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Formáli	

Skíðaíþróttin	hefur	alla	tíð	verið	stór	hluti	af	lífi	mínu	og	fjölskyldunnar	og	viðfangsefni	þessa	
verkefnis	hefur	 lengi	heillað	mig,	 í	 raun	allt	 frá	þeim	tíma	sem	ég	sótti	 sjálf	um	framhalds-

skólanám.	 Ég	 var	 því	 fljót	 að	 grípa	 tækifærið	 þegar	 mér	 bauðst	 að	 taka	 þátt	 í	 spennandi	

samstarfsverkefni	Skíðasambands	Íslands	og	Menntaskólans	á	Tröllaskaga	sem	fólst	í	því	að	
koma	á	fót	skíða-	og	snjóbrettanámi	á	Eyjafjarðarsvæðinu.	

Ég	 vil	 nota	 tækifærið	 og	 þakka	 leiðbeinendum	 mínum,	 Erni	 Ólafssyni	 og	 Þórdísi	 Lilju	

Gísladóttur	 fyrir	 góða	 aðstoð	 og	 uppbyggjandi	 leiðsögn.	 Jafnframt	 vil	 ég	 þakka	 fulltrúum	
Skíðasambands	Íslands	og	Menntaskólans	á	Tröllaskaga	fyrir	gott	samstarf	og	traust	við	vinnu	

þessa	 verkefnis.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 fær	 fjölskylda	 mín	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 ómetanlegan	

stuðning,	hvatningu	og	þolinmæði.		

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 mér	 undirritaðri.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Vísindasiðareglur	

Háskóla	Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	

miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	
fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	

öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	
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Ágrip	

Íþróttaiðkun	 hefur	 margþætt	 jákvæð	 áhrif,	 ekki	 aðeins	 á	 einstaklinginn	 heldur	 einnig	
samfélagið	allt.	Mikið	brottfall	verður	úr	skipulögðu	íþróttastarfi	á	unglingsárum	en	eitt	af	því	

sem	 ýtir	 undir	 þetta	 mikla	 brottfall	 eru	 auknar	 skuldbindingar	 í	 íþróttastarfinu	 samhliða	

auknum	kröfum	í	námi.	Því	er	mikilvægt	að	í	skólakerfinu	sé	boðið	upp	á	sérstakt	fyrirkomulag	
sem	sniðið	er	að	þörfum	íþróttafólks	og	kemur	 í	veg	fyrir	að	það	neyðist	 til	að	velja	á	milli	

námsins	 og	 íþróttarinnar.	 Helsta	markmið	 þessa	 verkefnis	 er	 að	 skapa	 spennandi	 og	 eftir-

sóknarverðan	vettvang	sem	veitir	skíða-	og	snjóbrettaiðkendum	tækifæri	til	að	stunda	æfingar	
og	keppni	samhliða	og	 í	 tengslum	við	nám	í	 framhaldsskóla	á	sviði	 íþrótta-	og	heilsufræða.	

Nemendur	hljóti	þannig	góða	almenna	menntun	á	sama	tíma	og	þeir	geta	stundað	sína	íþrótt	

við	bestu	mögulegu	aðstæður.	Verkefnið	er	unnið	í	samstarfi	við	Menntaskólann	á	Tröllaskaga	
og	Skíðasamband	 Íslands	og	 felst	 í	 því	 að	 setja	 saman	og	koma	á	 fót	 skíða-	og	 snjóbretta-

sérhæfingu	við	fyrrnefndan	skóla.	Með	tilkomu	sérhæfingarinnar	er	vonast	eftir	að	hægt	verði	

að	 draga	 að	 einhverju	 leyti	 úr	 því	 brottfalli	 sem	 verður	 úr	 íþróttagreinunum	 í	 kringum	
framhaldsskólaaldurinn.	Auk	þess	kemur	námið	til	með	að	stuðla	að	því	að	þjálfaranámskeið	í	

alpagreina-,	 skíðagöngu-	 og	 snjóbrettaþjálfun	 verði	 haldin	 reglulega	 hér	 á	 landi.	 Við	 gerð	
verkefnisins	 var	 rýnt	 í	 núgildandi	 aðalnámskrá	 framhaldsskóla	 sem	 og	 fjölmargt	 efni	 sem	

tengist	 samþættingu	 íþrótta	 og	 náms.	 Framboð	 á	 afreksíþróttasviðum	 í	 framhaldsskólum	
landsins	 var	 skoðað	 og	 það	 hvernig	 samþættingu	 afreksíþrótta	 og	 framhaldsskólanáms	
erlendis	 er	 háttað.	 Þá	 var	 einnig	 gerð	 greining	 á	 íþróttagreinunum	 þremur,	 alpagreinum,	

skíðagöngu	 og	 snjóbrettum.	 Út	 frá	 þeirri	 greiningu	 voru	 búnar	 til	 áfangalýsingar	 fyrir	 nýja	
áfanga	og	 loks	útbúið	kynningarefni	 fyrir	brautina.	Áfangalýsingarnar	eru	nú	aðgengilegar	 í	
námskrárgrunni	Menntamálastofnunnar	og	kynningarefnið	hefur	verið	birt	m.a.	á	vefmiðlum	

Menntaskólans	á	Tröllaskaga	og	Skíðasambands	 Íslands	en	 innritun	á	brautina	 fyrir	haustið	
2021	er	nú	þegar	hafin.	
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Abstract	

Skiing-	and	snowboarding	specialization	at	the	Menntaskólinn	á	Tröllaskagi.	Curriculum	for	
a	new	specialization	in	the	core	study	program	in	upper	secondary	schools	

Sports	have	many	positive	effects,	not	only	on	the	individual	but	also	on	society	as	a	whole.	

There	is	a	large	drop-out	rate	from	organized	sports	activities	during	adolescence,	but	one	of	
the	reasons	for	this	large	drop-out	rate	is	increased	commitment	to	sport	activities	in	parallel	

with	increased	demands	on	education.	It	is	therefore	important	that	the	school	system	offers	

a	special	arrangement	that	is	tailored	to	the	needs	of	athletes	and	prevents	them	from	being	
forced	to	choose	between	their	sport	and	education.	The	main	goal	of	this	project	is	to	create	

an	 exciting	 and	 desirable	 platform	 that	 gives	 skiers	 and	 snowboarders	 the	 opportunity	 to	

practice	and	compete	in	parallel	and	in	connection	with	upper	secondary	school	studies	in	the	
field	of	sports-	and	health	sciences.	Students	thus	receive	a	good	general	education	at	the	

same	time	as	they	can	practice	their	sport	in	the	best	possible	conditions.	The	project	is	carried	

out	in	collaboration	with	Menntaskólinn	á	Tröllaskaga	and	The	Icelandic	Ski	Association	and	
involves	 putting	 together	 and	 establishing	 a	 ski-	 and	 snowboarding	 specialization	 at	 the	

aforementioned	school.	With	the	introduction	of	the	specialization,	the	hope	is	that	it	will	be	
possible	 to	 reduce	 to	 some	 extent	 the	 drop-out	 rate	 from	 the	 sports	 around	 the	 upper	

secondary	 school	 age,	 in	 addition	 to	which	 the	 study	will	 contribute	 to	 regular	 skiing	 and	
snowboarding	 coaching	 courses	being	held	 in	 this	 country.	During	 the	preparation	 for	 this	
project,	the	current	National	Curriculum	Guide	for	upper	secondary	schools	was	reviewed,	as	

well	 as	numerous	 topics	 related	 to	 the	 integration	of	 sports	 and	education.	 The	 supply	of	
achievement	sports	fields	in	the	country´s	upper	secondary	schools	was	examined,	as	well	as	
the	 integration	 of	 achievement	 sports	 and	 upper	 secondary	 education	 abroad.	 The	 three	

sports,	alpine	skiing,	cross-country	skiing	and	snowboarding,	were	also	analyzed.	Based	on	
that	 analysis,	 course	 descriptions	 were	 created	 for	 a	 new	 course	 and	 finally	 promotional	

material	 was	 prepared	 for	 the	 course.	 The	 course	 descriptions	 are	 now	 accessible	 in	 the	

Directorate	 of	 Education´s	 curriculum	 database	 and	 the	 introductory	 material	 has	 been	

published	 e.g.	 on	 the	 online	media	 of	Menntaskólinn	 á	 Tröllaskaga	 and	 The	 Icelandic	 Ski	
Association	but	registration	for	the	course	for	the	fall	of	2021	has	already	begun.	
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1 Inngangur		

Hreyfingarleysi,	kyrrseta	og	skjátími	hefur	aukist	gríðarlega	undanfarna	áratugi	með	aukinni	
tækniþróun	 og	 samfélagsbreytingum.	 Talið	 er	 að	 um	 27%	 fullorðinna	 og	 81%	 ungmenna	

uppfylli	ekki	þarfir	um	lágmarkshreyfingu	en	samkvæmt	ráðleggingum	frá	embætti	landlæknis	

ættu	börn	og	unglingar	að	hreyfa	sig	í	minnst	60	mínútur	á	dag	(Lýðheilsustöð,	2008;	World	
Health	 Organization,	 2020).	 Ávinningur	 reglulegrar	 hreyfingar	 fyrir	 líkamlega,	 andlega	 og	

félagslega	 vellíðan	 er	 þó	 óumdeilanlegur.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 með	 því	 að	 hreyfa	 sig	

reglulega	 má	 draga	 verulega	 úr	 líkum	 á	 ýmsum	 lífstílssjúkdómum	 enda	 hefur	 hreyfingin	
jákvæð	áhrif	á	lungu,	hjarta-	og	æðakerfið	(Lýðheilsustöð,	2008;	World	Health	Organization,	

2020).	Dagleg	hreyfing	er	einnig	nauðsynleg	fyrir	eðlilegan	vöxt	og	þroska	barna	og	unglinga.	

Hún	 stuðlar	 að	betri	 hvíld	 og	 svefni,	 eykur	 sjálfstraust	 og	 félagsfærni	 og	minnkar	 einkenni	
streitu,	kvíða	og	þunglyndis.	Auk	þess	stuðlar	dagleg	hreyfing	að	betri	námsárangri	nemenda,	

betri	einbeitingu	og	hegðun	og	þar	af	leiðandi	minni	truflunum	og	meiri	afköstum	(Lýðheilsu-

stöð,	2010).	Grunn-	og	 framhaldsskólar	verða	því	stöðugt	mikilvægari	vettvangur	 til	heilsu-
eflingar	þar	sem	börn	og	unglingar	verja	stórum	hluta	dagsins	í	skólanum.	Mikilvægt	er	því	að	

skapa	umhverfi	sem	hvetur	til	heilbrigðs	lífernis	og	hreyfingar	en	með	áherslu	á	daglega	og	
markvissa	hreyfingu	og	heilsusamlegt	fæðuval	leggja	skólar	grunn	að	heilbrigði	og	velferð	til	

lífstíðar	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2015).		

Framhaldsskólar	 landsins	 sinna	 fjölþættu	 hlutverki	 og	 eiga	meðal	 annars	 að	 undirbúa	

nemendur	 undir	 þátttöku	 í	 atvinnulífinu	 og	 stuðla	 að	 virkri	 þátttöku	 í	 samfélaginu.	 Því	 er	

mikilvægt	 að	 framhaldsskólarnir	 bjóði	 upp	 á	 fjölbreyttar	 námsleiðir	 sem	 veita	 margskyns	
undirbúning	og	réttindi	að	loknu	námi	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2015).	Í	gegnum	

árin	hafa	fjölmargir	 Íslendingar	haldið	erlendis	 í	 framhaldsskóla	til	að	stunda	nám	samhliða	

skíða-	og	snjóbrettaiðkun.	Tilgangur	þessa	verkefnis	er	að	útbúa	námskrá	fyrir	kjörnámsbraut	
með	skíða-	og	snjóbrettasérhæfingu	í	framhaldsskólum.	Með	sérhæfingu	á	sviði	alpagreina,	

skíðagöngu	 og	 snjóbretta	 skapast	 aukin	 tækifæri	 fyrir	 þessar	 íþróttagreinar	 hér	 á	 landi	 og	
brautin	 kemur	 til	 með	 að	 stuðla	 að	 nýsköpun	 í	 námi	 og	 námsframboði.	 Helsta	 markmið	
verkefnisins	er	því	að	skapa	vettvang	sem	veitir	skíða-	og	snjóbrettaiðkendum	tækifæri	til	að	

stunda	metnaðarfullt	nám	og	keppnisíþróttir	samhliða.	Nemendur	hljóti	þannig	góða	almenna	

menntun	 á	 sama	 tíma	 og	 þeir	 geta	 stundað	 íþrótt	 sína	 við	 bestu	 mögulegu	 aðstæður.	

Verkefnið	er	unnið	í	samstarfi	við	Menntaskólann	á	Tröllaskaga	(MTr)	og	Skíðasamband	Íslands	

(SKÍ)	en	starfsemi	brautarinnar	kemur	til	með	að	hefjast	haustið	2021.	
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Greinargerðin	er	þannig	upp	byggð	að	í	inngangi	er	fjallað	um	tilgang	og	helstu	markmið.	

Í	kjölfarið	er	fjallað	um	mikilvægi	íþróttaiðkunar,	íslenskar	íþróttastefnur	og	tengsl	við	skóla-
kerfið,	þá	sérstaklega	afrekssvið	í	framhaldsskólum.	Þar	á	eftir	eru	kaflar	um	samstarfsaðilana,	

MTr	og	SKÍ,	og	greining	gerð	á	alpagreinum,	skíðagöngu	og	snjóbrettum.	Næst	er	umfjöllun	

um	aðalnámskrá	framhaldsskóla	og	uppbyggingu	námsbrauta,	en	hana	er	mikilvægt	að	hafa	
til	viðmiðunar	við	gerð	námskrár	og	við	uppsetningu	skíða-	og	snjóbrettasérhæfingarinnar	var	

mikið	 stuðst	 við	 þessa	 umfjöllun.	 Að	 lokum	 er	 svo	 kafli	 um	 framkvæmd	 verkefnisins	 auk	

umræðna.	
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2 Mikilvægi	skipulagðrar	íþróttastarfsemi	

Fjölmargar	 íslenskar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 jákvæð	 áhrif	 og	 mikilvægi	 skipulagðs	
íþróttastarfs	 á	 vegum	 íþróttafélaga	 en	 auk	 heilsufarslegra	 áhrifa	 hefur	 þátttaka	 í	 íþróttum	

bæði	 uppeldislegt	 og	 félagslegt	 gildi	 (Þórólfur	 Þórlindsson,	 Þorlákur	 Karlsson	 og	 Inga	Dóra	

Sigfúsdóttir,	 1994).	 Þátttaka	 í	 skipulögðu	 íþróttastarfi	 eykur	 ekki	 aðeins	 félagsþroska	 og	
sjálfstraust	 iðkenda,	heldur	 skapar	einnig	 vettvang	 til	 að	kenna	ýmis	 gildi	 eins	og	virðingu,	

umburðarlyndi	og	samvinnu	og	á	sama	tíma	læra	iðkendur	að	tileinka	sér	aga,	leggja	sig	fram	

og	takast	á	við	mótlæti	og	sigra	(Viðar	Halldórsson,	2014;	Þórólfur	Þórlindsson	o.fl.,	1994).	Í	
skipulögðu	íþróttastarfi	læra	iðkendur	að	setja	sér	markmið,	stjórna	tilfinningum	sínum,	leysa	

vandamál	og	skipuleggja	sig,	sem	hjálpar	til	við	að	skýra	þau	tengsl	sem	fundist	hafa	á	milli	

þátttöku	í	íþróttum	og	námsárangurs	(Shernoff	og	Vandell,	2007).		

Skipulagt	 íþróttastarf	 gegnir	 einnig	 mikilvægu	 hlutverki	 sem	 forvörn	 gegn	 ýmiskonar	

áhættuhegðun	líkt	og	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	(Viðar	Halldórsson,	Þórólfur	Þórlindsson	og	

Inga	Dóra	Sigfúsdóttir,	2014;	Þórólfur	Þórlindsson	o.fl.,	1994).	Rannsókn	Viðars	Halldórssonar,	
Þórólfs	Þórlindssonar	og	 Ingu	Dóru	Sigfúsdóttur,	þar	sem	meðal	annars	voru	skoðuð	tengsl	
áfengisneyslu	 ungmenna	 og	 íþróttaiðkunar,	 sýndi	 að	 því	 oftar	 sem	 unglingar	 taka	 þátt	 í	

skipulögðu	íþróttastarfi	því	mun	ólíklegri	eru	þeir	til	að	drekka	áfengi.	Aftur	á	móti	er	þessu	
öfugt	farið	meðal	þeirra	unglinga	sem	taka	þátt	í	óskipulögðu	íþróttastarfi,	þar	virðast	líkurnar	

á	áfengisneyslu	aukast	með	aukinni	þátttöku	(Viðar	Halldórsson	o.fl.,	2014).	Þeir	sem	stunda	

íþróttir	utan	 íþróttafélaga	eru	 jafnvel	 líklegri	 til	að	neyta	áfengis	en	þeir	 sem	stunda	engar	

íþróttir	(Viðar	Halldórsson,	o.fl.,	2014;	Thorlindsson	og	Halldorsson,	2010).	

	

2.1 Brottfall	úr	íþróttum	

Íþróttaiðkun	 innan	 Íþrótta-	 og	 Ólympíusambands	 Íslands	 hefur	 aukist	 mikið	 undanfarna	

áratugi.	 Í	 skýrslu	 ÍSÍ	um	starfsemi	 íþróttahreyfingarinnar	árið	2019	kemur	 fram	að	 tæplega	

109.000	manns	 stunda	 íþróttir	með	 íþróttafélögum	 innan	 ÍSÍ	 eða	 rétt	 rúmlega	 30%	 lands-
manna.	Langstærstur	hluti	iðkenda	í	dag	eru	börn	og	unglingar,	20	ára	og	yngri.	Iðkendafjöldi	

nær	í	raun	hámarki	við	níu	til	ellefu	ára	aldur	bæði	hjá	strákum	og	stelpum	en	eins	og	sést	á	

mynd	1	þá	voru	rúmlega	83%	stráka	og	78%	stúlkna	á	níunda	aldursári	skráðir	iðkendur	innan	

ÍSÍ	árið	2017.	Eftir	það	dregur	hins	vegar	jafnt	og	þétt	úr	þátttöku	í	skipulögðu	íþróttastarfi.	

Við	17	ára	aldur	er	hlutfallið	komið	niður	í	56%	hjá	strákum	og	40%	hjá	stelpum	og	við	tvítugt	
æfa	 36%	 stráka	 og	 23%	 stelpna	 skipulagðar	 íþróttir	 (Íþrótta-	 og	 Ólympíusamband	 Íslands,	

2020;	Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	2019d).	Rannsóknir	sýna	einnig	að	á	sama	tíma	og	
dregur	 úr	 þátttöku	 í	 skipulögðu	 íþróttastarfi	 eykst	 hlutfall	 þeirra	 sem	 stunda	 íþróttir	 utan	
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íþróttafélaga	 (Viðar	Halldórsson,	2014;	Hrefna	Pálsdóttir	o.fl.,	 2017;	Hrefna	Pálsdóttir	o.fl.,	

2018).	

	

	

Mynd	1.	Íþróttaþátttaka	árið	2017	eftir	aldri	og	kyni	

	

2.2 Ástæður	brottfalls	úr	íþróttum	
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	mest	brottfall	verður	úr	íþróttum	á	unglingsárum	og	eru	fjölmargir	

þættir	sem	hafa	þar	áhrif,	hvort	sem	er	innri	þættir,	ytri	þættir	eða	umhverfis-	og	skipulags-

þættir	(Crane	og	Temple,	2015).	Sá	þáttur	sem	virðist	hafa	hvað	mest	áhrif	er	áhugaleysi	og	
skortur	á	trú	á	eigin	hæfni,	iðkendur	hafa	ekki	lengur	ánægju	af	íþróttinni	og	upplifa	jafnvel	

stress	og	ótta	við	að	gera	mistök.	Tengt	þessu	er	pressa	frá	þjálfurum,	félögum	og	fjölskyldu	

sem	einnig	hefur	áhrif	á	aukið	brottfall	 (Crane	og	Temple,	2015).	 Íþróttameiðsli	valda	 líka	 í	
mörgum	tilfellum	brottfalli	úr	íþróttum	(Margrét	H.	Indriðadóttir,	Þórarinn	Sveinsson,	Kristján	

Þór	Magnússon,	Sigurbjörn	Árni	Arngrímsson	og	Erlingur	 Jóhannsson,	2015)	en	annar	mjög	

áhrifaríkur	þáttur	er	skortur	á	tíma.	Með	aldrinum	fjölgar	æfingum	og	keppnum,	þær	lengjast	
og	 aukinn	 tími	 fer	 í	 ferðalög	 og	 aðra	 vinnu	 tengda	 íþróttastarfinu.	 Skuldbindingar	 við	

íþróttirnar	aukast,	samhliða	því	aukast	kröfur	og	tími	sem	fer	 í	nám	og	vinnu	og	minni	tími	

verður	fyrir	aðrar	tómstundir	eða	félagslíf	utan	íþróttanna.	Fjölmargar	rannsóknir	hafa	sýnt	að	
þessar	auknu	skuldbindingar	og	tímaskortur	ýta	undir	brottfall	úr	skipulögðum	íþróttum,	þar	

sem	 íþróttafélögin	 bjóða	 sjaldnast	 upp	 á	 aðra	 möguleika	 fyrir	 þá	 sem	 vilja	 æfa	 á	 eigin	
forsendum	 (Rottensteiner,	 Laakso,	 Pihlaja	 og	 Konttinen,	 2013;	 Coakley,	 2007;	 Molinero,	
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Salguero,	Tuero,	Alvarez	og	Márquez,	2006;	Fraser-Thomas,	Côté	og	Deakin,	2008).	Ungmenni	

setja	aðra	þætti	í	forgang	en	fæstir	þeirra	sem	detta	út	úr	skipulögðu	íþróttastarfi	hætta	alveg	
að	stunda	íþróttir,	svo	virðast	vera	sem	flestir	leiti	í	óformlegt	íþróttastarf	(Viðar	Halldórsson,	

2014).	Af	öllu	þessu	má	sjá	hversu	mikilvægt	það	er	að	skoða	hvernig	hægt	sé	að	draga	úr	því	

mikla	brottfalli	sem	verður	á	unglingsárunum	og	brúa	bilið	milli	barna-	og	unglingastarfs	yfir	í	
atvinnumennsku	og	almenningsíþróttir	(Þórólfur	Þórlindsson,	Viðar	Halldórsson,	Jónas	Hlynur	

Hallgrímsson,	Daði	Lárusson	og	Drífa	Pálín	Geirs,	2014).	
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3 Tvöfaldur	ferill	(e.	dual	career)	

Hvatning	er	einn	sterkasti	áhrifaþátturinn	í	þátttöku	barna	og	ungmenna	í	íþróttum.	Þrátt	fyrir	
góða	hvatningu	 lendir	ungt	 íþróttafólk	oft	 í	 nokkrum	erfiðleikum	með	að	 sameina	nám	og	

íþróttaiðkun	 sína	 en	 eins	 og	 áður	 sagði	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 að	 eitt	 af	 því	 sem	 ýtir	 undir	

brottfall	úr	 íþróttum	eru	auknar	 skuldbindingar	 í	 skipulögðu	 íþróttastarfi	 samhliða	auknum	
kröfum	 í	námi	 (Rottensteiner	o.fl.,	 2013;	Molinero	o.fl.,	 2006;	Viðar	Halldórsson,	2014).	 Ef	

íþróttafólk	ætlar	að	ná	langt	í	sinni	grein	krefst	það	mikillar	þjálfunar,	um	20	-	30	klukkutíma	

af	æfingum	og	keppni	á	viku,	auk	annarra	30	klukkutíma	á	viku	til	að	mæta	kröfum	námsins.	
Þar	að	auki	getur	það	haft	áhrif	á	skipulag	og	skuldbindingar	íþróttamannsins,	bæði	við	námið	

og	 íþróttina,	 að	 keppnistímabil	 standa	 oft	 yfir	 í	 nokkra	mánuði	 (Aquilina,	 2013;	 Lupo	 o.fl.,	

2015).	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 bjóða	 upp	 á	 sérstakt	 fyrirkomulag	 sem	 sniðið	 er	 að	 þörfum	
íþróttafólksins	og	kemur	í	veg	fyrir	að	það	neyðist	til	að	velja	á	milli	námsins	eða	íþróttarinnar.	

Evrópusambandið	hefur	í	því	samhengi	sett	fram	leiðbeiningar	sem	er	ætlað	að	hvetja	ríkis-

stjórnir,	íþróttahreyfinguna,	menntastofnanir	og	atvinnurekendur	til	að	skapa	gott	umhverfi	
fyrir	íþróttafólk	til	að	stunda	íþróttir	samhliða	námi	og	vinnu	(European	Union,	2013).		

Fjölmargar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	því	að	stunda	nám	og	keppnisíþróttir	samhliða	

(e.	dual	career)	en	þær	hafa	sýnt	fram	á	að	ávinningurinn	er	fjölþættur,	ekki	aðeins	heilsufars-
legur	heldur	einnig	andlegur	og	félagslegur	(Guidotti,	Cortis	og	Capranica,	2015;	Steele,	van	

Rens	og	Ashley,	2020).	Það	að	samþætta	nám	og	 íþróttir	stuðlar	að	góðri	 líkamlegri	heilsu,	

minna	stressi	og	aukinni	vellíðan.	Það	býr	til	góð	skilyrði	til	að	byggja	upp	eigin	sjálfsmynd	og	

þróa	 jákvæða	eiginleika	eins	og	aðlögunarhæfni	og	 trú	á	eigin	getu,	 stækkar	 tengslanet	og	
stuðlar	 að	 betri	 samskiptum	 við	 jafningja.	 Jafnframt	 verður	 aðlögun	 að	 breyttu	 lífi	 eftir	

íþróttaferilinn	bæði	styttri	og	betri	auk	þess	sem	atvinnumöguleikar	verða	fleiri	og	meiri	líkur	

á	að	fólk	komist	í	vel	launuð	störf	(European	Union,	2013).	
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4 Stefnur	í	íþróttamálum		

Íþróttastarfið	tengist	mörgum	þáttum	þjóðfélagsins	og	skipar	þar	mikilvægan	sess.	Það	gegnir	
fjölbreyttu	 og	 mikilvægu	 samfélagslegu	 hlutverki	 og	 skilar	 samfélaginu	 miklum	 ávinningi	

(Þórólfur	Þórlindsson	o.fl.,	2014).	Eins	og	áður	hefur	komið	 fram	hefur	þátttaka	 í	 íþróttum	

bæði	heilsufarslegt	og	uppeldislegt	gildi	en	auk	þess	hefur	alþjóðavæðing	síðustu	ára	breytt	
gildi	íþrótta	að	miklu	leyti.	Vaxandi	ferðamennska	og	aukin	umfjöllun	í	fjölmiðlum	hefur	skapað	

ný	tækifæri	og	íþróttir	hafa	í	dag	fjölþætt	hagrænt	gildi	í	samfélaginu.	Íþróttir	eru	þýðingar-

miklar	 í	 uppbyggingu	nærsamfélagsins	og	 góð	 frammistaða	 íslenskra	 afreksíþróttamanna	á	
heimsvísu	skilar	góðri	 landkynningu.	 Í	 raun	skilar	 íþróttahreyfingin	 fjármunum	inn	 í	 íslenskt	

efnahagslíf	með	ýmsum	hætti	en	heildarvelta	hennar	árið	2012	var	í	kringum	16	milljarðar.	

Enn	fremur	má	„leiða	líkum	að	því	að	framlag	íþróttastarfsins	til	lýðheilsu	nemi	milljörðum	í	
formi	 bættrar	 heilsu	 og	 lægri	 heilbrigðiskostnaðar“	 (Þórólfur	 Þórlindsson	 o.fl.,	 2014).	 En	

afreksíþróttamenn	eru	líka	fyrirmyndir	barna	og	unglinga,	sem	bæði	hvetja	til	þátttöku	og	auka	

áhuga	á	íþróttum,	ekki	aðeins	ungs	fólks	heldur	líka	almennings.	Þátttaka	í	íþróttum	býr	því	
ekki	aðeins	til	íþróttafólk	heldur	líka	aðdáendur,	foreldra	og	sjálfboðaliða	sem	geta	haft	áhrif	

á	íþróttirnar	og	uppbyggingu	nærsamfélagsins	á	fjölmargan	hátt	(Mennta-	og	menningarmála-
ráðuneyti,	2019;	Þórólfur	Þórlindsson	o.fl.,	2014).	

	

4.1 Íþróttastefna	stjórnvalda	
Helsta	markmið	 stjórnvalda	 á	 sviði	 íþróttamála	er	 að	 stuðla	 að	því	 að	 allir	 landsmenn	hafi	
tækifæri	til	þess	að	stunda	íþróttir	við	sem	best	skilyrði	(íþróttalög	nr.	64/1998).	Þetta	á	við	
um	alla	íþróttaiðkun,	hvort	sem	hún	er	stunduð	til	ánægju,	heilsubótar	eða	afreka,	áhersla	er	

lögð	á	að	hvetja	alla	til	þátttöku	á	sínum	forsendum.	Auk	þess	vilja	stjórnvöld	stuðla	að	aukinni	
íþróttaiðkun	barna	og	ungmenna,	bæði	innan	íþróttahreyfingarinnar	og	í	skóla	(Mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2019).		

Á	140.	löggjafarþingi	tímabilið	2011	-	2012	var	í	fyrsta	skipti	flutt	þingsályktunartillaga	um	
mótun	heildstæðrar	stefnu	um	afreksfólk	í	íþróttum	(Þingskjal	nr.	541/2011-2012).	Mennta-	

og	menningarmálaráðuneytið,	í	samstarfi	við	íþróttanefnd	ríkisins	vann	og	gaf	út	stefnumótun	

í	íþróttamálum	sem	gilti	frá	árunum	2011	-	2015	og	árið	2019	var	síðan	gefin	út	ný	stefna	sem	

byggir	 á	 endurskoðun	 fyrri	 stefnu	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 2019).	 Í	 nýrri	 stefnu	 ráðuneytisins	 í	

íþróttamálum	 sem	 gildir	 til	 ársins	 2030	 er	 meðal	 annars	 fjallað	 um	 skipulag	 og	 starfsemi	
íþróttahreyfingarinnar	og	þær	breytingar	sem	orðið	hafa	á	íþróttastarfinu	undanfarin	ár	vegna	

mikilla	samfélagsbreytinga.	Skilgreind	eru	forgangsverkefni	sem	unnið	verður	að	næstu	árin	
en	sérstök	áhersla	er	lögð	á	að	auka	hreyfingu	barna	og	unglinga	á	öllum	skólastigum,	vinna	
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markvisst	að	því	að	draga	úr	brottfalli	og	viðhalda	öflugri	þátttöku	í	skipulögðu	íþróttastarfi	til	

18	ára	aldurs.	Nokkur	markmið	eru	sett	fram	í	tengslum	við	þetta,	meðal	annars	að	tryggja	
fjölbreytt	framboð	íþróttagreina	og	samþætta	íþrótta-	og	skólastarf.	Auk	þess	er	mikil	áhersla	

lögð	á	að	efla	menntun	og	þekkingu	þjálfara	en	sérstakur	kafli	er	tileinkaður	rannsóknum	og	

menntun	með	það	að	markmiði	að	auka	fagmennsku	allra	þeirra	sem	starfa	við	 íþrótta-	og	
æskulýðsstörf.	Jafnframt	eru	sett	fram	markmið	um	keppnis-	og	afreksíþróttir	en	eitt	af	þeim	

er	að	auka	stuðning	skólakerfisins	við	afreksíþróttir,	meðal	annars	með	því	að	meta	æfingar	

og	keppnir	til	námseininga	og	sýna	afreksíþróttafólki	sveigjanleika	(Mennta-	og	menningar-
málaráðuneyti,	2019).		

Á	síðastliðnum	níu	árum	hafa	 framlög	 íslenska	ríkisins	 til	 íþróttamála	nær	þrefaldast	en	

samkvæmt	 fjárlögum	 árið	 2019	 veitti	 ríkið	 um	 1,2	 milljörðum	 króna	 til	 íþrótta-	 og	

æskulýðsmála.	 Nauðsynlegt	 að	 halda	 áfram	 að	 efla	 fjármögnun	 afreksíþróttastarfsins	 og	
tryggja	 fjárhagslegan	 stuðning	 við	 afreksíþróttafólk	 (Íþrótta-	 og	 Ólympíusamband	 Íslands,	

2019c).	

	 	

4.1.1 Vetraríþróttamiðstöð	Íslands	

Vetraríþróttamiðstöð	 Íslands	 (VMÍ)	 er	 samstarfsverkefni	 menntamálaráðuneytisins,	

Akureyrarbæjar,	 Íþrótta-	og	Ólympíusambands	 Íslands	og	 Íþróttabandalags	Akureyrar	„sem	
hefur	það	meginhlutverk	að	efla	vetraríþróttir,	íþróttafræðslu	og	útivist	og	stuðla	þannig	að	

heilbrigðu	 lífi	og	heilsurækt	meðal	almennings,	 svo	sem	skólafólks,	 fatlaðra	og	keppnis-	og	

afreksfólks	 í	 íþróttum“	 (reglugerð	um	Vetraríþróttamiðstöð	 Íslands	nr.	 362/1995).	 VMÍ	 var	
stofnað	 árið	 1995	 á	 Akureyri,	 þar	 sem	 stjórnstöðvar	 þess	 eru,	 en	 rekstur	miðstöðvarinnar	

miðar	 fyrst	 og	 fremst	 að	 því	 að	 bæta	 og	 nýta	 mannvirki	 bæjarins	 sem	 ætluð	 eru	 til	

vetraríþrótta.	VMÍ	veitir	fjölbreytta	þjónustu,	s.s.	aðstöðu	til	æfinga,	mótahalds	og	námskeiða	

og	hefur	staðið	að	og	styrkt	ýmis	verkefni	eins	og	vetraríþróttir	fyrir	fatlaða	og	uppbyggingu	

aðstöðu	og	mannvirkja	í	Hlíðarfjalli	(Vetraríþróttamiðstöð	Íslands,	2007).		

	

4.2 Afreksstefna	Íþrótta-	og	Ólympíusambands	Íslands	
Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands	(ÍSÍ)	er	samkvæmt	5.	gr.	íþróttalaga	æðsti	aðili	frjálsrar	

íþróttastarfsemi	 á	 Íslandi	 (íþróttalög	 nr.	 64/1998).	 Innan	 ÍSÍ	 eru	 þrjú	 stoðsvið,	 afreks-	 og	

ólympíusvið,	 þróunar-	 og	 fræðslusvið	 og	 almenningsíþróttasvið	 en	 markmið	 og	 tilgangur	

sambandsins	er	meðal	annars	að	efla	og	skipuleggja	íþróttastarfsemi	og	stuðla	að	þróun	bæði	

almennings-	og	afreksíþrótta	(Íþrótta-	og	Ólympíusambands	Íslands,	2019b).	Undir	ÍSÍ	starfa	
héraðssambönd,	íþróttabandalög	og	sérsambönd	en	þau	síðastnefndu	eru	mynduð	í	kringum	
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hverja	íþróttagrein	fyrir	sig	og	eru	í	dag	33	talsins.	Allt	frá	árinu	2000	hefur	ÍSÍ	sett	fram	stefnu	

í	afreksíþróttum	þar	sem	fjallað	er	um	meginmarkmið	og	viðfangsefni	afreksíþróttastarfsins	
(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	2012).	 Í	Afreksstefnu	ÍSÍ	sem	samþykkt	var	árið	2019	

segir:	

„Sameiginlegt	markmið	íþróttahreyfingarinnar	er	að	Íslendingar	eigi	hverju	sinni	
afreksfólk	 og	 afreksflokka	 í	 íþróttum	 er	 skipi	 sér	 á	 bekk	 með	 þeim	 bestu	 í	

heiminum.	 Í	því	 felst	að	efla	hæfni	og	 færni	þeirra	sem	að	afreksíþróttastarfinu	

koma	og	sem	vinna	með	afreksíþróttafólki,	 tryggja	möguleika	afreksíþróttafólks	
framtíðarinnar	til	að	ná	settu	marki,	stuðla	að	bættum	aðstæðum	íþróttafólks	og	

efla	þjálfarakunnáttu“	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	2019a).	

Í	 stefnunni	er	haft	að	 leiðarljósi	 að	bæta	umhverfi	 afreksíþrótta	á	 Íslandi.	 Í	því	 felst	meðal	

annars	 að	 bæta	 aðstöðu	 til	 æfinga,	 efla	 ráðgjöf,	 auka	 fjárhagslegan	 stuðning	 og	 „skapa	

kjöraðstæður	fyrir	afreksíþróttafólk	innan	skólakerfis	og	á	almennum	vinnumarkaði	til	að	ná	
árangri	samhliða	námi	og	starfi“	 (Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	2019a).	Ýmsar	 leiðir	
eru	settar	fram	í	átt	að	hverju	markmiði	auk	mælinga	á	því	hvernig	árangurinn	er	metinn.	Þær	

leiðir	sem	snúa	að	því	að	bæta	aðstæður	afreksíþróttafólks	innan	skólakerfisins	eru	að	bæta	
aðgengi	 til	 fjarnáms,	 styðja	 við	 þróun	 afreksíþróttabrauta	 og	 viðurkenna	 fjarveru	 vegna	
landsliðsverkefna	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	2019a).	

Til	að	ná	settum	markmiðum	þurfa	sérsambönd	ÍSÍ	að	móta	eigin	afreksstefnur,	það	er	
tímabundnar,	 markvissar	 áætlanir	 sem	 eru	 leiðir	 að	 langtímamarkmiðum	 viðkomandi	

íþróttagreinar.	 ÍSÍ	gefur	út	 leiðbeinandi	ramma	fyrir	sérsamböndin	að	vinna	eftir	við	mótun	
afreksstefna	 en	 þær	 þurfa	 að	 taka	 á	 atriðum	 eins	 og	 hæfileikamótun,	 afreksíþróttafólki,	

þjálfurum,	aðstöðu,	stoðþjónustu	og	fjármögnun	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	2017).	

	

4.3 Afreksstefna	Skíðasambands	Íslands	
Skíðasamband	 Íslands	 (SKÍ)	 hefur	 æðsta	 vald	 um	 sérgreinamálefni	 þriggja	 íþróttagreina,	

alpagreina,	 skíðagöngu	 og	 snjóbrettagreina	 og	 fer	 með	 aðild	 Íslands	 að	 Alþjóðaskíða-

sambandinu,	FIS	(Skíðasamband	Íslands,	2020).	Mótun	afreksstefnu	er	í	höndum	stjórnar	og	
fagnefnda	SKÍ	sem	bera	einnig	ábyrgð	á	að	stefnunni	sé	fylgt	eftir,	hún	endurskoðuð	reglulega	

og	borin	undir	hreyfinguna	á	Skíðaþingi.	SKÍ	hefur	mótað	afreksstefnu	sem	gildir	árin	2019	-	

2028	 en	 hún	 inniheldur	 bæði	 markmið	 og	 aðgerðaráætlun	 til	 að	 ná	 settum	 markmiðum	
sambandsins	á	tímabilinu.	Stefna	sambandsins	er	að	eiga	afreksfólk	sem	skipar	sér	í	hóp	þeirra	
bestu	 í	heiminum	í	skíða-	og	snjóbrettaíþróttum	(Skíðasamband	 Íslands,	2019b).	Settar	eru	

fram	nokkrar	leiðir	sem	miða	að	því	að	ná	settum	markmiðum	og	eitt	af	þeim	er	að	að	fjölga	
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iðkendum	innan	aðildarfélaganna	verulega	á	næstu	árum,	þá	sérstaklega	iðkendum	15	ára	og	

yngri.	Lykillinn	að	velgengni	á	alþjóðavettvangi	er	að	byggja	upp	„stóran	og	góðan	grunn	ungra	
iðkenda	sem	síðar	skila	sér	upp	í	afrekshópa	framtíðarinnar“	(Skíðasamband	Íslands,	2019b).	Í	

þessari	uppbyggingu	er	öflugt	starf	aðildarfélaga	sambandsins	mikilvægt	og	eitt	af	hlutverkum	

SKÍ	að	leggja	sitt	að	mörkum	við	að	finna	leiðir	til	að	auka	áhuga	barna	og	unglinga	á	íþrótta-
greinunum	þremur.		

Þegar	kemur	að	uppbyggingu	afreksstarfs	er	hæfileikamótun	mikilvægur	þáttur	en	með	

þátttöku	í	bikarmótum	við	12	ára	aldur	byrja	iðkendur	fyrst	að	tengjast	SKÍ.	SKÍ	stendur	reglu-

lega	fyrir	samæfingum	og	fræðslu	fyrir	unglingaflokka	þar	sem	mikið	er	lagt	upp	úr	því	að	skapa	
jákvætt	 umhverfi	 fyrir	 iðkendur,	meðal	 annars	með	 faglegri	 umgjörð.	 Skipulagt	 afreksstarf	

hefst	svo	í	 fullorðinsflokki	þar	sem	einblínt	er	á	ákveðin	afreksverkefni	og	undirbúning	fyrir	

þau.	 Sambandið	 heldur	 ekki	 úti	 heilsársæfingaplani	 fyrir	 afreksfólk	 en	 leggur	 áherslu	 á	 að	
skapa	þeim	krefjandi	verkefni	sem	styðja	við	þjálfun	og	hámarka	árangur	á	alþjóðavettvangi	

(Skíðasamband	Íslands,	2019b).	

Mikilvægt	 er	 að	 afreksstarfið	 sé	 unnið	 faglega	 og	 skipulega,	 auka	 þarf	 fjármagn	 til	

afreksmála	og	stuðla	að	aukinni	hæfni	allra	þeirra	sem	koma	að	starfinu.	Áhersla	er	lögð	á	að	
efla	hæfni	og	menntun	þjálfara	og	tryggja	að	reglulega	sé	boðið	upp	á	nauðsynlega	og	öfluga	
þjálfaramenntun	á	öllum	stigum	þjálfunar.	Eitt	af	markmiðum	stefnunar	er	því	að	allir	starfandi	

skíða-	og	snjóbrettaþjálfarar	á	 landinu	hafi	 lokið	þjálfaramenntun	1	(Skíðasamband	 Íslands,	
2019b).	 Hluti	 af	 aðgerðaráætlun	 í	 þeim	 efnum	 er	 að	 klára	 uppsetningu	 sérgreinahluta	 á	

námskeiðum	á	1.	og	2.	stigi	þjálfunarmenntunar	allra	greina	og	útbúa	kennslu-	og	námskrá	

sem	tekur	til	þjálfunarmarkmiða	eftir	aldri	og	íþróttagrein	(Skíðasamband	Íslands,	2019a).	

	Til	 að	 geta	 haldið	 úti	 góðu	 afreksstarfi	 í	 öllum	 keppnisgreinum	 þarf	 einnig	 að	 vinna	

markvisst	 að	 því	 að	 bæta	 æfinga-	 og	 keppnisaðstöðu	 hérlendis,	 í	 samstarfi	 við	 Samtök	
skíðasvæðanna.	Á	mörgum	skíðasvæða	landsins	er	unnið	að	uppbyggingu	en	betur	má	ef	duga	

skal.	Miðað	við	alþjóðlegar	kröfur	til	æfinga-	og	keppnissvæða	hefur	aðstaða	á	skíðasvæðum	
landsins	dregist	talsvert	aftur	úr	og	afreksiðkendur	þurfa	„nánast	undantekningarlaust	að	leita	

út	fyrir	 landssteinana	til	þess	að	komast	í	þær	aðstæður	sem	þarf	fyrir	æfingar	og	keppni	á	

alþjóðlegu	stigi“	(Skíðasamband	Íslands,	2019b).	



	

19	

5 Afreksíþróttir	og	framhaldsskólar	

Árið	2016	voru	gerðar	breytingar	á	kafla	10.4	 Íþróttir,	 líkams-	og	heilsurækt	 í	 aðalnámskrá	
framhaldsskóla.	 Áður	 hafði	 komið	 fram	 að	 allir	 nemendur	 18	 ára	 og	 yngri	 skyldu	 stunda	

íþróttir,	 líkams-	 og	 heilsurækt	 en	 með	 breytingunum	 var	 meðal	 annars	 fallið	 frá	 aldurs-

takmarkinu.	Námsbrautir	skulu	því	skipulagðar	þannig	að	á	hverri	önn	geti	nemendur	stundað	
íþróttir,	líkams-	og	heilsurækt	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2016).	Framhaldsskólar	

hafa	einnig	viðamiklar	heimildir	til	að	veita	undanþágur	frá	aðalnámskrá	og	geta	meðal	annars	

veitt	nemendum,	sem	stunda	umfangsmikla	þjálfun	á	vegum	sérsambands	eða	undir	stjórn	
sérmenntaðs	þjálfara,	undanþágu	frá	þátttöku	í	áföngunum	íþróttir,	líkams-	og	heilsurækt.	Í	

aðalnámskránni	er	þar	að	auki	kafli	um	afreksfólk	sem	segir	hvernig	koma	skuli	til	móts	við	

nemendur	sem	teljast	til	afreksíþróttafólks.	Afreksmaður	er	nemandi	sem	hefur	verið	valinn	í	
landslið	eða	unglingalandslið,	eða	hefur	verið	valinn	til	að	taka	þátt	á	stórmóti	í	sinni	grein,	til	

dæmis	Evrópu-	eða	heimsmeistaramóti.	Mælst	er	til	þess	að	sérstakur	samningur	sé	gerður	

við	nemandann	um	þær	undanþágur	sem	hann	þarfnast	en	fjarvera	vegna	keppnis-	og	æfinga-
ferða	ætti	ekki	að	reiknast	inn	í	skólasóknareinkunn	og	„leitast	skal	við	að	gefa	nemandanum	

tækifæri	til	að	ljúka	prófum	eða	lokaverkefnum	eftir	því	sem	við	verður	komið“	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	2015).	

	

5.1 Afrekssvið	og	akademíur	á	Íslandi	
Afreksíþróttasvið	í	framhaldsskólum	landsins	má	rekja	aftur	til	ársins	1985	þegar	skíðabraut	
var	komið	á	fót	við	Menntaskólann	á	Ísafirði	(„Menntaskólinn	á	Ísafirði	settur	með	viðhöfn“,	
1985).	Brautin	var	stofnuð	að	frumkvæði	og	með	stuðningi	frá	Skíðasambandi	Íslands.	Á	fyrsta	

ári	innrituðust	fimm	nemendur	á	brautina	og	í	kjölfarið	var	námið	vel	sótt,	allt	að	16	nemendur	
voru	 þar	 í	 senn	 og	 margir	 Íslandsmeistarar	 og	 Ólympíufarar	 komu	 úr	 þeim	 hópi	 („Með	

hækkandi	sól“,	1994).	Frá	þeim	tíma	hafa	afreksbrautir	verið	í	stöðugri	þróun	en	árið	2009	gaf	

Menntamálaráðuneytið	 út	 greinargerð	 starfshóps	 um	 stöðu,	æskilegt	 framboð	og	 skipulag	

kennslu	í	framhaldsskólum	sem	ber	heitið	Afrekssvið	í	framhaldsskólum.	Þar	er	fjallað	um	þann	
ramma	sem	afrekssviðin	vinna	eftir	og	meðal	annars	sett	fram	æskilegt	framboð,	skipulagning	

kennslu	og	menntunarkröfur	á	afrekssviðum	sem	og	hugmyndir	um	það	hvernig	aðilar	utan	

skólanna	geti	komið	að	skipulagningu	og	framkvæmd	kennslunnar	(Menntamálaráðuneytið,	
2009).	Tilgangur	afreksíþróttasviða	er	að	búa	til	sem	hagstæðust	skilyrði	fyrir	ungt	afreksfólk	

til	að	stunda	íþróttir	og	nám	samtímis.	Í	greinargerðinni	kemur	meðal	annars	fram	að	horfa	

þurfi	heildstætt	á	menntun	á	afrekssviði	og	námið	þurfi	að	byggjast	á	námsþáttum	sem	byggja	
íþróttamanninn	upp	bæði	andlega	og	líkamlega.	Því	ætti	að	skipuleggja	bæði	nám	og	þjálfun	
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með	 það	 að	 marki	 að	 auka	 þekkingu	 íþróttamannsins	 á	 íþróttagreininni	 sjálfri	 og	 á	 sviði	

íþróttafræða,	 til	 dæmis	 næringarfræði	 og	 íþróttasálfræði.	 Samkvæmt	 greinargerðinni	 gerir	
afreksíþróttasvið	 nemendum	 kleift	 að	 fá	 íþróttaiðkun	 sína	 metna	 í	 stað	 valáfanga	 eða	 til	

viðbótar	við	sitt	nám.	Íþróttaiðkun	nemenda	er	þannig	fléttuð	inn	í	þær	námsbrautir	sem	eru	

fyrir	við	skólann.	Íþróttaakademíur	eru	aftur	á	móti	þjálfun	á	sviði	afreksíþrótta,	samstarf	skóla	
og	 íþróttafélaga	 eða	 sveitarfélaga,	 þar	 sem	 nemendur	 fá	 einingar	 metnar	 fyrir	 þátttöku	

(Menntamálaráðuneytið,	2009).	Einnig	kemur	 fram	að	 til	þess	að	auka	gæði	afrekssviða	sé	

mikilvægt	 að	 Íþrótta-	 og	Ólympíusamband	 Íslands	 veiti	 faglegan	 stuðning	 við	 námið	 og	 sé	
leiðbeinandi	hvað	varðar	íþróttalegar	kröfur	sviðsins.	Eins	sé	mikilvægt	að	koma	á	samskiptum	

milli	fagaðila	innan	sérsambanda	og	framhaldsskóla	landsins	og	til	tryggja	gæði	námsins	séu	

kröfur	gerðar	um	að	þjálfarar	hafi	viðeigandi	menntun	og	réttindi	 (Menntamálaráðuneytið,	

2009).	Eitt	af	því	sem	ÍSÍ	hefur	stuðlað	að	í	þessum	efnum	er	þýðing	og	útgáfa	kennslubókar	í	

þjálffræði.	 Bókin,	 sem	 var	 síðast	 endurútgefin	 árið	 2020,	 er	 ætluð	 sem	 kennsluefni	

þjálfaramenntunar	 ÍSÍ	 og	 til	 notkunar	 á	 íþrótta-	 og	 afreksbrautum	 í	 framhaldsskólum	 en	
viðfangsefni	hennar	eru	 í	 samræmi	við	námskrár	og	áherslur	á	nokkrum	stigum	framhalds-

skólanámsins	(Gjerset,	Holmstad,	Raastad,	Haugen	og	Giske,	2020).		

Nokkrir	framhaldsskólar	hér	á	landi	bjóða	upp	á	afreksíþróttasvið	og	akademíur	en	þeirra	

á	 meðal	 eru	 Fjölbrautaskóli	 Suðurlands	 (FSu)	 og	 Borgarholtsskóli.	 Í	 FSu	 er	 boðið	 upp	 á	
akademíur	í	fimleikum,	frjálsíþróttum,	golfi,	handknattleik,	knattspyrnu	og	körfuknattleik	þar	
sem	 nemendur	 fá	 íþróttaiðkun	 sína	 metna	 til	 allt	 að	 fimm	 valeininga	 á	 hverri	 önn.	 Í	

akademíunum	velja	nemendur	sér	námsbraut	og	íþróttaæfingarnar	eru	svo	fléttaðar	saman	
við	 námið	 (Fjölbrautaskóli	 Suðurlands,	 2020).	 Borgarholtsskóli	 er	 hins	 vegar	 með	 afreks-

íþróttasvið	 sem	er	 í	 boði	 fyrir	 nemendur	 sem	 stunda	 íþróttir	 sem	eru	 viðurkenndar	 af	 ÍSÍ.	
Æfingar	og	kennsla	fer	fram	innan	skóladagsins	og	leitast	er	eftir	því	að	bjóða	nemendum	upp	
á	góðan	stuðning	og	sveigjanleika.	Nemendur	geta	valið	hvaða	námsbraut	skólans	sem	er	og	

fá	 fimm	 einingar	 á	 önn	 fyrir	 þátttöku	 á	 afrekssviði	 eða	 samtals	 30	 einingar,	 þar	 af	 tíu	
valeiningar	og	sex	fyrir	líkams-	og	heilsurækt	(Borgarholtsskóli,	2021).	Í	flestum	skólum	þurfa	

nemendur	 afreksíþróttasviðs	 eða	 akademíu	 að	 skrifa	 undir	 samning	 þar	 sem	 gerðar	 eru	

ákveðnar	 kröfur	 til	 nemenda.	 Þetta	 á	 sérstaklega	 við	 þar	 sem	 íþróttafélögin	 koma	 að	
kennslunni	 að	 einhverju	 leyti	 (Menntamálaráðuneytið,	 2009).	 Allir	 nemendur	 afrekssviðs	

Borgarholtsskóla	skrifa	til	að	mynda	undir	svokallaðan	lífstílssamning	þar	sem	þær	kröfur	eru	

meðal	 annars	 gerðar	 að	 nemandi	 sé	 vímuefnalaus	 og	 hafi	 að	 lágmarki	 95%	 skólasókn	
(Borgarholtsskóli,	2021).	Í	flestum	skólum	er	einnig	sérstök	gjaldtaka	á	afrekssvið,	til	viðbótar	

við	önnur	skólagjöld.	Æskilegt	er	að	skólinn	geri	skýra	grein	fyrir	í	hverju	gjaldtakan	er	fólgin	

en	 yfirleitt	 er	 um	 efnisgjald	 að	 ræða,	 fyrir	 kaupum	 á	 æfingafatnaði	 og/eða	 sérstökum	
íþróttabúnaði	 (Menntamálaráðuneytið,	 2009).	 Aðrir	 skólar	 sem	bjóða	 upp	 á	 akademíur	 og	
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afrekssvið	eru	meðal	annars	Fjölbrautaskóli	Norðurlands	vestra,	Menntaskólinn	á	Ísafirði	og	

Verkmenntaskóli	Austurlands.	

	

5.2 Afreksíþróttir	í	framhaldsskólum	erlendis	
Samþætting	 íþrótta	og	náms	er	þekkt	víðs	vegar	um	Evrópu	og	skólar	sem	leggja	áherslu	á	

íþróttaiðkun	eru	mikilvægir	í	hæfileikamótun	fjölmargra	landa.	Noregur	er	þar	engin	undan-

tekning	en	árið	2016	voru	rúmlega	3000	íþróttamenn	og	yfir	400	þjálfarar	sem	stunduðu	nám	
og	 störfuðu	 í	 34	 íþróttaskólum	 vítt	 og	 breitt	 um	 landið,	 bæði	 einkaskólum	og	 ríkisreknum	

(Berntsen	og	Kristiansen,	2020).	Af	þessum	skólum	er	Norges	Toppidrettsgymnas	(NTG)	einna	

stærstur	 en	það	 er	 einkaskóli	með	 starfsemi	 á	 sjö	 stöðum	 í	Noregi.	 Í	 gegnum	 tíðina	hefur	

megináhersla	 verið	 lögð	 á	 vetraríþróttir	 en	 í	 dag	 býður	 skólinn	 upp	 á	 sérhæfingu	 í	 26	

mismunandi	íþróttagreinum	(Norges	Toppidrettsgymnas,	2021).	Skólinn	hefur	verið	leiðandi	í	

því	 að	 bjóða	 upp	 á	 framhaldsskólanám	 og	 íþróttaiðkun	 samhliða	 og	 leggur	 áherslu	 á	 að	
nemendur	geti	náð	hámarksárangri	á	báðum	stöðum.	NTG	hefur	það	fram	yfir	ríkisrekna	skóla	

að	geta	boðið	upp	á	meiri	dýpt	í	þjálfuninni,	til	dæmis	með	því	að	bjóða	upp	á	greiðan	aðgang	
að	 næringarfræðingum,	 sjúkraþjálfurum	 og	 öðrum	 fagaðilum	 sem	 starfa	 á	 vegum	 skólans	
(Kristiansen	og	Houlihan,	2017).		

Miklar	umbætur	urðu	á	námskrám	grunn-	og	framhaldsskóla	í	Noregi	árið	2006	og	aftur	

árið	2020	en	í	kjölfar	þessara	miklu	breytinga	fóru	opinberir	skólar	í	auknum	mæli	að	bjóða	

upp	 á	 sérhæft	 nám	 í	 íþróttum	 og	 heilsurækt	 (Kristiansen	 og	 Houlihan,	 2017).	 Áfangarnir	
afreksíþróttir	(n.	toppidrett)	og	keppnis-	og	afreksíþróttir	(n.	konkurranse-	og	toppidrett)	eru	

nú	valgreinar	í	framhaldsskólum	en	markmið	þeirra	er	að	styðja	við	bakið	á	íþróttafólki.	Hver	
áfangi	 er	 140	 tímar	 á	 önn	 eða	 10	 tímar	 á	 viku	 og	 skólarnir	 geta	 betur	 komið	 til	móts	 við	
íþróttafólk	með	því	að	aðlaga	skóladaginn	að	æfingum	(Utdanningsdirektoratet,	e.d).	

Svipaða	sögu	má	segja	í	Svíþjóð,	en	samþættingu	íþrótta	og	náms	þar	í	landi	má	rekja	allt	
aftur	til	ársins	1965	(Radtke	og	Coalter,	2007;	Riksidrottsförbundet,	2018).	Allt	frá	þeim	tíma	

hefur	 sænska	 íþróttasambandið	 (s.	 Riksidrottsförbundet)	 verið	 leiðandi	 í	 íþróttamenntun	á	
framhaldsskólastigi,	bæði	með	tilkomu	RIG	(Riksidrottsgymnasium)	og	NIU	(Nationell	godkänd	

idrottsutbildning).	 Um	 er	 að	 ræða	 tvö	 mismunandi	 kerfi	 sem	 bæði	 skapa	 tækifæri	 fyrir	

nemendur	 til	 að	 sameina	 nám	 og	 afreksíþróttir.	 RIG-framhaldsskólar	 eru	 fjármagnaðir	 af	

sérsamböndum	 sænska	 íþróttasambandsins	 og	 eru	 ætlaðir	 nemendum	 sem	 stefna	 á	
afreksmennsku	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi.	 Árið	 2013	 voru	 RIG-skólarnir	 51	 talsins	 með	

sérhæfingu	í	32	mismunandi	íþróttagreinum.	NIU-framhaldsskólar	sjá	aftur	á	móti	sjálfir	um	
eigin	fjármögnun	en	þeir	eru	ætlaðir	þeim	nemendum	sem	stefna	á	árangur	á	landsvísu.	Yfir	
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400	 NIU-skólar	 með	 sérhæfingu	 í	 43	 íþróttagreinum	 voru	 starfræktir	 árið	 2013	 (Ferry,	

Meckbach	og	Larsson,	2013).	

Lykilhugmyndin	á	bak	við	sænska	fyrirkomulagið	er	sú	að	afreksíþróttamenn	geti	haldið	

áfram	 venjulegu	 lífi	 þegar	 íþróttaferlinum	 lýkur	 (Riksidrottsförbundet,	 2018).	 Íþrótta-

sambandið	tekur	mikinn	þátt	í	öllu	ferlinu	en	til	að	komast	inn	í	skólana	þarf	fyrst	að	sækja	um	

til	sérsambanda	um	þátttöku	en	þegar	sú	umsókn	hefur	verið	staðfest	geta	nemendur	sótt	um	

inngöngu	 í	 þá	 framhaldsskóla	 sem	 þeir	 kjósa	 (Riksidrottsförbundet,	 2018;	 Riksidrotts-

förbundet,	 2021).	 Nemendur	 í	 RIG	 og	 NIU	 sækja	 hefðbundið	 nám	 sem	 er	 svo	 aðlagað	 að	

þjálfuninni.	 Hefðbundið	 framhaldsskólanám	 sem	miðar	 að	 undirbúningi	 til	 háskólanáms	 er	
2500	 einingar,	 en	 afreksnemendur	 taka	 þar	 af	 allt	 að	 700	 einingar	 í	 sérhæfðum	 íþrótta-

áföngum	þar	sem	hver	áfangi	er	100	einingar	(Radtke	og	Coalter,	2007;	Riksidrottsförbundet,	

2021).	Hvað	æfingar	varðar	fá	nemendur	að	minnsta	kosti	þrjá	æfingatíma	á	viku	á	venjulegum	
skólatíma	auk	æfinga	á	kvöldin	og	um	helgar	og	einnig	hafa	þeir	aðgang	að	sérfræðingum	á	

ýmsum	 sviðum	 íþrótta	 á	 meðan	 náminu	 stendur,	 m.a.	 íþróttasálfræðingum	 og	 íþrótta-

næringarfræðingum	(Gymnasium.se,	e.d.).		
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6 Menntaskólinn	á	Tröllaskaga	

Menntaskólinn	á	Tröllaskaga	(MTr)	er	staðsettur	í	Ólafsfirði	en	skólinn	hóf	störf	haustið	2010.	
Á	haustönn	2010	voru	73	nemendur	skráðir	í	MTr	en	síðan	þá	hefur	nemendum	fjölgað	ár	frá	

ári	og	á	haustönn	2020	hófu	285	nýir	nemendur	nám	við	skólann.	Mikill	meiri	hluti	nemenda	

er	 í	 fjarnámi	 enda	 hefur	 frá	 upphafi	 verið	 lögð	 áhersla	 á	 fjarnám	 og	 upplýsingatækni	 við	
skólann.	Skólinn	starfar	eftir	nýjum	lögum	um	framhaldsskóla	sem	veita	meðal	annars	aukið	

svigrúm	 til	 að	þróa	 sérhæfðar	námsbrautir	 en	 skólinn	býður	upp	á	 fjölbreytta	og	 skapandi	

kennsluhætti	þar	sem	megináhersla	er	lögð	á	bóknám,	fjölbreytt	listnám	og	nám	í	íþróttum	og	
útivist	 (Menntaskólinn	 á	 Tröllaskaga,	 e.d.).	 Miðað	 er	 að	 því	 að	 auka	 virkni	 og	 sjálfstæði	

nemenda	með	fjölbreyttu	námsmati.	Við	skólann	eru	engin	eiginleg	 lokapróf	en	þess	 í	stað	

notast	við	leiðsagnarmat	og	símat	(Menntaskólinn	á	Tröllaskaga,	2020).	Skíða-	og	snjóbretta-
sérhæfingin	 við	 skólann	 verður	 í	 boði	 bæði	 í	 stað-	 og	 fjarnámi	 og	 þjálfunin	 verður	 þannig	

skipulögð	 að	nemendur	 þurfa	 reglulega	 að	 sækja	 námslotur	 á	 Tröllaskaga	 en	þess	 utan	 er	

þjálfun	þeirra	í	höndum	skíðafélaga	landsins.	Nánari	lýsingu	á	námsmati	og	hæfniviðmiðum	
námsleiðarinnar	er	að	finna	í	námskrá	skíða-	og	snjóbrettasérhæfingar.	

	

6.1 Aðstaða	til	æfinga	
Aðstaða	til	 líkamlegrar	þjálfunar	er	 í	göngufæri	við	skólann,	um	200	metrum	frá.	Þar	er	vel	
útbúið	íþróttahús	og	líkamsrækt,	auk	sundlaugar	sem	gerð	var	upp	árið	2010	(Visit	Tröllaskagi,	

2014b).	 Einnig	 eru	 frábærar	 aðstæður	 á	 svæðinu	 til	 skíða-	 og	 snjóbrettaiðkunar	 því	 á	
Tröllaskaga	eru	þrjú	 fjölbreytt	skíðasvæði.	Skíðasvæðið	Tindaöxl	er	aðeins	 í	eins	kílómeters	
akstursfjarlægð	frá	MTr	en	þar	er	ein	650	metra	löng	diskalyfta	auk	þess	sem	göngubrautir	eru	

lagðar	nánast	um	allan	bæ.	Í	einungis	18	km	fjarlægð	frá	Ólafsfirði	er	skíðasvæðið	í	Skarðsdal,	
snjómikið	svæði	við	Siglufjörð.	Þar	eru	þrjár	lyftur	sem	samtals	eru	rétt	um	2000	metrar	að	

lengd	 en	 heildarlengd	 þeirra	 tíu	 skíðaleiða	 sem	 eru	 á	 svæðinu	 er	 um	 3500	 metrar.	 Í	

Böggvisstaðafjalli	 er	 svo	 skíðasvæði	 Dalvíkurbyggðar,	 í	 göngufæri	 frá	 bænum.	 Þar	 er	 gott	

skíðagöngusvæði	 og	 tvær	 diskalyftur	 sem	 samtals	 eru	 1200	 metra	 langar.	 Á	 neðri	 hluta	
skíðasvæðisins	er	snjóframleiðsla	og	einnig	er	ný	lýsing	á	svæðinu	(Visit	Tröllaskagi,	2014a).	

Auk	 þessara	 þriggja	 skíðasvæða	 er	 skíðasvæðið	 Hlíðarfjall	 við	 Akureyri	 skammt	 undan.	

Snjóframleiðsla	er	á	svæðinu	en	þar	er	að	finna	sjö	skíðalyftur	og	24	merktar	skíðaleiðir	sem	
samtals	eru	14,9	km	að	lengd.	Þar	að	auki	er	í	byggingu	ný	stólalyfta	sem	kemur	til	með	að	

opna	á	enn	fleiri	leiðir.	Í	Hlíðarfjalli	er	jafnframt	snjóbrettagarður	með	ýmiskonar	hindrunum,	
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stökkpöllum	og	 reilum,	 fjölmargar	gönguskíðabrautir	eru	 troðnar,	uppgönguleið	 fyrir	 fjalla-

skíðafólk	sem	og	æfingagarður	sem	ætlaður	er	fyrir	snjóflóðaýlaleit	(Hlíðarfjall,	2020;	Hlíðar-
fjall,	e.d.).	

Veðurfar	á	ofantöldum	skíðasvæðum	er	misjafnt	og	því	gott	að	geta	fært	æfingar	á	milli	

eftir	því	hvernig	viðrar	á	hverjum	stað.	Hlíðarfjall	er	til	að	mynda	viðkvæmt	fyrir	suðvestan	

vindum	en	aftur	á	móti	liggja	skíðabrekkurnar	á	Dalvík	lágt	þannig	að	það	viðrar	oft	betur	þar	

en	á	þeim	svæðum	sem	 liggja	hærra	 (Visit	 Tröllaskagi,	 2014a).	Mynd	2	 sýnir	 kort	 af	 skíða-

svæðum	landsins	en	þar	sést	að	landfræðilega	eru	kjöraðstæður	til	skíðaiðkunar	á	svæðinu,	

þar	sem	sex	af	ellefu	skíðasvæðum	landsins	eru	staðsett	á	Norðurlandi.	

	

	

	

Mynd	2.	Skíðasvæði	landsins		
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7 Skíðasamband	Íslands	

Skíðasamband	 Íslands	 (SKÍ)	 var	 stofnað	 árið	 1946	 en	 tilgangur	 sambandsins	 er	 að	 hafa	
yfirumsjón	með	framkvæmdum	og	málefnum	skíða-	og	snjóbrettaíþróttarinnar	hér	á	landi	og	

stuðla	að	góðu	samstarfi	aðildarfélaga,	sem	í	dag	eru	23	talsins	(Skíðasamband	Íslands,	2020;	

Skíðasamband	Íslands,	e.d.-c).	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	eru	þrjár	íþróttagreinar	innan	
SKÍ	en	þær	falla	allar	undir	afreksstefnu	sambandsins.	Felix	er	félagakerfi	 ÍSÍ	og	Ungmenna-

félags	Íslands	sem	heldur	utan	um	skráningu	íþróttaiðkenda	á	Íslandi	en	sérsambönd	geta	nýtt	

kerfið	til	að	sækja	ýmsa	tölfræði	(Felix,	2020).	Felix	greinir	ekki	á	milli	íþróttagreina	innan	SKÍ	
en	samkvæmt	nýjustu	tölum	er	heildarfjöldi	innan	sambandsins	1.385	iðkendur.	Brottfall	úr	

greinunum	þremur	er	lang	mest	í	kringum	16	ára	aldurinn,	á	þeim	tíma	sem	iðkendur	fara	í	

fullorðinsflokk	og	 framhaldsskóla	 (Jón	Viðar	Þorvaldsson,	munnleg	heimild,	3.	maí	2021).	Á	
mynd	3	má	sjá	tölfræðiupplýsingar	úr	Felix	yfir	þróun	iðkendafjölda	innan	SKÍ	á	árunum	2004	

-	2015.	Þegar	á	heildina	er	litið	hefur	töluvert	meira	brottfall	orðið	úr	aldurshópnum	16	ára	og	

eldri	heldur	en	15	ára	og	yngri	á	þessum	árum.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Skíða-	og	 snjóbrettasérhæfingin	er	eins	og	áður	 segir	 samstarfsverkefni	MTr	og	SKÍ.	Helsta	

hlutverk	SKÍ	í	tengslum	við	sérhæfinguna	er	að	hafa	umsjón	með	þjálfaramenntun	en	auk	þess	
kemur	sambandið	til	með	að	veita	faglega	ráðgjöf,	til	dæmis	við	ráðningu	þjálfara	fyrir	hverja	

grein.	

Mynd	3.	Þróun	iðkendafjölda	SKÍ	frá	2004	-	2015	



26	

7.1 Alpagreinar	
Alpagreinar	skiptast	í	fjórar	greinar;	svig,	stórsvig,	risasvig	og	brun.	Fyrri	tvær	greinarnar	eru	

svokallaðar	tæknigreinar	en	seinni	tvær	hraðagreinar.	Greinarnar	eru	mismunandi	að	ýmsu	

leyti,	 meðal	 annars	 mismunandi	 beygjuradíus,	 hraða,	 lengd	 milli	 porta	 og	 lengd	 brauta.	

Tæknigreinarnar	 fara	 fram	 í	bröttum	brekkum,	 í	 45	 -	 90	 sekúndna	brautum	með	þröngum	

beygjum	þar	sem	skíðamaðurinn	nær	á	milli	20	og	60	km	hraða	á	klukkustund.	Í	keppnum	eru	

farnar	tvær	ferðir	í	tveimur	mismunandi	brautum	og	sá	sem	er	með	lægsta	samanlagða	tímann	

að	þessum	ferðum	loknum	stendur	uppi	sem	sigurvegari.	Í	hraðagreinum	er	aftur	á	móti	aðeins	
farin	ein	ferð	í	120	-	150	sekúndna	braut	sem	inniheldur	fáar	og	víðar	beygjur.	Brekkurnar	eru	

bæði	 lengri	 og	 brattari	 en	 í	 tæknigreinum	 og	 skíðamaðurinn	 nær	 allt	 að	 160	 km	 hraða	 á	

klukkustund	 (Skíðasamband	 Íslands,	 e.d.-b;	 International	 Ski	 Federation,	 2018;	 Ferguson,	
2010).	Rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	á	skíðamönnum	eiga	það	sameiginlegt	að	sýna	fram	

á	margvíslega	eiginleika	sem	 íþróttin	krefst,	bæði	mikillar	 líkamlegrar	og	 tæknilegrar	hæfni	

(Neumayr	 o.fl.,	 2003;	 Hydren,	 Volek,	 Maresh,	 Comstock	 og	 Kraemer,	 2013).	 Breytingar	 á	

alpagreinum	 síðustu	 ár	 hafa	 leitt	 til	 þess	 að	 líkamlegir	 eiginleikar	 eru	 orðnir	 meiri	 og	
mikilvægari.	Ný	tækni	og	minni	beygjuradíus	veldur	minni	og	skarpari	beygjum	sem	eykur	þá	

krafta	sem	verka	á	líkamann	og	íþróttin	krefst	því	meiri	vöðvastyrks	en	áður	til	að	takast	á	við	
slíka	 krafta.	Hver	 ferð	 krefst	mikillar	 áreynslu	 í	 stuttan	 tíma,	 við	óreglulegar	og	breytilegar	

aðstæður,	í	köldu	umhverfi,	á	miklum	hraða	og	oft	í	mikilli	hæð.	Vöðvastyrkur	og	vöðvaþol	eru	

því	gríðarlega	mikilvægir	eiginleikar	auk	 jafnvægis,	hraða	og	 snerpu	 (Neuamayr	o.fl.,	 2003;	
Turnbull,	 Kilding	 og	 Keogh,	 2009;	Hydren	 o.fl.,	 2013).	 Rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	

afreksmönnum	 í	 alpagreinum	 sýna	 að	 íþróttagreinin	 krefst	 bæði	 loftháðra	 og	 loftfirrtra	
efnaskipta	en	fræðimenn	eru	þó	ekki	allir	á	eitt	sammála	um	það	hvaða	orkukerfi	er	ráðandi.	
Rannsóknir	hafa	þó	sýnt	að	tengsl	eru	milli	loftháðrar	getu	og	stöðu	í	heimsbikar	en	loftháða	

kerfið	er	nauðsynlegt	til	að	ná	góðri	endurheimt	milli	ferða	og	til	að	halda	út	langar	og	erfiðar	
æfingar	og	keppnir	(Neuamayr	o.fl.,	2003;	Turnbull	o.fl.,	2009).	

	

7.2 Skíðaganga	
Elst	af	greinunum	þremur	er	skíðaganga	en	í	meginatriðum	má	skipta	íþróttinni	í	tvennt;	göngu	

með	hefðbundinni	aðferð	og	göngu	með	frjálsri	aðferð.	Í	göngu	með	frjálsri	aðferð	er	notast	
við	svokallaða	skautatækni	 (e.	 skating)	 sem	er	bæði	hagkvæmari	og	hraðari	en	ganga	með	

hefðbundinni	aðferð	en	munurinn	er	mestur	í	göngu	upp	brekkur	og	á	flötum	hlutum	brauta.	

Greinarnar	 tvær	 krefjast	 þó	 svipaðs	 líkamlegs	 undirbúnings	 (Bolger,	 Kocbach,	 Hegge,	 og	
Sandbakk,	2015).	Í	báðum	greinum	er	keppt	í	mismunandi	vegalengdum	og	hver	keppni	getur	
tekið	allt	frá	nokkrum	mínútum	til	nokkurra	klukkutíma.	Jafnframt	eru	skíðagöngubrautirnar	
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eins	mismunandi	og	þær	eru	margar	og	landslagið	þar	að	auki	fjölbreytt	(Hoffman	og	Clifford,	

1992).	Samkvæmt	reglum	Alþjóðaskíðasambandsins	verður	sérhver	keppnisbraut	að	saman-
standa	af	þremur	þáttum;	þriðjungur	brautarinnar	skal	vera	hækkandi,	í	brekkum	með	9	-	18%	

halla,	einn	þriðji	skal	vera	á	flötu	landslagi	og	einn	þriðji	í	lækkandi	landslagi	(International	Ski	

Federation,	2020).		

Ef	miðað	er	við	alpagreinafólk	þá	eru	skíðagöngumenn	með	hærra	hlutfall	hægra	vöðva-

þráða	og	hærri	loftfirrtan	þröskuld,	en	vinna	orkukerfanna	í	skíðagöngu	er	háð	nokkrum	mis-

munandi	þáttum	eins	og	tækni	og	lengd	og	gerð	brautar	(Eisenman,	Johnson,	Bainbridge	og	

Zupan,	1989;	Losnegard,	2019).	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	af	þeim	líkamlegu	eiginleikum	
sem	skíðaganga	krefst	eru	hámarkssúrefnisupptaka	(e.	maximal	oxygen	uptake	-	VO2max)	og	

hár	mjólkursýruþröskuldur	(e.	 lactate	threshold)	tveir	af	mikilvægastu	þáttunum	í	því	að	ná	

árangri	 en	 afreksíþróttamenn	 í	 skíðagöngu	 eru	með	 hæstu	 loftháðu	 gildi	 sem	mælst	 hafa	
meðal	þolíþróttamanna	(Gonzalez-Millan	o.fl.,	2017).	Loftfirrt	efnaskipti	spila	ekki	eins	stórt	

hlutverk	í	skíðagöngu	en	þó	ætti	ekki	að	vanmeta	mikilvægi	þeirra,	sér	í	lagi	ekki	í	sprettgöngu	

og	í	lengri	göngum	þegar	aðeins	nokkrar	sekúndur	skilja	á	milli	efstu	manna,	þá	getur	loftfirrtur	

kraftur	haft	mikil	áhrif	á	endasprettinum	(Hoffman	og	Clifford,	1992).	Skíðaganga	reynir	á	allan	
líkamann	og	hraður	og	 kraftmikill	 vöðvasamdráttur	 í	 efri	 og	neðri	hluta	 líkamans	er	einnig	

nauðsynlegur.	Vöðvastyrkur	er	því	mikilvægur	en	þó	bendir	margt	til	þess	að	skíðamenn	noti	
einungis	10	-	20%	af	hámarksstyrk	í	hverju	taki	í	göngu	með	hefðbundinni	aðferð	(Gonzalez-
Millan	o.fl.,	2017;	Hoffman	og	Clifford,	1992).	

	

7.3 Snjóbretti	
Alþjóðaskíðasambandið	skiptir	snjóbrettaíþróttinni	í	þrjá	megin	flokka;	stökk	og	reil	(e.	park	&	
pipe),	brettakross	(e.	snowboard	cross)	og	snjóbrettasvig	(e.	alpine	snowboard).	Undir	fyrsta	

flokkinn	falla	þrjár	greinar;	brettastíll	(e.	slopestyle),	risastökk	(e.	big	air)	og	hálfpípa	(e.	half	
pipe).	Allt	eru	þetta	tæknilegar	greinar	þar	sem	keppendur	framkvæma	stökk	og	brellur	(e.	

trick)	í	fjölbreyttum	brautum	með	stökkpöllum	og	reilum	(International	Ski	Federation,	2019;	

Vernillo,	Pisoni	og	Thiebat,	2018).	Keppendur	fá	stig	fyrir	nokkra	mismunandi	þætti	á	leið	sinni	
í	gegnum	brautina,	til	að	mynda	erfiðleikastig,	fjölbreytni	og	framkvæmd	stökka	en	auk	þess	

eru	mistök	og	föll	tekin	inn	í	reikninginn	(International	Ski	Federation,	2019).	Brettakross	og	

snjóbrettasvig	 eru	 ekki	 eins	 tæknilegar	 greinar	 og	 brettastíll	 en	 báðar	 fara	 þær	 fram	 í	
keppnisbrautum.	Brettakross	er	útsláttarkeppni	þar	sem	fjórir	til	sex	keppendur	fara	samtímis	

af	stað	í	nokkurskonar	hindrunarbraut	með	bæði	stökkum	og	erfiðum	beygjum	og	komast	þeir	

áfram	sem	fara	hraðast	í	gegnum	brautina	(Vernillo,	Pisoni	og	Thiebat,	2015).	Í	snjóbrettasvigi	
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er	farið	niður	um	30	sekúndna	langa	braut	með	þéttum	beygjum,	með	tvenns	konar	fyrirkomu-

lagi.	Annars	vegar	með	tímatöku	þar	sem	einn	keppandi	fer	niður	brautina	í	einu	og	keppst	er	
um	að	ná	sem	bestum	tíma	en	hins	vegar	með	útsláttarkeppni	þar	 sem	tvær	brautir	 liggja	

samhliða.	 Keppendur	 fara	þá	af	 stað	 samtímis	 í	 sitthvora	brautina	og	 sá	 kemst	 áfram	 sem	

kemur	á	undan	 í	mark	 (International	 Ski	 Federation,	2019;	Platzer,	Raschner,	Patterson	og	
Lembert,	2009).	Fram	til	þessa	hefur	aðeins	verið	keppt	í	brettastíl,	brettakrossi	og	risastökki	

hér	á	landi	(Jón	Viðar	Þorvaldsson,	munnleg	heimild,	3.	maí	2021).	

Þrátt	 fyrir	 auknar	 vinsældir	 snjóbretta	 er	 lítið	 til	 af	 vísindalegum	 gögnum	 um	 lífeðlis-

fræðilegar	kröfur	íþróttarinnar.	Þó	má	sjá	að	um	er	að	ræða	þrjár	mjög	mismunandi	greinar	
og	til	að	mæta	kröfum	hverrar	þarf	snjóbrettafólk	að	þjálfa	fjölbreytta	líkamlega	hæfni,	loftháð	

og	loftfirrt	þol,	vöðvastyrk,	kraft	og	samhæfingu	(Vernillo	o.fl.,	2018;	Platzer	o.fl.,	2009).	

	

7.4 Þjálfaramenntun	SKÍ	
Þjálfaramenntun	SKÍ	byggir	 á	 fræðsluskipulagi	 ÍSÍ	 sem	er	áfangaskipt	 fræðslukerfi	 í	 þremur	

þrepum	en	kerfið	er	samræmt	fyrir	allar	íþróttagreinar	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	
e.d.).	ÍSÍ	fer	með	umsjón	almenna	hluta	þjálfarastiganna	en	SKÍ	sér	um	kennslu	sérgreinahluta	

hvers	stigs.	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	stefna	sambandsins	að	klára	uppsetningu	1.	og	
2.	 stigs	 þjálfaranámskeiða	 í	 öllum	 greinum	 á	 gildistíma	 afreksstefnu	 sambandsins	 (Skíða-

samband	 Íslands,	2019a).	SKÍ	hefur	 í	sambandi	við	bandaríska	skíðasambandið	útbúið	eigið	

kennsluefni	 fyrir	 fyrstu	 tvö	stig	 sérgreinamenntunarinnar	 í	alpagreinum	þar	 sem	áhersla	er	
lögð	á	grunnatriði	skíðunar.	Einnig	er	nú	unnið	að	gerð	kennsluefnis	á	1.	og	2.	stigi	í	skíðagöngu	

en	það	er	gert	í	samstarfi	við	norska	skíðasambandið	og	snjóbrettanámsefni	fyrir	1.	stig	var	
nýlega	unnið	út	 frá	bresku	námsefni	 (Skíðasamband	 Íslands,	 e.d.-a;	 Jón	Viðar	Þorvaldsson,	
munnleg	heimild,	3.	maí	2021).	Þeir	sem	hyggjast	sækja	3.	stig	þjálfunarmenntunar	þurfa	að	

sitja	námskeið	erlendis	en	SKÍ	aðstoðar	þjálfara	í	þeim	efnum	(Skíðasamband	Íslands,	2019b).	
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8 Aðalnámskrá	framhaldsskóla	

Líkamleg	og	andleg	heilsa	er	okkur	öllum	gríðarlega	mikilvæg	og	eins	og	áður	sagði	er	hreyfing	
nauðsynlegur	þáttur	í	þroska	barna	og	unglinga.	Til	að	stuðla	að	góðri	líkamlegri	og	andlegri	

heilsu	 þarf	 að	 leggja	 áherslu	 á	 hreyfingu	 og	 hreyfiuppeldi	 og	 gegnir	 skólakerfið	 þar	

lykilhlutverki	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneyti,	 2019).	 Í	 kjölfarið	 af	 nýjum	 lögum	 um	
leikskóla,	grunnskóla	og	framhaldsskóla	sem	sett	voru	árið	2008	gaf	Mennta-	og	menningar-

málaráðuneytið	út	nýja	aðalnámskrá	fyrir	öll	þrjú	skólastigin	árið	2011	(Stjórnarráð	Íslands,	

2011).	Hún	var	síðan	endurútgefin	árið	2012	og	aftur	2015	með	smávægilegum	breytingum	
(þingskjal	 nr.	 1096/2019-2020).	 Aðalnámskráin	 er	 rammi	 um	 skólastarfið	 sem	 lýsir	 mark-

miðum	 og	 fyrirkomulagi	 starfsins	 en	 fyrsti	 hluti	 námskránna	 er	 sameiginlegur	 með	 öllum	

skólastigunum.	Í	sameiginlegum	hluta	aðalnámskrár	er	fjallað	um	markmið	mennta-	og	skóla-
kerfisins,	mat	á	skólastarfi	og	grunnþætti	menntunar,	auk	þess	sem	hlutverki	hvers	skólastigs	

er	lýst.	Hlutverk	framhaldsskóla	er	fjölbreytt,	meðal	annars	að	efla	og	stuðla	að	alhliða	þroska	

nemenda,	 bjóða	 upp	 á	 nám	 við	 hæfi	 hvers	 og	 eins	 og	 stuðla	 þannig	 að	 virkri	 þátttöku	 í	
samfélaginu	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2015).	Með	útgáfu	nýrrar	aðalnámskrár	

framhaldsskóla	 urðu	 töluverðar	 breytingar	 á	 áherslum	 í	menntastefnu	 stjórnvalda.	 Ekki	 er	
lengur	gert	ráð	fyrir	samræmdu	námi	heldur	fá	skólarnir	aukið	rými	til	að	þróa	eigin	náms-

brautir,	meðal	annars	út	frá	sérstöðu	skólans	og	þörfum	nemenda	og	atvinnulífsins.	Ábyrgð	á	
námskrárgerð	 færist	 þannig	 að	 miklu	 leyti	 til	 framhaldsskólanna.	 Áhersla	 er	 lögð	 á	 að	
nemendur	 öðlist	 hæfni	 á	 ákveðnu	 hæfniþrepi	 en	 öllu	 framhaldsskólanámi	 er	 skipt	 í	 fjögur	

hæfniþrep	(þingskjal	nr.	1096/2019-2020;	Stjórnarráð	Íslands,	2011;	Mennta-	og	menningar-
málaráðuneyti,	2015).	

	

8.1 Framhaldsskólaeining	
Með	 tilkomu	 nýrrar	 aðalnámskrár	 framhaldsskóla	 var	 tekið	 upp	 nýtt	 einingamatskerfi,	

framhaldsskólaeiningar	 (f.einingar),	 þar	 sem	 allt	 vinnuframlag	 nemenda	 er	 metið	 með	

stöðluðum	námseiningum	óháð	því	hvort	um	er	að	ræða	bóklegt	eða	verklegt	nám.	Þetta	er	
breyting	 frá	 því	 sem	 áður	 var	 þegar	 einingar	 voru	 mælikvarði	 á	 kennslumagn	 kennara	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2015;	þingskjal	nr.	1096/2019-2020).	Á	bak	við	hverja	

framhaldsskólaeiningu	liggja	um	það	bil	18	-	24	klukkustundir	eða	þriggja	daga	vinna	ef	miðað	
er	 við	 6	 -	 8	 klukkustunda	 vinnuframlag	 á	dag,	 í	 kennslustundum	og	 við	heimanám.	Á	einu	

skólaári	veitir	fullt	nám	þannig	60	framhaldsskólaeiningar.	Tekið	er	tillit	til	nokkurra	þátta	við	
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útreikning	á	fjölda	framhaldsskólaeininga,	meðal	annars	þátttöku	í	kennslustundum	og	náms-

mati,	 starfsþjálfunar	 og	 þeirrar	 vinnu	 sem	 ætlast	 er	 til	 að	 nemandinn	 sinni	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2015).	

	

8.2 Hæfniþrep	
Þekking	 nemenda	 er	 bæði	 fræðileg	 og	 hagnýt	 og	 byggist	 á	 staðreyndum,	 kenningum	 og	

aðferðum	en	 leikni	er	getan	til	að	greina	og	miðla	þeirri	þekkingu	sem	nemendur	búa	yfir.	
Hæfni	nemenda	byggist	svo	á	bæði	þekkingu	og	leikni	og	felur	í	sér	getu	til	að	nýta	þessa	þætti	

í	 samræmi	 við	 aðstæður	 (Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	 2015).	Hæfniþrepin	 fjögur	

lýsa	mismunandi	kröfum	um	þekkingu,	 leikni	og	hæfni	nemenda	við	námslok	námsbrauta	 í	

framhaldsskóla.	 Við	 gerð	 og	 uppsetningu	 námsbrauta-	 og	 áfangalýsinga	 eiga	 hæfniþrepin	

þannig	 að	 vera	 leiðbeinandi	 fyrir	 skólana	 enda	 eiga	 þau	 að	 gefa	 vísbendingar	 um	 bæði	

námskröfur	 og	 viðfangsefni	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	 2015;	 Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).	Hæfniþrepin	eru	stigvaxandi	en	fyrsta	þrepið	skarast	á	við	

grunnskólastig	og	 inniheldur	almenna	menntun	og	undirbúning	fyrir	störf	sem	krefjast	ekki	
mikillar	sérhæfingar	og	eru	unnin	undir	eftirliti	annarra.	Áhersla	er	 lögð	á	alhliða	þroska	og	
virkni	 í	samfélaginu	en	námsbrautir	á	fyrsta	hæfniþrepi	eru	oftar	en	ekki	á	bilinu	30	til	120	

framhaldsskólaeiningar	 (f.einingar).	Námsbraut	með	námslok	 á	 öðru	 hæfniþrepi	 felur	 í	 sér	
stutta	sérhæfingu	og	undirbúning	undir	frekara	nám	og	sérhæfð	störf	og	er	að	jafnaði	90	til	

120	 f.einingar.	 Á	 þriðja	 hæfniþrepi	 eru	 meiri	 kröfur	 um	 hæfni	 tengda	 sérhæfingu	 og	

undirbúning	undir	háskólanám,	lögvarin	störf,	sérhæft	starfsnám	og	listnám.	Námsbrautir	eru	
skipulagðar	sem	150	til	240	f.einingar	og	lýkur	með	stúdentsprófi	eða	prófi	til	starfsréttinda.	

Áhersla	er	lögð	á	að	að	námi	loknu	geti	nemendur	unnið	sjálfstætt,	borið	ábyrgð	á	og	metið	

eigin	 störf.	 Fjórða	 og	 síðasta	 þrepið	 skarast	 á	 við	 háskólastig	 og	 felur	 í	 sér	 mikla	 faglega	

sérhæfingu,	 í	 raun	 viðbótarnám	 við	 framhaldsskóla,	 sem	 getur	 ýmist	 farið	 fram	 innan	
framhaldsskóla	eða	háskóla	og	er	á	bilinu	30	til	120	f.einingar	(Mennta-	og	menningarmála-

ráðuneyti,	2015).	

	

8.3 Námslok	á	framhaldsskólastigi	
Framhaldsskólanámi	lýkur	með	mismunandi	námsgráðum	en	í	aðalnámskránni	er	áhersla	lögð	

á	að	nemendur	geti	lokið	námi	af	námsbrautum	á	ólíkum	hæfniþrepum.	Framhaldsskólapróf	

er	skilgreint	á	fyrsta	eða	öðru	hæfniþrepi	og	er	ætlað	að	koma	til	móts	við	þá	áherslu	að	bjóða	
upp	 á	 nám	 við	 hæfi	 hvers	 og	 eins,	 sérstaklega	 þeirra	 sem	 ekki	 stefna	 á	 önnur	 námslok.	

Framhaldsskólapróf	þarf	að	vera	á	bilinu	90	-	120	f.einingar.	Próf	til	starfsréttinda	hljóta	þeir	
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nemendur	 sem	 ljúka	 námi	 af	 braut	 sem	 veitir	 löggilt	 starfsréttindi	 eða	 heimild	 til	 að	 taka	

sveinspróf.	F.eininga	fjöldi	fer	eftir	því	hvaða	hæfniþrepi	námslokin	tengjast,	allt	frá	öðru	til	
fjórða	hæfniþreps.	Stúdentspróf	miðar	að	undirbúningi	fyrir	háskólanám,	er	ávallt	skilgreint	á	

hæfniþrepi	þrjú	og	þarf	að	vera	að	minnsta	kosti	200	f.einingar.	Sérstakar	reglur	gilda	um	nám	

til	 stúdentsprófs,	 sem	 tengjast	 hæfnikröfum	 í	 kjarnagreinum	 og	 innihaldi	 og	 uppbyggingu	
námsbrauta.	Auk	ofangreindra	prófa	er	einnig	hægt	að	ljúka	námi	með	öðru	lokaprófi,	sem	

flokkast	þá	ekki	sem	framhaldsskólapróf,	próf	til	starfsréttinda	eða	stúdentspróf.	Það	getur	

verið	 tengt	 fjölbreyttum	 námsbrautum	 á	 fyrsta,	 öðru	 eða	 þriðja	 hæfniþrepi	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneyti,	2015).	Alls	eru	tólf	námslok	skilgreind	í	aðalnámskrá	en	eftirfarandi	

lýsing	er	á	bóknámsbrautum	til	stúdentsprófs	á	þriðja	hæfniþrepi:		

Nemandi	 með	 stúdentspróf	 af	 bóknámsbraut	 býr	 yfir	 almennri	 og	 sérhæfðri	

þekkingu,	leikni	og	hæfni	til	að	takast	á	við	nám	á	háskólastigi.	Sérhæfingin	tengist	

fræðasviði	á	háskólastigi	sem	er	grundvallað	á	bóknámi.	Við	sérhæfinguna	hefur	

nemandi	 öðlast	 innsýn	 í	 starfsaðferðir	 viðkomandi	 fræðasamfélags	 og	 býr	 yfir	
hæfni	 til	 að	 verða	 ábyrgur	 og	 virkur	 einstaklingur	 í	 því	 lýðræðislega	 samfélagi.	

Hann	getur	nýtt	 sér	norrænt	og	annað	erlent	 tungumál	 við	 frekara	nám	og	 sér	
menntun	sína	í	alþjóðlegu	samhengi.	Hann	býr	yfir	hæfni	til	að	geta	tjáð	sig	um	
sérhæfða	þekkingu	sína,	getur	skýrt	og	rökstutt	verklag	á	ábyrgan,	gagnrýninn	og	

skýran	hátt.	Hann	býr	yfir	hæfni	til	að	tengja	þekkingu	sína	og	leikni	við	tækni	og	
vísindi,	getur	nýtt	þekkingu	sína,	leikni	og	hæfni	til	að	greina	ný	tækifæri	og	getur	

tekist	á	við	frekara	nám	á	háskólastigi	(Námskrárvefur,	2016).		

Á	námsbrautum	sem	 lýkur	á	þriðja	hæfniþrepi	 verður	17%	 -	33%	námsins	að	vera	á	 fyrsta	
hæfniþrepi,	33%	-	50%	á	öðru	hæfniþrepi	og	17%	-	33%	á	þriðja	hæfniþrepi.	Námsbrautir	eru	

oftar	en	ekki	kenndar	við	sérsvið	sem	samanstendur	af	námi	á	þriðja	hæfniþrepi	og	forkröfum	

af	öðru	hæfniþrepi	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2015).	

	

8.4 Námsbrautalýsingar	
Eins	og	áður	hefur	komið	 fram	eru	námsbrauta-	og	áfangalýsingar	að	miklu	 leyti	 í	höndum	

framhaldsskólanna	en	eftir	að	þær	hafa	 farið	 í	gegnum	matsferli	og	 fengið	staðfestingu	frá	

menntamálaráðuneytinu	eru	þær	orðnar	hluti	af	aðalnámskrá	framhaldsskóla.	Námsbrauta-

lýsing	felur	í	sér	ýmsa	þætti	eins	og	uppbyggingu,	skipulag	og	umfang	náms,	inntökuskilyrði,	
grunnþætti	menntunar	og	lykilhæfni.	Þar	að	auki	 leggur	ráðuneytið	áherslu	á	að	nemendur	

geti	lokið	námi	á	ólíkum	hæfniþrepum	og	að	námsbrautirnar	veiti	bæði	alhliða	menntun	og	
mæti	kröfum	atvinnulífsins	og/eða	næsta	skólastigs	 (Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	
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2015).	Allar	staðfestar	námsbrautir	fá	auðkennisnúmer,	kjörnámsbraut	sem	nánar	er	lýst	hér	

að	neðan	 fær	 til	að	mynda	númerið	15-29-3-6.	Auðkennisnúmerið	er	sett	saman	af	 fjórum	
tölum	sem	hver	hefur	ákveðna	merkingu.	Fyrsta	talan	stendur	fyrir	það	ár	sem	brautin	hlýtur	

staðfestingu,	 önnur	 talan	 er	 staðfestingarnúmer	 í	 námskrárgrunni,	 þriðja	 talan	 hæfniþrep	

námsins	og	 fjórða	 talan	 táknar	námslok.	Bóknámsbrautir	 til	 stúdentsprófs	á	þriðja	þrepi	 fá	
númerið	6	(Námskrárvefur,	2016).		

	

8.5 Kjörnámsbraut	(15-29-3-6)	
Kjörnámsbraut	 á	 þriðja	 hæfniþrepi	 hlaut	 staðfestingu	menntamálaráðuneytisins	 árið	 2015	

(Menntamálastofnun,	 e.d.)	 en	 brautin	 er	 hugsuð	 fyrir	 þá	 nemendur	 sem	 vilja	 í	 námi	 sínu	

sérhæfa	 sig	 á	 ákveðnu	 sviði.	 Kjörnámsbraut	 er	 200	 f.einingar	 og	 lýkur	með	 stúdentsprófi.	

Brautin	er	þannig	uppbyggð	að	í	kjarna	eru	86	f.einingar	en	þar	af	þurfa	30%	að	vera	á	fyrsta	

hæfniþrepi,	52%	á	öðru	þrepi	og	17%	á	þriðja	þrepi.	Frjálst	val	er	114	f.einingar	en	inn	í	það	
kemur	sú	sérhæfing	sem	nemendur	velja	að	 leggja	áherslu	á.	Þeir	nemendur	sem	eru	með	

bóklega	sérhæfingu	verða	þó	að	taka	minnst	13	einingar	í	þriðja	erlenda	tungumáli.	Nemendur	
þurfa	að	passa	að	uppfylla	skilyrði	um	fjölda	eininga	á	hverju	hæfniþrepi.	Á	námsbraut	með	
námslok	á	þriðja	hæfniþrepi	skulu	33	-	67	f.einingar	vera	á	fyrsta	hæfniþrepi,	67	-	100	f.einingar	

á	 öðru	 hæfniþrepi	 og	 33	 -	 67	 f.einingar	 á	 þriðja	 hæfniþrepi	 (Menntaskólinn	 á	 Tröllaskaga,	
2021).	Kjörnámsbrautin	býður	upp	á	fjölbreytta	möguleika	á	ýmsum	sérsviðum	en	viðfangsefni	

þessa	verkefnis	er	útbúa	nýtt	sérsvið	fyrir	brautina,	það	er	skíða-	og	snjóbrettasérhæfingu.	Öll	

umfjöllun	hér	að	ofan	var	því	mikilvægur	hluti	af	vinnslu	sérhæfingarinnar	og	grunnurinn	að	
þeirri	námskrá	sem	nú	hefur	verið	mótuð.		
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9 Framkvæmd	verkefnis	og	umræða	

Ný	 námskrá	 fyrir	 skíða-	 og	 snjóbrettasérhæfingu	 á	 kjörnámsbraut	 er	 unnin	 í	 samstarfi	 við	
Menntaskólann	 á	 Tröllaskaga	 og	 Skíðasamband	 Íslands	 en	 hugmyndin	 var	 fyrst	 kynnt	 á	

rafrænu	Skíðaþingi	SKÍ	sem	fram	fór	dagana	7	-	8.	nóvember	2020.	Þar	voru	skráðar	niður	allar	

umræður,	athugasemdir	og	vangaveltur	og	í	kjölfarið	fór	af	stað	vinna	við	að	setja	saman	drög	
að	kjörnámsbraut	með	skíða-	og	snjóbrettasérhæfingu.	Á	tímabilinu	var	fundað	reglulega	með	

fulltrúum	MTr	og	SKÍ,	saman	og	í	sitthvoru	lagi,	þar	sem	meðal	annars	voru	ræddar	mögulegar	

útfærslur	á	uppbyggingu	og	skipulagi	brautarinnar	sem	og	nýrra	áfanga.	Stefnt	var	að	því	að	
brautin	myndi	hefja	göngu	sína	á	haustönn	2021	og	innritun	nýnema	því	opnast	1.	apríl	sama	

ár.	Tekin	var	sú	ákvörðun	að	brautin	yrði	í	upphafi	skipulögð	fyrir	fjarnema	en	í	framhaldinu	

yrði	unnið	markvisst	að	því	að	bjóða	einnig	upp	á	öflugt	staðnám.	Námsleiðin	sem	unnið	var	
að	 er	 kjörnámsbraut	 með	 áherslu	 á	 skíða-	 og	 snjóbrettaiðkun	 en	 brautinni,	 sem	 er	 200	

f.einingar,	 lýkur	 með	 stúdentsprófi	 á	 þriðja	 hæfniþrepi.	 Nánari	 uppbyggingu	 og	 skipulag	

sérhæfingarinnar	er	að	finna	í	námskrá.	

Huga	þurfti	að	ýmsu	við	uppsetningu	brautarinnar,	meðal	annars	fjölda	f.eininga	á	hverju	

hæfniþrepi	 og	 þriggja	 ára	 skipulagi	 námsins	 en	 það	 er	 mikilvægt	 til	 að	 gefa	 nemendum	

heildarsýn	 á	 uppbyggingu	þess.	Helstu	 þættir	 sem	 taka	 þurfti	 tillit	 til	 í	 sambandi	 við	 þetta	
skipulag	voru	ákveðnir	álagspunktar	bæði	 í	náminu	og	 íþróttagreinunum.	Áhersla	var	 til	að	

mynda	lögð	á	að	hafa	fleiri	bóklega	áfanga	og/eða	fleiri	einingar	á	haustönn	og	þar	af	leiðandi	

minna	 álag	 í	 skólanum	 á	 vorönn,	 enda	 er	 álaginu	 öfugt	 farið	 í	 íþróttagreinunum	 þar	 sem	

keppnistímabilið	hérlendis	hefst	oftar	en	ekki	strax	á	nýju	ári.	

Við	skólann	er	fjölbreytt	úrval	áfanga	og	brautin	er	að	mestu	leyti	byggð	upp	á	þeim,	enda	

hafa	þeir	virkað	vel	bæði	í	stað-	og	fjarnámi.	Þó	voru	nokkrir	nýir	áfangar	útbúnir,	sem	flestir	

koma	 inn	 í	 sérhæfingu	 brautarinnar	 og	 tengjast	 skíða-	 og	 snjóbrettaþjálfun	 beint.	 Eftir	 að	
greiningu	á	 íþróttagreinunum	þremur	og	mati	á	umfangi	þjálfunar	var	 lokið	hófst	vinna	við	

áfangalýsingar	 þessara	 áfanga.	 Inn	 í	 lýsingarnar	 kemur	 áætlun	 um	 yfirferð,	 námsgögn	 og	

námsmat	en	það	er	svo	í	höndum	hvers	kennara	að	útfæra	nánar.	Þegar	áfangalýsing	er	sett	

inn	 í	 námsgrunn	 þarf	 auk	 lýsingar	 að	 tiltaka	 forkröfur	 áfangans	 ef	 við	 á,	 hæfniþrep	 og	
einingafjölda,	skilgreina	þarf	þekkingar-,	leikni-	og	hæfniviðmið,	setja	inn	hvernig	námsmati	er	

háttað	og	tengja	áfangalýsingu	við	ákveðna	námsbraut	(Námskrárvefur,	2016).	Allir	áfangar	

þurfa	auk	þess	áfanganúmer	sem	saman	stendur	af	níu	stöfum,	sem	dæmi	SKÞJ3TÆ05.	Fyrstu	
fjórir	 stafirnir	 eru	 einkennisstafir	 áfanga,	 fimmti	 stafurinn	 segir	 til	 um	 á	 hvaða	 hæfniþrepi	

áfanginn	er,	 sjötti	 og	 sjöundi	 stafur	 tákna	 áherslu	 innan	námsgreinar	 og	 áttundi	 og	níundi	

stafur	er	fjöldi	eininga	áfangans	(Námskrárvefur,	2016).		
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Áfangalýsingar	og	markmið	átta	nýrra	áfanga	brautarinnar	er	að	 finna	 í	námskrá.	Einn	

þessara	áfanga	er	skíðakennsluáfangi	sem	samsvarar	sérgreinahluta	Þjálfara	1	í	fræðslukerfi	
SKÍ.	Með	því	að	setja	þjálfaramenntun	inn	í	sérhæfingu	brautarinnar	verður	stuðlað	að	því	að	

reglulega	verði	boðið	upp	á	þjálfaranámskeið	í	öllum	greinum	innan	SKÍ	og	jafnframt	unnið	að	

því	 markmiði	 afreksstefnu	 sambandsins	 að	 allir	 starfandi	 skíða-	 og	 snjóbrettaþjálfarar	 á	
landinu	hafi	lokið	þjálfaramenntun	1.	Þjálfaramenntunin	mun	þó	einnig	nýtast	nemendum	í	

sinni	þjálfun,	þeir	sjá	hana	frá	öðru	sjónarhorni	og	taka	aukna	ábyrgð	á	eigin	þjálfun.	Áfanginn	

kemur	til	með	að	vera	kenndur	á	haustönn	en	haustönn	varð	fyrir	valinu	þar	sem	hún	hentar	
best	bæði	fyrir	nemendur	áfangans	hvað	álag	varðar	og	eins	fyrir	starfandi	þjálfara	þar	sem	

verklegur	hluti	fer	fram	í	upphafi	hvers	tímabils.	Eftir	að	áfangalýsingarnar	voru	tilbúnar	voru	

þær	sendar	til	áfangastjóra	til	samþykktar	en	eftir	að	áfangi	hefur	verið	samþykktur	er	hann	

tilbúinn	 að	 tengjast	 braut	 og	 því	 ekki	 hægt	 að	 breyta	 lýsingunni	 (Námskrárvefur,	 2016).	

Áfangalýsingarnar	hafa	verið	birtar	á	heimasíðu	skólans	og	eru	einnig	aðgengilegar	í	námskrár-

grunni	Menntamálastofnunnar.	

Næsta	skref	var	ekki	síður	mikilvægt	í	undirbúningsvinnu	brautarinnar	en	það	var	að	útbúa	

kynningarefni.	Til	að	fá	inn	nemendur	á	brautina	var	nauðsynlegt	að	auglýsa	og	kynna	hana	
vel	og	með	góðum	fyrirvara.	Fyrst	af	öllu	var	sett	saman	kynning	á	sérhæfingunni,	markmiðum	

og	uppsetningu	námsins,	 sem	 fór	 inn	 í	 heildarkynningu	 á	MTr.	Út	 frá	 því	 var	 síðan	 gerður	
bæklingur,	 veggspjald	 og	 myndband.	 Myndbandið	 var	 stærsta	 kynningarefni	 brautarinnar	
enda	góð	leið	til	að	koma	upplýsingum	á	framfæri	og	hægt	að	deila	víða	þar	sem	tæknin	er	

allsráðandi.	Fyrsta	 skrefið	 í	þeirri	 vinnu	var	að	skrifa	handrit	og	 teikna	upp	söguborð.	Með	
góðum	undirbúningi,	til	dæmis	með	því	að	ákveða	hreyfingar	myndavélarinnar	fyrir	fram,	nást	

yfirleitt	 betri	 upptökur,	 auk	 þess	 sem	 það	 getur	 sparað	 tíma	 á	 tökustað	 (Björgvin	 Ívar	
Guðbrandsson,	2014).	 Í	 framhaldinu	varð	að	útvega	þau	 tæki	 sem	 til	þurfti	og	 læra	á	þau.	
Notast	var	við	DJI	Mavic	Air	dróna	og	Canon	EOS	750D	myndavél	við	upptökur,	sem	fóru	fram	

í	 Skarðsdal,	 Tindaöxl,	 Böggvisstaðafjalli	 og	 Hlíðarfjalli.	 Auk	 þess	 voru	 notuð	myndskeið	 frá	
æfingum	 íslenska	 landsliðsins	 á	 snjóbrettum	 og	 frá	 keppni	 íslenska	 alpagreinahópsins	 á	

Heimsmeistaramóti	sem	fram	fór	í	Cortina	í	febrúar	2021	en	þau	myndskeið	voru	fengin	frá	

mótshaldara.	Eftirvinnslan,	bæði	klipping	og	hljóðvinnsla,	 fór	 fram	 í	Apple-forritinu	 iMovie,	
útgáfu	 10.1.12.	 Þegar	 kynningarefnið	 var	 tilbúið	 var	 því	 deilt	 á	 ýmsan	 hátt.	 Kynningar-

myndbandinu	var	hlaðið	upp	á	Youtube-rás	MTr	þar	sem	hægt	er	að	fylgjast	með	áhorfi,	og	

því	 síðan	 deilt	 á	 heimasíðum	 og	 Facebook-síðum	 skólans	 og	 SKÍ.	 Námsleiðin	 var	 kynnt	 í	
nágrannaskólum	 bæði	 í	 Fjallabyggð	 og	 Dalvíkurbyggð	 og	 til	 stóð	 að	 vera	með	 kynningu	 á	

Skíðamóti	 og	 Unglingameistaramóti	 Íslands	 en	 bæði	 mótin	 féllu	 niður	 í	 kjölfar	 hertra	

samkomutakmarkanna	vegna	Covid	19	 í	 lok	mars	 síðastliðinn.	Kynningarefnið	var	 í	 staðinn	
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FJARNÁM / STAÐNÁM
SKÍÐA- OG SNJÓBRETTANÁM

● Veitir nemendum sem stunda skíði og snjóbretti tækifæri til að flétta 

saman nám, æfingar og keppni.

● Um er að ræða kjörnámsbraut með skíða- og snjóbretta sérhæfingu 

en námið er 200 framhaldsskólaeiningar og líkur með stúdentsprófi.

● Áhersla lögð á að bjóða upp á bestu mögulegu aðstæður til að 

sameina nám og þjálfun, en við skólann eru frábærar aðstæður til 

skíða- og snjóbrettaiðkunar.

Fyrir hverja: Námið er opið öllum þeim sem æfa skíði eða 
snjóbretti með aðildarfélagi Skíðasambands Íslands, eða hafa 
æft í að minnsta kosti fjögur ár. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Menntaskólans á Tröllaskaga mtr.is

sent	 á	 formenn	 allra	 skíðafélaga	 landsins	 sem	 og	 alla	 þjálfara	 iðkenda	 12	 ára	 og	 eldri.	

Veggspjaldið	má	sjá	á	mynd	4	en	myndbandið	má	finna	með	því	að	smella	hér.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Mynd	4.	Veggspjald	með	kynningu	á	skíða-	og	snjóbrettasérhæfingu	
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Í	 íþrótta-	 og	 afreksstefnum	 stjórnvalda,	 ÍSÍ	 og	 SKÍ	 er	 áhersla	 lögð	 á	 að	 viðhalda	 þátttöku	 í	

íþróttastarfi,	 efla	 menntun	 þjálfara	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 skapa	 gott	 umhverfi	 innan	
skólakerfisins	fyrir	afreksíþróttafólk	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2019;	Íþrótta-	og	

Ólympíusamband	 Íslands,	 2019a;	 Skíðasamband	 Íslands,	 2019b).	 Námskrá	 nýrrar	 skíða-	 og	

snjóbrettasérhæfingar	á	kjörnámsbraut	í	framhaldsskólum	er	ætlað	að	koma	til	móts	við	þessi	
markmið.	 Fyrirkomulag	 á	 afreksíþróttasviðum	er	 svipað	hér	 á	 landi	 og	 erlendis,	 nemendur	

velja	sér	námsbraut	 innan	skóla	og	 íþróttaiðkunin	er	svo	 fléttuð	 inn	 í	námið,	auk	þess	sem	

nemendur	eiga	kost	á	að	fá	einingar	metnar	fyrir	þátttöku	í	íþróttum	(Menntamálaráðuneytið,	
2009;	 Utdanningsdirektoratet,	 e.d;	 Riksidrottsförbundet,	 2021).	 Skíða-	 og	 snjóbretta-

sérhæfingin	er	nýjung	sem	mun	auka	fjölbreytileika	í	námsframboði	fyrir	nemendur	en	með	

því	að	skapa	nýjan	og	spennandi	vettvang	innanlands	fyrir	iðkendur	í	alpagreinum,	skíðagöngu	

og	snjóbrettum	eru	vonir	jafnframt	bundnar	við	að	hægt	verið	að	draga	úr	því	brottfalli	sem	

verður	 úr	 íþróttunum	 á	 unglingsárunum.	 Næstu	 skref	 í	 uppbyggingu	 skíða-	 og	 snjóbretta-

sérhæfingarinnar	eru	mikilvæg	og	nauðsynlegt	að	halda	rétt	á	spöðunum	og	vinna	að	því	að	
koma	upp	öflugum	hóp	í	staðnámi	við	skólann.	

	



	

37	

	



38	

Heimildaskrá	

Aquilina,	D.	(2013).	A	study	of	the	relationship	between	elite	athletes'	educational	
development	and	sporting	performance.	The	International	Journal	of	the	History	of	
Sport,	30(4),	374-392.		

Berntsen,	H.	og	Kristiansen,	E.	(2020).	Perceptions	of	need-support	when	“having	fun”	meets	
“working	hard”	mentalities	in	the	elite	sport	school	context.	Sports	Coaching	Review,	
9(1),	1-23.	

Björgvin	Ívar	Guðbrandsson.	(2014).	KVIKMYNDAGERÐ:	Kennsluleiðbeiningar.	(1.	útgáfa)	
Kópavogur:	Námsgagnastofnun.	Sótt	af	
https://vefir.mms.is/margmidlun/kvikmyndagerd/pdf/kvikmyndagerd.pdf	

Bolger,	C.	M.,	Kocbach,	J.,	Hegge,	A.	M.	og	Sandbakk,	Ø.	(2015).	Speed	and	heart-rate	
profiles	in	skating	and	classical	cross-country-skiing	competitions.	International	Journal	
of	Sports	Physiology	and	Performance,	10(7),	873-880.	

Borgarholtsskóli.	(2021).	Afrekið.	Sótt	af	
https://www.bhs.is/namid/brautir/afreksithrottasvid/	

Coakley,	J.	(2007).	Sports	in	Society:	Issues	and	controversies.	Boston:	McGraw-Hill.	

Crane,	J.	og	Temple,	V.	(2015).	A	systematic	review	of	dropout	from	organized	sport	among	
children	and	youth.	European	Physical	Education	Review,	21(1),	114-131.		

Eisenman,	P.	A.,	Johnson,	S.	C.,	Bainbridge,	C.	N.	og	Zupan,	M.	F.	(1989).	Applied	physiology	
of	cross-country	skiing.	Sports	Medicine,	8(2),	67-79.		

European	Union.	(2013).	EU	guidelines	on	dual	careers	of	athletes.	Luxembourg:	Publications	
Office	of	the	European	Union.		

Felix.	(2020,	10.	mars).	Persónuverndarstefna	vegna	félagakerfisins	Felix.	Sótt	af	
https://felix.is/docs/Felix_Privacy_policy.pdf	

Ferguson,	R.	A.	(2010).	Limitations	to	performance	during	alpine	skiing.	Experimental	
Physiology,	95(3),	404-410.		

Ferry,	M.,	Meckbach,	J.	og	Larsson,	H.	(2013).	School	sport	in	Sweden:	what	is	it,	and	how	did	
it	come	to	be?	Sport	in	Society,	16(6),	805-818.	

Fjölbrautaskóli	Suðurlands.	(2020).	Íþróttaakademíur	í	Fsu.	Sótt	af	
https://www.fsu.is/is/namid/akademiur	

Fraser-Thomas,	J.,	Côté,	J.	og	Deakin,	J.	(2008).	Understanding	dropout	and	prolonged	
engagement	in	adolescent	competitive	sport.	Psychology	of	Sport	and	Exercise,	9(5),	
645-662.	

Gjerset,	A.,	Holmstad,	P.,	Raastad,	T.,	Haugen,	K.,	og	Giske,	R.	(2020).	Þjálffræði	(Anna	Dóra	
Antonsdóttir	þýddi).	Reykjavík:	IÐNÚ.	



	

39	

Gonzalez-Millan,	C.,	Perez-Brunicardi,	D.,	Salinero,	J.	J.,	Lara,	B.,	Abián-Vicen,	J.,	Areces,	F.,	...	
Del	Coso,	J.	(2017).	Physiological	Demands	of	Elite	Cross-Country	Skiing	During	a	Real	
Competition.	The	Journal	of	Strength	&	Conditioning	Research,	31(6),	1536-1543.		

Guidotti,	F.,	Cortis,	C.	og	Capranica,	L.	(2015).	Dual	career	of	European	student-athletes:	a	
systematic	literature	review.	Kinesiologia	Slovenica,	21(3).		

Gymnasium.se.	(e.d.)	Idrottsgymnasium	–	bli	bättre	på	din	idrott!.	Sótt	af	
https://www.gymnasium.se/sok/idrottsutbildning-riu-niu?page=5	

Hlíðarfjall.	(e.d.).	Æfingagarður	í	snjóflóðaýlaleit.	Sótt	af	
https://www.hlidarfjall.is/is/uppgongureglur-i-hlidarfjalli/aefingagardur-i-
snjoflodaylaleit	

Hlíðarfjall.	(2020).	Brekkur.	Sótt	af	https://www.hlidarfjall.is/is/fjallid/brekkur	

Hoffman,	M.	D.	og	Clifford,	P.	S.	(1992).	Physiological	aspects	of	competitive	cross-country	
skiing.	Journal	of	Sports	Sciences,	10(1),	3-27.		

Hrefna	Pálsdóttir,	Jón	Sigfússon,	Álfgeir	Logi	Kristjánsson,	Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir,	
Ingibjörg	Eva	Þórisdóttir	og	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir.	(2017).	Ungt	fólk	2016.	
Framhaldsskólar:	Menntun,	menning,	tómstundir,	íþróttaiðkun,	heilsuhegðun	og	
heilsuvísar,	líðan,	framtíðarsýn	og	vímuefnanotkun	ungmenna	í	framhaldsskólum	á	
Íslandi.	Reykjavík:	Rannsóknir	og	greining.		

Hrefna	Pálsdóttir,	Ingibjörg	Eva	Þórisdóttir,	Jón	Sigfússon,	Álfgeir	Logi	Kristjánsson,	Margrét	
Lilja	Guðmundsdóttir,	Þorfinnur	Skúlason	og	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir.	(2018).	Ungt	fólk	
2018.	Grunnskólanemar	8.,	9.	og	10.	bekkur:	Nám	og	skóli,	félags-og	tómstundastarf,	
íþróttir	og	hreyfing,	foreldrar	og	uppeldi,	heilsa	og	líðan,	atvinnuþátttaka	og	fjárhagur	
fjölskyldunnar	og	vímuefnanotkun	ungmenna	í	8.,	9.	og	10.	bekk	á	Íslandi.	Reykjavík:	
Rannsóknir	og	greining.		

Hydren,	J.	R.,	Volek,	J.	S.,	Maresh,	C.	M.,	Comstock,	B.	A.	og	Kraemer,	W.	J.	(2013).	Review	of	
strength	and	conditioning	for	alpine	ski	racing.	Strength	&	Conditioning	Journal,	35(1),	
10-28.		

International	Ski	Federation.	(2018).	The	International	Ski	Competition	Rules	(ICR)	–	Book	IV	
Joint	Regulations	for	Alpine	Skiing.	Oberhofen:	International	Ski	Federation.		

International	Ski	Federation.	(2019).	Judges	Handbook:	Snowboard	&	Freeski.	Oberhofen:	
International	Ski	Federation.		

International	Ski	Federation.	(2020).	The	International	Ski	Competition	Rules	(ICR)	–	Book	II	
Cross-Country.	Oberhofen:	International	Ski	Federation.		

Íþróttalög	nr.	64/1998.		

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(e.d.).	Þjálfaramenntun	ÍSÍ.	Sótt	af	
https://www.isi.is/fraedsla/thjalfaramenntun-isi/	



40	

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(2012).	Umsögn	vegna	þingskjals	154	-	154.	mál.	
Tillaga	til	þingsályktunar	um	mótun	heildstæðar	stefnu	um	afreksfólk	í	íþróttum.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/altext/erindi/141/141-355.pdf	

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(2017).	Rammi	fyrir	afreksstefnur	sérsambanda	ÍSÍ.	Sótt	
af	https://www.isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-
reglugerdir/Rammi%20fyrir%20afreksstefnur2017.pdf	

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(2019a).	Afreksstefna	ÍSÍ.	Sótt	af	
https://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-reglugerdir/AfreksstefnaISI2019%20-
%20Copy%20(1).pdf	

Íþrótta-	og	Ólympíusambands	Íslands.	(2019b).	Lög	Íþrótta-	og	Ólympíusambands	Íslands.	
Sótt	af	https://www.isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-reglugerdir/Ny-
skjol/L%C3%B6g%20%C3%8DS%C3%8D%202019.pdf	

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(2019c).	Ný	stefnumótun	í	íþróttamálum.	Sótt	af	
https://isi.is/frettir/frett/2019/05/02/Ny-stefnumotun-i-ithrottamalum/	

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(2019d).	Tölfræði	2017.	Sótt	af	
https://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Tolfraedi/T%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0irit%20%20
2017?=	

Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands.	(2020).	Tölfræði	íþróttahreyfingarinnar	2019.	Sótt	af	
https://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Tolfraedi/Samantekt/Stutt%20samantekt%202020?
=	

Kristiansen,	E.	og	Houlihan,	B.	(2017).	Developing	young	athletes:	The	role	of	private	sport	
schools	in	the	Norwegian	sport	system.	International	Review	for	the	Sociology	of	Sport,	
52(4),	447-469.		

Losnegard,	T.	(2019).	Energy	system	contribution	during	competitive	cross-country	skiing.	
European	Journal	of	Applied	Physiology,	119(8),	1675-1690.		

Lupo,	C.,	Guidotti,	F.,	Goncalves,	C.	E.,	Moreira,	L.,	Doupona	Topic,	M.,	Bellardini,	H.,	...	
Capranica,	L.	(2015).	Motivation	towards	dual	career	of	European	student-athletes.	
European	Journal	of	Sport	Science,	15(2),	151-160.		

Lýðheilsustöð.	(2008).	Ráðleggingar	um	hreyfingu	[bæklingur].	Reykjavík:	Lýðheilsustöð.		

Lýðheilsustöð.	(2010).	Virkni	í	skólastarfi.	Handbók	um	hreyfingu	fyrir	grunnskóla.	Reykjavík:	
Lýðheilsustöð.		

Margrét	H.	Indriðadóttir,	Þórarinn	Sveinsson,	Kristján	Þór	Magnússon,	Sigurbjörn	Árni	
Arngrímsson	og	Erlingur	Jóhannsson.	(2015).	Algengi	íþróttameiðsla,	íþróttaþátttaka	og	
brottfall	vegna	meiðsla	hjá	17	og	23	ára	ungmennum.	Læknablaðið,	101(10),	451-456.		

Með	hækkandi	sól.	(1994).	Morgunblaðið	B	–	Sunnudagur,	(54),	4–5.	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2013).	Viðmið	um	gerð	námskráa	í	framhaldsfræðslu.	
Sótt	af	https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/mrn-
pdf/vidmid-um-gerd-namskraa-i-framhaldsfraedslu.pdf	



	

41	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2015).	Aðalnámskrá	framhaldsskóla	2011	–	almennur	
hluti	2.útgáfa.	Reykjavík:	Höfundur.	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2016).	Auglýsing	um	breytingu	á	aðalnámskrá	
framhaldsskóla.	Sótt	af	https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-
media/media/frettatengt2016/B_nr_864_2016.pdf		

Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti.	(2019).	Stefnumótun	mennta-	og	
menningarmálaráðuneytis	í	íþróttamálum.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2ad118a6-6cfe-11e9-943c-
005056bc530c	

Menntamálaráðuneytið.	(2009).	Afrekssvið	í	framhaldsskólum	-	Greinargerð	starfshóps	um	
stöðu,	æskilegt	framboð	og	skipulag	kennslu	í	framhaldsskólum.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-
media/media/ritogskyrslur/afrekssv_frsk_2009.pdf	

Menntamálastofnun.	(e.d.)	Staðfestar	námsbrautalýsingar.	Sótt	af	
https://mms.is/stadfestar-namsbrautalysingar	

Menntaskólinn	á	Ísafirði	settur	með	viðhöfn.	(1985).	Vestfirska	fréttablaðið,	11(37),	7.	

Menntaskólinn	á	Tröllaskaga.	(e.d.).	Saga	Menntaskólans	á	Tröllaskaga.	Sótt	af	
https://www.mtr.is/saga	

Menntaskólinn	á	Tröllaskaga.	(2020).	Námsmat.	Sótt	af	https://www.mtr.is/is/fjarnam	

Menntaskólinn	á	Tröllaskaga.	(2021).	Námið.	Sótt	af	https://www.mtr.is/is/namid	

Molinero,	O.,	Salguero,	A.,	Tuero,	C.,	Alvarez,	E.	og	Márquez,	S.	(2006).	Dropout	Reasons	in	
Young	Spanish	Athletes:	Relationship	to	Gender,	Type	of	Sport	and	Level	of	Competition.	
Journal	of	Sport	Behavior,	29(3).		

Námskrárvefur.	(2016).	Handbók	við	gerð	áfangalýsinga	og	námsbrautarlýsinga	fyrir	
framhaldsskóla.	Sótt	af	
https://mms.is/sites/mms.is/files/handbok.namskrargrunnur.07062016.pdf	

Neumayr,	G.,	Hoertnagl,	H.,	Pfister,	R.,	Koller,	A.,	Eibl,	G.	og	Raas,	E.	(2003).	Physical	and	
physiological	factors	associated	with	success	in	professional	alpine	skiing.	International	
Journal	of	Sports	Medicine,	24(08),	571-575.		

Norges	Toppidrettsgymnas.	(2021).	Vilje	–	Glede	–	Respekt.	Sótt	af	https://www.ntg.no/	

Platzer,	H.	P.,	Raschner,	C.,	Patterson,	C.	og	Lembert,	S.	(2009).	Comparison	of	physical	
characteristics	and	performance	among	elite	snowboarders.	The	Journal	of	Strength	&	
Conditioning	Research,	23(5),	1427-1432.		

Radtke,	S.	og	Coalter,	F.	(2007).	Sports	schools:	An	international	review.	Stirling,	UK:	
University	of	Stirling.	

Reglugerð	um	Vetraríþróttamiðstöð	Íslands	nr.	362/1995.		



42	

Riksidrottsförbundet.	(2018).	SWEDISH	NATIONAL	GUIDELINES	for	elite	athletes’	dual	
careers.	Sótt	af	
https://www.rf.se/contentassets/12b2b3db9b88485e847b3c7771d21b3d/swedish-
national-guidelines-dual-careers.pdf	

Riksidrottsförbundet.	(2021).	Elitidrott	på	gymnasiet	–	RIG	och	NIU.	Sótt	af	
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/elitidrottpagymnasiet	

Rottensteiner,	C.,	Laakso,	L.,	Pihlaja,	T.	og	Konttinen,	N.	(2013).	Personal	reasons	for	
withdrawal	from	team	sports	and	the	influence	of	significant	others	among	youth	
athletes.	International	Journal	of	Sports	Science	&	Coaching,	8(1),	19-32.	

Shernoff,	D.	J.	og	Vandell,	D.	L.	(2007).	Engagement	in	after-school	program	activities:	
Quality	of	experience	from	the	perspective	of	participants.	Journal	of	Youth	and	
Adolescence,	36(7),	891-903.	

Skíðasamband	Íslands.	(e.d.-a).	Fræðslumál.	Sótt	af	http://www.ski.is/is/fraedslumal	

Skíðasamband	Íslands.	(e.d.-b).	Keppnisgreinar.	Sótt	af	http://www.ski.is/is/keppnisgreinar	

Skíðasamband	Íslands.	(e.d.-c).	Um	SKÍ.	http://www.ski.is/is/um-ski/	

Skíðasamband	Íslands.	(2019a).	Aðgerðaráætlun	SKÍ	2019	–	2022.	Sótt	af	
http://www.ski.is/static/files/haustfundur/thing19/afresstefna/adgerdaraaetlun-ski-
2019-2028.pdf	

Skíðasamband	Íslands.	(2019b).	Afreksstefna	SKÍ	2019	–	2028.	Sótt	af	
http://www.ski.is/static/files/haustfundur/thing19/afreksstefna-ski-2019-2028.pdf	

Skíðasamband	Íslands.	(2020).	Lög	Skíðasambands	Íslands.	Sótt	af	http://www.ski.is/is/um-
ski/log-og-reglugerdir	

Steele,	A.	R.,	van	Rens,	F.	E.	og	Ashley,	R.	(2020).	A	Systematic	Literature	Review	on	the	
Academic	and	Athletic	Identities	of	Student-Athletes.	Journal	of	Intercollegiate	Sport,	
13(1).	

Stjórnarráð	Íslands.	(2011).	Ný	menntastefna	–	útgáfa	aðalnámskrár.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2011/05/16/Ny-
menntastefna-utgafa-adalnamskrar/	

Stjórnarráð	Íslands.	(2019).	Ný	stefnumótun	í	íþróttamálum:	öryggi,	aðgengi	og	fagmennska.	
Sótt	af	https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=e5cf150d-33a7-11e6-80c7-
005056bc217f&newsid=1e37f83a-6cff-11e9-943c-005056bc530c	

Thorlindsson,	T.	og	Halldorsson,	V.	(2010).	Sport,	and	the	use	of	anabolic	androgenic	steroids	
among	Icelandic	high	school	students:	A	critical	test	of	three	perspectives.	Substance	
Abuse	Treatment,	Prevention	and	Policy,	5,	32.		

Turnbull,	J.	R.,	Kilding,	A.	E.	og	Keogh,	J.	W.	L.	(2009).	Physiology	of	alpine	skiing.	
Scandinavian	Journal	of	Medicine	&	Science	in	Sports,	19(2),	146-155.		



	

43	

Utdanningsdirektoratet.	(e.d.)	Læreplan	i	toppidrett	(IDR05-02).	Sótt	af	
https://www.udir.no/lk20/idr05-02?lang=nob	

Vernillo,	G.,	Pisoni,	C.	og	Thiébat,	G.	(2015).	Physiological	characteristics	of	elite	
snowboarders.	The	Journal	of	Sports	Medicine	and	Physical	Fitness,	56(5),	527-533.		

Vernillo,	G.,	Pisoni,	C.	og	Thiébat,	G.	(2018).	Physiological	and	physical	profile	of	
snowboarding:	a	preliminary	review.	Frontiers	in	Physiology,	9,	770.		

Vetraríþróttamiðstöð	Íslands.	(2007).	Fortíð,	nútíð	og	framtíð:	Skýrsla	VMÍ	október	2007.	
Sótt	af	http://www.vmi.is/static/files/Skyrsla-VMI--okt-2007.pdf	

Viðar	Halldórsson.	(2014).	Íþróttaþátttaka	íslenskra	ungmenna:	Þróun	íþróttaþátttöku	og	
greining	á	félagslegum	áhrifaþáttum.	Netla:	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/007.pdf	

Viðar	Halldórsson,	Þórólfur	Þórlindsson	og	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir.	(2014).	Adolescent	sport	
participation	and	alcohol	use:	The	importance	of	sport	organization	and	the	wider	social	
context.	International	Review	for	the	Sociology	of	Sport,	49(3-4),	311-330.	

Visit	Tröllaskagi.	(2014a).	Skíðasvæði.	Sótt	af	
http://www.visittrollaskagi.is/is/afthreying/Skiresort	

Visit	Tröllaskagi.	(2014b).	Sundlaugar.	Sótt	af	
http://www.visittrollaskagi.is/is/afthreying/pools	

World	Health	Organization.	(2020).	WHO	guidelines	on	physical	activity	and	sedentary	
behaviour.	Geneva:	World	Health	Organization.	

Þingskjal	nr.	541/2011-2012.	Tillaga	til	þingsályktunar	um	mótun	heildstæðrar	stefnu	um	
afreksfólk	í	íþróttum.		

Þingskjal	nr.	1096/2019-2020.	Skýrsla	mennta-	og	menningarmálaráðherra	um	framkvæmd	
skólastarfs	í	framhaldsskólum	skólaárin	2013/2014,	2014/2015	og	2015/2016.	

Þórólfur	Þórlindsson,	Viðar	Halldórsson,	Jónas	Hlynur	Hallgrímsson,	Daði	Lárusson	og	Drífa	
Pálín	Geirs.	(2014).	Íþróttir	á	Íslandi	–	umfang	og	hagræn	áhrif.	Reykjavík:	Mennta-	og	
menningarmálaráðuneytið.	

Þórólfur	Þórlindsson,	Þorlákur	Karlsson	og	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir.	(1994).	Um	gildi	íþrótta	
fyrir	íslensk	ungmenni.	Reykjavík:	Rannsóknastofnun	uppeldis-	og	menntamála.	

	


