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Ágrip 

Skólaíþróttir eru ekki bara námsgrein til að fylla upp í tíma barnanna í 

skólanum. Skólaíþróttir eru námsgrein eins og íslenska og stærðfræði. Börn og 

unglingar þurfa að læra ýmislegt um almenna heilsu og næringu sem að mun 

skila þeim heilbrigðum í gegnum lífið. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

hvort þátttakendur hefðu kynnt sér aðalnámskrá og 23. kafla í greinaskrá um 

skólaíþróttir. Einnig var kannað hvort þörf væri á meiri fræðslu um næringu 

fyrir nemendur í skólunum og hvað þátttakendunum fannst vanta uppá í 

íþróttakennslu. Rannsóknin var megindleg og voru þátttakendurnir allir 

starfandi íþróttakennarar á landinu. Alls tóku 130 starfandi íþróttakennarar alls 

staðar af landinu þátt í rannsókninni. Niðurstöður leiddu það í ljós að 79% 

þátttakenda hafa kynnt sér aðalnámskrá mjög vel eða vel og alls höfðu 78% 

þátttakenda kynnt sér 23. kafla greinaskrár mjög vel eða vel. Starfandi 

íþróttakennurum fannst þörf á því að nemendur fengju meiri fræðslu á næringu 

auk þess sem að þeim finnst vanta uppá aðstöðu og búnað. Auk þessara 

niðurstaðna kom það fram að starfandi íþróttakennarar eru ekki sáttir með þann 

litla tíma sem þeir hafa til kennslu hverju sinni. Einnig finnst kennurum vanta 

uppá samstarf milli heimili og skóla. Þar sem við vitum ekki hver heildarfjöldi 

íþróttakennara á Íslandi er er erfitt að alhæfa þessar niðurstöður á alla starfandi 

íþróttakennara þar sem að ekki tóku allir kennarar á landinu þátt. 

 

Lykilhugtök: megindleg rannsókn, skólaíþróttir, íþróttakennarar,  

aðalnámskrá, greinaskrá, grunnþættir menntunar.  

  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

School gymnastics is not only a subject that is used to fill up children time at 

school. School gymnastics is the subject like Icelandic and mathematics. 

Children and teenagers have to learn about common health and nutrition, that 

will hopefully help them to live healthy now and in the future. Purpose of the 

research was to examine whether participants had studied curriculum and 

chapter 23 in article directory of gymnastics. As well it was examined whether 

there is need for more nutrition education for students in schools and what 

participants felt is lacking in gymnastics education. The study was quantitative 

and the participants were all working gymnastics teachers in Iceland. A total 

of 130 working gymnastic teachers from all over the country participated in 

the research. The result showed that 79 % of the participants had studied the 

main curriculum very well or well and a total of 78 % of the participants had 

studied chapter 23 of article directory very well or well. Working gymnastics 

teachers feel that students need more education about nutrition, as well they 

say there is lack of facilities and equipment. In addition to these results it turned 

out that working gymnastic teachers are not satisfied with the little time they 

get for teaching at each time. Teachers also feel that there is a lack of 

collaboration between parents and school. Although we don‘t know the total 

number of gymnastic teachers in Iceland it is difficult to generalize those 

results to all working gymnastic teachers, because not every gymnastic 

teachers in Iceland participated. 

 

Keywords: quantitative, school gymnastics, gymnastic teachers, curriculum, 

article directory, fundamentals of education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Formáli 

Þessi rannsóknarritgerð er 30 eininga meistaraprófsverkefni til M.Ed.- prófs í 

menntunarfræðum frá Háskólanum á Akureyri.  

Ég vil þakka Kristínu Hallsdóttir fyrir yfirlestur og þolinmæði gagnvart 

mér meðan á vinnu stóð við ritgerðina, leiðbeinanda mínum Nönnu Ýri fyrir 

leiðbeiningar og fleira og Gunnar Inga Valgeirssyni yfirmanni mínum fyrir 

endalausa þolinmæði gagnvart mér á þeim tíma sem ég vann í ritgerðinni og 

náminu öllu.  

Einnig er vert að þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þann stuðning, 

hvatningu og endalausra þolinmæði gagnvart mér á þessum tímum, hvatning 

þeirra var mér mikilvæg til að ég héldist við efnið. Án þeirra allra hefði þessi 

ritgerð aldrei komist í verk og aldrei orðið að veruleika.  

Þakkir fá einnig allir þeir íþróttakennarar sem að tóku þátt í könnuninni 

sem að ég sendi út, án þeirra hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. 
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1. Inngangur  

„Við lifum á tímum örrar tækniþróunar, alþjóðavæðingar og 

breytinga á náttúru og samfélagi. Hvert svo sem við teljum að 

leiðin liggi til framtíðar eru flestir á einu máli um að góð menntun 

sé það veganesti sem best dugar. Traust menntun auðveldar ungu 

fólki að fóta sig í flóknum og breytilegum heimi, auk þess að 

leggja grunn að öflugu atvinnulífi og velsæld borgaranna“ 

(Mennta- og menningarmalaráðuneyti, 2014, bls. 5). 

Á þessum texta byrjar Hvítbók um umbætur í menntun frá árinu 2014 frá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þarna er vísað í margt sem á sér stað 

í heiminum í dag. Við erum að berjast við öra tækniþróun sem gerir það að 

verkum að nemendur okkar festast í símum eða tölvum og nenna ekki lengur 

að fara út að hreyfa sig.  

Í þessari rannsókn eru rannsóknarspurningarnar tvær og snúa þær að 

þekkingu og viðhorfi starfandi íþróttakennara á aðalnámskrá og kafla 23 um 

skólaíþróttir í greinaskrá, ásamt viðhorfi starfandi íþróttakennara á hreyfingu 

og næringu nemenda. Markmiðið með þessari rannsókn er að komast að því 

hvort starfandi íþróttakennarar séu búnir að kynna sér aðalnámskrána frá árinu 

2011 og greinaskrána frá árinu 2013 gaumgæfulega, en einnig er kannað 

viðhorf þeirra til aðalnámskrárinnar, greinaskrá og hvort þeim finnist vanta 

uppá fræðslu um næringu fyrir nemendur. Heilsa ungmenna nú til dags er ekki 

nægilega góð og nemendur virðast ekki tilbúnir til þess að taka ábyrgð á sinni 

eigin heilsu eftir að þeir koma út í lífið að grunnskóla loknum ef marka má 

rannsókn sem var gerð á 18 ára framhaldsskólanemum árið 2012 (Sigurbjörn, 

Erlingur, Kári, Anna Sigríður, 2012, bls. 277).  Því var ákveðið að kanna álit 

starfandi íþróttakennara á næringu og heilsu nemenda í grunnskóla og hvort 

þeim finnist þörf á því að bæta fræðslu um heilbrigði barna og ungmenna í 

grunnskólum landsins.  

Rannsóknarspurningarnar voru því þessar tvær:  

1. Hver er þekking og viðhorf starfandi íþróttakennara á almennum hluta 

aðalnámskrár í grunnskóla frá árinu 2011, grunnþáttum menntunar og 

kafla 23 um skólaíþróttir í greinaskrá grunnskóla frá árinu 2013? 
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2. Hvaða viðhorf hafa starfandi íþróttakennarar í grunnskóla til 

hreyfingar og næringu nemenda í grunnskóla? 

Þetta verkefni var valið sem rannsóknarefni út frá áhuga á íþróttakennslu, 

hreyfingu og næringu. Rannsakandi er íþróttafræðingur að mennt og nemur nú 

menntunarfræði til meistaraprófs auk þess hefur hann fylgst með íþróttum og 

æft fótbolta frá ungaaldri. Rannsakandinn gerði sér fulla grein fyrir því sem 

hann væri að fara út í, sem afleysingakennari í íþróttum í grunnskóla auk þess 

að hafa gengið í gegnum vettvangsnám nokkrum sinnum á skólagöngu sinni. 

Íþróttir eru vinsælar á Íslandi og eigum við margar þekktar stjörnur sem 

tengjast íþróttum sem hafa lagt mikið á sig til að komast á þann stað sem þau 

eru í dag. Hægt er að nefna þar á meðal landsliðin okkar í fótbolta, 

handboltalandsliðin, frjálsíþróttafólkið, CrossFit fólkið og fullt af fleiru flottu 

íþróttafólki sem við Íslendingar eigum. Því var forvitnilegt að vita hvaða 

þekkingu og viðhorf starfandi íþróttakennarar hafi á aðalnámskrá 

grunnskólana, auk þess að spurt er út í hvað íþróttakennurum finnst um 

næringarfræðslu nemenda og hvað þeim þykir vera ábótavant í skólaíþróttum 

í dag. Rannsakanda finnst rannsóknarefnið vera áhugavert og mikilvægt þar 

sem margir nemendur stunda ekki skipulagt íþróttastarf utan skólans og eru því 

skólaíþróttir mikilvægar þáttur fyrir þá nemendur, til að fá sinn skammt af 

hreyfingu yfir daginn. Mikilvægi skólaíþrótta er einnig fólgið í því að þau hafi 

markvissa hreyfingu í farteskinu þegar þau fara út í lífið eftir 10. bekk. Því er 

nauðsynlegt að íþróttakennarar auk allra annarra kennara séu starfi sínu vaxnir 

og sinni þessari kennslu á sem bestan hátt. 

Hugmynd að rannsóknarefninu kviknaði þegar rannsakandi var í 

vettvangsnámi, sem fór að hluta til fram í íþróttakennslu. Þar fann rannsakandi 

áhugann á því að kanna hvernig kennarar á öllu landinu myndu nýta sér 

aðalnámskrána auk þess sem að hann tók líka eftir að lítið væri fjallað um 

næringu sama hvar hann kom við í kennslu. Því urðu rannsóknarspurningarnar 

tvær, en þó ekki ólíkar og hægt að tengja þær saman. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst upp á það að veita upplýsingar um 

hvort að mögulega sé þörf á að endurbæta aðalnámskrá eða greinaskrá að 

einhverju leyti þegar litið er að tímafjölda, hámarks fjölda nemenda á hvern 

kennara og jafnvel hugmyndir að aukinni fræðslu um næringu. 
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1.1 Uppsetning meistaraverkefnis  

Ritgerðinni er skipt upp á eftirfarandi hátt að á eftir inngangskaflanum kemur 

fræðilegur kafli verkefnisins þar sem fjallað er almennt um námskrárfræði og 

námskrárgerð, aðalnámskrá og 23. kafla um skólaíþróttir, grunnþætti 

menntunar og heilsu barna og unglinga. Í þriðja hluta ritgerðarinnar 

verkefnisins er fjallað um rannsóknaraðferðina sem notast var við í 

rannsókninni. Þar er farið í hvernig gögnum var safnað, hvernig þátttakendur 

voru fundnir, hvernig unnið var úr gögnunum og síðan áreiðanleika og 

réttmæti. Næsti kafli eru svo niðurstöður rannsóknarinnar. Þeim er skipt upp í 

fjóra kafla. Fyrsti hluti eru grunnupplýsingar þátttakenda, næst er þekking 

kennara á aðalnámskrá grunnskóla þar sem þeim kafla er skipt upp í þrjá 

undirkafla, aðalnámskrá, 23. kafli um skólaíþróttir og svo sér kafli um 

grunnþætti menntunar. Þriðji kaflinn í niðurstöðukaflanum er síðan um 

hreyfingu og næringu nemenda og fjórði og síðasti er um hvað þátttakendum 

fannst ábótavant í skólaíþróttum. Á eftir niðurstöðukaflanum kemur 

umræðukaflinn en hann skiptist einnig upp í fjóra kafla. Fyrst er velt fyrir sér 

rannsóknarspurningunum tveimur. Síðan rætt í eftirfarandi röð, þekking á 

aðalnámskrá og greinaskrá og tengingu grunnþáttanna, hreyfing og næring 

nemenda er síðan velt fyrir sér og þar á eftir er fjallað um það sem 

þátttakendum fannst vanta uppá í skólaíþróttum í dag. Síðasti kaflinn í 

umræðunum er síðan um kosti og galla rannsóknarinnar. Síðast en ekki síst eru 

svo lokaorð, heimildaskrá og fylgiskjöl, í fylgiskjölunum má finna 

spurningalista sem notast var við í rannsóknina auk kynningabréfs sem 

þátttakendur fengu um rannsóknina. 
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2. Fræðilegur hluti  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar skiptist upp í fimm kafla. Fyrsti 

kaflinn er um hugtakið námskrá, námskrárfræði og auk þess hvernig 

fræðimenn vilja að námskrá sé byggð upp. Þar á eftir er tekið skrefið inn í sjálfa 

aðalnámskrá grunnskólanna sem gefin var út árið 2011 og þar strax á eftir er 

farið dýpra í grunnþættina sex sem settir eru fram í henni. Næsti kafli þar á 

eftir er síðan um 23. kaflann, skólaíþróttir, en sá kafli kom út með 

greinaskránni árið 2013 það getur verið mörgum margslungið að átta sig á því 

hvað skólaíþróttir skipa stóran þátt í skólastarfinu, en þessi rannsókn er unnin 

töluvert í kringum kaflann um skólaíþróttir í greinaskrá frá árinu 2013. Í þeim 

kafla er einnig undirkafli um hæfniviðmið í skólaíþróttum og sagt er nánar frá 

þeim. Síðast en ekki síst er síðan kafli um næringu en í spurningalistanum sem 

sendur var á starfandi íþróttakennara var spurt út í næringu nemenda í skólum. 

2.1 Námskrárfræði og námskrárgerð 

Námskrárfræði er sérstök fræðigrein út á fyrir sig, eða ákveðið svið innan 

uppeldisvísindanna þar sem unnið er með ákveðinn grunn um námskrárgerð, 

þann grunn sem við þekkjum í dag (Andri Ísaksson, 1983, bls. 25). 

Hægt er að rekja upphaf námskrárfræði til Bandaríkjanna, í kringum 

aldamótin 1900. Segja má að greinin hafi leitt til þess að verulegar framfarir 

urðu í skólamálum, einnig höfðu þó breyttar þjóðfélagsaðastæður þátt í þeim 

framförum (Guðrún Geirsdóttir, 1997, bls. 111). Það var um árið 1900 sem 

miklar breytingar urðu á vestrænum samfélögum, atvinnuhættir breyttust, 

ákveðin efnahagsbylting átti sér stað og þéttbýlismyndun jókst dag frá degi. 

Allt þetta spilaði saman og varð til þess að skólaganga varð algengari en hafði 

verið áður og skólar á öllum stigum styrktust, stækkuðu og efldust. 

Bandaríkjamenn höfðu töluverðar áhyggjur af því þegar að börn innflytjenda 

sem komu frá Evrópu fóru að stunda nám í auknu mæli í Bandaríkjunum og 

fannst þá Bandaríkjamönnum komin tími á það að ná tökum á skipulagi við 

kennslu. Það má því segja að með tíð og tíma hafi skólamenningin breyst og 

kom sá tími að nýjar námsgreinar bættust við þær sem áður voru. Því er hægt 

að segja að það hafi orðið töluverðar breytingar í skólum Bandaríkjanna og 

urðu íbúar áhyggjufullir út af öllum þessum breytingum sem að voru að eiga 

sér stað. Námskrárfræðin var tekin upp til þess að bregðast við þeim áhyggjum 
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um þær breytingar sem voru í gangi og um leið urðu menn bjartsýnni á að 

skólakerfið myndi lagast. Talið var að breytt og bætt skólakerfi gæti haft 

gífurlega góð áhrif á þær framfarir sem séð var fram á í þjóðfélaginu. 

Námskrárfræðin þróaðist hratt og var henni m.a. ætlað að svara spurningunni 

hvað það væri sem ætti að kenna í skólum (Andri Ísaksson, 1983, bls. 27-35). 

Fyrst um sinn var námskrárgerð aðallega í höndum fræðslustjóra og fleiri 

yfirmanna skólamála. Menn voru þó fljótir að átta sig á því að til þess að 

árangur væri sem bestur væri nauðsynlegt að fleiri kæmu að þeirri gerð. Það 

var árið 1932 sem stofnað var sérstakt félag um námskrárrannsóknir og í 

framhaldinu af því tók til starfa sérstök námskrárdeild og kennslufræðideild 

árið 1938, í Teachers College innan Columbia-háskólans í New York. Með 

þessu vonuðust menn til þess að hægt væri að ná fram ákveðnu samræmi í 

námskrárgerð á vísindalegan og hugmyndafræðilegan hátt. Þetta virtist þó ekki 

vera hin eina og sanna lausn því þeir sem höfðu sérhæft sig í greininni höfðu 

ólíkar hugmyndir um stefnumótun og tókust menn því á (Andri Ísaksson, 1983, 

bls. 27-39). 

Ekki er hægt að finna eina og rétta skilgreiningu á orðinu námskrá. Talið er 

að til séu allt að 120 mismunandi skilgreiningar á hugtakinu í fræðiritum sem 

að fjalla um námskrár. Því verður ekki farið í hina einu réttu skilgreiningu hér, 

því sú eina rétta er í rauninni ekki til (Marsh og Willis, 2003, bls.7). Samkvæmt 

Marsh og Willis (2003, bls. 12 -13) þarf námskrá að vera yfirlit eða áætlun yfir 

ákveðna námsgrein eða námskeið. Þar þarf að koma fram hver tilgangur 

námskeiðs er, markmið sett fram og einnig á að tilgreina kennsluaðferðir eða 

leiðir sem á að notast við í námskeiðinu. Auk þess telja þeir að umfjöllun um 

þau lokamarkmið sem nemendur eiga að öðlast í gegnum námið eigi að koma 

fram í námskránni. Þeir hafa þó tekið fram að þetta sé þó aðeins 

vinnuskilgreining og horfa skuli á hana með gagnrýnum augum eins og allar 

aðrar skilgreiningar á hugtakinu námskrá. Samkvæmt Andra Ísakssyni (1983, 

bls. 25-26) er námskrá einskonar áætlun eða leiðarvísir um það sem er kennt 

og nemendur læra í skólum. Því er hægt að segja að námskráin eigi að vera 

einhverskonar áætlun, eigi hún að nýtast kennurum sem best í starfi. Hún 

verður þó að innihalda markmið, hafa stefnu þannig að sá sem notast við hana 

geti séð hverju er verið að stefna að hverju sinni og er mikilvægt að tilgreint sé 

hversu yfirgripsmikill hver efnisþáttur sé, svo hægt sé að gera grein fyrir 

ákveðnu jafnvægi á milli þeirra. Auk alls sem hefur verið talið hér upp er 
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mikilvægt að hægt sé að finna ábendingar um leiðir í kennslunni og hvernig sé 

hægt að meta árangur sem nemendur hafa náð. 

2.1.2 Mikilvægi markmiða námskráa 

Mikið hefur verið tekist á í gegnum tíðina með hvaða hætti eigi að setja fram 

markmið í námskrám (Marsh og Willis, 2003, bls. 7).  Menn hafa velt því fyrir 

sér hvort það sé æskilegt að hafa markmiðin mörg og nákvæm og hefur verið 

tekist á um það með hvaða hætti eigi að setja markmiðinn fram. Andri Ísaksson 

talar um Ralphs Tyler og Elliot Eisner að þeir hafi komið með hugmyndir sem 

hafa haft mikil áhrif á námskrárgerð hingað til þó svo þeir hafi misjafnar 

skoðanir á gerð og framsetningu markmiða í námskrá (Andri Ísaksson, 1983, 

bls. 36).  

Hugmynd Ralphs Tylers um kerfisbundna markmiðssetningu í skólastarfi 

kom fyrst fram í bókinni Basic principles og curriculum and instruction árið 

1949 (Tyler, 1973, bls. 136). Hann lagði mikla áherslu á að mikill munur væri 

á hugtökunum námskrá og kennsla. Hann sagði að námskrá ætti að fjalla um 

markmið námsins en ekki kennsluaðferðir og ákvarðanir sem myndu stefna að 

markmiðunum. Tyler sagði að það væri námskrárgerðamanni nauðsynlegt að 

hafa ákveðnar spurningar í huga við gerð á námskrá (Tyler, 1973, bls. 1). 

Þessar fjórar spurningar vill hann að hafðar séu í huga við námskráargerð: 

1. Hvaða námsmarkmiðum á að reyna að ná? 

2. Hvaða viðfangsefni er líklegast til að stuðla að því að þessi markmið 

náist? 

3. Hvernig er best að skipuleggja þessi viðfangsefni? 

4. Hvernig er hægt að meta hvort námsmarkmiðum hafi í raun og veru 

verið náð? 

Á þessum spurningum má sjá skýrt að það að tilgreina markmið sé lykilatriði 

í námskrá að hætti Tylers. Hann hafði því sett fram ákveðið kerfi þar sem 

tilgreint var hvert ætti að sækja námsmarkmiðin og hvernig ætti að velja þau. 

Ef farið er eftir þessu kerfi er fyrst leitað til megin uppsprettanna þriggja sem 

eru námsgreinin, samfélagið og einstaklingurinn (Tyler, 1973, bls. 5-43). Þetta 

er gert til að tryggja að markmiðin komi inn á alla þá þætti sem þarf að koma 

inn á. Þegar komist hefur verið að niðurstöðu hvaða markmið séu hentug til 

náms út frá ofangreindum atriðum hefur orðið til stórt bráðabirgðasafn 

almennra markmiða. Þegar komið er með stórt safn almennra markmiða getur 
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verið nauðsynlegt að lesa yfir markmiðin og sigta úr, því stundum er lögð 

áhersla á of mörg markmið, því gæti þurft að sigta út mikilvæg markmið og 

henda einhverjum markmiðum. Við það eru notaðar tvær síur, 

uppeldisheimspeki og sálarfræði náms. Uppeldisheimsspeki tekur tillit til 

þeirra þátta sem rétt þykir að kenna í skólum miðað við gildismat manna og 

sálarfræði nám er ætlað að hjálpa til við að velja markmið sem hentar hverjum 

og einum nemenda með tilliti til þroska og fleira. Þegar að öll markmiðin hafa 

farið í gegnum þessar síur er hægt að koma með nákvæm námsmarkmið (Tyler, 

1973, bls. 5-50). Þessi tegund markmiða sem Tyler setti fram í kerfi sínu sem 

nákvæm námsmarkmið eru svokölluð atferlismarkmið. Atferlismarkmið fela í 

sér lýsingu á einhverju mælanlegu atferli þar sem tilgreint er hver það er sem 

á að leysa tiltekið verkefni, við hvaða aðstæður, með hvaða hætti og að hverju 

er stefnt með verkefninu sjálfu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 17-18). 

Mikilvægt er að markmiðin séu skýr og vel sett fram, því ef það er ekki gert er 

hætta á því að upphaflegum tilgangi námsins sé ekki náð. Markmið af þessu 

tagi fela í sér mælanlegan árangur á það hvað telst vera fullnægjandi og hvað 

ekki. Rök Tylers og hans manna um atferlislega framsetningu er þau að 

mikilvægt er að hafa framsetningu af þessu tagi svo hún verði eins nákvæm og 

kostur er. Það getur tryggt betri samþættingu á skilning og að hún verður góður 

leiðarvísir um kennslu (Andri Ísaksson, 1983, bls.28-30). Kerfið hans Tylers 

varð mjög fljótt vinsælt meðal fræðimanna um námskrár og notuðu menn eins 

og Benjamin Bloom hans aðferðir og hugmyndafræði að miklu leyti við sína 

vinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 13-15). Segja má að hugmyndirnar 

hans Tylers hafi verið ráðandi í námskrárgerð og kennaramenntun á einn eða 

annan hátt. Í 23. kafla aðalnámskrá grunnskóla um skólaíþróttir er mikið lagt 

upp með að sett séu skýr viðmið mat, árangur og endurgjöf hvers og eins 

nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 189 – 192). 

Segja má að hugmyndir Elliots Eisners séu ólíkar hugmyndunum hans 

Tylers. Eisners heldur því fram að það allra síðasta sem við þurfum á að halda 

í þjóðfélagi eins og okkar sé samskonar námskrá fyrir alla sem að innihalda 

markmið sem er sett fyrir heildina og ætlast sé til að allir nái sömu markmiðum 

sem sett eru fram (Kathleen, 2015). Hann vill meina að atferlismarkmið Tylers 

séu að steypa alla í sama mótið og það sé ekki gott fyrir einstaklinginn að sé 

búið að ákveða það áður en hann mæti í skólann hvaða athafnir og hegðun sé 

sú rétta fyrir hann. Í staðinn fyrir að vera með atferlismarkmið kom Eisners 

með tvennskonar hugmyndir, annars vegar hugmynd sem kemur að 
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kennslumarkmiðum og síðan sem tengjast tjáningarmarkmiðum (Andri 

Ísaksson, 1983, bls. 35-38). Kennslumarkmið hans snúa að því að nemendur 

nái valdi á ákveðnu efni, hugtökum og aðferðum en þeir eru þó alltaf að vinna 

að einhverju sem er til staðar í samfélaginu hverju sinni. Tjáningarmarkmiðin 

notar Eisners fyrir einstaklingsbundið og skapandi nám þar sem nemendur fá 

að vinna með eitthvað sem er þeim alveg nýtt og óþekkt. Tilgangurinn með því 

er að nemendur komist að ólíkri niðurstöðu. Hann leggur mikið upp úr því að 

nemendur fáist við raunveruleg og lifandi viðfangsefni. Með því að komast 

ekki að sömu lausn verða nemendur að geta rökstutt sína eigin lausn og fá þeir 

því þjálfun í gagnrýnni og skapandi hugsun (Kathleen, 2015). Með þessu vill 

Eisners að við einbeitum okkur að því að undirbúa nemendur til að takast á við 

mismunandi áskoranir sem koma upp í nútímasamfélagi auk þess erum við að 

undirbúa þá fyrir framtíðina. Segja má að kenning Eisners falli vel undir marga 

grunnþætti menntunar sem farið er í aðalnámskrá grunnskóla og verður fjallað 

nánar um hér fyrir neðan. 

2.2 Aðalnámskrá grunnskóla  

Ef til vill eru eflaust margir foreldrar þarna úti sem að velta því fyrir sér hvað 

aðalnámskrá sé í raun og veru og til hvers hún er.  

Aðalnámskrá er rammi til að halda utan um allt skólastarf á landinu og er 

henni ætlað að tryggja góðar aðstæður til náms í samræmi við gildandi lög og 

menntastefnu. Það sem hefur myndað nýja menntastefnu eru grunnþættirnir 

sex og eru þeir sameiginlegir í leik-, grunn- og framhaldskólum. Þeir eru taldir 

ráða starfsháttum og umhverfi náms á öllum skólastigum og skapa þeir 

ákveðna og mikilvæga samfellu í öllu skólakerfinu (Heimili og skóli, 2015, 

bls. 3). Nánar er fjallað um grunnþættina í kafla 2.3 hér á eftir.  

Aðalnámskrá byggist upp af gildandi lögum, reglugerðum og 

alþjóðasamningum og er henni ætlað að þjóna hinum ýmsu aðilum. Má þar 

telja upp stjórnendur skóla, kennara og annað starfsfólk skólans auk nemenda. 

Aðalnámskráin er þó einnig fyrir foreldra svo þeir geti fylgst með starfsháttum 

skólans, árangri í skólastarfi, líðan nemenda og velferð (Heimili og skóli, 2015, 

bls. 3). Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 er margt sem kemur fram sem 

snertir aðalnámskrá grunnskóla. Þar kemur fram að það er á ábyrgð foreldra 

og forráðamanna að þau sæki skóla og stundi nám sitt. Það er einnig á ábyrgð 

foreldrana að fylgjast með námsframvindu barnanna í samvinnu með 
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börnunum og kennurum (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Tekið er t.d. fram í 

aðalnámskrá að foreldrum beri skylda að tilkynna skólanum frá atriðum sem 

getur haft áhrif á ástundun, hegðum og námsframvinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 70).  

Í 24. grein laga um grunnskóla frá árinu 2008 er fjallað um aðalnámskrá. 

Þar setur ráðherra grunnskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Í 

henni er fjallað nánar um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í 

kennslu og kennsluskipan í samræmi við hlutverk skólanna. Þar eru einnig talin 

upp tólf atriði sem talið er mikilvægt að áhersla sé lögð á. Þau eru eftirfarandi: 

1. Sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og vitund nemenda um 

borgaralega ábyrgð og skyldur. 

2. Líkamleg og andleg velferð, heilbrigðir lífshættir og ábyrg umgengni 

við líf og umhverfi.  

3. Þjálfun í íslensku í öllu námi. 

4. Leikræn og listræn tjáning. 

5. Hæfni nemenda til að skilja orsakasamhengi og draga rökréttar 

ályktanir. 

6. Skilningur og frjótt og skapandi starf, nýsköpun og frumkvöðlanám. 

7. Jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms. 

8. Leik barna sem náms- og þroska leið. 

9. Nám sem nýtist nemendum í daglegu lífi og við frekara nám og starf. 

10. Undirbúningur beggja kynja jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, 

fjölskyldulífi og atvinnulífi. 

11. Margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, 

upplýsingatækni og safna- og heimildavinnu. 

12. Náms- og starfsfræðsla og kynning á atvinnulífi og námsleiðum til 

undirbúnings náms- og starfsval. 

Aðalnámskrá nær yfir marga hluti sem við gerum okkur ekki endilega grein 

fyrir, það er þó lögð mikil áhersla á í öllu skólastarfi að stuðlað sé að 

heilbrigðum lífsháttum og tekið séð mið af persónugerð, þroska, mismunandi 

hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins. Þó svo mennta og 

menningarmálaráðuneytið hafi gefið út aðalnámskrá árið 2011 og greinarskrá 

árið 2013 þá er hverjum og einum grunnskóla skylt að gefa út sérstaka 

skólanámskrá og starfsáætlun. Það er skólastjóri skólans sem er ábyrgur fyrir 

þeirri gerð og er hún samin í samráði við kennara. Skólanámskráin er nánari 

útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla og tekur hún mið af sérstöðu grunnskóla og 
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aðstæðum sem mikilvægt er að endurskoða reglulega. Gefin er út starfsáætlun 

árlega af hverjum grunnskóla fyrir sig en í henni er gert grein fyrir 

skóladagatali þar sem öll leyfi koma fram, starfsáætlun nemenda, skólareglur, 

stoðþjónusta, félagslíf og allt sem varðar starfsemi skólans á hverju ári. 

Skólanámskrá og starfsáætlun eiga að vera aðgengilegar öllum þeim aðilum 

sem koma að skólasamfélaginu (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

2.3 Grunnþættir menntunar  

Menntastefnan sem er birt í aðalnámskránni er byggð upp á sex grunnþáttum 

menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Nánar verður fjallað um hvern og einn þeirra 

hér að neðan. Það eru eflaust einhverjir sem velta því fyrir sér hvers vegna 

skipt er upp í ákveðna grunnþætti? Jú, þeir snúast um læsi á samfélag, 

menningu, umhverfi og náttúru og því geta börn og ungmenni lært að byggja 

sig upp andlega og líkamlega og bjargað sér í samfélaginu og unnið með 

öðrum. Einnig snúast grunnþættirnir um framtíðarsýn og getu og vilja til að 

hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélaginu okkar, breyta því og 

þróa. Grunnþættirnir eru taldir vera samfélagsmiðaðir, þeim er ætlað að stuðla 

að auknu jafnrétti og lýðræði og stuðla að því að það komi vel menntað og 

heilbrigt fólk út í samfélagið. Þeir eiga að undirstrika meginatriði í almennri 

menntun og stuðla að aukinni samfellu í öllu því skólastarfi sem fer fram 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 16).  

Námssvið getur verið sérhæfing á ákveðnum viðfangsefnum í skólastarfi 

þvert á námsgreinar og skólastig hverju sinni. Í aðalnámskrá grunnskólana frá 

árinu 2013 eru fjögur atriði talin upp um að grunnþættirnir eigi að fléttast inn 

í aðalnámskrá á öllum skólastigum og fyrirmæli hennar um allt skólastarfið 

Þessir fjórir þættir eru eftirfarandi:  

1. Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af 

grunnþáttunum. 

2. Starfshættir og aðferðir, sem börn og ungmenni læra, eru undir 

áhrifum hugmynda sem fram koma í umfjöllun um grunnþættina.  

3. Vinnubrögð kennara og annara sem starfa í skólum eiga að mótast af 

grunnþáttum þannig að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í 

skólastarfi. 
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4. Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig 

grunnþættirnir hafi sett mark sitt á nám, kennslu og leik og skólastarfið 

í heild. 

Mikilvægt er að aðalnámskrá leik-, grunn-, og framhaldskóla sé grunnur að 

heildstæðari námskrárgerð í skólakerfinu. Skipulag hvers dags, viku og 

mánaðar fyrir sig og starfsárs skóla þarf að endurspegla þá heildarsýn sem 

grunnþættirnir eru að móta. Því er afar nauðsynlegt að nálgast hvert og eitt 

viðfangsefni á heildstæðan og faglegan hátt. Það getur þó kallað eftir 

óhefðbundnum kennsluháttum og nýjungum í skólastarfi sem nauðsynlegt er 

að vera opin fyrir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 16-17). 

2.3.1 Læsi 

Læsi er oftar en ekki tengt við þá kunnáttu og færni sem fólk þarf til þess að 

geta fært hugsanir sínar niður í ritað mál auk þess að getað skilið þann texta 

sem það var að skrifa (Mennta- menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 18). Læsi 

í víðum skilningi getur hins vegar vísað til þess að nemendur nái tökum á 

ýmsum táknkerfum og miðlum. Því getur læsi falið í sér hæfni til að lesa úr 

rituðum texta sem og læsi á tölur. Auk þess að tjá sig um og nýta sér til gagns 

tölulegar upplýsingar til að mynda upplýsingatækni þar sem mikilvægt er að 

allir geti aflað gagna, flokkað, unnið úr, notað og miðlað upplýsingum á 

skapandi og gagnrýnandi hátt. Mikilvægt er að einstaklingur skynji og skilji 

umhverfið og samfélagið sitt og taki virkan þátt í því að móta það. 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir í því að skapa eigin merkingu 

og bregðast við með sínum eigin hætti og eru því að leysa úr verkefninu á sinn 

hátt. Í skólum er talið að færni á þessu sviði sé fyrst og fremst bundin við hvern 

og einn einstakling því hægt sé að mæla þá færni sem menn hafa í læsi. Sumir 

eru fluglæsir, aðrir treglæsir eða jafnvel ólæsi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 18-19). 

Með tímanum hafa þó hugmyndir um læsi breyst og hafa fræðimenn bent á 

að læsi snúist um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 

málsamfélagi og getur það því orðið félagslegt í eðli sínu. Nemandinn getur 

haft mismunandi færni á læsi og er það misjafnt hvernig þeir geta beitt henni 

hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Því má 

segja að meginmarkmið læsis sé að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umbreyta þann heim sem við búum í með eigin merkingu, bregðast við á 
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persónulegan og skapandi hátt við því sem við lesum með þeirri hjálp og tækni 

sem við höfum í dag. 

2.3.2 Heilbrigði og velferð 

Heilbrigði og velferð byggist einna helst upp á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan. Því er nauðsynlegt að skapa jákvæðan skólabrag og 

heilsueflandi umhverfi þar sem unnið er stöðugt í þroska og heilbrigði barna 

frá öllum áttum. Heilbrigði leggur áherslu á að vera með jákvæða sjálfsmynd, 

hreyfing, góð næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti við aðra nemendur 

og kennara, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á tilfinningum sínum 

og annara. Mikilvægt er að allt skólastarf vinni stöðugt að því að efla 

heilbrigði, velferð og vellíðan sökum þess að börn og ungmenni eyða stórum 

hluta dagsins í skólanum. Það er mikilvægt að skólinn og skólastjórnendur taki 

mið af þörfum allra barna og ungmenna og séu meðvitaðir um alla þessa þætti. 

Það er mikilvægt að allir fái tækifæri til þess að njóta sinna styrkleika og er 

það lykilþátturinn í því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál hjá 

börnum og ungmennum stuðla að heilbrigði og því er oftar en ekki hægt að 

nýta þau í þessu samhengi. Með því að veita áhugasviðum þeirra tækifæri í 

skólastarfinu er verið að gefa þeim tækifæri á að vinna í styrkleikum og áhuga 

og byggja með því upp jákvæða sjálfsmynd og eru í leiðinni að efla þannig 

heilbrigði sitt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 23).  

Í skólum sem leggja áherslu á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi 

er verið að leggja góðan grunn að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð sé 

alla ævi. Mikilvægt er að það sé til staðar fræðsla fyrir nemendur og foreldra 

sem að skapar öruggt umhverfi fyrir þau og hvetur í leiðinni alla til hreyfingar.  

2.3.3 Sköpun 

Sköpun er nám sem á sér stað þegar að einstaklingur vinnur með áreiti og tengir 

það við áður gerða þekkingu og skapar því um leið nýja. Sköpun byggist því á 

gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því er 

sköpunarferlið ekki síður hluti af afrakstri verksins. Í sköpun er það hagnýting 

hugmynda og mótun þeirra viðhorfa, gildismats og hæfni nemandans að hverju 

sinni. Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast því oft af 

sköpunargleði, forvitni frumkvæði, athafnaþrá og frumleika. Þessi 
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sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar að börn og ungmenni skilja merkingu 

viðfangsefnanna og gildi þeirra. Þess háttar vinnubrögð viljum við sjá í öllu 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24).   

Talað er um skapandi skólastarf þegar að nemendur hafa tækifæri til þess 

að hafa áhrif á skólastarfið eins og t.d. námsefni, skipulag, námsmat, 

skemmtanir og jafnvel mötuneytis mál. Með þessu er verið að ýta undir 

forvitni, spurningar og heilabrot og nemendum líður vel ef þeir eru hvattir til 

að gera allskonar tilraunir. Enginn gerir mistök því litið er á mistök sem 

tækifæri sem menn læra af (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

24).   

Það má segja að sköpun snúist ekki eingöngu um að hanna eitthvað nýtt og 

frumlegt heldur að notast við það sem til er fyrir og leitast við að finna betri 

lausnir á því viðfangsefni. Sköpun er því mikilvægur grunnur að því að horfa 

til framtíðar og móta sér í leiðinni framtíðarsýn og taka þátt í mótun á 

lýðræðissamfélagi.  

2.3.4 Sjálfbærni 

Sjálfbærni er menntun sem snýst um umhverfið, ábyrgð, virðingu og 

lýðræðisleg vinnubrögð. Oftar en ekki hugsum við í nútíð, stundum í framtíð 

og stundum í fortíð þegar að kemur að umhverfinu til dæmis. Einn algengasti 

skilningur á hugtakinu sjálfbærni og sjálfbær þróun er að það er mikilvægt að 

við skiljum ekki við jörðina okkar til afkomenda í verra ástandi heldur en við 

tókum við henni. Fólk þarf að vera undirbúið að takast á við viðfangsefni sem 

lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélagsins. 

Þar má t.d. nefna þann jöfnuð innan og á milli kynslóða, skynsamlega nýtingu 

auðlinda og þá sanngjörnu skiptingu þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19-20).  

Sjálfbærnismenntun er mikilvægur þáttur í því að skapa samfélag þar sem 

öllum er gert það ljóst að þeir þurfi að vera virkir íbúar og vera meðvitaður um 

gildi, viðhorf og allar þær tilfinningar gagnvart sér sjálfum og þeim sem eru í 

kringum þá. Einnig þarf að gera nemendum grein fyrir því að mikilvægt sé að 

íbúar beri virðingu fyrir því umhverfi sem hann býr og lifir í. Með þessu erum 

við að vekja upp huga barna og ungmenna að þau geri sér mögulega grein fyrir 

mikilvægi eigin velferðar og annarra. 
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2.3.5 Lýðræði og mannréttindi 

Lýðræði er afar mikilvægt í skóla, því þurfa skólar að taka mið af því hvað það 

er sem bíður barna og ungmenna þegar þau koma í skólann. Mikilvægt er að 

börn og ungmenni læri að taka þátt í lýðræðissamfélagi auk þess að læra um 

þau. Einnig þurfa skólar að taka mið af því að borin sé virðing fyrir allri 

starfsemi skólans og gert sé ráð fyrir því að börn og ungmenni læri um lýðræði 

með því að læra í lýðræði. Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðislega 

álitamála með virkum þætti í mótun samfélagsins. Í lýðræðisríkjum þurfa 

borgarar að búa til ákveðin mannréttindi og vinna sameiginlega að öllum sínum 

málum. Því má segja að forsenda lýðræðis sé samábyrgð, meðvitund og virkni 

borgaranna að gera þá færa til þess að taka þátt í því að móta samfélag. 

Mikilvægt er að  í öllu námi sé tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra 

á eigin námi og þarf því að efla þekkingu þeirra á grundvallarréttindum barna 

og fullorðinna með alþjóðasamninga og íslenska löggjöf sér til hliðsjónar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21).    

2.3.6 Jafnrétti 

Síðasti grunnþátturinn sem fjallað er um er jafnrétti. Jafnrétti er markmið að 

leið til jafnréttismenntunar og á að skapa tækifæri fyrir alla að þroskast upp á 

sínar eigin spýtur, rækta sína hæfileika og lifa í ábyrgu og frjálsu samfélagi. 

Ekki þurfa að hræðast stríð eða þess háttar. Í skólastarfinu er mikilvægt að allir 

taki virkan þátt í því að skapa samfélag með réttlæti og jafnrétti í huga. 

Jafnréttismenntunin felur í sér að vera með gagnrýna skoðun á ákveðnum 

hugmyndum í samfélaginu og kenna börnum og ungmennum að greina þær 

aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annara. 

Jafnréttismenntun fjallar einnig um hvernig aldur, fötlun, búseta, kyn, 

kynhneigð, litarháttur, menning, stétt, trúarbrögð, ætterni, þjóðerni og 

lífsskoðanir geta skapað ótrúlegan mismunun eða forréttindi í lífi okkar. Þegar 

við horfum til framtíðar er mikilvægt að opna augun fyrir t.d. kynskiptum 

vinnumarkaði og stuðla að því að námsval kynjanna verði ekki kynbundið eins 

og hefur verið hingað til. Mikilvægt er að það ríki jafnrétti í menntun á öllum 

skólastigum grunnskólana, auk þess að nemendur séu fræddi á jafnrétti um eins 

og t.d. mismun eða forréttindi í lífi fólks (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21-22).   
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2.4 Greinaskrá 23. kafli skólaíþrótta og tenging 

við grunnþættina 

Það var í apríl 2013 sem að greinaskrá grunnskólana tók gildi. Greinasvið 

grunnskólans skiptist í níu kafla. Átta kaflar eru um einstakar námsgreinar 

grunnskóla og einn kafli um lykilhæfni þvert á öll greinasvið (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 7). Í þessum kafla verður þó einungis 

stiklað á stóru hvað varðar efnistök 23. kafla greinaskrárinnar, sem fjallar um 

skólaíþróttir, en á hann er lögð áhersla í þessari rannsókn. Kaflinn um 

skólaíþróttir fjallar er um menntagildi og megintilgang skólaíþrótta, 

hæfniviðmiðin sem eiga vera búin að nást í lok 4., 7., og 10. bekkjar auk  

námsmats og kennsluhátta. Í kaflanum kemur fram að skólaíþróttir séu jafn 

mikilvægar og hver önnur grein í skólanum auk þess að skólaíþróttir gegni 

veigamiklu hlutverki í að bæta heilsu barna og ungmenna allt lífið. 

Með áherslu á daglega hreyfingu og markvissa hreyfiþjálfun, er lagður 

grunnur að heilsu og velferð nemenda til lífstíðar. Fræða skal nemendur um 

hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem hvetur alla til 

hreyfingar. Tekið er mið af þessu í íþróttakennslu og öllu öðru skólastarfi. Í 

skólaumhverfinu skal á sama hátt stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með 

fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttum mat. Leggja skal áherslu á uppeldis- 

og félagslegt gildi máltíða. 

Markviss hreyfing og gott líkamlegt ástand skólabarna hefur jákvæð áhrif á 

námsgengi þeirra (Inga, Álfgeir og John, 2006, bls. 70-80). Með virkjun fleiri 

skynfæra eykst virkni heilastöðva um leið og aukin hreyfing eykur 

súrefnismettun blóðsins og blóðflæði til heilans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 182). Þannig er hreyfing ein og sér 

mikilvæg öllum börnum. Mikilvægt er að leggja fyrir nemendur verkefni sem 

efla líkamlega þætti svo sem þol til að takast á við langtímaálag, líkamsstyrk 

til að takast á við hámarks átök og kyrrstöðuálag, liðleika sem tekur til 

hreyfanleika og hreyfivíddar í liðamótum. Með kennslu íþróttagreina og 

kappleikja nást mörg markmið í einu, bæði líkamleg, félagsleg og andleg. Það 

mikilvægasta er þó gleðin og löngunin til að taka þátt og hreyfa sig meira, bætt 

líkamsástand og aukið sjálfstraust. Með því að glíma við ögrandi verkefni 

lærist að þjálfun og ástundun gefur árangur jafnt í íþróttum sem öðru námi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182).  
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Skólaíþróttir eru bæði íþróttir og sund og með sundkennslu er tilvalið fyrir 

kennara að auka sjálfsöryggi nemenda í vatni auk þess að það er einfalt að 

tengja sundkennslu við hreinlæti, líkamlega umhirðu, umræðu um ofbeldi, 

einelti og hafa fræðslu um kynímyndir og staðalmyndir fólks í dag. Í 

grunnþættinum heilbrigði og velferð er talað um að mikilvægt sé að nemendur 

læri að taka ákvarðanir um sitt eigið heilbrigði og átta sig á að allt í kringum 

okkur séu hlutir sem hafa áhrif á okkar andlega og líkamlega heilbrigði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182-184). Því má segja að 

sú hugmynd sem liggur að baki grunnþáttanna er að þeir eigi að endurspeglast 

í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir eiga vera sýnilegir í öllu 

skólastarfi auk þess að koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, hvort 

sem það varðar þá þekkingu eða leikni sem börn og ungmenni afla sér 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17). Mikilvægt er eins og í 

allri annarri kennslu að gætt sé að jöfnum tækifærum nemenda til náms og 

tekið skal mið af einstaklingsbundnum þörfum allra nemenda. Allir þurfa að 

geta notað styrkleika sína til þess að geta byggt upp jákvæða sjálfsmynd, því 

er mikilvægt að kennsla sé með eins fjölbreyttum hætti og mögulegt er. Hægt 

er að nýta tækifæri og íhuga stöðu mismunandi hópa út frá 

jafnréttissjónarmiðum og með því að bregðast við mismunandi þörfum 

einstaklinga er hægt að nýta tækifærið og læra um lýðræði en í lýðræði er tekið 

tillit og borin virðing fyrir þörfum allra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182 -183).  

Fyrstu árin í kennslu skólaíþrótta er mikilvægt að börnin fá þá hreyfingu 

sem þau þurfa á að halda. Fyrstu árin á skólagöngunni hafa börn mikla 

hreyfiþörf og er það sama hvaða hreyfing það er þá eiga þau einfalt með að 

gleðjast yfir öllum leikjum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

188). Börn eru almennt forvitin og áhugasöm að læra nýja leiki sem þau hafa 

ekki prufað áður. Mikilvægt er að hafa í huga við skipulagningu kennslu að 

leikir eða æfingar efli skynfæri, líkamshreyfingu og bæti gróf- og 

fínhreyfingar, á því eiga skólaíþróttirnar byggjast fyrstu árin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 181-188). Mikilvægt er í skólasundi 

fyrstu árin að sé lögð áhersla á vatnsaðlögun og venja nemendur við vatnið, 

kenna þeim að vera sjálfbjarga inn og út úr sundlauginni auk þess að kynna 

þeim sundaðferðirnar. Kennsla má ekki vera of flókin sökum þess að það er 

mikilvægt að nemendur fái jákvæða upplifun á því að mæta bæði í íþróttir og 

sund. Um miðbik skólagöngunnar er lögð aukin áhersla á heilsuuppeldi, 
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líkamsvitund og upplifun nemandans á nærumhverfi sínu með kennslu 

utandyra auk útivistar. Strax er farið að vinna með að auka þekkingu þeirra um 

öryggi og viðbrögð við slysum bæði í íþróttum og sundi. Nemendur á þessum 

aldri eru mjög móttækilegir fyrir öllu þeim upplýsingum sem þeim er kennt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 189). Samhliða þeirri 

hreyfingu og því sem er verið að kenna nemendum er mikilvægt að hafa 

verkefni sem að vinna með það að efla félags-, tilfinninga- og siðgæðis þroska 

nemenda og þeir fái tækifæri til að ræða um kynheilbrigði, staðalmyndir og 

alla þá íþróttaumfjöllun sem á sér stað í nútímasamfélagi. Þegar á unglingastig 

er komið er nauðsynlegt að tengja skólaíþróttir við fræðilega umfjöllun eins og 

til dæmis um markvissa ástundun heilsuræktar, heilbrigðan lífstíl auk þess að 

þjálfa nemendur í að taka ábyrgð á sér sjálfum með því að taka réttar ákvarðanir 

gagnvart sinni heilsu. Mikilvægt er að nemendur fái sem fjölbreyttasta 

líkamlega þjálfun auk þjálfunar í félagsfærni. Áhersla skal vera lögð á að 

nemendur kunni að temja sér sjálfsaga, setja sér raunhæf markmið, skýrar 

þjálfunaraðferðir og mæla sína eigin afkastagetu. Í sundi er það einna helst 

mikilvægt að nemendur fái fjölbreytta leiki með og án bolta og fái innsýn í það 

hvernig hægt sé að nýta vatnið sér til heilsueflingar. Mikilvægt er líka að auka 

vægi björgunar í sundi þegar á elsta stig er komið eins og að troða marvaða, 

synda með manneskju auk þess að bjarga henni uppá sveig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 188-189).  

Við útskrift úr 10. bekk er mikilvægt að nemendur komi vel undirbúnir út í 

samfélagið þegar þeir útskrifast úr 10. bekk. Þeir séu tilbúnir að taka sjálfstæða 

ákvörðun við val á íþróttum og heilsurækt og kunni að temja sér heilbrigt 

líferni. 

2.4.1 Hæfniviðmið í skólaíþróttum  

Í nýrri aðalnámskrá er mikið unnið með hugtakið hæfni. Hæfni er sú þekking 

og leikni blönduð við siðferðileg viðhorf nemenda auk gagnrýnnar hugsunar. 

Nú í dag erum við stöðugt að móta einstaklinga. Ungt fólk sem býr yfir góðri 

grunnþekkingu og geta sjálf unnið úr henni og miðla á fjölbreyttan, gagnrýninn 

og skapandi hátt. Nemendur eiga í lok grunnskólans að búa yfir hæfni sem að 

nýtist þeim í samfélagi sem sífellt er að breytast (Heimili og skóli, 2015, bls. 

7). Í hverjum kafla í greinaskrá er að finna hæfniviðmið einstakra greina. Í 

þessari rannsókn er unnið með kaflann um skólaíþróttir og verður farið vel í 
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þau hæfniviðmið sem farið er yfir í kaflanum um skólaíþróttir. Miðað er við 

það að nemendur hafi náð ákveðinni hæfni við lok 4., 7., og 10. bekkjar og 

miðast því hæfniviðmiðin við þá bekki. Hæfniviðmiðin eru metin út frá fjórum 

þáttum: líkamsvitund, leikni og afkastagetu, félagslegir þættir, heilsa og efling 

þekkingar og öryggis- og skipulagsreglur. Auðvitað eru einhverjir nemendur 

sem að ná ekki þessari hæfni en þessi hæfniviðmið eiga við um megin hluta 

nemenda. Hér fyrir neðan má finna eftirfarandi hæfniviðmið sem rætt var um 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183-186). 

 

Tafla 1 Líkamsvitund, leikni og afkastageta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 184) 

Við lok 4. bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 7. bekkjar 

á nemandi að geta: 

Við lok 10. bekkjar á 

nemandi að geta: 

• Gert æfingar sem 

reyna á þol, 

• gert hreyfingar sem 

reyna á stöðujafnvægi 

og hreyfijafnvægi, 

• sýnt einfaldar 

hreyfingar sem reyna á 

lipurð og samhæfingu,  

• sýnt nokkra 

boltafærni og tekið þátt 

í nokkrum mismunandi 

boltaleikjum, 

• tekið þátt í stöðluðum 

prófum,  

• kafað, velt sér af kvið 

á bak og öfugt og tekið 

þátt í leikjum í vatni. 

Synt sporðtök, 

bringusund, 

skólabaksund, baksund 

og skriðsund með eða 

án hjálpartækja stuttar 

vegalengdir. 

• Gert æfingar sem 

reyna á loftháð þol. 

• gert æfingar sem 

reyna á styrk og 

stöðugleika útlima 

og bols, 

• gert flóknar 

samsettar æfingar 

sem reyna á lipurð 

og samhæfingu,  

• sýnt leikni í 

nokkrum 

mismunandi 

íþróttagreinum,  

• tekið þátt í 

stöðluðum prófum 

til að meta þrek og 

hreysti, lipurð og 

samhæfingu, 

• synt viðstöðulaust 

baksund, skriðsund 

og kafsund 8 m auk 

• Gert æfingar sem reyna á 

loftháð og loftfirrt þol, 

• sýnt og framkvæmt 

styrktar æfingar sem reyna 

á hámarksgetu og úthald í 

kyrrstöðu og hreyfingu, 

• gert liðleikaæfingar sem 

reyna á hreyfivídd og 

hreyfigetu, sýnt útfærslu 

flókinna hreyfinga þannig 

að þær renni vel saman, 

gert rytmískar æfingar og 

fylgt takti, 

• tekið þátt í hópíþróttum, 

einstaklingsíþróttum og 

heilsurækt innan og utan 

skólans, 

• nýtt sér stöðluð próf til 

að meta þrek og hreysti, 

lipurð og samhæfingu,  

• sýnt leikni og synt 

viðstöðulaust í 

bringusundi, baksundi, 
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þess að stinga sér 

af bakka. 

skriðsundi, flugsundi og 

kafsundi auk þess að geta 

troðið marvaða. 

Tafla 2 Félagslegir þættir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 184) 

Við lok 4. 

bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 7. bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 10. bekkjar á 

nemandi að geta: 

• Unnið með þær 

tilfinningar sem 

fylgja því að 

vinna og tapa í 

leikjum,  

• skilið 

skipulagshugtök í 

skólaíþróttum og 

farið eftir 

leikreglum,  

• gert sér grein 

fyrir eigin 

líkamsvitund og 

einkastöðum 

líkamans. 

• Sýnt virðingu og góða 

framkomu hvort sem 

leikur vinnst eða tapast. 

Jafnframt viðhaft 

jákvæð og árangursrík 

samskipti til að efla 

liðsanda,  

• skýrt mikilvægi þess 

að hafa leikreglur, farið 

eftir þeim bæði í hóp- og 

einstaklingsíþrótt,  

• rætt líkamsvitund, 

kynheilbrigði, 

staðalímyndir í 

íþróttaumfjöllun og 

tekið virka afstöðu gegn 

ofbeldi. 

• Skilið mikilvægi 

virðingar og góðrar 

framkomu til að efla 

liðsandann og skilið 

mikilvægi góðrar 

ástundunar, sjálfsaga, 

sjálfstæðra vinnubragða, 

samvinnu og tillitssemi í 

tengslum við góðan 

árangur í íþróttum,  

• þekkt mismunandi 

tegundir leikreglna, farið 

eftir þeim og sýnt háttvísi í 

leik, bæði í hóp og 

einstaklingsíþrótt,  

• rökrætt kynheilbrigði, 

kyn-og staðalímyndir, 

afleiðingar eineltis og 

tekið virka afstöðu gegn 

ofbeldi. 

 

Tafla 3 Öryggis- og skipulagsreglur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 186) 

Við lok 4. 

bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 7. bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 10. bekkjar á 

nemandi að geta: 

•Farið eftir 

öryggis-, 

skipulags og 

• Gert sér grein fyrir 

mikilvægi öryggis- 

og umgengnis regla 

• Tekið ákvarðanir á 

grundvelli öryggis- og 

umgengnis reglna og brugðist 
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umgengni reglum 

sundstaða og 

íþróttahúsa og 

brugðist við 

óhöppum. 

og tekið ákvarðanir á 

þeim grunni. Beitt 

helstu atriðum 

skyndihjálpar, 

endurlífgun og 

bjargað jafningja á 

sundi stutta sundleið. 

við óvæntum aðstæðum. 

Framkvæmt og útskýrt helstu 

atriði skyndihjálpar, 

endurlífgunar og björgunar úr 

vatni og notkun 

björgunaráhalda. Bjargað 

jafningja á björgunarsundi. 

 

Tafla 4 Heilsa og efling þekkingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

185) 

Við lok 4. bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 7. bekkjar á 

nemandi að geta: 

Við lok 10. bekkjar á 

nemandi að geta: 

• Skýrt mikilvægi 

hreinlætis í tengslum 

við íþróttir og 

sundiðkun,  

• útskýrt líkamlegan 

mun á kynjum,  

• notað einföld 

hugtök sem tengjast 

sundiðkun, íþróttum 

og líkamlegri 

áreynslu,  

• þekkt heiti helstu 

líkamshluta, magn- 

og afstöðuhugtaka og 

hreyfinga,  

• sett sér einföld 

þjálfunarmarkmið í 

íþróttum og 

heilsurækt og unnið 

að þeim,  

• sótt og unnið úr 

einföldum 

upplýsingum 

varðandi íþróttir,  

• Gert sér grein fyrir 

gildi heilbrigðs 

lífernis fyrir 

starfsemi líkamans 

og mikilvægi 

hreinlætis í tengslum 

við íþróttir og 

sundiðkun,  

• útskýrt misjafnan 

líkamlegan þroska 

einstaklinga og 

kynja,  

• notað hugtök sem 

tengjast sundiðkun 

og íþróttum,  

• tengt hlutverk 

taugakerfis, hjarta, 

blóðrásar og lungna 

við líkamlega 

áreynslu,  

• nýtt niðurstöður 

prófa til að setja sér 

skammtíma- og 

langtímamarkmið í 

• Skýrt helstu áhrif 

hreyfingar á líkamlega og 

andlega líðan og 

mikilvægi góðrar næringar 

fyrir vöxt og viðhald 

líkamans,  

• rætt eigin ábyrgð á 

líkamlegu og andlegu 

heilbrigði bæði sínu eigin 

og annarra,  

• útskýrt þjálfunaraðferðir 

og notað hugtök sem 

tengjast sundiðkun og 

ýmsum íþróttum,  

• vitað hvaða hlutverk 

helstu vöðvahópar 

líkamans hafa í tengslum 

við þjálfun líkamans,  

• sett sér skammtíma- og 

langtímamarkmið í 

íþróttum og heilsurækt, 

gert og framkvæmt eigin 

þjálfunaráætlun á 
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• gert einfaldar 

mælingar og 

talningar í leikjum,  

• tekið þátt í gömlum 

íslenskum leikjum og 

æfingum,  

• tekið þátt í útivist 

og búið sig til útiveru 

með tilliti til veðurs. 

Ratað um skólahverfi 

sitt og þekkt göngu- 

og hjólaleiðir 

nærumhverfis. 

íþróttum og 

heilsurækt og unnið 

að þeim,  

• sótt sér 

margvíslegar 

upplýsingar við 

undirbúning og 

úrvinnslu verkefna í 

skólaíþróttum og 

útivist,  

• notað mælingar 

með mismunandi 

mælinákvæmni við 

mat á afkastagetu.  

• tekið þátt í glímu 

og ýmsum leikjum,  

• tekið þátt á ábyrgan 

hátt í útivist með 

tilliti til aðstæðna og 

ratað um landsvæði 

eftir korti. 

grundvelli niðurstaðna 

prófa,  

• sótt og nýtt sér 

upplýsingar við alhliða 

heilsurækt og mat á eigin 

heilsu,  

• notað mælingar með 

mismunandi 

mælinákvæmni við mat á 

afkastagetu,  

• tekið þátt í leikjum af 

margvíslegu tagi,  

• sýnt ábyrgð í útivist. 

Skýrt tákn korta, tekið 

stefnu með áttavita og 

ratað um landsvæði eftir 

korti. 
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2.5 Heilsa barna og unglinga 

Í þessum kafla verður fjallað um ráðlagða hreyfingu og næringu barna og 

ungmenna í samræmi við ráðleggingar Embætti landlæknis, en seinni 

rannsóknarspurning ritgerðarinnar fjallar um hvaða viðhorf starfandi 

íþróttakennarar í grunnskóla hafa til hreyfingar og næringu nemenda í 

grunnskóla. 

2.5.1 Ráðlögð hreyfing barna og ungmenna  

Síðustu ár hefur heilsufar barna og ungmenna farið versnandi hér á landi og 

erlendis. Þegar talað er um vaxandi vandamál erum við einna helsta að horfa 

til aukinnar ofþyngdar og offitu hjá börnum. Ef engin breyting verður á fræðslu 

barna og ungmenna strax í grunnskóla verður þetta áframhaldandi vandamál í 

framhaldsskólum ef ekkert er gert (Vaka, Berglind, Erlingur og fl. 2018, bls. 

79-85).  

Ráðleggingar um hreyfingu frá landlækni segja til um það börn og unglingar 

eigi minnst að hreyfa sig í 60 mínútur daglega. Hreyfinginn ætti að vera 

miðlungserfið og erfið á heildartímanum og er því hægt að skipa í nokkur 

styttri lotur yfir daginn. Mikilvægt er að fjölbreytni og gleði séu höfð í 

leiðarljósi þegar hreyfing er framkvæmd (Gígja, Anna, Erlingur og fl. 2008 

bls. 6). Tækniþróunin sem hefur átt sér stað undanfarinna áratugi hefur stuðlað 

að gríðarlegum framförum á mörgum sviðum en um leið hefur þó dregið úr 

hreyfingu (Vaka, Berglind, Erlingur og fl. 2018, bls. 79-85). Kannanir benda 

til þess að meirihluti fullorðinna hreyfi sig ekki í samræmi við ráðleggingarnar 

og eru ýmsar vísbendingar um það að kyrrseta hafi aukist í okkar daglega lífi. 

Hreyfing minnkar með hækkandi aldri, stúlkur hreyfa sig minna en drengir og 

taka síður þátt í skipulögðu íþróttastarfi (Gígja, Anna, Erlingur og fl. 2008 bls. 

2). 

Mikilvægt er að hvetja börn og unglinga til þess að ganga, hjóla eða nýta 

almenningssamgöngur í og úr skóla eins og hægt er. Í frímínútum er þátttaka í 

ýmiskonar leikjum sem að veitir börnum og ungmennum hvað mesta hreyfingu 

og er betra að labba um skólalóðina og spjalla heldur en gera slíkt sitjandi 

innandyra. Ef að börn hreyfa sig lítið og taka jafnvel lítið þátt í íþróttatímum 

er mikilvægt að foreldar og kennarar leiti lausna í samráði við börnin. 

Mikilvægt er að gera reglulega hlé og teygja úr sér og þá sérstaklega þegar 
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unnið er mikið við tölvur til þess að auka blóðstreymið og minka líkur á 

stoðkerfisvandamálum eins og t.d. verkjum í vöðvum eða liðum. Slík hlé geta 

verið einstaklega gagnleg til að losa um óróleika og skerpa á athyglinni hvort 

sem það er hjá börnum, ungmennum eða fullorðnum einstakling (Gígja, Anna, 

Erlingur og fl. 2008 bls. 21) 

2.5.2 Ráðlögð næring barna og ungmenna   

Fyrstu ár ævinnar eru einstaklega mikilvæg þegar kemur að mataræði og 

næringu. Næring hefur áhrif á vöxt barns, þroska þess og auk þess getur það 

haft áhrif á líðan barnsins. Það er á þessum aldri sem að matar- og hreyfivenjur 

mótast og það er því mikilvægt að prenta það inn hjá börnum strax að viðhalda 

heilbrigðum lífstíl (Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga 

Þórsdóttir, 2007, bls. 5).  

Heimilisfræði er skyldunámsgrein í 1.-7. bekk en eftir það hafa nemendur 

val um það hvort þeir fari í heimilisfræði. Það er þó misjafnt eftir skólum 

hvernig skólarnir kenna heimilisfræði og er það misjafnt eftir skólum hvað 

nemendur fá mikla kennslu í heimilisfræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152-153). Í aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 er talað um það að umhverfi nemenda og starfsmanna skuli vera 

heilsueflandi og það sé boðið upp á heilsusamlegt fæði í samræmi við þær 

ráðleggingar sem Embætti landlæknis hefur gefið. Þar sem heilsueflandi skólar 

eru þá er það markmiðið að skapa þær aðstæður sem stuðla að heilbrigðum 

lífsstíl, heilsu og vellíðan allra þeirra sem eru í skólasamfélaginu og er því í 

leiðinni stuðlað að hollu mataræði (Embætti landlæknis, 2020).  

Á vef Embættis landlæknis er talað um að mikilvægt sé að mataræði 

unglinga og ungs fólks sé í samræmi við ráðleggingar. Í ráðleggingum frá 

landlækni er talað um að velja fyrst og fremst matvæli sem eru rík af 

næringarefnum frá náttúrunnar hendi eins og grænmeti, ávexti, ber, hnetur, fræ, 

heilkornavörur, baunir og linsur, feitan og magran fisk, olíur, fituminni 

mjólkurvörur, kjöt og vatn til drykkjar (Embætti landlæknis, 2014, bls. 2). 

Einna mestu máli skiptir þó að borða reglulega og hæfilega mikið af 

fjölbreyttum og hollum mat. Eitt helsta vandamál okkar í dag er að á 

unglinsárunum er orðið svo mikið sjálfstæði í fæðuvali okkar og því sé afar 

mikilvægt að foreldar styðji við hollar matarvenjur. Það er nefnilega á 

unglingsárunum sem gott er að temja sér hollan lífstíl en það eykur líkurnar á 
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hollari lifnaðarháttum í framtíðinni (Embætti landlæknis, 2020). 

Ráðleggingarnar eru byggðar upp á norrænum næringarráðleggingum frá árinu 

2012 ásamt rannsóknum á sambandi á milli næringar og heilsu og niðurstöðum 

úr könnunum um mataræði Íslendinga (Embætti landlæknis, 2014, bls. 4).  

Skilgreining á offitu er þegar óeðlileg eða óhófleg uppsöfnun á fitu er farin 

að hafa áhrif á heilsu (World health organization, e.d.b). Offita samkvæmt 

líkamsþyngdarstuðli (BMI)  er fundin með jöfnunni BMI = Hæð(m)/ Þyngd 

(kg)2. Segir útkoma þá hvort að einstaklingur sé of þungur eða ekki. Þessi 

stuðull er þó ekki talin gallalaus sökum þess að hann stuðull tekur ekkert tillit 

til líkamsbyggingar og greinir hann ekki hvort að einstaklingur sé mikinn 

vöðvamassa, þar sem vöðvar eru taldir vera þyngri en fita. Þegar einstaklingur 

er kominn yfir 29,9 í BMI er einstaklingur talin vera í offitu (Hjartavernd 2019 

bls. 3-4). 

2.5.3 Heilsuhegðun ungra Íslendinga  

Fjöldi vísindamanna við Háskóla Íslands auk prófessorar frá Bandaríkjunum 

hafa unnið að rannsóknum um heilsuhegðun ungra Íslendinga. Rannsóknin er 

viðamikil og hefur verið fjallað mikið um hana í fjölmiðlum hér á landi. 

Erlingur Jóhannsson prófessor í íþrótta- og heilsufræði gerði 

íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu á lífsstíl barna á aldrinum 7 til 9 ára.  

Rannsóknin var framkvæmd á árunum 2006 til 2008 og var markmiðið að 

rannsaka áhrif íhlutunaraðgerða sem fólust í breyttu mataræði og aukinni 

hreyfingu. Rannsóknin var framkvæmd í Reykjavík og voru þátttakendur 

reykvísk ungmenni fædd árið 1999. Könnuð voru áhrif íhlutunar á holdafar, 

hreyfingu, mataræði og aðra lífsstílsþætti. Íhlutunaraðgerðirnar voru 

framkvæmdar í skólunum og í samstafi við foreldra. Rannsakendur voru í nánu 

sambandi við kennara og stjórnendur skólana. Haldnir voru fundir 

mánaðarlega með starfsmönnum skólanna. Á þessum fundum fengum 

kennarar fræðslu um hreyfingu og næringu. Hreyfiíhlutunin fólst í því að auka 

vægi hreyfingar í almennu skólastarfi og meðal annars að auka útikennslu og 

hafa samþættingu hreyfingu við flestar námsgreinar. Á seinna ári íhlutunar var 

bætt við tíma í íþróttum. Næringaríhlutunin fólst í því að vera með 

næringarfræðikennslu og verklegar æfingar í samstarfi við starfsfólk skólana 

og foreldra. Haldnir voru reglulegri upplýsinga- og fræðslufundir með 

foreldrum barnanna á tímabilinu auk þess að var opnuð vefsíða með efni um 
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hreyfingu, hollustu og starfið í skólanum. Niðurstöðurnar í rannsókninni gáfu 

það til kynna að hægt var að auka hreyfingu og stuðla að hollara mataræði með 

samstilltu átaki milli heimila og skóla.  Í byrjun rannsóknarinnar hreyfðu börn 

sig að jafnaði 35 mínútur á dag í skipulagðri hreyfingu og voru því afar fá börn 

að hreyfa sig í 60 mínútur á dag. Undir lok rannsóknartímabilsins voru börn 

farin að hreyfa sig að jafnaði 60 mínútur á dag af skipulagðri hreyfingu á 

skólatíma. Þátttakendur í rannsókninni juku þrek sitt hlutfallslega meira en 

þátttakendur viðmiðunarskólanna eða að meðaltali um 10%. Á meðan 

rannsókninni stóð jókst ávaxta og grænmetisneysla, fiskneysla jókst og 

trefjaneysla hafði einnig aukist. Sykurneysla var þó en há við lok 

rannsóknarinnar. Niðurstöður verkefnisins benda því til þess að hægt sé að 

breyta lífsstíl og lifnaðarháttum barna á jákvæðan hátt með réttum 

íhlutunaraðgerðum í almennu skólastarfi (Erlingur Jóhannsson, Sigríður 

Guðmundsdóttir og fl. 2020).  
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3. Rannsóknaraðferð  

Í þessum kafla verður sagt frá gagnaöflun, hvernig þátttakendur voru valdir, 

fjallað er lítilsháttar um spurningalista og framkvæmd rannsóknarinnar. Í lokin 

er síðan fjallað um áreiðanleika, réttmæti og siðfræði rannsóknarinnar.  

3.1 Gagnaöflun 

Þegar val á rannsóknaraðferð er gerð verður rannsakandinn að hafa markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar á hreinu (Creswell, 2012, bls. 

16). Við þessa rannsókn var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð, en 

aðferðin gengur út frá því að það sé hægt að mæla og magnbinda þann 

félagslega veruleika sem unnið er með. Einnig snýst það um að skoða samband 

breyta út frá tölfræðilegum greiningum á tölulegum gögnum. Þegar unnið er 

með megindlega rannsókn er oftar en ekki notast við tölfræðilega úrvinnslu 

(Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 258-264). 

Megindlegar aðferðir hafa þann kost fram yfir eigindlegar aðferðir að 

megindlegar aðferðir skoða heildarmyndina betur þar sem þátttakendur eru 

mun fleiri og auðveldara er að yfirfæra niðurstöðurnar á þýði. Þó svo að 

greiningin geti verið yfirgripsmikil, er ekki farið eins ítarlega í smærri þætti 

eins og hægt er að gera í eigindlegum rannsóknum (Creswell, 2012, bls. 13-

20). 

3.2 Spurningalisti  

Í þessari rannsókn var unnið með gögn sem að var aflað með megindlegri 

aðferð, spurningakönnun. Útbúin var spurningakönnun sem höfundur samdi. 

Fyrri hluti könnunnar var um bakgrunnupplýsingar þátttakenda, eða fyrstu tíu 

spurningarnar. Spurt var um kyn, aldur, prófgráðu, hvar sé starfað, á hvaða 

skólastigi sé kennt, hvaðan viðkomandi lauk prófgráðu og hvenær viðkomandi 

fékk kennsluréttindi. Seinni hluti voru spurningar um viðhorf þeirra og 

þekkingu á aðalnámskrá og greinaskrá grunnskólana auk nokkurra annarra 

spurninga. Könnunin var alls 24 spurningar. Stór hluti spurninganna voru 

fjölvalspurningar, nokkrar kröfðust stuttra svara, í einni spurningu þurftu 

þátttakendur að greina mikilvægi nokkurra þátta og síðan var ein spurning sem 
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þátttakendur þurftu að raða upp mikilvægi grunnþáttanna sex. Könnunin var 

sett upp og lögð fyrir á vefsíðunni sem heitir SurveyMonkey (Surveymonkey, 

2020), og síðan var vefslóð á könnunina send út til þátttakenda (sjá fylgiskjali 

2).  

Þegar að vefkönnun er gerð er margt sem þarf að hafa í huga. Huga þarf 

sérstaklega vel að uppsetningu, fyrirmælum og leiðbeiningum í könnunni. 

Orðaval er mikilvægt og hvernig uppsetning spurninganna er sett upp og 

svarmöguleikarnir séu skýrir. Ekki má hafa flókið orðaval svo ekki sé hætta á 

því að þátttakendur skilji ekki spurningarnar sem verið er að spyrja að. Það er 

til dæmis ekki vinsælt að hafa skammstafanir. Einnig verður að passa að 

könnun sé ekki of löng svo svarendur þreytist ekki. Í vefkönnun eru þrjár gerðir 

spurningar, opnar, hálf opnar eða lokaðar. Opnar spurningar bjóða upp á dýpri 

svör sem koma beint frá einstaklingnum og er það meira út í það að vera 

eigindleg aðferðarfræði. Þegar mikið er um opnar spurningar eru meiri líkur á 

því að brottfall verði í könnunni (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 455-465). 

Það er ákveðinn styrkur að notast við spurningakannanir, það er t.d. hægt að 

safna miklum gögnum á skömmum tíma. Réttmætið er einnig talið vera sterkt, 

um að það séu tengsl á milli þess sem að fólk segist gera og það gerir (Þorlákur 

Karlsson, 2003, bls. 331-357).  

3.3 Þátttakendur  

Rannsóknin er þýðisrannsókn, en þýði er samansafn eða mengi allra þeirra 

einstaklinga sem áætlað er að rannsaka og draga einhverja ályktun um. Í tilfelli 

þessarar rannsóknar er þýðið starfandi íþróttakennarar í grunnskólum landsins. 

Best væri fyrir rannsakanda að ná að spyrja alla starfandi íþróttakennara á 

landinu til að fá sem réttmætasta niðurstöðu(Creswell, 2012, bls. 142-145). Það 

getur þó verið erfitt að komast í samband við alla íþróttakennara á landinu þar 

sem rannsakandi fann ekki áreiðanlegan lista yfir starfandi íþróttakennara á 

landinu í dag. Rannsakandi fann netföng allra skóla á landinu (alls 177 skólar) 

og sendi kynningarbréf (sjá fylgiskjali 1) á alla skóla og bað um að póstinum 

yrði komið áfram á alla starfandi íþróttakennara innan skólans. Í raun og veru 

var þarna er strax komin smá óvissa að því leyti að ekki er vitað hversu margir 

póstar voru sendir áfram. Könnunin var send út 6. febrúar 2020 og var 

kennurum gefinn góður tími til að svara. Tveimur og hálfri viku síðar var send 

ítrekun á alla skóla og látið fylgja með að könnunin myndi loka þann 28. 
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febrúar. Einnig var rannsakenda bent á tvo hópa á Facebook, Íþróttakennarar á 

Íslandi og Íþrótta- og heilsufræðifélag Íslands. Í þessum hópum gafst tækifæri 

til þess að ná til fleiri starfandi íþróttakennara í grunnskólum heldur en í 

gegnum tölvupóst þar sem að margir skoða samfélagsmiðilinn daglega. 

Heildarfjöldi starfandi íþróttakennara á Íslandi er ekki vitaður og því er erfitt 

að áætla hvað sé góð svörun og hvað ekki. 

3.4 Úrvinnsla gagna  

Við gagnaúrvinnslu var notast við forritið Excel til að setja niðurstöður 

rannsóknarinnar fram á aðgengilegan og skýran hátt. Myndir spiluðu stórt 

hlutverk auk taflna. Lýsandi tölfræði var notuð til að greina gagnasafnið og 

lýsa þeim og voru settar fram t.d. tíðni töflur, skífurit og súlurit til að túlka 

niðurstöður rannsóknarinnar og til að svara rannsóknarspurningum tveimur 

sem lagt var upp með. Einfalt var að flytja gögnin frá Surveymonkey og yfir í 

Excel en einungis þurfti að niðurhala þeim yfir í Excel svo hægt væri að vinna 

með þau.  

3.5 Áreiðanleiki, réttmæti og siðfræði  

Engin formleg leyfi þurfti fyrir rannsókninni, þar sem að ekki var verið að fara 

inn í skólana eða tekinn vinnutími frá kennurunum, heldur tóku þeir 

könnuninna þegar tími gafst til. Í póstinum sem var sendur út bæði til skólanna 

og á Facebook síðurnar: Íþróttakennarar á Íslandi og Íþrótta- og 

heilsufræðifélag Íslands var kynningarbréf sem sjá má í fylgiskjali 1þar sem 

skýrt var tekið fram um hver tilgangur könnunarinnar væri og hvernig 

úrvinnsla gagna færi fram. Tekið var fram að engin var þvingaður til að taka 

könnunina og völdu þátttakendur sjálfir hvort menn tóku þátt í henni eða ekki. 

Í kynningarbréfinu voru einnig upplýsingar um hvert markmiðið væri með 

rannsókninni auk þess að svörin væru ekki rekjanleg og gögnunum yrði eytt 

að rannsókn lokinni. Rannsakenda ber skylda að gefa þátttakendum sínum 

nægilegar upplýsingar um rannsóknina til að þeir geti í raun og veru tekið 

upplýsta ákvörðun um þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163).  

Mikilvægt er að megindlegar rannsóknir hlýti ákveðnum lögmálum svo 

hægt sé að fullyrða um að niðurstöðurnar séu í raun og veru að varpa ljósi á 
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það viðfangsefni sem rannsakað er. Það sem að einkennir góða megindlega 

rannsókn er áreiðanleiki, innra og ytra réttmæti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls. 232). Hægt er að nýta hugtakið réttmæti á þrenna vegu þegar horft er til 

rannsókna. Það er nýtt til að lýsa gæðum rannsókna og gildi niðurstaðna. 

Réttmæti niðurstaðna getur sagt til um, að hvað miklu leyti niðurstöður 

endurspegla samband breyta sem hafa verið rannsakaðar. Niðurstöður eru 

taldar vera réttmætar ef að þær segja rétt til um það sem lagt var upp með að 

mæla. Réttmæti er hægt að skipta í innra og ytra réttmæti en með innra réttmæti 

er verið að meina að viðeigandi aðferðum hafi verið beitt við vinnslu í 

rannsókninni og að gögn hafi verið túlkuð með réttum og skýrum hætti við 

vinnslu á rannsókninni og að þau gögn sem hafi verið notuð hafi verið túlkuð 

með réttum hætti og á sem skýrastan hátt. Ytra réttmæti er það hvort hægt sé í 

raun og veru að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á stærri hópa eins og til að mynda 

þýði í rannsókninni. Innra réttmæti er talin vera forsenda ytra réttmætis og er 

mikilvægt að hafa innra réttmætið að leiðarljósi við undirbúning og 

framkvæmd í rannsóknarvinnu (María Heimisdóttir, 2003, bls. 161).   

Hlutleysi rannsakenda er mikilvægt í öllum rannsóknum, sama hver 

rannsóknin er. Rannsakandi í þessari rannsókn hafði í raun og veru engra 

hagsmuna að gæta. Höfundur passaði það að nálgast alla umfjöllun sem fram 

fór í niðurstöðum og umræðu af hlutleysi. Einnig var passað eftir fremsta 

megni að láta skoðanir og upplifanir höfundar ekki koma fram í þessari 

rannsókn. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöðurnar sem komu í ljós út frá 

spurningakönnuninni sem var send út til allra starfandi íþróttakennara á 

landinu. Byrjað er á því að fara í almennar bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

þar á meðal kyn, aldur, starfsaldur, menntun, búsetu og endurmenntun. Að 

þeim kafla loknum er kafli um þekkingu kennara á aðalnámskrá grunnskólans. 

Í honum koma fram niðurstöður hvort þátttakendur séu búnir að kynna sér 

aðalnámskránna frá árinu 2011 auk greinaskrá frá árinu 2013 og hvort starfandi 

íþróttakennarar í dag séu búnir að kynna sér hæfniviðmiðinn fyrir skólaíþróttir. 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvernig þeir myndu tengja grunnþættina við 

íþróttakennslu. Í næsta kafla er farið yfir hreyfingu og næringu nemenda og 

birtar niðurstöður hvað starfandi íþróttakennurum finnst um þau mál og hvort 

eigi vera fleiri íþróttatímar og meiri fræðsla um næringu fyrir nemendur. Í lok 

kaflans er farið yfir það hvað starfandi íþróttakennurum finnst vera ábótavant 

í skólaíþróttum í dag. 
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4.1 Grunnupplýsingar þátttakenda  

Spurningakönnunin var lögð fyrir á rafrænu formi og var send út til allra skóla 

landsins, alls 177. Ekki er vitað nákvæmlega hversu margir íþróttakennarar eru 

starfandi á landinu á þessum tímapunkti, en alls bárust svör frá 130 

íþróttakennurum á landinu, 65 konum og 65 körlum. Meðalaldur þátttakenda 

var 40 ár en flestir voru á aldrinum 30-49 ára eða alls 94. Alls 16 þátttakendur 

voru á aldrinum 20-29 ára. Einnig var spurt um starfsaldur þátttakenda og voru 

alls 47% búnir að starfa lengur en í 12 ár sem íþróttakennarar eins og sjá má á 

mynd 1 hér fyrir neðan. 

 

 

Mynd 1 Starfsaldur þátttakenda 

 

Alls voru 12% starfandi íþróttakennara ekki með kennsluréttindi en þó var stór 

hluti starfandi íþróttakennara alls 99% með einhverja háskólamenntun.  

Í töflu 1 hér fyrir neðan má sjá úr hvaða landshluta þátttakendur komu en 

um helmingur þátttakenda koma af höfuðborgarsvæðinu. Spurt var einnig 

hvort þeir væru að kenna bæði íþróttir og sund. Svo virðist vera að utan 

höfuðborgarsvæðisins sjái sami aðili um kennslu á íþróttum og sundi. Á 

höfuðborgasvæðinu eru 12 kennarar sem að kenna bara íþróttir. Eins og sjá má 

á Reykjanesinu þá eru 2 af 10 þátttakendum þar sem sjá eingöngu um 

sundkennslu. Úti á landi er það oftar en ekki þannig að menn séu að kenna 

bæði íþróttir og sund.  
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Tafla 5 Kennd fög og staðsetning íþróttakennara og í hvaða landshluta þeir eru að 

kenna 

Landshluti 

Kenni bara 

íþróttir 

Kenni bara 

sund 

Kenni íþróttir og 

sund Samtals 

Austurland 1 1 7 9 

Höfuðborgarsvæðið 12 1 53 66 

Norðurland 2 0 16 18 

Reykjanes 1 2 7 10 

Suðurland 2 1 8 11 

Vestfirðir  1 0 3 4 

Vesturland 1 0 11 12 

Samtals 20 5 105 130 

 

Eins og fram hefur komið hér að ofan á mynd 1 var að tæplega helmingur 

íþróttakennaranna sem hefur starfað við íþróttakennslu í meira en 12 ár. Spurt 

var út í endurmenntunina hjá þátttakendum og má sjá á töflu 6 að þeir sem hafa 

starfað í 12 ár eða lengur eru hvergi nærri hættir að sækja 

endurmenntunarnámskeið. 

 

Tafla 6 Starfsaldur og endurmenntun kennara 

Stafsaldur 

0-1 

námskeið 

2-3 

námskeið 

3-4 

námskeið 

4-5 

námskeið 

≥5 

námskeið Samtals 

0-2 ár 18 3 3 0 0 24 

3-5 ár 4 10 3 1 2 20 

6-8 ár 2 6 1 0 1 10 

9–11 ár 0 7 2 2 3 14 

≥12 ár  9 26 11 4 11 61 

Samtals 33 52 20 7 17 129* 

*Einn kaus ekki að svara spurningunni. 
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4.2 Þekking kennara á aðalnámskrá grunnskóla 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr þeim hluta könnunarinnar sem 

snérist að þekkingu og kunnáttu íþróttakennara á aðalnámskrá frá 2011. Eftir 

grunnupplýsingarspurningarnar koma spurningar um þekkingu og kunnáttu á 

aðalnámskrá frá 2011. Einnig var spurt út í hvort kennarar hefðu kynnt sér 23. 

kafla um skólaíþróttir. Spurt var út í hvernig þátttakendum tekst til að tengja 

grunnþættina sex við kennslu hjá sér. 

4.2.1 Aðalnámskrá 2011: almennur hluti 

Fyrst var spurt hvort þátttakendur hefðu kynnt sér aðalnámskrá grunnskólana 

frá árinu 2011. Alls 28% höfðu kynnt sér hana mjög vel, 51% höfðu kynt sér 

hana vel og einungis 21% kynnt sér hana lítilsháttar. Enginn svaraði því að 

hann hafði ekki kynnt sér aðalnámskránna.   

Þegar spurt var út í það hvort þátttakendur væru með hlutverk aðalnámskrár 

á hreinu sögðu alls 91% vera með hlutverk hennar á hreinu eða allas 118 

þátttakendur. 6% voru ekki vissir með hlutverk hennar og 2% vissu ekki 

hlutverk hennar. 1% þátttakenda kaus að svara ekki spurningunni. 

4.2.2 23. kafli um skólaíþróttir  

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvort þeir hefðu kynnt sér 23. kafla um 

skólaíþróttir. Eins og sjá má á mynd 2 höfðu 78% eða 101 þáttakandi kynnt sér 

greinaskránna, 20% eða 26 þátttakendur höfðu kynnt sér hana lítilsháttar og 3 

% höfðu kynnt sér hana illa eða ekkert.   
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Mynd 2 Þátttakendur hafa að mestu leiti kynnt sér kaflann um skólaíþróttir vel 

 

Rannsakandi spurði þátttakendur út í það hvort þeir myndu þekkja til 

hæfniviðmiðinn sem fjallað er um í 23. kafla um skólaíþróttir. Eins og sjá má 

á mynd 3 eru 54% eða 70 þátttakendur alls sem að þekkja vel til þeirra. 17% 

eða alls 22 þátttakendur sem að þekkja þau mjög vel. Alls eru þó 29% eða 38 

þátttakendur sem að þekkja þau hvorki vel né illa. Enginn taldi sig þekkja þau 

illa eða mjög illa. 

 

 

Mynd 3 Þátttakendur þekkja almennt vel til til hæfniviðmiðana fyrir skólaíþróttir 
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Það var vel við hæfi að spyrja starfandi íþróttakennara hvort þeir myndu 

styðjast við hæfniviðmið fyrir skólaíþróttir. Á mynd 4 má sjá að meirihlutinn 

nýtir sér hæfniviðmið. Alls sögðu 65 eða 50% vera notast við þau. 49 

þátttakendur eða 38% sögðu já og nei, 11 þátttakendur eða 8% sögðu það vera 

misjafnt hvort þeir myndu notast við þau og 5 sögðust ekki notast við þau eða 

mættu gera meira af því.  

 

 

Mynd 4 Meiri hluti þátttakenda notast við hæfniviðmið fyrir skólaíþróttir 

4.2.3 Tenging grunnþátta við skólaíþróttir 

Spurt var út í grunnþættina sex: sköpun, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

læsi, sjálfbærni og heilbrigði og velferð. Spurt var hvort þátttakendur myndu 

almennt þekkja grunnþættina vel eða illa sem að koma fram í nýrri 

aðalnámskrá. Almennt séð telja kennarar sig þekkja grunnþættina vel. Alls 

sögðu 89 þátttakendur þekkja grunnþættina mjög vel eða vel, eða alls 68% eins 

og sjá má á mynd 5. Spurt var út í það hvernig þátttakendum gengi að tengja 

grunnþættina sex við kennslu hjá sér sögðu alls 76 að það gengi hvorki vel eða 

illa, 30 sögðu að það gengi vel og einungis 5 sögðu það gengi mjög vel. Alls 

16 sögðu að það gengi illa og alls 2 sögðu það gengi mjög illa (mynd 5).   
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Mynd 5 Þekking íþróttakennara á grunnþáttum auk þess hvernig þeim gengur að 

tengja þá við kennslu 

 

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir myndu tengja grunnþættina við 

íþróttakennslu. Þeir áttu að númera frá 1-6, 1= sá sem þeir tengdu mest við 

íþróttakennslu og 6= sá sem þeir tengdu síst við íþróttakennslu. Á mynd 6 er 

búið að taka saman hvernig þátttakendur númeruðu grunnþættina. Flestir settu 

heilbrigði og velferð í númer 1 eða alls 107. Nokkuð jafnfræði var hvað 

þátttakendur voru að setja 2-5 við, alls 55 þátttakendur settu 6 við læsi og voru 

því síst að tengja það við íþróttir. 
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Mynd 6 Grunnþættir menntunar og tenging þeirra við skólaíþróttir, (n=4 vildu ekki 

svara). 
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4.3 Hreyfing og næring nemenda  

Ein af spurningum í könnuninni var sú hvort að kennurum finnist að það eigi 

að fjölga íþróttatímum í skólum. Eins og sjá má á mynd 8 og voru 80% sem 

sögðu já eða 104 þátttakendur, 10% voru ekki vissir og önnur 10% sögðu nei 

eða alls 13 þátttakendur.  

 

Mynd 7 Íþróttakennarar vilja bæta við íþróttatímum hjá nemendum 

 

 

Mynd 8 Íþróttakennurum þykir þörf á aukinni fræðslu um næringu fyrir nemendur 
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Þátttakendur voru spurðir út það hvort þörf væri á aukinni fræðslu um næringu 

fyrir nemendur í grunnskóla. Kennarar voru að mestu leiti sammála um að þeir 

vilja sjá meiri fræðslu um næringu í grunnskólum eins og sjá má á mynd 8. 

Alls vildu 100 þátttakendur eða 77% sjá aukna fræðslu í grunnskólum. 17% 

voru ekki vissi um það og einungis 6% eða 8 þátttakendur töldu þess ekki þörf. 

Rannsakandi velti því fyrir sér hvernig þessi fræðsla ætti í raun og veru að fara 

fram og spurði hann í könnuninni þá sem svöruðu þessari spurningu játandi 

hvernig þeir myndu vilja framkvæma þessa fræðslu og komu fram margskonar 

svör. Rannsakandi tók saman svör þátttakenda og flokkaði þau. Eins og sjá má 

á mynd 9 komu alls 42 með þá hugmynd að hafa auka bóklegan tíma í íþróttum 

og fjalla þá um næringu en passa yrði þó að taka ekki af íþróttatímum hjá 

nemendum því þeir mega ekki við því að missa út þá hreyfingu. Alls 31 

þáttakandi kom með þá hugmynd að það mætti vera meiri samþætting á milli 

námsgreina og vinna mætti meira með næringarfræðslu í heimilisfræði líkt og 

segir til um í aðalnámskrá. Einnig væri hægt að vinna með þessa fræðslu í 

lífsleikni, náttúrufræði og samfélagsgreinum. Alls voru 8 þátttakendur sem 

vildu reglulega fyrirlestra inn í skólann frá t.d. skólahjúkrunarfræðing, þekktu 

íþróttafólki sem er að standa sig vel hverju sinni, tannlæknum eða 

næringarfræðingum. Auk þess komu 3 þátttakendur með þá hugmynd að það  

mætti vera meira samstarf milli heimila og skóla í þessum efnum.  

 

 

Mynd 9 Hugmyndir af því hvernig þátttakendur vilja framkvæma fræðslu um næringu 

í grunnskólum 
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Þátttakendur voru beðnir um að merkja við mikilvægi nokkurra þátta sem snúa 

að heilsu nemenda. Eins og glögglega má sjá á mynd 10 mátu þátttakendur það 

mjög mikilvægt eða mikilvægt að nemendur læri að meta sína eigin heilsu og 

hvað það sé óæskilegt fyrir þeirra eigin heilsu. Þarna er hægt að tengja við 

fræðslu um næringu, forvarnarfræðslu og ýmislegt fleira.  

 

 

Mynd 10 Íþróttakennarar telja það mikilvægt að nemendur læri að meta sína eigin 

heilsu 

 

Einnig var spurt út í það hvort að kennarar meti það mikilvægt að nemendur 

sýni áhuga á því sem verið er að gera í íþróttum í hverjum tíma. Þátttakendur 

mátu það vera mikilvægt að mestu leyti að nemendur sýndu áhuga á því sem 

verið væri að gera í hverjum tíma eða alls 91% fannst það vera mjög mikilvægt 

eða mikilvægt eins og sjá má á mynd 11. Einnig var spurt hvort að þeim þætti 

það mikilvægt að nemendur myndu reyna á sig í tímum og myndu svitna 

og/eða verða móðir í tímum. Alls 85% fannst það vera mjög mikilvægt eða 

mikilvægt (mynd 11). Að lokum var síðan spurt út í það hvort íþróttakennurum 

fyndist mikilvægt að nemendur myndu læra um tíðni, magn og ákefð í líkams- 

og heilsurækt. Alls fannst 72% þátttakenda það mikilvægt og 25% voru ekki 

vissir um það hvort nemendur ættu að læra um tíðni, magn og ákefð (mynd 

11).  
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Mynd 11 Íþróttakennurum finnst mikilvægt að nemendur sýni áhuga, læri um tíðni, 

magn og ákefðar og hvort nemendur reyni á sig og svitni í tímum 
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4.4 Hvað er ábótavant í skólaíþróttum? 

Rannsakandi spurði í lokinn hvort þátttakendum fyndist eitthvað vera 

ábótavant í skólaíþróttum í dag eða hvort það væri eitthvað annað sem þeir 

vildu koma á framfæri sem gæti nýst rannsakenda í niðurstöðum á þessari 

rannsókn. Svörin létu ekki á sér standa og flokkaði rannsakandi þau niður á 7 

vegu eins og hægt er að sjá á mynd 12.  

 

 

Mynd 12 Það sem íþróttakennurum finnst ábótavant í íþróttakennslu. n=45 svöruðu 

þó engu.   

 

Eins og sjá má á mynd 12 töluðu alls 22 þátttakendur um að það vantar fleiri 

tíma inn í stundatöflu fyrir nemendur, svo þeir hreyfi sig meira. Þá voru 

einhverjir sem tóku það fram að það væru margir nemendur sem ekki væru í 

skipulögðu íþróttastarfi fyrir utan skólann og því væri nauðsyn að nemendur 

myndu hreyfa sig á hverjum degi. Alls 19 þátttakendur töluðu einnig um að 

nemendur væru of margir í hverjum hóp sem væru koma saman í íþróttir af því 

að erfitt væri fyrir einn kennara að sjá um stóran hóp. Alls 18 þátttakendur 

töluðu um lengd tímana og oftar en ekki væru kennarar ekki að fá nema 20 

mínútur ofan í sundlauginni með nemendur því það þyrfti að gera ráð fyrir tíma 

bæði fyrir og eftir tímann í klefanum og nemendur mættu ekki mæta seint í 

næsta tíma. Einnig virtist það vera að þetta væri vandamál í íþróttum að 

nemendur þyrftu langan tíma í klefanum og því myndi skerast af tímunum 
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sjálfum sem nemendur fá í hreyfingu. Það voru síðan 11 þátttakendur sem 

nefndu að aðstaðan væri farin að segja til sín og það vantaði uppá búnað sem 

þyrfti að fara kaupa inn. 3 þátttakendur töluðu síðan um það að það þyrfti að 

huga betur að nemendum sem eru með greiningar og þurfa aukna aðstoð og 

þurfa kannski mikið á hreyfinguni að halda. Íþróttakennarar eru ekki nægilega 

að ná að hugsa um þá sökum þess hvað það eru margir nemendur í hverjum 

hóp eins og kom fram hér að ofan.  
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5. Umræður  

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar á margskonar hátt. 

Byrjað er á því að fara yfir helstu niðurstöður og rannsóknarspurningum 

svarað. Þar á eftir er örlítið rætt um og velt fyrir sér grunnupplýsingum 

þátttakenda. Næst er farið í kafla 5.1. þar sem fyrri rannsóknarspurningunni er 

svolítið velt fyrir sér og hún rædd til þaula. Í kafla 5.1. er undirkafli þar sem 

fjallað er töluvert um grunnþættina meira og velt fyrir sér hvernig þátttakendur 

rannsóknarinnar mátu þá. Þar á eftir kemur kafli 5.2 þar sem seinni 

rannsóknarspurningunni er velt betur fyrir sér um hreyfingu og næringu 

nemenda og hvernig sé hægt að vinna með það í skólunum í dag. Síðan er farið 

í hvað vantar uppá í skólaíþróttum í dag að mati þátttakenda í rannsókninni auk 

þess að punktar voru ræddir frá þátttakendum sem þeir vildu bæta við í 

rannsókninni sjálfri. Í síðasta undirkaflanum er síðan farið yfir kosti og galla 

rannsóknarinnar. 

Helstu niðurstöður voru þær að íþróttakennarar eru búnir að kynna sér 

aðalnámskrá grunnskóla vel og kaflann um skólaíþróttir. Starfandi 

íþróttakennurum þykir einnig vera þörf á fleiri íþróttatímum inn í stundatöflu 

nemenda auk þess sem að þeir vilja bæta fræðslu um næringu fyrir nemendur 

án þess það hafi áhrif á íþróttatímanna þeirra.  

Hægt er að segja að skólaíþróttir sé stór kennslugrein og skapi stórt hlutverk 

í framtíð nemenda eftir útskrift úr grunnskóla. Þar sem við þurfum öll að hreyfa 

okkur allt lífið eftir að við ljúkum grunnskóla til að halda heilsunni eru 

skólaíþróttirnar grunnurinn að því að okkur finnist íþróttir skemmtilegar og við 

höldum áfram hreyfingu að grunnskóla loknum. Því mega skólaíþróttir ekki 

vera leiðinlegar svo að nemendur fái ekki neikvæða upplifun af hreyfingu þar 

sem að ráðleggingar frá landlækni segja að hreyfing sé mikilvæg út allt lífið 

(Gígja, Anna, Erlingur og fl. 2008 bls. 11). Það fyrsta sem rannsakenda dettur 

í hug er að kennarinn hafi gaman af því að kenna íþróttir og njóti þess að kenna 

nemendum eitthvað nýtt og skemmtilegt sem tengist hreyfingu. Auk þess er 

mikilvægt að kennari sé starfi sínu vaxinn og er mikilvægt að þeir séu 

menntaðir. Í niðurstöðunum í  kaflanum hér á undan mátti sjá að 12% voru 

ekki með kennsluréttindi en þrátt fyrir það að þeir væru ekki með 

kennsluréttindi voru flestir þeirra búnir með háskólanám á einhverju stigi eða 

alls voru 99% þátttakenda með hásskólamenntun að einhverju tagi, því má 

segja að skólar séu ekki að taka inn hverja sem er til að kenna íþróttir. Það 
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gleður rannsakenda að skólar passi upp á nemendur sína. Eins og sjá mátti í 

niðurstöðum í töflu 5 er meira um það á höfuðborgarsvæðinu að menn kenni 

bara annaðhvort íþróttir eða sund en á landsbyggðinni eru menn meira að 

kenna bæði. Á höfuðborgasvæðinu eru 12 kennarar sem að kenna bara íþróttir. 

Þar eru skólarnir það stórir að stundum getur sami aðili ekki kennt bæði íþróttir 

og sund. Eins og sjá mátti á Reykjanesinu þá eru 2 af 10 þátttakendum þar sem 

sjá eingöngu um sundkennslu. Þar eru skólarnir einnig stórir og fjöldi tíma sem 

að þarf að kenna og margir íþróttakennarar að störfum í hverjum skóla fyrir 

sig. Úti á landi er það oftar en ekki þannig að einn til tveir kennarar sjá um 

íþróttakennslu hjá 1.-10. bekk og er menn því að kenna bæði. Telur 

rannsakandi að framboð af íþróttakennurum utan höfuðborgarsvæðisins sé 

ekki mikið ásamt því að kennsla er ekki það mikil og það sé ekki hægt að hafa 

marga íþróttakennara í hlutastarfi, þar sem oftar en ekki vilja kennarar vera í 

fullu starfi. Rannsakanda fannst jákvætt að sjá að íþróttakennarar virðast vera 

að haldast í sínu starfi þar sem tæplega helmingur íþróttakennaranna sem hefur 

starfað við íþróttakennslu í meira en 12 ár. Því árið 2004 var kannaður 

starfsaldur íþróttakennara og kom í ljós að meðal starfsaldur íþróttakennara var 

ekki nema 4,7 ár (Elísabet Ólafsdóttir. e.d. bls. 79). Spurt var út í 

endurmenntunina hjá þátttakendum og má sjá á töflu 6 að þeir sem hafa starfað 

í 12 ár eða lengur eru hvergi nærri hættir að sækja endurmenntunarnámskeið 

sem er jákvætt. Þeir sem eru ný byrjaðir að kenna eru einnig duglegir en það 

getur stafað af því að þeir séu en þá í námi og eru því en að mennta sig. Þetta 

segir okkur það að kennarar séu duglegir að endurmennta sig reglulega þó svo 

þeir séu með starfsaldur í meira en 12 ár.  

5.1 Þekking á aðalnámskrá og greinaskrá 

Þegar að spurt var um hvort að þátttakendur hefðu kynnt sér aðalnámskrá 

frá 2011 og greinaskrá frá árinu 2013 fannst rannsakanda það koma einstaklega 

vel út og var það mikill minnihluti þátttakenda sem ekki höfðu kynnt sér þær. 

Miðað við rannsókn sem gerð Ísak gerði árið 2015 þar sem að 64% þekktu 

aðalnámskránna mjög vel eða vel og 69% þekktu 23. kafla um skólaíþróttir 

mjög vel eða vel (Ísak Guðmannsson Levy, 2015). Þetta eru gleðitíðindi fyrir 

alla að kennarar séu með aðalnámskrána og greinaskrána á hreinu og eiga því 

að vera vel með það á hreinu hvað skólaíþróttir snúast um. Hægt er að segja að 

þessar niðurstöður séu góðar og  kennarar séu að skila sínu með því að kynna 



47 

sér aðalnámskrá grunnskólana. Þar sem að aðalnámskráin er ekki bara eitthvað 

plagg sem að var búið til af því bara heldur til þess að kennarar, aðrir 

starfsmenn skólans, nemendur og foreldrar gætu stuðst við til að hjálpa börnum 

og ungmennum að vita til hvers er ætlast af þeim í skólanum.   

Rannsakandi spurði þátttakendur út í það hvort þeir myndu þekkja til 

hæfniviðmiðinn sem fjallað er um í 23. kafla um skólaíþróttir. Eins og sjá má 

á mynd 3 eru 54% eða 70 þátttakendur alls sem að þekkja vel til þeirra. 17% 

eða alls 22 þátttakendur sem að þekkja þau mjög vel. Alls eru þó 29% eða 38 

þátttakendur sem að þekkja þau hvorki vel né illa. Enginn taldi sig þekkja þau 

illa eða mjög illa og má því segja það að það séu allir þátttakendurnir búnir að 

kynna sér hæfniviðmiðin fyrir skólaíþróttir. Sá árangur finnst rannsakanda vera 

flottur og því greinilega hægt að segja að þátttakendur séu með það á hreinu 

hvað meginþorri nemenda eigi að kunna. Rannsakandi veltir því þó fyrir sér 

hvort að þurfi að endurgera hæfniviðmiðin eða vera með einhverjar nánari 

leiðbeiningar í kringum þau eða jafnvel að kynna þau eitthvað betur fyrir 

starfandi íþróttakennurum. Rannsakanda sjálfum finnst hæfniviðmiðin sett 

fram á skýran hátt og einfalt að skilja hvað er átt við í þeim í öllum þeim fjórum 

þáttum sem þau eru sett upp í eins og sjá má í fræðilega hlutanum hér að ofan 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 184-186). Þau geta líka 

hjálpað kennara að setja upp kennslu fyrir árið og séð hvaða þætti kennarinn 

þarf að fara yfir með hvern og einn bekk fyrir sig. Greinaskráin er í raun og 

veru eftir hugmynd Tylers (Tyler, 1973, bls. 136-140), það er ekkert fjallað um 

kennsluaðferðir í íþróttum enda finnum við það út hvaða kennsluaðferð virkar 

fyrir hvern og einn hóp. Í greinaskránni er verið að leggja grunn að þeim 

markmiðum sem kennarar eiga að stefna að hverju sinni. Rannsakanda finnst 

það einnig mikilvægt að kennarar notist við það sem búið er að setja upp fyrir 

þá í greinaskránni t.d. svo það sé samræmi í allri íþróttakennslu á landinu þar 

sem að það kemur alveg fyrir að börn og ungmenni flytji milli landshluta og 

þá eru meiri líkur á því að nemandinn detti fyrr inn í kennsluna ef að samræmi 

sé í kennslu á milli landshluta.  

5.1.1 Tenging grunnþáttanna 

Í fræðilega kaflanum er fjallað um 12 atriði sem ráðherra vill að komi fram í  

aðalnámskrá (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þessi 12 atriði er öll hægt að 

tengja við skólaíþróttir á einhvern hátt, því má segja að skólaíþróttir geti 
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þjálfað hvað sem er. Sama hvort það sé félagsleg færni, líkamleg eða andleg 

velferð eða jafnvel þjálfun í íslensku. 

Það er í raun ekkert sem kemur á óvart hvernig þátttakendur voru að tengja 

grunnþættina við skólaíþróttir. Ein rannsókn hefur verið gerð áður á Íslandi, í 

þeirri rannsókn kom það fram að 60% töldu sig þekkja grunnþættina mjög vel 

eða vel og 42% kennara töldu sig það gengi vel að tengja grunnþættina við 

kennslu hjá sér (Ísak Guðmannsson Levy, 2015). Þessi rannsókn var gerð árið 

2015 og sjá má að miðað við þessa rannsókn sem unnið var með hér að töluverð 

aukning hefur verið á því að starfandi íþróttakennarar séu búnir að kynna 

grunnþættina, sem segja má að sé jákvætt fyrir starfandi íþróttakennara. Þrátt 

fyrir að þátttakendur telji sig þekkja grunnþættina vel þá virðast þeir ekki vera 

ná að tengja þá almennilega við kennslu hjá sér. Þar sem niðurstöður 

spurningakönnunnar sýna að meiri hluti þátttakenda, gengur hvorki vel eða illa 

að tengja grunnþættina sex við kennslu hjá sér eins og sjá má á mynd 5. Þegar 

að þátttakendur voru beðnir að númera frá 1 til 6 hvernig þeir myndu tengja 

grunnþættina við íþróttakennslu, sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að 

flestir settu heilbrigði og velferð í fyrsta sætið eða alls 107 þátttakendur af 130 

(mynd 6). Heilbrigði og velferð er byggt upp á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan og verður allt skólastarf að stuðla markvisst að velferð og 

vellíðan sökum þess að börn verja meiri parti dags í skólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 23). 

Sá grunnþáttur sem að þátttakendur settu í annað sæti er jafnrétti sem snýr að 

því að allir fái að þroskast á sínum eigin forsendum og rækta sína hæfileika í 

frjálsu samfélagi. Alls settu 44 þennan grunnþátt í annað sæti (mynd 6) 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 21-22). Í þriðja sætið settu 

þátttakendur lýðræði og mannréttindi. Lýðræði og mannréttindi snúa að því að 

nemendur geta tekið afstöðu til siðferðilegra álitamála og tekið virkan þátt í 

mótun samfélagsins. Lýðræði er mikilvægt á skólavettvangi og þurfa skólar að 

taka mið af því og leyfa þeim að taka þátt í lýðræðissamfélagi og mikilvægt er 

að börn læri að taka þátt í þess háttar samfélagi(Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 21). Alls settu 39 þátttakendur lýðræði og 

mannréttindi í þriðja sætið eins og sjá má á mynd 6  Í fjórða sætið settu 

þátttakendur grunnþáttinn sköpun. Sköpun snýr að því að móta viðfangsefni 

að þeim sem er verið er að vinna með, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en 

viðkomandi hefur gert áður og kann. Það er því markmiðið að örva, uppgötva, 

njóta, virkja áhuga og virkja ímyndunaraflið (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 24). Alls settu 36 þátttakendur sköpun í 

fjórða sætið (mynd 6) eins og í grunnþáttunum á undan er nokkuð jafnræði 

hvernig menn setja grunnþættina í tengingu við skólaíþróttir. Í fimmta sætið 

setja þátttakendur sjálfbærni. Sjálfbærni fjallar um að gera fólki það kleift að 

takast á við viðfangsefni sem fjalla um umhverfið, félagslegra þátta og efnahag 

í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 19-20). Hér er 

þó mikið jafnræði á milli sjálfbærni, sköpunar og lýðræðis og mannréttinda 

eins og sést á mynd 6. Sá grunnþáttur menntunar sem að þátttakendum fannst 

minnst tengjast skólaíþróttum og settu því í sjötta sæti var læsi. Læsi er ekki 

endilega lestur í bók eins og margir halda. Meginmarkmið læsis er að 

nemendur verði virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn sem við 

búum í og bregðast við á persónulegan og skapandi hátt við því sem okkur 

mætir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 18-19). Það kemur 

rannsakanda þó ekkert á óvart að læsi sé sá grunnþáttur sem menn tengi 

afgerandi síst við skólaíþróttir eins og sést á mynd 6, þá voru 55 þátttakendur 

sem gerðu það eða 43% þátttakenda.  

Það má því segja að þátttakendur hafi raðað grunnþáttunum upp eins og 

þeir tengi þá við skólaíþróttir á þennan  hátt: 

1. Heilbrigði og velferð  

2. Jafnrétti 

3. Lýðræði og mannréttindi 

4. Sköpun 

5. Sjálfbærni 

6. Læsi  

Þetta má þó trúlega lengi deila um og það er trúlega misjafnt hvernig menn 

vilja stilla þessu upp. Það sem að rannsakandi veltir þó fyrir sér er að hvort við 

ættum að reyna að tengja aðra grunnþætti meira við skólaíþróttir og þá hvernig. 

Rannsakanda langar að jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, sjálfbærni og 

sköpun sé meira í skólaíþróttum og veltir hann því fyrir sér hvort við séum ekki 

að kenna þetta allt í skólaíþróttum þó svo íþróttakennarar átti sig kannski ekki 

endilega á því. Þessa grunnþætti tengdu þó allir kennarar ansi jafnt við 

skólaíþróttirnar sínar í dag.  

Hægt væri að tengja hvern og einn grunnþátt við skólaíþróttir á 

margvíslegan máta. Ekki þarf að fara djúpt í það hvernig heilbrigði og velferð 

tengist skólaíþróttum þar sem heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan og næst hún með markvissri hreyfingu hjá nemendum. 
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Rannsakandi hugsar að það sé flóknara að tengja þennan grunnþátt inn í allt 

annað skólastarf því við þurfum að huga vel að heilbrigði og velferð 

nemendanna þar sem þeir eyða deginum að meirihluta í skólanum.  

Þegar við tölum um jafnrétti þá er það fyrsta sem rannsakenda dettur í hug 

að við höfum öll jafn mikinn rétt á því að taka þátt í íþróttum, sama á hvaða 

getustigi við erum. Við höfum öll þann rétt að við eigum að geta hreyft okkur, 

þroskast á eigin forsendum og rækta okkar hæfileka í því frjálsa samfélagi sem 

við búum í. Í jafnréttismenntun er einnig vert að minnast á kyn og kynhneigð 

en með grunnþættinum jafnrétti er verið að tala um fræðslu á borð við 

tungumál, kyn, lífsskoðanir og fleira því ekkert okkar er eins og þurfum við að 

læra að virða það. Því er mikilvægt að kenna nemendum það strax.  

Lýðræði og mannréttindi er hægt að tengja við íþróttir á ýmsan hátt, eins 

og það að bera virðingu fyrir þeim sem maður keppir eða spilar við. Þegar að 

einstaklingar eru saman í liði þá verður viðkomandi að bera virðingu fyrir 

liðsfélögum sínum sama hvernig þeir standa sig.  

Sumir velta því trúlega fyrir sér hvernig við eigum að kenna sköpun í 

skólaíþróttum. Þar sem nemandi var í vettvangsnámi lærði hann að gott væri 

fyrir nemendur að fá einstaka sinnum frjálst í íþróttum og sundi. Passa þarf að 

mata nemendur ekki of mikið og leyfa þeim að skapa sinn leik sjálf og eflir 

það þeirra skapandi hugsun hvernig þau eigi að leika sér (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti 2011, bls. 24). Börn og ungmenni eru oft á tíðum í 

dag mötuð af leik og kunna því ekki að leika sér sjálf. Það er þó gaman að sjá 

að börn geta dottið í allskonar leik ef þau gleyma sér og maður er ekki 

endalaust að skipta sér af þeim.  

Sköpun byggist á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja 

möguleika á einhverju og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli. Það að 

skapa eitthvað og fara út fyrir þægindaramman eru nemendur að auka sína 

þekkingu og leikni í leiðinni. Því þarf það ekki að vera flókið að kenna sköpun 

í skólaíþróttum. Sjálfbærni miðar að því að við séum sjálfbær og getum bjargað 

okkur á sem einfaldastan máta. Útivist er partur af því að við erum að stunda 

heilbrigðari lífstíl og ef við göngum ekki vel um náttúruna geta kynslóðir á 

eftir okkur ekki nýtt hana eins og við höfum notað hana ef við göngum ekki 

vel um hana. Því verður að kenna nemendum að ganga vel um náttúruna okkar.  

Læsi er hægt að tengja við íþróttir á þann hátt að nemendur verði góðir að 

lesa í þær aðstæður sem geta skapast og að þeir nái að bregðast við á 

persónulegan og skapandi hátt. Einnig þurfa nemendur að geta lesið fræðilegar 
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greinar um eins og t.d. íþróttir, hreyfingu og það sem vekur áhuga þeirra í þeim 

heimi sem við lifum í dag, margir nemendur hafa áhuga á íþróttum og finnst 

þeim gaman að geta lesið um fyrirmyndir sínar. 

5.2 Hreyfing og næring nemenda 

Önnur rannsóknarspurningin var hvaða viðhorf hafa starfandi íþróttakennarar 

í grunnskóla til hreyfingar og næringu nemenda í grunnskóla? Því eins og 

margir vita þá er offita barna og hækkandi BMI orðin vandamál um allan heim 

í dag og þar á meðal á Íslandi (Vaka, Berglind, Erlingur og fl. 2018, bls. 79-

85). Því hafa margir velt fyrir sér hvað sé hægt að gera. Ein af spurningum í 

könnuninni var sú hvort að kennurum finnist að það eigi að fjölga íþróttatímum 

í skólum. Svörin leyndu sér ekki eins og sjá má á mynd 7 í niðurstöðukafla og 

voru 80% sem sögðu já eða 104 þátttakendur. Þessi svör koma rannsakenda 

alls ekki á óvart og telur hann að þörf sé á því að bæta við íþróttatímum hjá 

flestum nemendum grunnskóla og þá sérstaklega þeim sem eru ekki í 

skipulögðu íþróttastarfi utan skólans. Þeir nemendur eru ekki að ná sinni 

hreyfiþörf yfir daginn eins og staðan er orðin í dag í nútímasamfélagi. Í 

rannsókn sem gerð var í Svíþjóð í grunnskóla í Gautaborg á 5. bekk sem fengu 

tvo viðbótartíma í íþróttum á viku gekk betur í samræmdu prófunum í sænsku, 

ensku og stærðfræði en viðmiðunarhópnum (Lina, Michael og Thomas, 2014). 

Því er hægt að segja að aukin hreyfing getur haft góð áhrif á námsárangur 

barna. 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í það hvort þeir vildu sjá meiri fræðslu 

um næringu fyrri nemendur sína (mynd 8) og segja má að þeir hafi verið á einu 

máli um það að þeir vildu sjá meiri fræðslu fyrir nemendur um næringu. 

Mikilvægt er að nemendur fari vel undirbúnir út í lífið þegar að kemur að 

næringu eftir 10. bekk þar sem mikið úrval er orðið af mat í dag og svo einfalt 

fyrir okkur að velja óholla kosti þar sem mikið er í boði. Það góða er þó samt 

að það er líka einfalt að nálgast heilsusamlega kosti og margir staðir sem bjóða 

uppá heilsusamlegt fæði. Það er mikilvægt að börn og unglingar temji sér 

heilsusamlegan lífstíl sem allra fyrst. Þar sem sagt er að ef menn temji sér þann 

lífsstíl ungir sem menn eru að fara lifa í framtíðinni.  

Þegar að rannsakandi er að tala um heilsusamlegan lífstíl þá er hann ekki 

bara að tala um mataræði, heldur er það svefn, mataræði, vímuefni og 

orkudrykkjanotkun sem fer vaxandi með hverjum deginum hjá unglingum og 
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margt fleira sem að spilar þar inn í. Eins og talað var um í fræðilega hlutanum 

er hægt að gera margt til að hafa áhrif á börn og ungmenni en sýnt hefur verið 

fram á að  með meiri fræðslu fyrir börn á aldrinum 7 til 9 ára auk þess að fræða 

foreldranna sé hægt að auka hreyfingu barnanna (Erlingur Jóhannsson, 

Sigríður Guðmundsdóttir og fl. 2020). Ráðlögð hreyfing fyrir börn er 60 

mínútur á dag, þá er verið að tala um meðalerfiða eða erfiða hreyfingu (Gígja, 

Anna, Erlingur og fl. 2008 bls. 6). Börn sem ekki eru í skipulögðu íþróttastarfi 

eiga í hættu ef þau ná ekki þessari hreyfiþörf í skólanum sé hætta á því þau nái 

henni ekki yfir daginn sökum þess það er orðið svo margt í boði fyrir börnin í 

sjónvarpi eða tölvu og hætt við því þau festist í því eftir skólann. Ekki þarf 

þessi hreyfing að nást í 60 mínútur í senn heldur má skipta henni upp í minni 

holl því gæti verið gott að virkja nemendur í frímínútum að fara í leiki sem 

reyna á líkamlegt erfiði, frekar en að sitja inni og spjalla (Gígja, Anna, Erlingur 

og fl. 2008 bls. 21).  

Rannsakandi spurði þátttakendur hvernig þeir myndu vilja sjá fræðslu um 

næringu fara fram. Ekki vantaði hugmyndir frá þeim eins og sjá má á mynd 9 

í niðurstöðukafla. Þær eru flestar flottar og framkvæmanlegar ef að viljinn sé í 

raun og veru fyrir hendi. Það að hafa bóklegan íþróttatíma um næringu í hverri 

viku er vel framkvæmanlegt en velti þó rannsakandi fyrir sér hvort sé þörf á 

því á öllum aldurstigum. Hægt væri að hafa það á eldri stigum jafnvel frá 8. 

bekk en fyrir þau yngri nægir að hafa reglulega fræðslu um næringu, fara yfir 

matseðilinn jafnvel í skólaeldhúsinu og fara almennt yfir hvað er gott og hvað 

sé slæmt fyrir okkar eigin heilsu. Nú veit rannsakandinn ekki hvernig eða hvort 

sé einhver þannig fræðsla á yngri stigum en honum grunar það sterklega að svo 

sé, bæði hjá umsjónarkennara hvers og eins bekk auk þess að 

heimilisfræðikennari fer yfir þessi mál með nemendum samhliða þeim 

verkefnum sem hann fer í. Því ætlar rannsakandi ekki að staðhæfa eitt eða neitt 

um þessa fræðslu í einstaka skólum. Þátttakendur í rannsókninni vildu einnig 

sjá meiri samþættingu námsgreina í t.d. heimilisfræði eins og hefur komið fram 

hér áður, lífsleikni, náttúrufræði og samfélagsgreinar. Það að samþætting milli 

námsgreina og vera með fræðslu um heilsusamlegt líferni í öllum þessum 

námsgreinum væri mjög svo góður kostur þar sem að heilsusamlegt líferni 

kemur okkur öllum við sama hvar við erum og hvað við erum að gera. Það 

komu einnig hugmyndir um það að fá reglulega fyrirlestra inn í skólana sem 

rannsakanda finnst góð hugmynd og fá þá jafnvel einhverja sem að flestir 

þekkja, svo sem íþróttafólk sem er að standa sig vel í hverju bæjarfélagi, t.d. 
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geta skólar og íþróttafélög farið í samstarf í litlum bæjarfélögum með að fá 

íþróttafólk til að halda fyrirlestur um góða næringu í skólanum. Á litlum 

stöðum þekkja flestir alla og fylgjast nemendur með sínum félögum á staðnum 

og væri því hægt að fá íþróttafólk úr félögunum sem að nemendur líta jafnvel 

upp til og fá þá til að koma í skólana og tala um gott mataræði og góðar venjur 

t.d., þetta er fólk sem að nemendur líta upp til. Síðasti punkturinn sem kom 

einnig frá þátttakendum var það að það þyrfti að vera samstarf á milli heimilis 

og skóla, þessi punktur finnst rannsakanda vera einna mikilvægasti punkturinn, 

því ef heimilið tekur ekki þátt í fræðslunni þá er það afar tilgangslaust að 

skólarnir leggi stanslausa vinnu í það að hamra á nemendum allt um 

heilsusamlegt líferni ef að þegar heim er komið þá er ekkert aðhald að því. Því 

er það mikilvægt að heimilin taki þátt í þessu með skólunum. Í bók frá Epstein 

er talað um ávinning af samstarfi milli heimili og skóla sé þar á meðal jákvæð 

áhrif á þroska og námsgengi nemenda, áhuga þeirra á náminu og stundum leiði 

samstarf til aukin skilnings kennara á heimils aðstæðum nemandans (Epstein, 

2001). Eins og kom fram í íhlutunarrannsókninni þá var fræðsla fyrir foreldra 

líka til að vera með eftirfylgni á því sem fram fór í skólanum (Erlingur 

Jóhannsson, Sigríður Guðmundsdóttir og fl. 2020). Rannsakandi telur þó að 

það sé vakning í þjóðfélaginu um heilsusamlegt líferni og þetta sé þáttur sem 

að væri einfalt að vinna með, það þyrfti ekki nema smá vitundavakningu um 

málefnið meðal heimila og þau væru tilbúin til að vinna með skólanum að 

þessari fræðslu með skólanum. Foreldar eða forráðamenn vilja ávallt 

börnunum sínum fyrir bestu og eru þau ábyrgð fyrir því að börn sæki skóla og 

stundi nám sitt. Það má því segja að hugmyndirnar vanti ekki um það hvernig 

ætti að koma næringarfræðslu inn í skólanna heldur er það að mati 

rannsakandans að framkvæma og koma því í verk að vinna með þessa fræðslu. 

Einnig voru þátttakendur spurðir út í það hvort að þeim finnist það 

mikilvægt að nemendur sýni áhuga á því sem verið er að gera í íþróttum í 

hverjum tíma. Þátttakendur mátu það vera mikilvægt að mestu leyti að 

nemendur sýndu áhuga á því sem verið væri að gera í hverjum tíma eða alls 

91% fannst það vera mjög mikilvægt eða mikilvægt eins og sjá má á mynd 10 

í niðurstöðunum. Einnig var spurt hvort að þeim þætti það mikilvægt að 

nemendur myndu reyna á sig í tímum og myndu svitna og/eða verða móðir í 

tímum. Alls 85% fannst það vera mjög mikilvægt eða mikilvægt (mynd 11). 

Því má gera ráð fyrir því að íþróttakennarar leggi tímana upp með það í huga 

að nemendur reyni á sig. Þó það geti stundum verið erfitt sökum þess hvað 
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nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir. Að lokum var síðan spurt út í 

það hvort íþróttakennurum fyndist mikilvægt að nemendur myndu læra um 

tíðni, magn og ákefð í líkams- og heilsurækt. Alls fannst 72% þátttakenda það 

mikilvægt og 25% voru ekki vissir um það hvort nemendur ættu að læra um 

tíðni, magn og ákefð (mynd 11). Í hæfniviðmiðunum er talað um það að 

nemandi eigi að geta útskýrt þjálfunaraðferðir og notað hugtök sem að tengjast 

ýmsum íþróttum og sundiðkun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 185). 

5.3 Hvað vantar uppá í skólaíþróttum í dag? 

Þátttakendur voru spurðir út í það hvað myndi vanta uppá í skólaíþróttum í dag 

og kom ýmislegt fram eins og sást á mynd 12. Það sem kom fram að það 

vantaði fleiri tíma inn í stundatöfluna hjá nemendum og ættu þau einna helst 

að fara í einn tíma í hreyfingu á dag. Því er rannsakandi sammála þar sem 

margir nemendur eru ekki í skipulögðu íþróttastarfi fyrir utan skólann. Til þess 

að þessir nemendur nái upp í hreyfiþörf sína held ég væri gott fyrir þau að fá 

íþróttatíma fimm daga vikunnar til þess að koma á móts við þessa þörf. Eins 

og hér fyrir ofan var vitnað í rannsókn sem gerð var í Svíþjóð þar sem 

nemendur sem fóru í fimm íþróttatíma á viku voru bornir saman við þá sem 

fóru einungis þrisvar. Nemendur sem fóru fimm sinnum náðu hærri einkunnum 

á samræmdu prófunum heldur en þeir sem fóru þrisvar (Lina, Michael og 

Thomas, 2014). Eins og staðan er í dag fá nemendur ekki nema þrjá tíma i 

hreyfingu í skólanum á viku auk frímínútna sem við vitum í raun og veru ekki 

hvernig hver og einn nemandi eyðir. Rannsakandi telur það vera mikilvægt að 

börn fái að efla hreyfiþroska sinn þegar þau eru yngri og ætti því að vera 

hreyfing alla daga hjá yngri stigunum. Þó svo það sé ekki mikið farið í allar 

sundaðferðirnar strax í 1. - 3. bekk þá er hægt að fara í gegnum vatnsaðlögun 

og kenna þeim að aðlagast vatninu í gegnum leiki og kenna þeim einfaldari 

sundtök eins og skriðsundsfætur, þar sem bringusund er frekar flókin tök og 

erfitt að kenna börnum þessa tækni þegar að hreyfiþroskinn er ekki meiri en 

hann er á þessum árum. Hreyfiþroski er  í raun og veru ekki eitthvað sem að 

lagast með tímanum heldur er það þroski sem við getum þjálfað og örvað 

(Hermundur Sigmundsson, 1999, bls. 147). Því er nauðsynlegt fyrir 

íþróttakennara að vera stanslaust að örva hreyfiþroska barna og ungmenna. 



55 

Aukinn tími er ekki það eina sem starfandi íþróttakennurum finnst vera 

ábótavant. Alls 19 þátttakendum finnst vera of margir nemendur í hverjum hóp 

fyrir sig þegar þau eru að kenna, því ná þeir ekki að sinna öllum nemendum 

þegar þeir eru svona margir og oft á tíðum eru nemendur með ýmsar greiningar 

og þurfa mis mikla athygli. Hægt væri að minnka hópana eða hafa tvo kennara 

með stærri hópa. Erfitt væri stundum að vera með íþróttir eins og badminton 

vegna stærð hópsins því þeir kæmust í raun og veru ekki allir fyrir á svæðinu 

sem kennt er á. Í reglugerð sem menntamálaráðuneytið setti í mars 1964 er 

talað um að stærð hvers leikfimisalar skal miða við það að 4m2 af gólffleti séu 

ætlaði hverjum nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1964). Þessi reglugerð var 

þó felld úr gildi árið 2011 og eru því engar reglur til um gólflöt per nemenda.  

Í skólanum sem rannsakandi var í vettvangsnámi komu stuðningsfulltrúar 

yfirleitt með bekkjunum í íþróttir og hjálpuðu til ef þess þurfti. Auðvitað getur 

þetta verið misjafnt eftir skólum hvernig þessu er háttað. Það hlýtur að vera 

mikilvægt að ef stuðningsfulltrúi er með nemenda inni í kennslu í stofu, þá 

fylgi hann einnig með  nemandanum og veiti þann stuðning þegar komið er í 

íþróttahúsið. Í rannsókn frá árinu 2016 um stuðningsfulltrúa kemur þar fram 

að passa verði þó að stuðningsfulltrúi verði ekki skuggi af nemendum og geri 

ekki neitt fyrir þá sem þeir geta vel gert sjálfri, því hann er einungis stuðningur 

nemandans. Einnig kom það fram þar að kennarar verði að kunna að nota 

stuðningin, því kennari getur stundum synt þeim nemanda sem stuðningur er 

með og þá getur stuðningsfulltrúi hjálpað hinum nemendunum á meðan 

(Þórunn Kjartansdóttir, 2016 bls. 65-81). 

Það sem þátttakendur töldu einnig upp var að það þyrfti að lengja tímana, 

því er rannsakandi sammála og tók hann eftir því í vettvangsnáminu sínu að 

það fer gífurlegur tími hjá nemendum í klefanum bæði fyrir og eftir tímana og 

fer því mikill tími af sjálfum íþróttatímanum sem ætti að nýtast í hreyfingu. 

Annað hvort þyrftu íþróttakennarar og aðrir kennarar að koma sér saman um 

það hleypa nemendum tímalega úr tímanum á undan því oftar en ekki þarf að 

hætta íþróttum 10 mínútum fyrr sökum þess að þeir mæti ekki seint í næsta 

tíma, en oftar en ekki virðist það í lagi að hleypa nemendum ekki tímanlega út 

svo þeir mæti ekki seint í íþróttir. Þetta er eitthvað sem hver og einn skóli þyrfti 

að skoða og reyna að framkvæma á sinn hátt. Rannsakanda fannst einnig 

áhugavert að margir töluðu um það að það vantaði búnað og aðstaða væri ekki 

viðunandi í þeirra skóla. Auðvitað eru mörg íþróttahús landsins orðin gömul 

og farin að þarfnast viðhalds. Allur íþróttabúnaður er dýr og ekki auðfenginn 
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og því er nauðsynlegt að kenna nemendum að ganga vel um allan þann búnað 

sem að þau nota hverju sinni. Það er oftar en ekki sveitafélögin eða íþróttafélög 

sem að reka íþróttahúsin sem að kennsla fer fram í og oft eiga margir búnaðinn 

sem er í þeim og því er nauðsynlegt að vinna með þeim sem vinna í 

íþróttahúsunum og fá lánað frá öðrum félögum til að geta kennt sem 

fjölbreyttastar íþróttir og hafa sem mesta fjölbreytni í kennslunni. Síðan var 

punktur sem að nokkrir þátttakendur komu með að það er mikið áhuga- og 

virðingarleysi orðið hjá nemendum í dag. Annað sem kom fram í 

niðurstöðunum var samstaf milli heimilis og skóla sem var einnig talað um að 

væri ábótavant í íþróttakennslu eins og t.d. með íþróttaföt og aðhald að 

nemendur muni eftir íþróttafötunum. Einhverjir nemendur eiga þó ekki 

íþróttaföt vegna aðstæðna heima fyrir, hvernig eigum við að koma á móts við 

það? Íþróttakennarar geta að sjálfsögðu reynt að aðstoða þessa nemendur á 

einhvern hátt í samstarfi við skólann og umsjónakennara. 

Einn og einn þátttakandi komu þó með nokkra góða punkta og valdi 

rannsakandi fjóra þeirra sem þóttu áhugaverðir og koma þeir hér í númeruðum 

lista:  

1. Að nemendur taki þátt og verði jákvæð hvert sem viðfangsefnið er og 

skilji að íþróttir eru ekki bara „eitthvað sem er skemmtilegt“ heldur 

kennsla. Íþróttakennsla = kennslustund alveg eins og íslensku tími.  

2. Mér finnst að það megi leggja meiri áherslu á að barnið fái jákvæða 

upplifun af íþróttum og sundi, til að það nýti sér það í framtíðinni. Það 

getum við gert með því að auka val í tímunum sjálfum og kenna meira 

í gegnum leik.  

3. Að boða það að íþróttir sé ein mikilvægasta grein í grunnskólakennslu. 

Heilbrigði er mannauður og skilar sér til þjóðarinnar. Það eru ekki öll 

börn sem að æfa íþróttir og því erum við gríðarlega mikilvæg í 

uppeldinu og því ætti að fjölga tímum en ekki skera niður og spara í 

hreyfingu.  

4. Orðið alltof auðvelt fyrir nemendur að fá vottorð eða undanþágu frá 

íþróttum og sundi ef þeim líkar ekki við námsgreinina.  

Rannsakenda finnst sjokkerandi að sjá það að það sé í alvörunni algengt að 

nemendur fái vottorð til að komast hjá því að mæta í skólaíþróttir. Það eru 

einhverjir sem að þurfa á þessum vottorðum að halda og því er slæmt ef að 

menn eru farnir að notfæra sér þetta. Því þá gæti þetta orðið svona „úlfur úlfur“ 

dæmi, sem íþróttakennarar vilja alls ekki. Rannsakandi er síðan einstaklega 

sammála punkti 1 – 3 sem segja í raun og veru allir að mikilvægt sé að 
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nemendur horfi á íþróttir sem jákvæða reynslu og taki námsgreinina í heild 

með sér út í lífið eftir að skólagöngu lýkur, því skólaíþróttir eru líka námsgrein 

eins og íslenska. 

5.4 Kostir og gallar rannsóknarinnar 

Í öllum rannsóknum eru kostir og gallar. Kostirnir í þessari rannsókn eru þeir 

að góð svörun var frá starfandi íþróttakennurum á landinu auk þess að fáar 

rannsóknir hafa beinst að þessu efni. Einungis ein rannsókn hefur verið gerð 

sem er svipuð og þessi en þar var rannsakandi að kanna þekkingu og viðhorf 

til nokkurra þátta, sú rannsókn var þó einnig gerð á framhaldsskólakennurum. 

Í þeirri rannsókn var þó ekkert um hvort kennurum fyndist að ætti að auka við 

fræðslu um næringu eða bæta við íþróttatímum svo það má segja að hér sé 

jákvætt að til séu orðin gögn um það (Ísak Guðmannsson Levy, 2015).   

Gallarnir í þessari rannsókn eru þeir að rannsakandi komst ekki yfir neinn 

lista yfir starfandi íþróttakennara og er því ekki vitað hvort náðst hafi til alla 

kennara eða ekki. Þó svo að fjöldi svara sé ásættanlegur. Rannsakandi veit í 

raun og veru ekki hvort allir skólar hafi komið könnunni til allra sinna starfandi 

íþróttakennara. Alls var sent á 177 skóla sem hafa að minnsta kosti 1 – 4 

starfandi íþróttakennara. Þannig gera má ráð fyrir því að það séu allavega 200 

starfandi íþróttakennarar á landinu. Rannsakandi reyndi þó einnig að nota mátt 

Facebook og skráði sig í hópa sem honum var bent á, þar sem hann vissi að 

hægt væri ná til kennara og heldur hann að þar hafi hann náð til einhverja. 

 



58 

6. Lokaorð  

Eftir að hafa verið í tæp fimm ár í háskólanámi og stefnt að því að verða 

íþróttakennari allan þann tíma, lesið aðalnámskrána og greinaskrána fram og 

til baka í grunnnáminu í íþróttafræði frá Háskóla Íslands, langaði rannsakenda 

að kynna sér það hvort að þeir sem væru starfandi íþróttakennarar í dag hefðu 

gert hið sama. 

Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar, að kanna þekkingu og 

viðhorf starfandi íþróttakennara á almenna hluta aðalnámsskrá og kafla 23 um 

skólaíþróttir og auk þess var kannað viðhorf starfandi íþróttakennara til 

hreyfingar og næringar nemenda í grunnskóla. Niðurstöðurnar komu 

rannsakanda ekki á óvart að flestir kennarar væru búnir að kynna sér bæði 

aðalnámskrána og 23. kafla í greinaskrá sem voru heldur betur jákvæðar fréttir. 

Starfandi íþróttakennarar vilja einnig sjá meiri fræðslu um næringu og heilsu í 

grunnskólum auk þess þeir vilja fá fleiri íþróttatíma, minni hópa, betri aðstöðu 

til að kenna í og betri búnað til að nota við kennslu. Því væri áhugavert að 

skoða aðstöðu íþróttakennara í landinu og hvers vegna kennarar komi með 

þessa punkta. 

Rannsakanda finnst að hann hafi náð markmiði rannsóknarinnar og fengið 

ásættanleg svör við þessum spurningum sínum. Þetta rannsóknarefni er ekki 

algengt og því ekki til mikið um það og eins og best er vitað hefur bara verið 

gerð ein svipuð rannsókn um þetta efni. 

 Rannsóknin er ekki gallalaus og komu upp nokkrir hnökrar í rannsókninni 

og geta vonandi þeir sem ætla rannsaka hið sama nýtt sér þessa rannsókn til 

viðmiðunar. Það hefur verið áhugavert að vinna við rannsóknina og hefur 

áhugi rannsakenda aukist á aðalnámskrá og 23. kafla um skólaíþróttir og mun 

rannsakandi nýta sér hana þegar hann fer að kenna í framtíðinni. Auk þess að 

hann hefur kynnt sér hæfniviðmiðin enn betur og hefur fundið mikilvægi þess 

að notast við þau. Skólaíþróttir er vert rannsóknarefni og hafa þær jákvæð áhrif 

á börn og unglinga og hefur það sýnt sig í þessari rannsókn að starfandi 

íþróttakennarar eru tilbúnir að leggja margt á sig til að skila nemendum vel 

fræddum út í lífið að grunnskóla loknum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst við það að veita upplýsingar um 

það hvort að það sé einhver þörf á að endurbæta aðalnámskrá eða greinaskrá 

að einhverju leyti þegar litið er að tímafjölda, hámarks fjölda nemenda á hvern 

kennara og jafnvel hugmyndir að aukinni fræðslu um næringu. Hreyfing og 
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góð heilsa er mikilvæg fyrir okkur öll, og er það heilsan sem fylgir okkur alla 

ævi og því mikilvægt við hlúum vel að henni.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Góðan dag 

Ég sendi þennan póst vegna meistaraverkefnis míns þar sem ég er að kanna 

viðhorf og þekkingu íþrótta- og sundkennara til aðalnámskrár grunnskólanna. 

Könnunin er send á alla grunnskóla landsins. Ég myndi meta það mikils ef þið 

gætuð komið þessum pósti áleiðis til allra ykkar íþróttakennara. 

 

Kæri íþrótta- og/eða sundkennari 

Þessi könnun er send á alla íþrótta- og/eða sundkennara í grunnskólum á 

Íslandi. Könnunin er hluti af meistaraverkefni Huldu Bjargar Sigurðardóttur 

nema í Menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna viðhorf íþrótta- og sundkennara til aðalnámskrár 

grunnskóla auk nokkurra annara atriða innan skólaíþrótta. Reynsla þín og álit 

skipta miklu máli og yrði ég þakklát ef þú gætir gefið þér tíma og svarað 

meðfylgjandi könnun á sem skilvirkastan hátt. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður 

er Dr. Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Háskólann á Akureyri (netfang: 

nanna@unak.is). Könnunin er nafnlaus og órekjanleg og tekur um 8 -10 

mínútur að svara henni. Eftir úrvinnslu verður öllum svörum eytt. Ef einhverjar 

spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband með tölvupósti eða 

símleiðis við undirritaða. 

Bestu þakkir fyrir að veita þessari könnun tíma og þinn og stuðning. 

 

Hulda Björg Sigurðardóttir  

Sími: 867-4336  

netfang: ha180110@unak.is 
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Fylgiskjal 2 Spurningalisti sem lagður var fyrir  

 

Spurningalisti 

 
1. Ert þú karl eða kona 

 Karl 

 Kona 

 Annað 

 

2. Aldur  

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60 ára og eldri  

 

3. Merktu við hæstu prófgráðu sem þú hefur lokið  

 Doktorsgráða 

 Meistaranám í Háskóla 

 Grunnám eða sambærilegri gráðu í Háskóla (ÍKÍ, KHÍ, HÍ) 

 Diplómu námi í Háskóla 

 Stúdentspróf eða iðnám í framhaldsskóla 

 Grunnskólapróf  

 Annað________________ 
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4. Hvað hefur þú starfað til margra ára samtals sem íþrótta- 

og/eða sundkennari ? 

 0-2 ár   

 3- 5 ár 

 6-8 ár 

 9 – 11 ár  

 12 ár eða lengur  

 

5. Hvar á landinu starfar þú sem kennari  

 Austurlandi 

 Höfuðborgasvæðinu  

 Norðurlandi 

 Reykjanesi 

 Suðurlandi 

 Vestfjörðum  

 Vesturlandi  

 

6. Á hvaða skólastigi kennir þú á – merktu við allt sem við á  

 Yngsta stigi í grunnskóla 

 Miðstigi í grunnskóla 

 Unglingastigi í grunnskóla 

 

7. Kennir þú bæði íþróttir og sund?  

 Kenni bara sund 

 Kenni bara íþróttir 

 Kenni íþróttir og sund  

 

8. Hvaðan laukst þú síðustu prófgráðu í tengslum við íþróttir  

 HÍ 

 HR 

 Annars staðar. Hvar?____________________ 
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9. Hvenær fékkst þú kennsluréttindi?  

 Fyrir 1980 

 1981 – 1990 

 1991 -2000 

 2001 – 2010 

 2011 – 2019 

 Er ekki með formleg kennsluréttindi  

 

10. Hvað hefur þú sótt mörg endurmenntunarnámskeið á 

síðastliðnum tveim árum? 

 0-1 

 2-3 

 3-4 

 4-5 

 5 eða fleiri  

 

11. Hefur þú kynnt þér nýja Aðalnámskrá frá 2011  

 Já, mjög vel 

 Já, vel 

 Lítilsháttar  

 Illa 

 Mjög illa  

 

12. Telur þú þig vita hlutverk aðalnámskrár 

 Já 

 Nei 

 Ekki viss  
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13. Hefur þú kynnt þér greinanámskrá grunnskóla 2013, kafla 23 

um skólaíþróttir? 

 Já, mjög vel  

 Já, vel 

 Lítilsháttar 

 Illa 

 Mjög illa  

 

14. Hversu vel eða illa þekkir þú grunnþætti menntunar í nýrri 

Aðalnámskrá? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel eða illa 

 Illa 

 Mjög illa  

 

15. Gengur þér vel eða illa að tengja grunnþættina sex í 

Aðalnámskrá við kennslustundir hjá þér ? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel eða illa 

 Illa 

 Mjög illa  
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16. Hvað grunnþætti telur þú eiga einna helst við skólaíþróttir → 

númera eftir röð 1 sem telur einna helst við og svo koll af kolli 

upp í 6. 

 Sköpun 

 Lýðræði og mannréttindi 

 Jafnrétti 

 Læsi 

 Sjálfbærni 

 Heilbrigði og velferð  

 

17. Hversu vel þekkir þú hæfniviðmiðin fyrir skólaíþróttir í kafla 

23 úr greinaskrá grunnskólana frá árinu 2013? (1. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta. 2. Félagslegir þættir. 3. 

Heilsa og efling þekkingar. 4. Öryggis- og skipulagsreglur). 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel eða illa 

 Illa 

 Mjög illa  

 

18. Notast þú við þessi hæfniviðmið við mat á íþrótta og 

sundkennslu 

 Já 

 Nei 

 Já og nei 

 Misjafnt  

 Mætti gera meira af því 
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19. Finnst þér vera þörf á meiri fræðslu fyrir nemendur um 

næringu í grunnskóla  

 Já 

 Nei  

 Hvorki né 

 

20. Ef já við spurningu 19 hvernig viltu framkvæma þá fræðslu?  

 

21. Hér koma nokkrar spurningar, merktu við mikilvægi þeirra 

eða ekki mikilvægi þeirra í íþróttakennsla → 1.Mjög 

mikilvægt, 2. Mikilvægt, 3. Hvorki né, 4. Ómikilvægt, 5. 

Ómikilvægt  

 Að nemendur læra að meta sína eigin heilsu  

 Að nemendur læra að vita hvað sé æskilegt og óæskilegt 

fyrir þeirra eigin heilsu  

 Að nemendur sýni áhuga á því sem verið er að gera í 

hverjum tíma fyrir sig 

 Að nemendur læri um tíðni, magn og ákefð í líkams,- og 

heilsurækt 

 Að nemendur reyni á sig í íþróttatímum og svitni og verða 

móðir 

 Að nemendur sýni kurteisi gagnvart íþróttakennara og 

öðrum starfsmönnum íþróttahúsa og sundlaugar 

starfsmanna  

 

22. Finnst þér að ætti að fjölga íþróttatímum í stundatöflu 

 Já  

 Nei 

 Ekki viss 
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23. Hvað þykir þér helst ábótavant í íþróttakennslu á því skólastigi 

sem þú starfar á?  

 

24. Eitthvað annað sem að þú vilt koma á framfæri?  

 

 

 


