þetta sérstaklega algengt hjá stúlkum. Fyrri 

reynsla og upplifun nemenda af skólaíþróttum hefur áhrif á áhuga þeirra og viðhorf. Þá 

hafa þættir eins og leiði og neikvætt viðhorf jafningja s.s. stríðni og einelti töluverð áhrif á 

viðhorfið (Coakley og White, 1999). 

Samkvæmt Janusi Guðlaugssyni (2012) á sér stað á 

unglingsárum það miklar þroskabreytingar að afar mikilvægt er að skólinn sé sá 

vettvangur þar sem áhersla er lögð á eflingu heilsunnar. Íþróttakennsla á að snúast um að 

kenna einstaklingnum hvernig hægt sé að stuðla að bættri heilsu með virkni, þekkingu og 

viðhorfi sem hann tekur með sér yfir á fullorðinsár. Markmið höfundar er að leita eftir 

viðhorfi ungmenna í 8.-10 bekk grunnskóla á íslandi til skólaíþrótta og svara 

rannsóknarspurningunni: Hvert er viðhorf ungmenna í 8. – 10. bekk til skólaíþrótta? 

 Rannsóknin hefur hagnýtt gildi en niðurstöður hennar veita m.a. foreldrum, kennurum og 

skólastjórnendum upplýsingar um almennt viðhorf ungmenna til íþróttakennslu í 

grunnskólum á Íslandi. Rannsóknir hafa sýnt að með því að skapa jákvætt viðhorf til 

hreyfingar hjá ungmennum aukast líkurnar á því að viðkomandi einstaklingur stundi 

reglubundna hreyfingu á fullorðinsárum (Cardinal o.fl., 2013; Madonia, Cox og Zahl, 

2014). Getur það nýst í eflingu skólastarfs og varpað ljósi á hvort þær leiðbeiningar sem 

aðalnámskrá grunnskóla gefur varðandi íþróttakennslu í grunnskólum sé í samræmi við 
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það viðhorf sem nemendur hafa til kennslunnar. Þá þarf viðhorf bæði nemenda og 

starfsfólks skóla til skólaíþrótta að vera gott en skipulag kennslunnar og gæði geta haft 

áhrif þar á. Með aukinni fjölbreytni í kennslunni aukast einnig líkur á að nemendur fái 

verkefni við hæfi. Samkvæmt Rikard og Banvilled (2006) þykir mörgum nemendum 

hefðbundin líkamsrækt leiðinleg og þeir myndu frekar vilja fá hreyfinguna í gegnum leiki. 

Ef upplifun einstaklingsins af skólaíþróttum er ánægjuleg ásamt því að 

hreyfifærni hans eykst getur það stuðlað að því að hann taki upp heilbrigðan lífsstíl á 

fullorðinsárum (Elísabet Ólafsdóttir, 2010). 

Ritgerðinni er skiptí fjóra hluta þar sem byrjað er á inngangi og fræðilegu yfirliti. Þar á 

eftir verður greint frá þeirri aðferðarfræði sem var beitt og niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Að lokum má svo finna umræður og tillögur til úrbóta. 
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2 Hreyfing 

Regluleg hreyfing getur haft töluverð áhrif á það hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig 

og það sjálfstraust sem hann myndar en hreyfingin sem felst í íþróttaiðkuninni sjálfri og 

það að vera hluti af hóp skiptir mun meira máli heldur en færni einstaklingsins í 

hreyfingunni (Gruber, 1986). Samkvæmt Ahn og Fedewa (2010) hefur regluleg hreyfing 

jákvæð áhrif á andlega líðan með því að stuðla að bættri sjálfsmynd og draga úr 

einkennum kvíða og þunglyndis. Þá hefur verið sýnt fram á að þeir einstaklingar sem ekki 

stunda hreyfingu reglulega búa oftar að lakari sjálfsmynd en þeir sem það gera 

(Haugen, Säfvenborn og Ommundsen, 2011). Eftir því sem hreyfingin er meiri er talið 

líklegra að hún geti hjálpað unglingum varðandi tilfinningaþroska ásamt því að efla þætti 

eins og frumkvæði einstaklingsins og getuna við að sjá kosti sína og galla. 

Rannsókn Slutsky og Simpkins (2009) sýndi að eftir því sem einstaklingur eyðir meiri tíma 

við íþróttaiðkun og hann á í betri samskiptum við bæði liðsfélaga sína og þjálfara, eykst 

hreyfifærni hans til muna sem stuðlar að bættri sjálfsmynd. Með aukinni félagslegri hæfni 

eru unglingar taldir eiga auðveldara með að takast á við tilfinningar sínar ásamt þeim 

mikla líkamlega og andlega þroska sem á sér stað á unglingsárum (Dworkin, Jodi, Larson, 

Reed og Hansen, 2003). 

Lýðheilsustöð mælir með að börn og ungmenni hreyfi sig að lágmarki í um 

60 mínutur á dag en mikilvægt er að hreyfingin sé bæði miðlungserfið og erfið en 

miðlungserfið hreyfing krefst þrisvar til sex sinnum meiri orku en notuð er í hvíld. Þegar 

einstaklingurinn fer að svitna telst hreyfingin svo erfið (Lýðheilsustöð, 2008). Árið 2015 

var framkvæmd rannsókn á 266 nemendum í 10. bekk þar sem fram kom að um helmingur 

nemenda töldu sig hreyfa sig samkvæmt hreyfiráðleggingum Lýðheilsustöðvar. Þá sýndu 

niðurstöður einnig að drengir stunduðu meiri erfiða hreyfingu en stúlkur (Rögnvaldsdóttir 

o.fl., 2018). Ef horft er til þess að erfið hreyfing teljist til hreyfingar þar 

sem einstaklingurinn svitnar má draga þá ályktun að fleiri drengir stundi það sem kallað 

er skipulagt íþróttastarf en það er sú þjálfun sem miðar að því að styrkja líkama 

einstaklingsins meðan hreyfing er hluti af hans daglega lífi (WHO, e.d.). Hreyfingin er bæði 

reglubundin og keppnismiðuð þar sem einhverskonar leiðbeinandi eða þjálfari stýrir 

þjálfuninni (Duke, Huhman og Heitzler, 2003). Síðustu ár hefur orðið mikil aukning meðal 
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barna í skipulögðu íþróttastarfi og æfingum þeirra í því starfi farið fjölgandi (Viðar 

Halldórsson, 2014). Þátttaka í íþróttum telst vera mikilvæg forvörn en samkvæmt skýrslu 

sem Rannsókn og Greining gaf út árið 2002 eru börn sem stunda skipulagt íþróttastarf 

síður líklegri til að neyta áfengis eða annara vímuefna. Í skýrslunni kemur þó fram að eftir 

því sem börnin verða eldri og komast á unglingsár aukast líkurnar á brottfalli (Svandís Nína 

Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2002). 

 

2.1 Mikilvægi íþróttaiðkunar  

Ef horft er á íþróttir út frá hagfræðilegu sjónarhorni má segja að þegar nýjar íþróttagreinar 

hér á landi spretta fram eða íþróttaþátttaka tekur á sig aðra og fjölbreyttari mynd, er 

samfélagið að bregðast við þeim kröfum sem þegnar þess setja fram. Eftir því 

sem þátttaka í íþróttum er meiri, eykst efnahagslegt vægi þeirra í samfélaginu. Íþróttir 

gegna því mikilvægu hlutverki í samfélagi okkar og eru afar mikilvægar í uppbyggingu 

þess, við heilsueflingu og í markaðslegum tilgangi 

(Þórólfur Þórlindsson,Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson,Daði Lárusson 

og Drífa Pálín Geirs, 2015). Talið er að íþróttastarf gegni mun stærra hlutverki í því 

kyrrsetu samfélagi sem við lifum í nú en það gerði áður. Meira úrval af tölvuleikjum, 

sjónvarpsefni og annarri afþreyingu sem byggir á kyrrsetu er í boði og því gegnir 

íþróttastarfið mikilvægu heilsueflandi hlutverki. Í gegnum íþróttir eiga börn og ungmenni 

einnig í miklum félagslegum samskiptum og geta aukið við hæfni sína á því sviði (Rúnar 

Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindarsson, 1998). Hreyfing barna- og unglinga tengist að 

miklu leyti þátttöku þeirra í skólaíþróttum eða öðru íþróttastarfi en dregið hefur úr 

frjálsum leik barna á síðustu 30 árum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2015). Talið er að börn 

og ungmenni læri ýmis gildi í gegnum íþróttir sem geti fylgt þeim í gegnum lífið s.s. að 

bera virðingu fyrir öðrum og fylgja reglum (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 1994). Því getur hreyfing hvort sem hún er skipulögð íþróttaiðkun eða 

skólaíþróttir stuðlað að því að börn og ungmenni þrói með sér jákvæð gildi og taki þau 

með sér fram á fullorðinsár. Slíkt skilar sér einnig í betra samfélagi (Coakley og Pike, 2009). 
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 Í hvers kyns þjálfun er mikilvægt að hreyfingin henti getu iðkandans og færni en að 

öðrum kosti getur hún dregið úr áhuga þeirra til að hreyfa sig. (Lýðheilsustöð, 2008). Ljóst 

er að unglingsárin eru mikil mótunarár en kenningin um farsæla þroskaframvindu leit 

dagsins ljós á tíunda áratug 20. aldar og var sett fram af Richard M Lerner. Samkvæmt 

kenningunni geta öll ungmenni þroskast á farsælan hátt ef umhverfið tekur frekar mið 

af styrkleikum þeirra en veikleikum. Í því ferli er afar mikilvægt að hlúa bæði að líkamlegri 

og andlegri heilsu ungmennanna en samkvæmt kenningu Lerner hafa öll ungmenni ýmsa 

meðfædda eða áunna eiginleika sem þarf til að stuðla að farsælli þroskaframvindu. Geta 

það verið þættir eins og t.d. góð félagsfærni, sjálfstjórn eða hæfni í íþróttum. 

Þegar styrkleikar einstaklingsins og aðstæður í umhverfinu fara svo saman aukast líkur á 

farsælli þroskaframvindu en hún er talin m.a. geta minnkað líkur á að einstaklingurinn 

finni fyrir þunglyndi. Skólaíþróttir í grunnskólum geta því verið góður vettvangur til að 

stuðla að aukinni þroskaframvindu en hreyfing og íþróttir eru að 

mati Lerners góður vettvangur fyrir ungmenni til að byggja upp sína styrkleika (Lerner, 

2005).  

 

2.2 Viðhorf og viðhorfsmótun 

Til þess að hreyfing geti verið regluleg er mikilvægt að einstaklingurinn hafi jákvætt 

viðhorf gagnvart henni. Viðhorf hefur verið skilgreint sem sú merking sem 

einstaklingurinn setur í sitt félagslega og menningarlega umhverfi á sama tíma og viðhorf 

er afrakstur hins félagslega lífs (Op‘t Eynde, De Corte og Verschaffel, 2002). Viðhorf eru 

þær hugsanir og tilfinningar einstaklingsins gagnvart einhverju eða einhverjum en viðhorf 

hans kemur oft upp í hegðun. Viðhorf mótast út frá reynslu, fjölskyldu eða samfélaginu 

(Staniland, 2009). Viðhorf mótast af þeim aðstæðum sem einstaklingurinn er í hverju 

sinni, áhuga hans og af samskiptum við aðra. Ljóst er að það viðhorf sem ungmenni hafa 

til skólaíþrótta mótast að miklu leyti á því hvernig því umhverfi er háttað og í samskiptum 

við bæði kennara og samnemendur. 

Árið 1960 setti fræðimaðurinn Daniel Katz fram þá kenningu að viðhorf hefði fjórar 

megin víddir en mismunandi áhrif væru út frá hverri vídd. Katz nefndi fyrstu víddina 

Þekkingu en í henni fengi einstaklingurinn ákveðið skipulag á heiminn sem gerði það að 
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verkum að hann skildi hann betur. Kæmi sá skilningur út frá þeirri þekkingu og þeim 

viðhorfum sem hann hefði til ýmissa atriða. Vídd númer tvö nefndi Katz Nytsemi en í henni 

gæti einstaklingurinn dregið úr líkum á neikvæðum útkomum vegna þeirra viðhorfa sem 

hann hefði. Má því færa rök fyrir því að einstaklingur með jákvætt viðhorf gagnvart 

skólaíþróttum auki líkur sínar á jákvæðari upplifun. 

Katz nefndi þriðju víddina Sjálfsvörn en þá verndar einstaklingurinn sitt sjálf með því 

að færa óöryggi sitt yfir á aðra ef honum finnst honum vera ógnað. Gildistjáning er fjórða 

víddin en í henni getur einstaklingurinn styrkt skynjun sína á sér sjálfum og því sem hann 

stendur fyrir. Það gerir hann með því að sýna hvaða viðhorf hann telur mikilvæg (Katz, 

1960).  

Sheeran o.fl., ( 2016) benti á að ýmis gildi og venjur í samfélaginu geta einnig haft áhrif 

á viðhorf en samkvæmt Schwarts (1994) tengjast gildi einstaklingsins viðhorfi hanns á 

þann hátt að þau eru sú skoðun hans að ákveðin hegðun sé jákvæð. Gildi einstaklingsins 

þróast í gegnum ýmis konar samskipti sem hann á við aðra en gildin hvetja hann til 

aðgerða í daglegu lífi og útskýra hegðun hans.  

Félagslegar aðstæður nemenda geta einnig haft áhrif á viðhorf til skólaíþrótta en 

Izydorczyk (2015) benti á að ýmsir félagslegir, sálrænir og menningarlegir þættir geta haft 

áhrif á upplifun hvers og eins. Slíkt getur skapað jákvætt eða neikvætt viðhorf á 

athöfninni, þeim markmiðum sem viðkomandi hefur sett sér eða þeirri þrautseigju sem 

þarf til að halda áfram (Rikard og Banville, 2006). Neikvætt viðhorf getur skapast vegna 

þess að einstaklingurinn finnur fyrir aukinni pressu (Izydorczyk, 2015). Má því draga þá 

ályktun að ef einstaklingur finnur fyrir vanlíðan í tengslum við hreyfingu, eða upplifir of 

miklar kröfur gerðar til sín er hætta á því að neikvætt viðhorf í garð hennar myndist. 

Einstaklingur myndar ákveðna hugsjón en ákveðin grunngildi hans hafa áhrif á það 

hvort hann breyti viðhorfi sínu eða viðhaldi því (Rikard og Banville, 2006; Myers, Abell og 

Sani, 2014; Smith, Bruner, & White, 1956). Slík skoðun og hugsjón getur haft áhrif á 

hvernig viðkomandi lítur á hreyfingu en Holahan, Holahan og Chen (2017) töldu að það 

viðhorf sem einstaklingurinn hefur til ýmis konar hegðunar varðandi heilsu geti í raun haft 

áhrif á heilsu viðkomandi. Viðhorf einstaklingsins til heilsueflandi hegðunar er talinn vera 

grunnur að heilsueflandi lífsstíl og því er afar mikilvægt að skapa jákvætt viðhorf gagnvart 

hreyfingunni (Biddle og Mutrie, 2008). Bresk rannsókn sem birt var árið 1999 á viðhorfum 
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ungmenna til hreyfingar sýndi fram á að stúlkur áttu erfiðara með að upplifa sig 

samkeppnishæfar, fannst þær ekki metnar að verðleikum sem hafði þá neikvæð áhrif á 

upplifun þeirra af hreyfingu (Coakley og White, 1999). Þá kom jafnframt fram að það 

viðhorf sem þessir einstaklingar höfðu til íþróttaiðkunar var byggt á eftirfarandi þáttum:  

 

Ø Áhyggjur varðandi framtíðina og að fullorðnast.  

Ø Áhyggjur yfir að vera ekki samkeppnishæf  

Ø Hömlur er varða fjárhag, foreldra og samskipti við hitt kynið  

Ø Stuðningur frá foreldrum, ættingjum og/eða jafnöldrum  

Ø Reynsla af skólaíþróttum og skólaleikfimi  

 

2.3 Skólaíþróttir í grunnskólum 

Ásamt því að móta viðhorf einstaklingsins til hreyfingar hefur reynsla nemenda einnig 

áhrif á það hvernig þau horfa til skólastarfsins. Groves og Welsh (2010) skoðuðu reynslu 

nemenda af skólasamfélaginu með það að markmiði að finna út árangursríkar aðferðir til 

náms. Samkvæmt þeim hafa nemendur ýmsar hugmyndir er varða skólastarfið sem hægt 

er að nýta til að bæta námsárangur þeirra. Viðhorf þeirra sé afar mikilvægt fyrir þróun 

menntunar. Mikilvægt er fyrir þróun alls skólastarfs að mið sé tekið af upplifun nemenda 

af starfinu og kennsluháttum þess. (Hiebert, Gallimore og Stigler, 2002) Með því að taka 

mark á viðhorfi nemenda er hægt að bæta kennslu og skapa umhverfi sem miðar að 

félagslegum þörfum nemenda (Eraslan, 2015).  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi frá árinu 2013 samanstendur heilbrigði 

af andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Allt skólastarf skal byggja á því að efla þessa 

þætti og stuðla að velferð nemenda sinna. Börn eyða stórum hluta dagsins í grunnskólum 

landsins og þykir því ljóst að það íþróttastarf sem þar er unnið gegnir mikilvægu hlutverki 

er varðar heilbrigði einstaklingsins og mótun hans á viðhorfi til hreyfingar. Áhersla 

skólaíþrótta skal því snúa að heilsueflingu og forvörnum meðal barna- og ungmenna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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 Ljóst er að íþróttastarf í grunnskólum getur gegnt veigamiklu hlutverki á mótunarárum 

barna og ungmenna en talið er mikilvægt að íþróttakennsla í skólum skapi þekkingu á 

meðal ungmenna á reglubundinni hreyfingu sem þau taka svo með sér á fullorðinsár 

(Tannehill, Romar og O’Sullivan, 1994). Hafa rannsóknir sýnt að hreyfing getur haft 

jákvæð áhrif á námsárangur einstaklings, svefn og matarvenjur (Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Unglingsárin einkennast af miklum 

breytingum á líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska og því er mikilvægt að 

skólaíþróttir í grunnskólum leggi grunn að reglulegri líkamsrækt. (Tannehill o.fl., 1994). 

Mikilvægt er að íþróttakennslan taki tillit til bæði þarfa og áhuga nemenda og áhersla sé 

lögð á að efla sjálfstraust einstaklingsins (Tannehill og Zakrajsek, 1993). Árið 2006 lagði 

Menntamálaráðuneytið áherslu á að grunnskólar myndu leiða ákveðna þróun sem nefnd 

var „Heilsueflandi grunnskóli“. Sú þróun átti að innihalda aukna fræðslu til barna og 

unglinga um mikilvægi heilbrigðs lífsstíls (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006). 

Í aðalnámskrá grunnskóla árið 2011 var heilbrigði og velferð ungmenna í fyrsta skipti 

nefnd sem einn af grunnþáttum menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Áhersla var á að skapa jákvætt viðhorf til hreyfingar og auka þar með líkur á að 

börn og ungmenni leggi stund á reglubundna hreyfingu á fullorðinsárum (Lýðheilsustöð, 

2008). 

Þegar kemur að fyrirmyndum eru foreldrar oft á tíðum þær mikilvægustu í lífi barna og 

ungmenna. Því er áríðandi að þeir sýni gott fordæmi ætli þeir sér að stuðla að heilbrigðum 

lífsstíl barna sinna en það geta þeir gert með því að stunda reglubundna hreyfingu. 

Foreldrar barna og ungmenna bera mikla ábyrgð á því að börnin tileinki sér heilbrigðan 

lífsstíl (Kalakanis, Goldfield, Paluch og Epsten, 2001). Kennarar gegna þó einnig 

veigamiklu uppeldis hlutverki í íþróttakennslu barna og unglinga en talið er að hann geti 

haft mikil áhrif á þann áhuga sem nemendur hafa á hreyfingunni. Figley (1985) reyndi að 

skilgreina þá námsþætti sem hvöttu til áhuga eða drógu úr honum en niðurstöður sýndu 

fram á að námsefnið og ekki síst kennarinn höfðu mestu áhrifin. (Kretschmann, 

2014). Luke og Sinclair voru á sama máli varðandi mikilvægi kennarans en þar kom fram 

að kennarar gætu haft töluverð áhrif á þætti sem svo hafa áhrif á 

viðhorf nemenda s.s. námsefni, bekkjarandann, kennsluaðferðir, eigin hegðun og 

sjálfsmynd nemenda. Þeir geta haft töluverð áhrif á það viðhorf sem nemendur hafa til 
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íþróttakennslu (Luke og Sinclair, 1991). Því er afar mikilvægt að kennarar séu fyrirmyndir 

og reyni eftir fremsta megni að láta iðkandanum líða vel og skapi umhverfi þar sem hann 

er ekki hræddur við að mistakast. Í hvers kyns íþróttastarfi er það hlutverk leiðbeinandans 

aðefla félagsþroska nemenda (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). Samkvæmt Tannehill eru 

íþróttakennarar líklegir til að leggja of mikla áherslu á keppni í íþróttatímanum en slíkt 

getur valdið neikvæðri upplifun hjá nemendum og aukna streitu (Tannehill o.fl., 1994). Þá 

leggja nemendur mikið upp úr að tilheyra hópnum og því er mikilvægt að kennarinn leggi 

áherslu á virðingu í samskiptum og aðra þætti sem stuðlar að minni samkeppni á milli 

nemenda (Tannehill o.fl., 1994). Í rannsókn Baker, Cote og Hawes (2000) kemur fram að 

iðkendur eru líklegri til að finna fyrir kvíðaeinkennum ef viðhorf til þjálfarans er neikvætt. 

Því væri afar mikilvægt fyrir jákvæða upplifun iðkandans af hreyfingunni að 

þjálfarinn leggi sig fram um að skapa jákvætt andrúmsloft á æfingum. 

Áherslu skal leggja á heilbrigði og velferð barnsins en í því felst m.a. að lagt sé áhersla 

á bæði hreyfingu og næringu sem og hvíld og jákvæða sjálfsmynd (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um íþróttakennslu 

í grunnskólum en þar kemur fram að hún gegni veigamiklu hlutverki í heilsuuppeldi barna- 

og ungmenna. Með kennslunni sé hægt að ná líkamlegum, andlegum og félagslegum 

markmiðum en mikilvægt er að stuðla að gleði sem skapast með reglubundinni hreyfingu. 

Þá er þess jafnframt getið hversu mikilvægt er að stuðla að fræðslu um hreyfingu og skapa 

umhverfi sem er hvetjandi fyrir alla nemendur til að hreyfa sig. Í skólaíþróttum skal vera 

fræðsla um mikilvægi þess að stunda reglubundna heilsurækt og nemendum hjálpað 

aðöðlast hæfni í að taka ábyrgð á eigin heilsu. Þá er sérstök námskrá gefin út af Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu varðandi skólaíþróttir en í henni kemur fram að efla 

skuli alhliða þroska nemandans sem skiptist í: skyn-og hreyfiþroska, líkams- og 

fagurþroska, vitsmunaþroska og félags-tilfinninga- og siðgæðisþroska. Svo það sé hægt 

er mikilvægt að hver og einn nemandi fái einstaklingsmiðaða kennslu ásamt því að líða 

vel í íþróttatímanum og upplifi sig öruggan. Hægt sé að stuðla að vellíðan nemenda með 

því að taka tillit til þarfa hvers og eins nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Árið 2008 var tilraunaverkefni á vegum Varmárskóla og Eldingar sem hafði það að 

markmiði að koma til móts við þá nemendur sem ekki voru að finna sig í þeirri 
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íþróttakennslu sem var til staðar. Þessum einstaklingum sem voru í 7.-10. bekk grunnskóla 

var boðið að fara í líkamsræktarsal í stað hefðbundinnar íþróttakennslu og vera þar undir 

handleiðslu íþróttakennara. Það sem vakti eftirtekt var að fleiri nemendur þáðu boðið 

eftir því sem leið á veturinn og enginn hætti þátttöku. Nemendur bættu bæði þol og styrk, 

mættu vel ásamt því að stunda meiri hreyfingu utan skóla en þeir höfðu gert áður. Þá leið 

þeim betur í þessu fyrirkomulagi en þeim hafði liðið áður í íþróttakennslu (Elísabet 

Ólafsdóttir, 2010). 

 

2.4 Áhrif hreyfingar á andlega líðan 

Andleg líðan er skilgreind af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem það vellíðunarástand 

einstaklingsins þar sem hann getur höndlað daglegt álag og skilur möguleika sína (WHO, 

e.d.). Þá leggur hann sitt af mörkum til samfélagsins og getur náð árangri (Heather, 2014). 

Andleg heilsa er af flestum talin ekki síður mikilvæg en líkamleg en góð andleg heilsa felur 

m.a. í sér getuna til að takast á við hindranir daglegs lífs. Mikilvægt er að hlúa vel að 

andlegri heilsu en að öðrum kosti getur hún haft neikvæð áhrif á þroska, nám, sambönd 

og líkamlega heilsu (National Association of School Psychologists, 2017). Sjálfstraust eða 

sjálfsmat einstaklingsins er nátengt andlegri líðan þar sem það felur í sér það viðhorf sem 

einstaklingurinn hefur til síns sjálfs. (Heilsuvera, 2017). Gott sjálfsálit eða sjálfsmat er 

mikilvægt fyrir einstaklinginn til að geta átt heilbrigt og hamingjuríkt líf þar sem gott 

sjálfsálit eykur líkurnar á vellíðan (Twenge og Campell, 2001). 

Með aukinni hreyfingu eykst blóðstreymi til heila og þá berast boðefni eins og en-

dorfín, noradrenalín og serótónín um líkamann. Súrefnisflæði um líkamann eykst og 

blóðþrýstingur og hjartsláttur hækkar (Weinberg, 2007). Þá sýndi rannsókn Zschucke, 

Gaudlitz og Ströhle (2013) fram á að regluleg hreyfing og þá sérstaklega hreyfing sem telst 

til þolþjálfunar minnkar einkenni tengdri andlegri vanlíðan s.s. kvíða og þunglyndi. 

Holstein, Ito og Due (1990) rannsökuðu ungmenni á aldrinum 11-15 ára og komust að 

því að ákveðið samband væri á milli hreyfingar og sálfræðilegra þátta hjá ungmennunum. 

Kom þar fram að eftir því sem ungmennin sýndu meiri ákefð í hreyfingunni því meiri væri 

lífsánægja þeirra. Ásamt því voru þau í betri samskiptum við foreldra og vini og 
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sýndu sterkari tengsl við jafningjahópinn. Félagslegur styrkur er talinn aukast með re-

glubundinni hreyfingu (Zschucke ofl., 2013). 

Gerðar hafa verið rannsóknir hér á landi á kvíða og þunglyndi meðal ungmenna og sýna 

niðurstöður fram á aukningu á síðustu árum eða allt frá árinu 2000. Niðurstöður frá 2016 

sýna að hlutfall bæði stráka og stelpna sem telja andlega heilsu sína góða fer lækkandi 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Samkvæmt Drewett (2007) byggist sjálfsálit 

einstaklingsins á því hvernig hann metur sjálfan sig út frá þeim eiginleikum sem hann telur 

að séu mikilvægir varðandi hvernig aðrir sjá hann. Lágt sjálfsálit er þá talið auka líkurnar 

á streitu og einmannaleika. Mikilvægt er að sjálfsálit einstaklingsins sé jákvætt en það er 

talið hafa áhrif á val einstaklingsins og þá stefnu sem hann setur sér í lífinu (Branden, 

2003). Gera má ráð fyrir að um 25% ungmenna á aldrinum 13-18 ára greinist með kvíða-

röskun en einkenni sem koma fram eru s.s. reiði, grátur og uppnám. Ein algengasta 

tegundin af kvíða sem ungmenni glíma við er félagskvíði en þá er kvíði sem t.d. veldur því 

að einstaklingurinn fari ekki í ákveðnar aðstæður eða geri ákveðna hluti (Heilsuvera, 

2018).  

Í bæklingi Landlæknisembættisins kemur fram að algengt sé að börn í grunnskólum á 

íslandi finni fyrir vanlíðan í tengslum við skólaíþróttir. Slæm sjálfsmynd, vöntun á félags-

færni eða takmörkuð hreyfifærni eru algengar ástæður og þá er einelti og önnur 

agavandamál sem stuðla að vanlíðan annara nemenda í skólaíþróttum 

áhyggjuefni (Elísabet Ólafsdóttir, 2010). Einelti hefur verið skilgreind sem sú hegðun þar 

sem einstaklingur eða hópur beitir annan einstakling síendurteknu líkamlegu eða andlegu 

ofbeldi. Í slíkri hegðun er valdaójafnvægi til staðar en þolandinn á oft á tíðum erfitt með 

að koma í veg fyrir ofbeldið (Byrne, 1994). Þessi ofbeldishegðun á sér oft stað þegar 

kennarar eða leiðbeinendur eru víðs fjarri en í skólastarfi geta það verið rými eins 

og salerni eða búningsklefar (Tatum, 1993). Í slíkum rýmum getur verið erfiðara fyrir 

kennara eða leiðbeinendur barnanna að fylgjast með en í íþróttasal eða skólastofum. Þá 

geta sturtuferðir í tengslum við íþróttatíma verið erfiðar og þolendur upplifa sig oft 

berskjaldaða. Getur það verið sérstaklega viðkvæmt á 

 kynþroskaskeiði unglingsáranna (Hazler, 1996). Mikilvægt er að íþróttakennarinn taki 

sérstaklega tillit til þessa hóps en með því t.d. að hrósa þeim nemendum sem þurfa einna 

mest á því að halda, stuðlar hann að framförum og vellíðan nemenda sinna. Ekki sé ráð 
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að veita undanþágu við þátttöku í íþróttakennslunni þar sem það stuðli ekki að aukinni 

trú á eigin getu. Þá er einnig talið mikilvægt að bæta samskiptahæfni nemenda til að draga 

úr vandanum og takmarka vanlíðan þolenda. Telur landlæknisembættið að gott samstarf 

milli kennara, starfsfólk skólans og við þá sem standa barninu næst s.s. foreldra sé 

lykilatriði (Elísabet Ólafsdóttir, 2010). 

Megináhersla skólaíþrótta er að stuðla að heilsuuppeldi og heilsueflingu meðal barna 

og unglinga. Einstaklingurinn lærir að hlúa að eigin heilbrigði og því sé mikilvægt að börn 

og ungmenni öðlist kunnáttu og ákveðna grunnþekkingu tengda hreyfingu. Leiða má að 

því líkum að þeir einstaklingar sem hafa ekki áhuga á skólaíþróttum og stunda ekki 

skipulagt íþróttastarf utan skóla séu þeir einstaklingar sem þurfa mest á því að halda. Þar 

gegna ráðamenn, skólastjórnendur og kennarar veigamiklu hlutverki en mikilvægt er að 

þeir skapi vettvang þar sem stuðlað sé að heilbrigði og heilsueflingu hvers einstaklings. 

Mikilvægt er að skólastarf sé skipulagt með þörf nemenda að leiðarljósi (Janus 

Guðlaugsson, 2012). Ljóst er að mikilvægt er fyrir einstaklinginn að hann skapi með sér 

jákvætt viðhorf gagnvart hreyfingunni strax í æsku svo líkur aukist á að hann þrói með sér 

heilbrigðan lífsstíl. Mikilvægt er að taka tillit til allra nemenda og þurfa skólastjórnendur, 

íþróttakennarar og leiðbeinendur að vera óhræddir við að breyta kennsluaðferðum og 

áherslum sínum ef þörf er á.  
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf ungmenna í 8.-10. bekk til skólaíþrótta í 

grunnskólum. Þá var leitast við að kanna hvort munur væri á viðhorfi eftir 

lýðfræðibreytum. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: „Hvert er viðhorf 

ungmenna í 8. – 10. bekk til skólaíþrótta? 

 

3.1  Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru foreldrar nemenda í 8.-10. bekk á íslandi. Eins og sjá 

má í töflu 1 tóku alls 671 foreldrar þátt í könnuninni og var kynjahlutfall barna þeirra 

nokkuð jafnt eða 350 stúlkur og 313 strákar. Fjórir foreldrar eða forráðamenn áttu börn 

sem skilgreindu sig ekki eftir kyni. Lægsta svörun var meðal foreldra/forráðamanna barna 

sem voru í 9. bekk en meirihluti áttu börn í 8. eða 10. bekk.  

 

Tafla 1 - Kyn ungmenna og bekkur 

 

Kyn 8. bekk 9. bekk 10. bekk Samtals 

Strákur 111 84 118 313 

Stelpa 136 110 104 350 

Annað 0 2 2 4 

Samtals 247 196 224 667 

 

Í töflu 2 má sjá að 465 nemendur stunduðu skipulagða hreyfingu eða íþróttastarf utan 

skóla á meðan 170 gerðu það ekki. Flest þeirra ungmenna sem stunduðu skipulagt 

íþróttastarf bjuggu á heimilum þar sem heildartekjur á mánuði voru yfir 1.000.000 kr. en 

fæst þar sem tekjur voru 600.000 kr. eða minna. 
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Tafla 2 - Heildartekjur heimilis á mánuði og þátttaka ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi 

 

Tekjur Já Nei Fjöldi 

600.000 kr. eða minna 94 40 134 

601.000 -1.000.000 kr. 139 66 205 

1.000.000 kr. eða meira 223 64 287 

Samtals 456 170 626 

 

3.2 Mælitæki 

Eftir nokkra leit að mælitæki sem hægt væri að byggja á til að mæla viðhorf ungmenna 

gagnvart íþróttakennslu í grunnskólum var ákveðið að semja spurningalista ásamt því 

styðjast að hluta til við mælitæki eftir Fred L Martens (1979). Mælitæki Martens er ætlað 

að mæla viðhorf til íþróttakennslu í 4.-7. bekk grunnskóla. Fullyrðingarnar sem hann 

notast við eru margar hverjar frá nemendum úr rannsókn Bowman (1958) á tengslum 

viðhorfa 5. bekkinga og foreldra þeirra til skólaíþrótta. Þá var aðferð Wang (1932) notuð 

til að leita eftir réttu orðasamhengi svo fullyrðingarnar væru sem skýrastar. Upphaflega 

voru fullyrðingarnar hjá Martens (1979) 100 talsins en 192 nemendur í 6. og 7. bekk mátu 

helming spurninganna og 200 nemendur mátu hinn helminginn. Fengu nemendur skýrar 

leiðbeiningar um það hvernig meta ætti fullyrðingarnar en nemendur áttu að meta þær á 

kvarða frá 1-9 út frá því hvað endurspeglaði minnsta viðhorf þeirra til hins mesta. Að 

lokum valdi Martens með hjálp nemenda 29 fullyrðingar sem hann notaðist við í rannsókn 

sinni. Skalinn er ætlaður báðum kynjum en Martens hafði áður hannað annan skala árið 

1968 sem var einungis ætlaður strákum í 4.-6 bekk grunnskóla. 

Þar sem ætlun höfundar var að mæla viðhorf eldri aldurshóps en Martens, valdi 

rannsakandi tíu fullyrðingar frá Martens og aðlagaði þær að rannsóknarefninu. Þar sem 

rannsakandi hefur bæði þekkingu og áhuga á andlegri heilsu ungmenna voru einnig 

útbúnar þrjár nýjar fullyrðingar sem tengjast kvíða nemenda, sjálfsmynd og upplifun í 

búningsklefa. Spurningalistinn var borinn undir leiðbeinanda ritgerðarinnar, Auði 

Hermannsdóttur ásamt því að vera sendur á nokkra samnemendur í 

áfanganum Rannsóknir í markaðsfræði við Háskóla Íslands. Komu ýmsar nytsamlegar 

athugasemdir varðandi efnið sem tekið var tillit til. 
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Í rannsókn Martens voru svarkostir tvíkosta og tók nemandinn afstöðu til fullyrðinga 

eftir því hvort hann var sammála henni eða ekki. Þar sem tilgangur höfundar var að kanna 

viðhorf eldri nemenda til skólaíþrótta, byggði mælitæki höfundar á fjórtán 

fullyrðingum og tók foreldri/forráðamaður afstöðu til fullyrðingar á 5 punkta Likert-

kvarða með tölugildi frá einum upp í fimm; (1) mjög ósammála, (2) ósammála, (3) hvorki 

ósammála né sammála, (4) sammála, (5) mjög sammála. Þá voru þrjár spurningar er varða 

bakgrunn þar sem spurt var um aldur barns, kyn og heildar mánaðartekjur heimilis. Voru 

þær settar fram til að kanna hvort munur væri á viðhorfi eftir lýðfræðibreytum. 

 

3.3 Framkvæmd 

Söfnun gagna fór fram á tímabilinu 2. apríl 2019 til 30. júlí 2019. Var rannsóknin rafræn 

og var tengill á könnunina sendur út í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Við 

öflun þátttakenda var tengill á könnunina settur á persónulega Facebook síðu höfundar 

ásamt Facebook síðu fyrirtækisins Ekki Gefast Upp! sem rannsakandi er stjórnandi á. Er 

það fyrirtæki sem rekur líkamsrækt fyrir ungmenni sem glíma við þunglyndi og kvíða. Þá 

var reynt að ná til fjölbreyttari hóps með því að deila tengli á könnunina á lokaða hópa 

á Facebook er innihalda mikinn fjölda foreldra s.s. Costco-gleði og hópinn Góða systir. 

Fengu þátttakendur þær upplýsingar að verið væri að kanna viðhorf barna þeirra til 

íþróttakennslu í grunnskólum. 
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4 Niðurstöður 

Í töflu 3 má sjá lýsandi tölfræði fyrir þær 13 fullyrðingar sem rannsakandi notaðist við. 

Almennt virðast foreldrar vera sammála um að börnin sín hafi gaman af því að hreyfa sig 

utan skólatíma og að þeim líði vel í íþróttatímum í skólanum. Þá virðist sem svo að 

almennt sé reynt að stuðla að heilbrigðum lífsstíl á heimilum ungmennanna og algengt er 

að aðrir fjölskyldumeðlimir stundi hreyfingu reglulega. Þrátt fyrir það er talsverður hluti 

sem myndi ekki vilja hafa fleiri íþróttatíma, eru hlutlaus og myndu jafnvel vilja hætta í 

íþróttatímum. Þá má sjá að þrátt fyrir að foreldrar séu almennt sammála um að barn sitt 

finni ekki fyrir kvíða í tengslum við skólaíþróttir er nokkuð stór hluti barna sem finnur fyrir 

kvíða og hluti nemenda verður fyrir aðkasti í búningsklefa. Almennt finnst nemendum 

skólaíþróttir ekki vera sérstaklega skemmtilegar og virðast ekki hafa trú á að skólaíþróttir 

geti stuðlað að heilbrigðum lífsstíl. Almennt finnst nemendum skólaíþróttir ekki hvetjandi 

til að taka upp heilbrigðan lífsstíl og hreyfa sig utan skólatíma. 
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Tafla 3 - Lýsandi tölfræði 

   N M SF 

1. Utan skólatíma hefur barnið mitt gaman af því að hreyfa sig 671 3,84 1,245 

2. Almennt líður barninu mínu vel í skólaíþróttum 671 3,45 1,352 

3. Almennt hefur barnið mitt trú á að skólaíþróttir geti stuðlað að 
heilbrigðum lífsstíl 669 3,36 1,211 

4. Barnið mitt myndi vilja hafa fleiri íþróttatíma í skólanum 670 2,84 1,468 

5. Ef barnið mitt mætti ráða myndi það vilja hætta í skólaíþróttum 670 2,71 1,629 

6. Aðrir fjölskyldumeðlimir stunda hreyfingu reglulega 670 3,92 0,865 

7. Á heimili barnsins er reynt að stuðla að heilbrigðum lífsstíl 671 4,15 0,628 

8. Barnið mitt verður fyrir aðkasti í búningsklefa í tengslum við 
skólaíþróttir 671 1,97 1,129 

9. Skólaíþróttir stuðla að auknu sjálfstrausti hjá barninu mínu 671 2,98 1,307 

 10. Barnið mitt finnur fyrir kvíða í tengslum við skólaíþróttir 671 2,50 1,439 

 11. Barninu mínu finnst skólaíþróttir skemmtilegar 670 3,18 1,435 

 12. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til að leggja áherslu 
á heilbrigðan lífsstíl 671 2,98 1,190 

 13. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til að hreyfa sig utan 
skólatíma 669 2,79 1,176 

 

Í töflu 4 má sjá að tölfræðilegur munur reyndist á milli kynja þegar kom að því hvort þau 

myndu vilja hafa fleiri íþróttatíma en almennt virðast strákar vilja frekar en stúlkur hafa 

fleiri íþróttatíma í boði ef það væri möguleiki, t(662) = 4,36 p < 0,001. Þrátt fyrir það eru 

strákarnir rétt fyrir ofan hlutleysi, s.s. virðast ekki hafa neinn sérstakan áhuga á því að 

bætt yrði við íþróttakennslu. Hluti nemenda verður fyrir aðkasti í tengslum við 

skólaíþróttir en strákar eiga í meiri hættu á að verða fyrir aðkasti, t(663) = 2,84 p < 0,005. 

Skólaíþróttir virðast ekki stuðla að auknu sjálfstrausti sérstaklega hjá nemendum en 

almennt virðist sem svo að strákar upplifi frekar en stúlkur að skólaíþróttir stuðli að auknu 
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sjálfstrausti, t(663) = 2,77 p < 0,006. Þá virðist sem svo að strákum finnisst skólaíþróttir 

skemmtilegri en stelpum, t(662) = 2,63 p < 0,009. 

 

Tafla 4 - Niðurstöður út frá kyni 

  Kyn 
barns N M SF 

1. Utan skólatíma hefur barnið mitt gaman af því að 
hreyfa sig 

Strákur 314 3,79 1,262 
Stelpa 351 3,91 1,207 

2. Almennt líður barninu mínu vel í skólaíþróttum * 
Strákur 314 3,57 1,341 
Stelpa 351 3,36 1,349 

3. Almennt hefur barnið mitt trú á að skólaíþróttir 
geti stuðlað að heilbrigðum lífsstíl 

Strákur 313 3,42 1,256 
Stelpa 350 3,31 1,167 

4. Barnið mitt myndi vilja hafa fleiri íþróttatíma í 
skólanum *** 

Strákur 314 3,10 1,472 
Stelpa 350 2,61 1,422 

5. Ef barnið mitt mætti ráða myndi það vilja hætta í 
skólaíþróttum ** 

Strákur 313 2,50 1,608 
Stelpa 351 2,89 1,624 

6. Aðrir fjölskyldumeðlimir stunda hreyfingu re-
glulega 

Strákur 314 3,95 0,839 
Stelpa 350 3,90 0,887 

7. Á heimili barnsins er reynt að stuðla að heil-
brigðum lífsstíl 

Strákur 314 4,13 0,606 
Stelpa 351 4,17 0,641 

8. Barnið mitt verður fyrir aðkasti í búningsklefa í 
tengslum við skólaíþróttir ** 

Strákur 314 2,10 1,175 
Stelpa 351 1,85 1,064 

9. Skólaíþróttir stuðla að auknu sjálfstrausti hjá 
barninu mínu ** 

Strákur 314 3,13 1,325 
Stelpa 351 2,85 1,272 

10. Barnið mitt finnur fyrir kvíða í tengslum við 
skólaíþróttir 

Strákur 314 2,38 1,412 
Stelpa 351 2,60 1,453 

11. Barninu mínu finnst skólaíþróttir skemmtilegar 
** 

Strákur 314 3,34 1,463 
Stelpa 350 3,05 1,391 

12. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til 
að leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl 

Strákur 314 3,03 1,184 
Stelpa 351 2,93 1,185 

13. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til 
að hreyfa sig utan skólatíma 

Strákur 313 2,84 1,212 
Stelpa 350 2,73 1,136 

*p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Þegar skoðaður var munur eftir aldri mátti sjá mun á svörum við fullyrðingunni Aðrir 

fjölskyldumeðlimir stunda hreyfingu reglulega (F (2,665) = 3,08, p = 0,047) þar sem 

fjölskyldumeðlimir barna í 9. bekk stunda örlítið meiri hreyfingu en fjölskyldur þeirra sem 

eru í 8. og 10. bekk. Jafnframt reyndist munur á svörum eftir aldri við fullyrðingunni Bar-

ninu mínu finnst skólaíþróttir skemmtilegar (F (2,665) = 3,61, p = 0,028) þar sem 



 

27 

skólaíþróttir virðast höfða minnst til nemenda í 10. bekk þó nemendur virðast almennt 

fremur hlutlausir heilt yfir. Í öðrum fullyrðingum reyndist ekki munur á svörum eftir aldri, 

p>0,05. 

Í töflu 5 má sjá að þeir sem stunda skipulagða hreyfingu utan skólatíma eru almennt 

líklegri til að líða betur í skólaleikfimi en þeir sem það ekki gera, t(668) = 9,17 p < 0,001 

ásamt því að hafa meira gaman af því að hreyfa sig utan skólatíma, t(298) = 16,11 p < 

0,001. Almennt hafa nemendur ekki mikla trú á að skólaíþróttir geti stuðlað að heil-

brigðum lífsstíl en nemendur sem stunda skipulagt íþróttastarf hafa þó aðeins meiri trú, 

t(341) = 6,29 p < 0,001. Það sama gildir um hvort nemendur vilja hafa fleiri íþróttatíma en 

þeir sem stunda skipulagt íþróttastarf eru líklegri til þess þó almennt vilji nemendur ekki 

fá fleiri tíma, t(407) = 9,94 p < 0,001. Þau börn sem stunda skipulagt íþróttastarf eða aðra 

hreyfingu eru síður líklegri til að vilja hætta í skólaíþróttum, t(336) = -9,13 p < 0,001 og 

verða síður fyrir aðkasti í búningsklefa t(291) = -4,93 p < 0,001. Þá eru þau líklegri til að 

finna fyrir kvíða í tengslum við skólaíþróttir en þau sem stunda skipulagt íþróttastarf, 

t(668) = -8,79 p < 0,001. Þeim nemendum finnst síður að skólaíþróttir stuðli að auknu 

sjálfstrausti, t(668) = 7,75 p < 0,001 og eru frekar neikvæð í garð þeirrar fullyrðingar. Þrátt 

fyrir að nemendur séu almennt frekar hlutlausir finnst þeim börnum sem stunda skipulagt 

íþróttastarf skólaíþróttirnar mun skemmtilegri, t(667) = 9,13 p < 0,001 ásamt því að þau 

börn eru líklegra til að finnast þær hvetja sig til að hreyfa sig utan skólatíma, t(404) = 7,90 

p < 0,001 og leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl, t(668) = 6,09 p < 0,001. Ekki virðist vera 

mikill munur því hvort reynt sé að stuðla að heilbrigðum lífsstíl á heimilinu, t(470) = 3,15 

p < 0,001 og hvort aðrir fjölskyldumeðlimir stundi hreyfingu reglulega, t(292) = 3,79 p < 

0,001 eftir því hvort nemendur stundi skipulagt íþróttastarf eða ekki. 
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Tafla 5 - Skipulagt íþróttastarf 

Stundar barnið þitt skipulagða hreyfingu eða íþróttastarf 
utan skólatíma?   N M Sf 

1. Utan skólatíma hefur barnið mitt gaman af því að hreyfa 
sig ** 

Já 491 4,25 1,028 

Nei 179 2,73 1,101 

2. Almennt líður barninu mínu vel í skólaíþróttum ** 
Já 491 3,73 1,274 

Nei 179 2,70 1,275 

3. Almennt hefur barnið mitt trú á að skólaíþróttir geti 
stuðlað að heilbrigðum lífsstíl ** 

Já 491 3,53 1,211 

Nei 177 2,90 1,096 

4. Barnið mitt myndi vilja hafa fleiri íþróttatíma í skólanum 
** 

Já 491 3,13 1,474 

Nei 178 2,06 1,129 

5. Ef barnið mitt mætti ráða myndi það vilja hætta í 
skólaíþróttum ** 

Já 491 2,40 1,571 

Nei 178 3,58 1,456 

6. Aðrir fjölskyldumeðlimir stunda hreyfingu reglulega ** 
Já 490 4,00 0,834 

Nei 179 3,70 0,916 

7. Á heimili barnsins er reynt að stuðla að heilbrigðum 
lífsstíl ** 

Já 491 4,22 0,618 

Nei 179 3,96 0,621 

8. Barnið mitt verður fyrir aðkasti í búningsklefa í tengslum 
við skólaíþróttir ** 

Já 491 1,84 1,076 

Nei 179 2,34 1,185 

9. Skólaíþróttir stuðla að auknu sjálfstrausti hjá barninu 
mínu ** 

Já 491 3,21 1,297 

Nei 179 2,36 1,125 

10. Barnið mitt finnur fyrir kvíða í tengslum við skólaíþróttir 
** 

Já 491 2,22 1,359 

Nei 179 3,27 1,376 

11. Barninu mínu finnst skólaíþróttir skemmtilegar ** 
Já 490 3,47 1,378 

Nei 179 2,39 1,287 

12. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til að leggja 
áherslu á heilbrigðan lífsstíl ** 

Já 491 3,14 1,200 

Nei 179 2,53 1,040 

13. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til að 
hreyfa sig utan skólatíma ** 

Já 489 2,97 1,202 

Nei 179 2,27 0,935 

*p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í töflu 6 má sjá að dreifigreining sýndi 

að tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli hópanna en eftir því sem að tekjur hei-

milis eru hærri virðist börnum líða betur í skólaíþróttum F(2,624) = 5,34, p = 0,005. Þá 
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hafa þeir nemendur sem búa á tekjulægstu heimilunum minni trú á að skólaíþróttir geti 

stuðlað að heilbrigðum lífsstíl. F(2,622) = 3,32, p = 0,037. Fjölskyldur sem eru með 

mánaðartekjur undir 600.000 kr. eru ólíklegri til að innihalda aðra fjölskyldumeðlimi sem 

stunda hreyfingu reglulega en þó er munurinn ekki mikill F(2,623) = 5,46, p = 0,004. Al-

mennt virðist lítill tekjutengdur munur vera á heimilum eftir því hvort þau stuðli að heil-

brigðum lífsstíl eða ekki F(2,624) = 7,81, p = 0,000. Þau börn sem búa á tekjulægri heimi-

lum eru almennt líklegri til að verða fyrir aðkasti í búningsklefa í tengslum við skólaíþróttir 

F(2,624) = 6,74, p = 0,001. og til að finna fyrir kvíða í tengslum við skólaíþróttir F(2,624) = 

5,92, p = 0,003. Þá finnst þeim skólaíþróttirnar vera síður skemmtilegar eða F(2,623) = 

3,25, p = 0,039. 
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Tafla 6 - Heildartekjur heimilis 

    N M Sf 

1. Utan skólatíma hefur barnið mitt gaman 
af því að hreyfa sig 

minna en 600.000 134 3,69 1,145 
600.000-999.000 206 3,81 1,210 
1000000 eða meira 287 3,87 1,337 

2. Almennt líður barninu mínu vel í 
skólaíþróttum ** 

minna en 600.000 134 3,10 1,408 

600.000-999.000 206 3,52 1,275 

1000000 eða meira 287 3,53 1,366 

3. Almennt hefur barnið mitt trú á að 
skólaíþróttir geti stuðlað að heilbrigðum 
lífsstíl * 

minna en 600.000 133 3,12 1,279 
600.000-999.000 206 3,33 1,197 
1000000 eða meira 286 3,45 1,189 

4. Barnið mitt myndi vilja hafa fleiri 
íþróttatíma í skólanum 

minna en 600.000 134 2,74 1,541 
600.000-999.000 206 2,81 1,464 
1000000 eða meira 286 2,90 1,460 

5. Ef barnið mitt mætti ráða myndi það 
vilja hætta í skólaíþróttum 

minna en 600.000 134 2,99 1,777 
600.000-999.000 206 2,70 1,582 
1000000 eða meira 286 2,63 1,595 

6. Aðrir fjölskyldumeðlimir stunda 
hreyfingu reglulega ** 

minna en 600.000 134 3,75 0,838 
600.000-999.000 205 3,86 0,903 
1000000 eða meira 287 4,03 0,858 

7. Á heimili barnsins er reynt að stuðla að 
heilbrigðum lífsstíl *** 

minna en 600.000 134 4,00 0,683 
600.000-999.000 206 4,13 0,646 
1000000 eða meira 287 4,25 0,587 

8. Barnið mitt verður fyrir aðkasti í búning-
sklefa í tengslum við skólaíþróttir ** 

minna en 600.000 134 2,24 1,227 
600.000-999.000 206 2,02 1,117 
1000000 eða meira 287 1,82 1,055 

9. Skólaíþróttir stuðla að auknu sjálf-
strausti hjá barninu mínu 

minna en 600.000 134 2,81 1,346 
600.000-999.000 206 3,00 1,297 
1000000 eða meira 287 3,02 1,323 

10. Barnið mitt finnur fyrir kvíða í tengslum 
við skólaíþróttir ** 

minna en 600.000 134 2,88 1,532 
600.000-999.000 206 2,49 1,361 
1000000 eða meira 287 2,37 1,428 

11. Barninu mínu finnst skólaíþróttir 
skemmtilegar * 

minna en 600.000 133 2,89 1,558 
600.000-999.000 206 3,17 1,422 
1000000 eða meira 287 3,28 1,386 

12. Barninu mínu finnst skólaíþróttir 
hvetja það til að leggja áherslu á heilbrigðan 
lífsstíl 

minna en 600.000 134 2,82 1,268 
600.000-999.000 206 2,97 1,164 
1000000 eða meira 287 3,02 1,201 

13. Barninu mínu finnst skólaíþróttir 
hvetja það til að hreyfa sig utan skólatíma 

minna en 600.000 134 2,65 1,240 

600.000-999.000 206 2,77 1,131 

1000000 eða meira 285 2,82 1,193 

*p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvert viðhorf ungmenna í 8.-10. bekk grunnskóla 

á Íslandi væri til skólaíþrótta en almennar skólaíþróttir, sundkennsla og önnur skipulögð 

hreyfing innan veggja skólans teljast til slíkrar hreyfingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Ljóst þykir að áhrif hreyfingar eru töluverð en með 

aukinni hreyfingu er bæði hægt að draga úr ýmsum lífstílstengdum áhættuþáttum og 

stuðla að bættri líðan einstaklingsins og 

auknu sjálfsáliti (Peluso, Encandela, Hafler og Margolis, 2012; Biddle, o.fl., 2000).  

Gott heilbrigði felst þó ekki aðeins í reglulegri hreyfingu en aðalnámskrá grunnskóla 

skilgreinir heilbrigði sem líkamlega, andlega og félagslega vellíðan. (Mennta og men-

ningarmálaráðuneytið, 2013). Börn og ungmenni eyða stórum hluta dagsins innan veggja 

skólans og ljóst er að það starf sem þar er unnið gegnir veigamiklu hlutverki í mótun þeirra 

á viðhorfi til hreyfingar þar sem mikilvægt er að tekið sé tillit til einstaklingsbundinna 

þarfa nemandans. Mikilvægasta hlutverk kennslunnar er að stuðla að eflingu sjálfsmyn-

dar og að lögð sé áhersla á bæði hreyfingu sem og jákvæða sjálfsmynd (Mennta og men-

ningarmálaráðuneytið, 2013). Ef marka má niðurstöður höfundar má því leiða að því 

líkum að nokkur fjöldi nemenda sé ekki að fá þessar þarfir uppfylltar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að mikilvægt sé að stuðla að þeirri gleði sem 

skapast með reglulegri hreyfingu (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Samkvæmt niðurstöðum höfundar virðist sem svo að almennt upplifi nemendur 

skólaíþróttir ekki sérstaklega skemmtilegar og á það við um bæði kyn þó að stúlkur upplifi 

þær örlítið neikvæðar. Er það í takt við rannsókn Rúnars Vilhjálmssonar og Guðrúnar Kris-

tjánsdóttur sem sýndi að stúlkur virðast búa að neikvæðari upplifun en strákar að 

skólaíþróttum.  

Almennt virðast þó nemendur hafa gaman af því að hreyfa sig utan skólatíma og því 

má færa rök fyrir því að hreyfingin sem felst í skólaíþróttum eða það umhverfi sem þær 

skapa séu ekki að ná til nemenda. Almennt líður nemendum vel í íþróttatímanum en hins 

vegar er stór hluti sem gerir það ekki og er það nokkuð áhyggjuefni. Umræða um mik-

ilvægi andlegrar heilsu hefur verið sterk í samfélaginu á síðustu misserum en 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skal allt skólastarf hafa það að markmiði að stuðla að 
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bæði líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan. Í sérstakri námskrá sem gefin er út 

varðandi skólaíþróttir er tekið fram að mikilvægt sé að stuðla að vellíðan nemenda með 

því að taka tillit til þarfa hans. Nemandanum skal líða vel í íþróttatímum og upplifa 

sig öruggan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna hins vegar að nokkur fjöldi nemenda líður ekki vel í skólaíþróttum, myndi ekki vilja 

hafa fleiri íþróttatíma í skólanum ef þau fengju að ráða og helst vilja hætta. Ljóst er að 

það stangast á við þau markmið sem aðalnámskrá setur með kennslunni og er afar brýnt 

að skoða.  

Við mótun á viðhorfi eru þættir eins og sjálfstraust einstaklingsins, sjálfsmynd og þau 

félagslegu tengsl sem hann myndar talin mikilvæg (Carlson, 1995). Því má draga þá 

ályktun að mikilvægt sé að áhersla skólaíþrótta sé á þessa þætti ef upplifun ne-

mendanna á að vera góð. Þættir eins og leiði og neikvætt viðhorf jafningja s.s. stríðni og 

einelti hefur töluverð áhrif á það viðhorf sem þau hafa til skólaíþrótta (Coakley og White, 

1999). Ljóst er að í of mörgum tilfellum líður nemendum ekki vel í skólaíþróttum en nok-

kur fjöldi segist finna fyrir kvíðaeinkennum í tengslum við þær. Þeir nemendur sem búa á 

tekjulægri heimilum verða frekar fyrir aðkasti og þeir nemendur sem ekki stunda skipulagt 

íþróttastarf virðast vera það einnig. Þá hafa þeir nemendur minni trú á að skólaíþróttir 

geti stuðlað að heilbrigðari lífsstíl. Virðast skólaíþróttir höfða meira til þeirra nemenda 

sem stunda skipulagt íþróttastarf utan skóla en þeim nemendum finnst skólaíþróttirnar 

vera skemmtilegri og hafa meiri trú á að þær geti stuðlað að heilbrigðari lífsstíl þrátt fyrir 

að nemendur séu frekar neikvæðir í garð þeirrar fullyrðingar heilt yfir. Þá stuðla þær að 

meira sjálfstrausti fyrir sama hóp af nemendum ásamt því að þeim líður betur í íþróttak-

ennslunni. Þeir verða minna fyrir aðkasti og finna síður fyrir kvíða. 

Má færa rök fyrir því að þeir sem leggja ekki stund á aðra skipulagða hreyfingu en 

skólaíþróttir sé sá hópur sem sérstaklega þarf að hlúa að og stuðla að eflingu sjálfsmyndar 

þar sem tækifærin til þess eru minni annars staðar. Færa má rök fyrir því að tekjur heimilis 

hafi áhrif á það hvort ungmenni stundi skipulagt íþróttastarf svo ljóst þykir að upplifun 

þeirra nemenda geti fylgst að. Mikilvægt er að skólinn sé sá vettvangur þar sem börn og 

ungmenni fá jákvæða reynslu og upplifun af hreyfingu. Er það sérstaklega mikilvægt fyrir 

þau ungmenni sem stunda ekki aðra hreyfingu annars staðar. 
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Áhyggjuefni er að nemendur í 8.-10. bekk grunnskóla upplifi sem svo að skólaíþróttir 

geti ekki stuðlað að heilbrigðum lífsstíl, hafi ekki gaman af því að mæta í kennsluna og 

upplifi sem svo að þær stuðli ekki að auknu sjálfsáliti. Skólinn er sá vettvangur þar sem 

áhersla þarf að vera lögð á eflingu heilsunnar og nemendum kennt að stuðla að bættri 

eigin heilsu með virkni, þekkingu og jákvæðu viðhorfi (Janus Guðlaugsson, 

2012). Skólaíþróttir þurfa innihalda fræðslu um mikilvægi þess að stunda reglubundna 

líkamsrækt en mikilvægt er að ungmenni taki með sér þekkingu og jákvætt viðhorf gagn-

vart hreyfingunni fram á fullorðinsár en sýnt hefur verið fram á að reynsla nemenda af 

skólaíþróttum hefur talsvert að segja varðandi áhuga þeirra og viðhorfi síðar meir 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013; Coakley og White, 1999). Á þeim mótuna-

rárum sem unglingsárin eru getur því sú upplifun sem að skapast í íþróttatíma og búning-

sklefa haft mikil áhrif á það viðhorf sem einstaklingurinn hefur gagnvart hreyfingu á ful-

lorðinsárum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast skólaíþróttir höfða minnst 

til þeirra nemenda sem eru í 10. bekk og eru að ljúka grunnskólagöngu sinni. Er það athy-

glisvert en samkvæmt Coakley og White (1999) getur neikvætt viðhorf gagnvart 

hreyfingu hindrað einstaklinginn að hreyfa sig. Því þurfa skólaíþróttir í grunnskólum að 

miða betur að því að skapa jákvæða upplifun fyrir nemendur og vera sá vettvangur sem 

miðar að því að ungt fólk leggi stund á reglubundna hreyfingu á fullorðinsárum. 

Mikilvægt er að hafa það að í huga að varhugavert er að alhæfa út frá niðurstöðum þar 

sem ekki er hægt að gera ráð fyrir að úrtakið endurspegli þýðið. Hins vegar geta þær gefið 

góðar vísbendingar um viðhorf ungmenna til skólaíþrótta þó ekki sé víst að viðhorf 

ungmennanna sé ávallt það sama og foreldrar þess telja. Áhugavert væri að framkvæma 

stærri rannsókn á viðhorfi bæði barna og ungmenna til skólaíþrótta. Leggja spurninga-

lista fyrir alla nemendur í grunnskólum á Íslandi til að fá heildræna mynd yfir upplifun 

þeirra af hreyfingunni, kennurum og því umhverfi sem skólaíþróttirnar skapa. Því til að 

einstaklingur geti tekið upp reglubundna hreyfingu á fullorðinsárum er mikilvægt að up-

plifun af skólaíþróttum sé sem best. 
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activity and mental health. Journal of Pediatric Psychology Advanced Access, 36(4), 385-397.  

Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon. (2006). Ungt fólk: menntun, 

menning, tómstundir og íþróttaiðkun ungmenna á Íslandi. Reykjavík: Rannsókn og greining. 

Baker, J., Côté, J. og Hawes, R. (2000). The relationship between coaching behaviours and sport 

anxiety in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport/Sports Medicine Australia, 3(2), 

110-119.  

Bibik, J. M., Goodwin, S. C. og Orsega-Smith, E. M. (2008). High school students’ attitudes toward 

physical education in Delaware. Sótt af 

http://www.redorbit.com/news/education/1235220/high_school_students_attitud 

es_toward_physical_education_in_delaware  

Biddle, S., Fox, K. R. og Boutcher, S. H. (ritstjórar). (2000). Physical activity and psychological well-

being. London; New York: Routledge.  

Biddle, S. J. H. og Mutrie, N. (2008). Psychology of physical activity. Determinants, well- being and 

interventions. London: Routledge.  

Bowman, M. O. (1958). The relationship between student and parent attitudes and skills of fifth 

grade children. Microcard doctoral dissertation: State University of Iowa.  

Branden, N. (2003). Betra sjálfsmat – lykillinn að góðu lífi. Þóra Sigríður Ingólfsdóttir þýddi. 

Reykjavík: JPV útgáfa.  

Byrne, B. (1994). Coping with bullying in schools. Dublin: Colour Books Ltd.  

Cardinal, B. J., Yan, Z. og Cardinal, M. K. (2013). Negative experiences in physical education and 

sport: How much do they affect physical activity participation later in life? Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 84(3), 48–53.  



 

35 

Carlson, T. B. (1995). We hate gym: Student alienation from physical education. Journal of 

Teaching in Physical Education, 14(4), 467–477.  

Coakley, J. og Pike, E. (2009). Sports in society: Issues and controversies. Berkshire: McGraw-Hill.  

Coakley, J. og White, A. (1999). Making decisions: How young people become involved and stay 

involved in sports. Í J. Coakley og P. Donelly (ritstjórar), Inside Sports (77–85). London: 

Routledge.  

Digelidis N., Papaioannou A., Laparidis K. og Christodoulidis T. (2003). A one-year intervention in 

7th grade physical education classes aiming to change motivational climate and attitudes 

towards exercise. Psychology of Sport and Exercise, 4, 195-210.  

Drewett, R. (2007). The nutritional psychology of childhood. New York: Cambridge University Press.  

Duke, J., Huhman, M. og Heitzler, C. (2003). Physical activity levels among children aged 9-13 

years: United States, 2002. Morbidity and Mortality Weekly Report, 52(33), 785-788.  

Dworkin, J. B., Larson, R. og Hansen, D. (2003). Adolescents accounts of growth experiences in 

youth activities. Journal of Youth and Adolescence. Sótt af: 

http://www.springerlink.com/content/ m08514l376428667/fulltext.pdf  

Elísabet Ólafsdóttir. (2010). Skólaíþróttir. Í virkni í skólastarfi - Handbók um hreyfingu fyrir 

grunnskóla. Reykjavík: Lýðheilsustöð.  

Eraslan, M. (2015). An analysis of secondary school stundents  ́attitudes towards physical 

education course according to some variables. Anthropologist, 19(1), 23– 29.  

Figley, E. G. (1985). Determinant of attitudes toward physical education. Journal of Teaching in 

Physical Education, 4, 229–240.  

Groves, R. og Welsh, B. (2010). The high school experience: What students say. Issues in 

Educational Research, 20(2), 87–104.  



 

36 

Gruber, J. J. (1986). Physical activity and self-esteem development in children: A meta-analysis. Í G. 

Stull og H. Eckert (ritstjórar), Effects of Physical Activity on Children (bls. 30-48). Champaign, IL: 

Human Kinetics and American Academy of Physical Education.  

Guðbjörg Norðfjörð, Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, Kjartan Freyr Ásmundsson, Ragnhildur 

Skúladóttir, Þór Björnsson, Þráinn Hafsteinsson og Örn Ólafsson. (2015). Íþróttir – Barnsins 

vegna. Reykjavík: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Sótt af 

https://issuu.com/skidasambandislands/docs/b__klingur_______ttir_barna_low  

Haugen, T., Säfvenbom, R. og Ommundsen, Y. (2011). Physical activity and global self- worth: The 

role of physical self-esteem indices and gender. Mental Health and Physical Activity, 4(2), 49-

56.  

Hazler, R. J. (1996). Breaking the cycle of violence. Washington: Taylor & Francis.  

Heather, G. (2014). Positive mental health and mental illness. Health Reports, 40(9), 3-9.  

Heilsuvera.is (2018, 10. Janúar). Kvíði barna og ungmenna. Sótt af https://www.heilsu-

vera.is/markhopar/sjukdomar-fravik-einkenni/kvidi-barna-og-ungmenna  

Heilsuvera.is. (2017, 10. febrúar). Hvað er sjálfsmynd?. Sótt af https://www.heilsuvera.is/efnisflok-

kar/lidan/sjalfsmynd/hvad-er-sjalfsmynd  

Hiebert, J., Gallimore, R. og Stigler, J. W. (2002). A knowledge base for the teaching profession: 

What would it look like and how can we get one? Educational Researcher, 31(5), 3–15.  

Holahan, C. K., Holahan, C. J., Li, X. og Chen, Y. T. (2017). Association of health-related behaviors, 

attitudes, and appraisals to leisure-time physical activity in middle-aged and older women. 

Women & Health, 57(2), 121.  

Holstein, B. E., Ito, H. og Due, P. (1990). Physical exercise among school children. A nation-wide 

sociomedical study of 1,671 children 11-15 years od age. Ugeskrift for Laeger, 152(38).  

Izydorczyk, B. (2015). Psychological and socio-cultural risk factors for developing negative attitudes 

and anti-health behaviour toward the body in young women. Polish Psychological Bulletin, 

46(4), 555-572.  



 

37 

Janus Guðlaugsson. (2012). Námskrá í heilsurækt. Uppeldi og menntun, 21(2), 177-183.  

Kalakanis, L. E, Goldfield, G. S., Paluch, R. A. og Epstein, L. H. (2001). Parental activity as a 

determinant of activity level and patterns of activity in obese children. Resarch Quarterly for 

Exercise and Sport, 72(3), 202-210.  

Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24(2), 

61–78.  

Kretschmann, R. (2014). Student motivation in physical education, the evidence in a nutshell. Acta 

Kinesiologica, 8(1), 27–32.  

Lerner, R. M. (2005). Promoting positive youth development: Theoretical and empirical bases. 

White paper prepared for workshop on the science of adolescent health and development. 

Washington, D.C.: National academies of science.  

Luke, D. M. og Sinclair, G. D. (1991). Gender differences in adolescents' attitudes toward school. 

Journal of Teaching in Physical Education, 11(1), 31-46.  

Lýðheilsustöð. (2008). Ráðleggingar um hreyfingu. Reykjavík: Lýðheilsustöð.  

Madonia, J. S., Cox, A. E. og Zahl, M. L. (2014). The role of high school physical activity experience 

in college students’ physical activity motivation. International Journal of Exercise Science, 7(2), 

98–109.  

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla 

María Tölgyes, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. (2016). Ungt fólk 2016, 

grunnskólar: Nám og skóli, félags- og tómstundastarf: Íþróttir og hreyfing, foreldrar og uppeldi, 

heilsa og líðan, atvinnuþátttaka og fjárhagur fjölskyldunnar og vímuefnanotkun ungmenna í 8., 

9. og 10. bekk á Íslandi: Samanburður rannsókna árin 2000 til 2016: Staða og þróun yfir tíma. 

Reykjavík: Rannsóknir og greining.  

Martens, L. F. (1979). A scale for measuring attitude toward physical education in the elementary 

school. The Journal of Experimental Education, 47(3), 239-247. Sótt af: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/20151282.pdf?refreqid=excelsior%3A6b731c3c98e4c81 

3891bdfcaff2b9a79  



 

38 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2006). Íþróttavæðum Ísland: Aukin þátttaka - breyttur 

lífsstíll. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: 

Greinasvið 2013. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: 

Greinasvið 2013. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Sótt af 

https://vefir.mms.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf  

Myers, D., Abell, J. og Sani, F. (2014). Social psychology (2. útgáfa). Maidenhead: McGraw-Hill.  

National Association of School Psychologists. (2017). Mental & behavioral health. Sótt af 

http://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/mental-health  

Op’t Eynde, P., De Corte, E. og Verschaffel, L. (2002). Framing students’ mathematics-related 

beliefs: A quest for conceptual clarity and a comprehensive categorization. Beliefs: A hidden 

variable in mathematics education?. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Peluso, M. J., Encandela, J., Hafler, J. P. og Margolis, C. Z. (2012). Guiding principles for the 

development of global health education curricula in undergraduate medical education. 

Medical Teacher, 34(8), 653–658.  

Rikard, G. L. og Banville, D. (2006). High school student attitudes about physical education. Sport, 

Education and Society, 11(4), 385–400.  

Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdottir. (2003). Gender differences in physical activity in 

older children and adolescents: The central role of organized sport. Social Science and 

Medicine, 56, bls. 363–374.                                                                           

Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindsson. (1998). Factors related to sport and exercise 

involvement: A study of adolescents. Social Science and Medicine, 47(5), 665-675. 

Rögnvaldsdóttir, V., Valdimarsdóttir, B. M., Brychta, R. J., Hrafnkelsdóttir, S. M., Arngrímsson, S. Á., 

Jóhannsson, E. Guðmundsdóttir, S. L. (2018). Hreyfing og svefn reykvískra ungmenna. 

Læknablaðið, 104(2), 79-85.  



 

39 

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human val-

ues? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.  

Sheeran, P., Maki, A., Montanaro, E., Avishai-Yitshak, A., Bryan, A., Klein, W. P. og Rothman, A. J. 

(2016). The impact of changing attitudes, norms, and self-efficacy on health-related intentions 

and behaviour: A meta-analysis. Health Psychology, 35(11), 1178-1188.  

Slutzky, C. B. og Simpkins, S. D. (2009). The link between children's sport participation and self-

esteem: Exploring the mediating role of sport self-concept. Psychology of Sport and Exercise, 

10(3), 381-389.  

Smith, M. B., Bruner, J. S. og White, R. W. (1956). Opinions and personality. New York: Wiley. 

Staniland, L. (2009). Public perceptions of disabled people. Social attitudes survey 2009. London: 

Office for Disability Issues: HM Government.  

Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir. (2002). Börnin í borginni. Reykjavík: Rannsókn og greining.  

Tannehill, D. og Zakrajsek, D. (1993). Student attitudes towards physical education: A multicultural 

study. Journal of Teaching in Physical Education, 13, 78–84.   

Tannehill, D., Romar, J. og O’Sullivan, M. (1994). Attitudes toward physical education: Their impact 

on how physical education teachers make sense of their work. Journal of Teaching in Physical 

Education, 13, 406–420.  

Tatum, D. (1993). Understanding and managing bullying. Oxford: Heinenmann Educational.  

Twenge, J. M. og Campbell, W. K. (2001). Age and birth cohort differences in self-esteem: A cross-

temporal meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 5(4), 321-344.  

Viðar Halldórsson. (2014). Íþróttaþátttaka íslenskra ungmenna: Þróun íþróttaþátttöku og greining 

á félagslegum áhrifaþáttum. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/007.pdf 



 

40 

Wang, C. K. A. (1932). Suggested criteria for writing attitude statements. The Journal of Social 

Psychology, 3(3), 367–373. 

Weinberg, R. S. (2007). Foundations of sport and exercise psychology (4. útgáfa). Champaign: 

Human Kinetics.  

World Health Organization (WHO). (e.d.). Global strategy on diet, physical activity and health: 

Physical activity. Sótt af http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/index.html  

Zschucke, E., Gaudlitz, K. og Ströhle, A. (2013). Exercise and physical activity in mental disorders: 

Clinical and experimental evidence. Journal of Preventive Medicine and Public Health, 46(1), 

12-2.  

Þórólfur Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson, og Drífa Pálín 

Geirs. (2015). Íþróttir á Íslandi - umfang og hagræn áhrif: Áfangaskýrsla 2015. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. (1994). Um gildi íþrótta fyrir 

íslensk ungmenni. Reykjavík: Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála.  



 

41 

6 Viðauki 

Kæri þáttakandi.  

 

Ég heiti Stefán Ólafur Stefánsson og er að vinna að meistaraverkefni mínu í 

Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Rannsóknin, sem unnin er undir 

leiðsögn Auðar Hermannsdóttur, snýr að viðhorfum til íþróttakennslu í grunnskólum og 

er miðuð að forráðamönnum barna í 8.- 10. bekk. Ef þú átt barn sem er í 8., 9. eða 10. 

bekk grunnskóla langar mig að biðja þig um 2-3 mínútur af tíma þínum við að svara 

meðfylgjandi spurningum og þar með aðstoða mig með rannsóknina. Könnunin er að 

sjálfsögðu nafnlaus og svör verða ekki rakin til þátttakenda. Hafir þú einhverjar spurningar 

er þér velkomið að hafa samband 

 

Með fyrirfram þökk 

Stefán Ólafur Stefánsson sos14@hi.is 

 

Könnunin samanstendur af þrettán fullyrðingum um viðhorf til skólaíþrótta í 

grunnskólum á Íslandi. Ef þú átt fleiri en eitt barn á þessum aldri bið ég þig um að svara 

spurningunum út frá einu barni en í lok könnunarinnar gefst þér kostur á að svara 

spurningunum aftur út frá öðru barni. Vinsamlegast merktu við þann valmöguleika sem 

þú telur lýsa best upplifun barnsins þíns. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi 

fullyrðingum: 
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1. Utan skólatíma hefur barnið mitt gaman af því að hreyfa sig 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

2. Almennt líður barninu mínu vel í skólaíþróttum 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

3. Almennt hefur barnið mitt trú á að skólaíþróttir geti stuðlað að heilbrigðum lífsstíl 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

4. Barnið mitt myndi vilja hafa fleiri íþróttatíma í skólanum 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 
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5. Ef barnið mitt mætti ráða myndi það vilja hætta í skólaíþróttum 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

6. Aðrir fjölskyldumeðlimir stunda hreyfingu reglulega 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

7. Á heimili barnsins er reynt að stuðla að heilbrigðum lífsstíl 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

8. Barnið mitt verður fyrir aðkasti í búningsklefa í tengslum við skólaíþróttir 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 
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9. Skólaíþróttir stuðla að auknu sjálfstrausti hjá barninu mínu 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

10. Barnið mitt finnur fyrir kvíða í tengslum við skólaíþróttir 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

11. Barninu mínu finnst skólaíþróttir skemmtilegar 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

12. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til að leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 
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13. Barninu mínu finnst skólaíþróttir hvetja það til að hreyfa sig utan skólatíma 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Kyn barns 

1. Strákur 

2. Stelpa 

3. Annað 

 

Í hvaða bekk er barnið þitt? 

1. 8. bekk 

2. 9. bekk 

3. 10. bekk 

 

Stundar barnið þitt skipulagða hreyfingu eða íþróttastarf utan skólatíma? 

1. Já 

2. Nei 

 

4. Hverjar eru mánaðarlegar heildartekjur á þínu heimili fyrir skatt? 

1. Undir 200.000 

2. 200.000 - 399.000 

3. 400.000 - 599.000 

4. 600.000 - 799.000 

5. 800.000 - 999.000 

6. 1.000.000 - 1.499.000 

7. 1.500.000 eða hærra 
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14. Átt þú fleiri börn í 8. - 10. bekk sem þú vilt svara sömu spurningum fyrir? 

1. Nei 

2. Já 

 


