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Ágrip 

 

Í þessari rannsókn skoða ég hvort námsárangur þeirra nemenda sem stunda afrekssviðsíþróttir 

í Flensborg eru betri en annarra nemenda. Rannsóknin var gerð meðal nemenda á afrekssviði í 

Flensborgarskólanum í Hafnarfirði og tóku 38 nemendur þátt í henni, þ.e. 25 strákar og 13 

stúlkur. Úrtakið sem ég var með voru knattspyrnumenn og konur úr FH sem stunda nám við 

Flensborgarskólann. Rannsakað var einnig hversu margar aukaæfingar þau stunduðu fyrir 

utan hefðbundnar æfingar hjá sínu félagsliði og hvort það hefði áhrif á einkunnir nemenda. 

Skoðaðar voru einkunnir nemenda á afrekssviði og bar ég þær saman við einkunnir annarra 

nemenda í Flensborg. Einnig voru skoðaðar erlendar rannsóknir aðallega frá Bandaríkjunum 

og hvernig afreksíþróttir og námsárangur tengist þar í landi. 
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1.  Inngangur 

Þrátt fyrir að ég sé ekki í íþróttakennaranámi þá hef ég mikinn áhuga á íþróttum. Í kennara-

náminu hef ég mestmegnis verið að vinna á mínu kjörsviði sem er samfélagsfræði. Ég hef oft 

á tíðum leitt hugann að einstaklingum sem nota mismunandi aðferðir í námi og eru því ólikir 

námsmenn. Ég ákvað því að velja þetta viðfangsefni í ritgerðinni það er hvort tengsl eru milli 

afrekssviðsnemenda í Flensborg  og námsárangurs. Ég er búinn að vera í góðu sambandi við 

Flensborgarskólann í Hafnarfirði og hefur það hjálpað mér mikið. En hvað er það sem gerir 

góðan námsmann góðan? Er tenging á milli góðra námsmanna og góðra íþróttamanna? Eru 

sömu tengsl milli kynjanna? 

Augljóslega er ekki nóg að setja aukaæfingar inn í stundatöflu afrekssviðsnemenda og þá 

verða allir betri á báðum sviðum. Þetta krefst mikils undirbúnings frá skólanum, menntamála-

ráðuneytinu, íþróttafélögunum og síðast en ekki síst nemandanum sjálfum. Íþróttasamband 

Íslands setti af stað nefnd til að skoða þá skóla sem bjóða nám í íþróttum með afrekssviði. 

Nefndin vinnur ásamt menntamálaráðuneytinu að því að samræma nám á afrekssviði svo ekki 

sé gert upp á milli nemenda. Ekki er þó átt við að allir skólar verði með eins nám heldur reynt 

að hafa það svipað svo ekki sé mismunun milli skóla. Afreksbrautir þekkjast víðsvegar um 

heiminn og er ekki verið að finna upp hjólið hér á Íslandi. Mikill áhugi er í Noregi á sams-

konar námi í tengslum við afreksíþróttamenn á skíðum. Í Danmörku er unnið undir merki 

team Denmark og margir þekkja dæmi um þetta í mennta- og háskólum Bandaríkjanna, til að 

mynda í körfubolta og fleiri greinum.  

Ég skoðaði hvaða áhrif það hefur á nemandann að vera á afreksbraut. Hvort það hafi jákvæð 

áhrif á hann sem nemanda að fá fleiri æfingar í viku og þar af leiðandi minni tíma til heima-

náms en meiri til íþróttaiðkunar. Á þessum aldri er líf margra að mótast, sjálfsmyndin er að 

myndast og nemendur að þroskast. Á unglingsárunum eru margir vinir sem æfa saman og 

styrkir það vinaböndin að hittast oftar á skipulögðum æfingum. Það styrkir þroska nemandans 

sem og sjálfsmynd hans (Lars-Magnus Engström, Artur Forsberg og Erwin Apitzsch.). 

Ritgerðin er uppbyggð á hefðbundin hátt. Eftir inngang kemur fræðilegur kafli sem fjallar um 

almennar skólaíþróttir, bæði í grunn- og framhaldsskólum, kafli um afreksíþróttir og afreks-

þjálfun. Einnig er fjallað um þá skóla sem bjóða afrekssvið/brautir og síðan kemur mitt 

sjónarhorn á afreksíþróttir í tengslum við nám unglinga. Fjallað verður um aðrar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar, bæði hér á landi. Í Evrópu og Bandaríkjunum. Þá kemur kafli um að-

ferðafræði rannsóknarinnar um hvernig rannsóknin var sett fram og unnið úr henni. Síðan 
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kemur niðurstöðukafli þar sem fjallað er um niðurstöður úr rannsókninni og hvernig rann-

sóknin tókst. Í lokaorðum er ritgerðinni gerð skil og fjallað um hvernig rannsóknin hafi 

heppnast. Heimildaskrá kemur á eftir lokaorðum og viðaukar sem geyma skjöl sem urðu til 

við vinnu þessa verkefnis. Leiðbeinandi minn var Guðmundur Sæmundsson aðjunkt í íslensku 

við Háskóla Íslands. 
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2. Fræðilegur kafli 

2.1 Íþróttir og skóli 

Skólakerfið á Íslandi byggir mikið upp á hreyfingu barna og unglinga. Þrjár kennslustundir 

eru hjá grunnskólakrökkum í viku og tveir tímar hjá framhaldskólanemum, eingöngu í íþrótt-

um. Námssviðið íþróttir, líkams- og heilsrækt skiptist upp í tvö þætti annars vegar skóla-

íþróttir, þar sem hefðbundin íþróttakennsla fer fram oftast í íþróttasal og svo er skólasund 

(Aðalnámskrá grunnskólanna, 2007, bls. 5). Í framhaldsskólum landsins eru tvær til þrjár 

klukkustundir á viku sem skiptast á milli bóklegrar kennslu og verklegrar kennslu. Þegar liðið 

er á nám í framhaldsskóla er meira val í íþróttum og geta nemendur valið sér ákveðnar íþrótta-

greinar eða aðra þætti sem eru í boði sem tengjast íþróttum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

íþróttir, líkams- og heilsurækt, 1999, bls. 11). 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda svo að þeir 

verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. 

Framhaldsskólinn býr nemendur undir störf í atvinnulífinu og frekara nám. 

Framhaldsskólinn skal leitast við að efla ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, 

sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra 

verðmæta og hvetja til stöðugrar þekkingarleitar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

almennur hluti, 2004, bls. 3). 

Kaflinn í aðalnámskrá framhaldsskólanna styrkir að mínu mati afreksbrautir í framhalds-

skólum. Sérstaklega þátturinn þar sem er fjallað um að efla og styrkja sjálfstraust nemenda og 

þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum. Eins og við vitum flest fer skólinn ekki 

eingöngu fram innan veggja skólans. Heimanám er mikilvægt sem og annars konar undir-

búningur. Eftir að aukaæfingum hefur verið bætt inn í stundatöflu nemenda verður tími undir-

búnings minni og skipulag enn mikilvægara og því þurfa nemendur að skipuleggja tímann 

sinn betur. 

Á síðustu árum hefur verið að færast í aukanna að bjóða afreksbrautir í skólum landsins. Þetta 

eru brautir sem falla undir aðrar kennslubrautir í skólanum og fá nemendur einingar fyrir 

íþróttir hjá sínu félagi. Nemendur velja afrekssviðsnámið sjálfir og mæta tvisvar í viku undir 

handleiðslu þjálfara hjá sínu félagi sem er í góðu sambandi við skólana. Að fá þjálfun frá sín-

um heimafélagi í sambandi við íþróttir og getað því samtvinnað nám og íþróttir betur en áður 

var tel ég af hinu góða. Ekkert stendur um þetta í aðalnámskrá framhaldsskólanna þar sem 

hún var gefin út áður en þessar hugmyndir urðu að veruleika. Í aðalnámskránni kemur þó 
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fram að „Hlutverk námsgreinarinnar íþrótta- líkams- og heilsuræktar í framhaldsskólum er að 

stuðla að því að framhaldsskólinn nái þeim markmiðum í líkams- og heilsurækt sem sett eru 

fram í gildandi lögum um framhaldsskóla“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, íþróttir, líkams- og 

heilsurækt, 1999, bls. 8). Þessar afreksbrautir verða að innihalda markmið aðalnámskrá sem 

tengjast bæði íþróttinni sem nemendi stundar sem og líkamsræktinni. 

Í hópnum, sem leggur stund á afreksíþróttanám og vill fá aukaæfingar sem og almenna þekk-

ingu á íþróttum og hlutum tengdum henni eru iðkendur sem stefna ekkert endilega á toppinn. 

Þetta geta verið íþróttamenn sem hafa gaman af hreyfingu og vilja fylgja hópnum sem mynd-

ast í þessum íþróttatímum. Mörgum finnst félagsleg hlið íþróttarinnar vera mkilvægust. Þess 

vegna sækja þeir í hópíþróttirnar til að viðhalda félagslegu hliðinni (Elbjorg J. Dieserud, John 

Elvestad og Ander O. Brunes, 2000, bls. 11). 

Hreyfing er hverjum manni nauðsýnleg og hefur verið frá því að land byggðist fyrst í heim-

inum. Forn-Grikkir og Rómverjar stunduðu íþróttir og einnig er sagt í Íslendingasögum frá 

íþróttaleikjum og hetjurnar oft íþróttalega vaxnar samanber Gísla Súrsson og Gunnar á 

Hlíðarenda. Hver sem leggur stund á reglulega hreyfingu hefur meiri orku til að nýta í verk-

efni dagsins. Sigurður Nordal segir í þriðja bindi ritsafns síns List og lífsskoðun: „Margir hafa 

haldið, að íþróttirnar efldu  líkamann á sálarinnar kostnað. Ekkert er fjærri sanni. Íþróttir eru 

vald sálarinnar yfir líkamanum. Vanhirtur líkami verður harðstjóri, þjálfaður líkami sá þjónn, 

sem hann á að vera.“ Því segi ég að ef líkaminn er í betra ásigkomulagi mun einstaklingnum 

vegna betur í leik og starfi, hvort sem um ræður nám, íþróttir eða annarskonar vinnu. 

Í skýrslu sem unnin var fyrir Evrópuráð um efnahagsleg gildi íþrótta á Íslandi segja höfundar 

að íþróttir gegna mikilvægu hlutverki í samskiptum milli ríkja og séu fyrirferðamiklar í nú-

tímaþjóðfélagi. Þær séu stór hluti af tómstundarstarfi fólks, fastur liður í skipulögðu skóla-

starfi og vinsælt skemmtiefni. Þessi skýrsla kom út árið 1989 og tel ég að þessir þættir sem 

nefndir eru séu orðnir mun stærri hluti af tómstundarstarfi Íslendinga og eitt vinsælasta 

skemmtiefni landsins (Gunnar Valgeirsson, Þórólfur Þórlindsson og Guðmundur 

K.Magnússon, 1989). 

 

 



12 

 

2.2 Afreksíþróttir og skóli 

Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ) vann skýrslu um afreksnám í framhaldsskólum og kom hún út 

árið 2009. Þar kemur fram skilgreining á hugtakinu afreksíþróttir: „Íþróttir sem einstaklingar 

eða hópar einstaklinga leggja stund á með hámarksárangur í huga.“  Hugtakið afreksíþrótta-

maður skilgreina höfundar á eftirfarandi hátt. „Afreksíþróttamaður er hver sá íþróttamaður-

/flokkur sem stenst ákveðna viðmiðun við heimsafrekaskrá í viðkomandi grein. Um framúr-

skarandi íþróttamann eða flokk er þá fyrst að ræða þegar einstaklingur eða flokkur skipar sér 

með árangri sínum í fremstu röð í heiminum, sbr. skilgreiningu Afrekssjóðs ÍSÍ og viðkom-

andi sérsambands“ (Óskar Þór Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, 

Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009, bls. 4). 

Samkvæmt þessum skilgreiningum eru nemendur sem eru á afreksbrautum eða afrekssviðum 

framhaldsskóla landsins flokkaðir sem afreksefni. „Afreksefni teljast þeir íþróttamenn/flokkar 

sem ekki hafa náð jafn langt en taldir eru með markvissri og mikilli þjálfun geta skipað sér á 

bekk með þeim bestu“ (Óskar Þór Ármannsson, Sigurður Sigursveinsson, Magnús 

Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009, bls. 4).  

Mismunandi er hvernig skólar landsins kynna efnið sitt og byggja það upp. Flensborgar-

skólinn í Hafnarfirði skilgreinir námið sem afreksíþróttasvið sem er tengt við aðrar brautir. 

Þannig er náminu einnig háttað í Borgarholtsskóla. Menntaskólinn á Ísafirði segir: „Sviðið 

miðast við að íþróttafólkið sé tilbúið að leggja á sig erfitt nám til að ná hámarksárangri í íþrótt 

sinni og stefni á landslið eða jafnvel atvinnumennsku í framtíðinni.“ Fjölbrautaskóli Suður-

lands starfrækir svokallaðar knattspyrnu- og handboltaakademíur í samstarfi við Ungmenna-

félag Selfoss. Körfuknattleiksdeild FSU er með lið sem spilar í Iceland Express deild karla. 

Fleiri skólar eru með afreksbrautir til stúdentsnáms svo sem Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og Verkmenntaskóli Austurlands (Óskar Þór Ármannsson, 

Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009, 

bls. 8-11). 

Í náminu sem ég skoðaði í Flensborg eru ekki eingöngu knattspyrnuæfingar (eða aðrar 

íþróttagreinar sem skólinn býður upp á) og líkamsræktaræfingar á námskránni. Á afreks-

sviðsbrautinni eru einnig áfangar í næringarfræði, íþróttameiðslum og almenn íþróttafræði 

(www.flensborg.is). Þessir þættir eru mikilvægir hverjum íþróttamanni til að ná betri árangri 

og stefna enn frekar í áttina að verða afreksmaður. Fleiri utanaðkomandi þættir eru farnir að 

hafa áhrif á íþróttamennina svo sem rétt mataræði og umhugsun um líkamann. Þetta kemur 
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berlega í ljós á bestu knattspyrnuliðum heims sem eru með marga lækna, sjúkraþjálfara, 

næringafræðinga á sínum snærum, eingöngu til að gera góðan leikmann betri. Áfangarnir sem 

ég nefndi hér að ofan eru mikilvægt skref til að hjálpa íþróttamönnum að ná betri árangri og 

þar af leiðandi auka úrvalið sem Ísland hefur í vali á leikmönnum til að spila fyrir þjóð sína.  

Það eru þó ekki eingöngu jákvæðir þættir í sambandi við afreksíþróttir og íþróttamenn. 

Afreksmenn eru undir stöðugum þrýstingi til að gera betur. Þessi þrýstingur kemur frá íþrótta-

vöruframleiðendanum sem borgar háar upphæðir til íþróttamannanna fyrir að kynna sína vöru. 

Fjölmiðlar og almenningur vilja einnig að afreksíþróttamennirnir sýni alltaf sínar bestu hliðar 

og ef illa gengur er umfjöllunin oftast neikvæð. Umfjöllun um lyfjamál hefur einnig verið 

hávær undanfarið og er lyfjanotkunin oft réttlætt með  að „tilgangurinn helgi meðalið“ 

(Asbjörn Gjerset, Kjell Haugen og Per Holmsted, 1998, bls. 12). Mín skoðun er sú að ekki er 

hægt að styðjast við rök manna sem segja að tilgangurinn helgi meðalið. Íþróttamaður verður 

að fylgja þeim reglum sem settar eru fram um notkun lyfja og ber honum að framfylgja þeim 

af kostgæfni.  

2.3 Æfingar á unglingsárum 

Æfingar á unglingsárunum eru mikilvægar hverjum og einum. Það er mikilvægt að taka tillit 

til þarfa hvers einstaklings fyrir sig þar. Líkminn er ekki orðinn fullþoskaður á þessum árum 

og er erfitt fyrir marga að beita sér á fullu. Einstaklingarnir eru misfljótir að vaxa og þroskast 

og erfitt er að sjá hverjir verða afreksmenn á þessum tíma þar sem að líkaminn er ekki orðin 

fullþroskaður. Þess vegna er mikilvægt að koma til móts við þarfir hvers og eins. Mismunandi 

æfingar eru því hentugar á þessum tíma og skiptir einstaklingsmiðun máli í þessu samhengi. 

Líkamræktarþátturinn sem er í afrekssviðsnámi Flensborgar verður að vera vandaður svo 

eyðilegging verði ekki á uppbyggingu líkamans. Líkamsbygging unglinga er mjög misjöfn og 

vöxtur mishraður. Þess vegna verður að vinna nákvæmt með hverjum einstaklingi þannig að 

allir fá verkefni við sitt hæfi.  Jafnvægisæfingar skulu vera meira notaðar í stað þungra lóða 

(Lars-Magnus Engström, Artur Forsberg og Erwin Apitzsch., bls. 17 og 40). Mikilvægt er að 

hafa þjálfara á afrekssviði í góðu sambandi við þjálfara félagsliðanna svo æfingarnar verði 

enn betri. Fram kemur í skýrslu starfshóps ÍSÍ fyrir menntamálaráðuneyti að þjálfarar sem 

koma að þjálfun á afrekssviðum skuli vera með menntun sem telst viðunandi af sérsambandi 

þeirra íþróttagreina sem á við. Til að mynda í knattspyrnunni er talið æskilegt að þjálfarinn 

hafi lokið UEFA-B prófi frá evrópska knattspyrnusambandinu (Óskar Þór Ármannsson, 

Sigurður Sigursveinsson, Magnús Þorkelsson, Friðrik Einarsson og Bjarni Jóhannsson, 2009, 

bls. 12-13). Þórólfur Þórlindsson segir í rannsókn sinni frá árinu 1994: „Þjálfarar barna og 
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unglinga gegna lykilhlutverki í íþróttastarfinu. Þær áherslur sem þeir leggja í starfi sínu skipta 

höfðumáli fyrir framgang íþróttanna og eðli íþróttastarfsins. Leggi þjálfarar áherslu á miki-

lvægi heilsusamleg lífernis og skaðsemi ávana- og fíkniefna í daglegu starfi sínu verður 

íþróttastarfið áhrifameira sem fyrirbyggjandi þáttur“ (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson 

og Inga Dóra Sigfússon, 1994, bls. 45). 

2.4 Rannsóknir á námi og íþróttum 

W.H. Marsh gerði langtímarannsókn sem kom út árið 1993 og varpar hún ljósi á samband 

námsárangurs og íþróttaiðkunar. Þar kemur fram að þeir sem tóku þátt í íþróttum frá upphafi á 

framhaldsskólaárum sínum náðu betri árangri í námi og höfðu jákvæðari sjálfsmynd (Marsh, 

1993). Þórólfur Þórlindssson gerði rannsókn árið 1978  og byggði sitt úrtak á nemendum í 10. 

bekk grunnskólanna og niðurstöðurnar voru sambærilegar við erlendar rannsóknarniðurstöður 

(Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfússon, 1994, bls. 124). 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós þeir sem stunda íþróttir eru líklegri til að fá háar einkunnir en þeir 

sem stunda ekki íþróttir. Sama má segja um rannsóknir sem Snyder og Spreitzer og Buhrman 

gerðu og kemur það skýrt fram að íþróttir hafa jákvæð áhrif á námsárangur (Spreitzer, E. og 

Snyder E., 1989). 

Í rannsóknum sem hafa verið gerðar í Bandaríkjnum á námi íþróttamanna í menntaskóla kem-

ur það skýrt fram að ef nemandinn uppfyllir ekki skilyrði í sambandi við skólareglur og eink-

unnir fær hann ekki að spila. Gerðar voru rannsóknir á sjöunda áratug tuttugustu aldar og kom 

það í ljós að nemendur sem áttu slæmt bakland gekk verr í námi. Eftir að skilyrðin voru sett 

fram, að banna nemendum að spila, hefur hópurinn með slæma baklandið gengið betur í námi. 

Liðsfélagarnir, þjálfarararnir og jafnvel aðrir nemendur hafi lagt hönd á plóginn til þess að 

geta fylgst með bestu íþróttamönnum skólans keppa fyrir hönd skólans (Miracle, C. Roger 

Rees og Andrew W., 2000). 

Á Íslandi er ekki hægt að framkvæma þetta með þessum hætti. Skólarnir keppa ekki innbyrðis 

eins og þekkist víðs vegar í heiminum. Ef nemandi er ekki að sinna skólanum vel er hann ein-

göngu rekinn úr afrekssviðsnáminu eða úr skólanum en það kemur ekkert niður á æfingum 

hans með félagsliðinu eins og þekkist erlendis frá. Hjá liði Fjölbrautaskólans á Suðurlandi 

(FSU) sem keppir í Iceland Express deild karla keppnistímabilið 2009-2010 og kom mál upp 

hjá þeim þar sem leikmenn brutu agareglur liðsins og var þeim vísað úr liðinu.  

Í rannsókn sem kom út árið 1994 sem Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir gerðu um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni kom margt fróðlegt fram. Rann-
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sóknin var gerð á nemendum á unglingastigi grunnskólans og þar kemur fram að því meiri 

íþróttaiðkun sem nemendur stunda þeim mun betur gengur þeim í náminu. Ekki fer þetta 

eingöngu saman með hærri einkunnum heldur er líðan nemenda sem stunda miklar íþróttir 

almennt betri. 

Í rannsókn sem Daniel Tower gerði um tengsl milli íþróttaárangurs og námsárangurs komst 

hún að sömu niðurstöðum og þeir sem ég nefndi hér að ofan, að íþróttaiðkun hafi jákvæð áhrif 

á nám. Hún setti fram sex athyglisverða punkta um þessi jákvæðu tengsl: 

1. Ef nemandi er að stunda íþróttir eru miklar líkur á auknum áhuga á náminu og öðrum 

þáttum námsins. 

2. Til að viðhalda íþróttahæfni og fara á hærri stall í íþróttum er íþróttamaðurinn einnig 

hvattur til að ná enn meiri árangri í náminu. 

3. Velgengni í íþróttum getur leitt til aukins skilnings á bóklegu námi og gildum þess. 

4. Þjálfarar, kennarar og foreldrar hafa áhuga á íþróttaiðkun barnanna sem og gengi 

þeirra í náminu. 

5. Þátttaka í íþróttum getur leitt til úrvalshópa í átt að námsárangri 

6. Íþróttamaðurinn getur haft vonir eða væntingar um að spila íþróttir í mennta- eða 

háskóla. 

(Tower, 2008, bls. 9-10) 

Ofantaldir þættir styðja þá kenningu sem ég setti fram í ritgerðinni. Eitt af því sem einkennir 

góðan íþróttamann frá öðrum er keppnisskap. Keppnisskap getur reyndar reynst mörgum um 

of og láta menn oft skapið hlaupa með sig í gönur. Hægt er að nýta keppnisskapið í námi eins 

og Danielle Tower nefnir í liði tvö hér að ofan. Ef afreksíþróttamaður er hvattur til að setja 

markmið náms jafnhátt og íþróttamarkmið sín mun honum vegna betur í námi. Einnig nefnir 

hún í lið sex það sem ég hef áður sagt um muninn á milli Íslands og Bandaríkjanna hvað varð-

ar nám og afreksíþróttir. 
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3. Aðferðafræði rannsóknar minnar 

3.1 Mín rannsókn 

Allt frá því að ég hóf nám á menntavísindasviði Háskóla Íslands og fór að starfa við kennslu  

hef ég leitt hugann að því hvers vegna sumir eru góðir námsmenn og hvað gerir þá að góðum 

námsmönnum. Minn bakgrunnur kemur að miklu leyti íþróttum og hef ég reynt að taka eftir 

þeim nemendum sem stunda íþróttir í sambandi við velgengni þeirra í námi. Ég ákvað því að 

skoða það betur í þessu lokaverkefni hvort íþróttaiðkun hafi áhrif á námsárangur og fékk ég 

samþykki fyrir því. 

Ég byrjaði á því að skoða heimildir um efnið í janúar og fann mikið af rannsóknum sem 

gerðar hafa verið í útlöndum. Íþróttir og nám tengjast mikið í Bandaríkjunum og eru háskóla-

íþróttir vinsælar þar í landi. Á Íslandi er tengingin að verða meiri með hverju árinu eins og 

kom fram hér fyrr í ritgerðinni. Ég þekki vel til knattspyrnumanna í FH sem stunda nám við 

Flensborg og fékk samþykki þeirra um að svara spurningum sem ég samdi til að fá vitneskju 

um hvort tengsl væru á milli íþróttaiðkunar og námsárangurs. Þar sem margir af þessum nem-

endum voru undir lögaldri þurfti að fá samþykki foreldra og gekk það mjög vel. Ég mætti á 

æfingu hjá þessum krökkum í byrjun febrúar þegar þau voru með sínum flokki og dreifði 

blöðum sem þau létu foreldra eða forráðarmenn fylla út. Allir foreldrar og forráðarmenn 

samþykktu strax og hjálpaði það til að fá öll leyfi eins fljótt og mögulegt var. Þegar öll tilsett 

leyfi voru fengin ræddi ég við Magnús Þorkelsson skólameistara Flensborgar, þann 4.febrúar, 

og athugaði hvort hann vildi leggja mér lið um samanburðarhóp í sambandi við einkunnir 

nemenda. Hann hafði mikinn áhuga á því og veitti mér allar þær upplýsingar sem mig vantaði. 

Loks samdi ég spurningarlista og tók það sinn tíma til að hann yrði sem vandaðastur. Þegar ég 

hafði gert lokalistann bað ég nokkra nemendur að prufukeyra hann áður en allur hópurinn 

tæki könnunina.  

Könnunin var gerð í lok febrúar og tók ekki langa stund að fá alla til að gera könnunina þar 

sem þau voru langflest á sömu æfingunni undir leiðsögn afrekssviðsþjálfara. Þau sem ekki 

voru á æfingunni hitti ég seinna um daginn í Flensborg eða um kvöldið í Kaplakrika þegar 

þau fóru á æfingu með sínum flokki. Það tók nemendurnar ekki nema þrjár til fimm mínútur 

að svara öllum þeim spurningum sem beðið var um. 

 Spurningarlistinn var einfaldur og hófst á spurningum um aldur og kyn. Síðan komu spurn-

ingar um hversu lengi þau hafa æft og hversu margar stundir þau æfa með sínu liði í hverri 
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viku. Þessar spurningar hafði ég til að fá þá útkomu að allir séu á sömu línu hvað varðar lengd 

knattspyrnuferils og að þau séu að æfa með sama liðinu og fá þar af leiðandi sömu þjálfun. 

Spurningarnar sem fylgdu í kjölfalið voru lykillinn að ritgerðinni. Tíminn sem fer í það að æfa 

aukalega sjálfur til að verða betri í íþróttinni. Ég hafði mikinn áhuga á að skoða hvort auka-

æfingin myndi gera námsmanninum gott í sambandi við námið og hvort of margar æfingar 

hefðu þá neikvæð áhrif. Þar á eftir kom spurning sem nemendur áttu að fylla inn einkunnir frá 

síðustu önn og var það töluverð vinna fyrir mig að vinna úr þeim upplýsingum. Mismunandi 

var hvað nemendur voru í mörgum áföngum og var fjöldinn allt frá sjö til ellefu. Yngri nem-

endur voru oftar í fleiri áföngum eins og þekkist úr framhaldsskólakerfinu. Ég vildi fá þessar 

einkunnir hjá nemendum til að geta borið saman afrekssviðshópinn við hinn almenna skóla-

hóp. Þetta var lykillinn að ritgerðinni og samstarfið við Flensborg var mjög mikilvægt. Það 

sem Magnús skólameistari var að leggja á sig fyrir mína hönd var ómetanlegt og hefði ég ekki 

getað gert þetta án hans. Öll svör nemenda voru tölfræðileg sem gerir rannsóknina megind-

lega. Auðveldara er að vinna með einkunnir og þau svör sem ég vildi fá með þeim hætti og 

valdi ég því þann kost. Mikill tími fór í það að vinna úr þeim upplýsingum sem ég hafði frá 

nemendum og tók það um þrjár vikur.  

Þær erlendu rannsóknir sem ég skoðaði hjálpuðu mér að mörgu leyti. Samanburður milli 

landa varðandi við nám getur verið erfiður þar sem skólakerfin eru ekki byggð eins upp. Til 

dæmis í Bandaríkjunum er menntaskólakerfið öðruvísi en hér á Íslandi og því erfitt að bera 

þessa tvö lönd saman. Þess vegna ákvað ég að búa til rannsóknina algjörlega eftir mínu höfði 

og hafði ég enga ritgerð, verkefni eða aðra rannsókn mér til hliðsjónar.  
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4. Niðurstöður 

Hér á eftir verða skoðaðar einkunnir hjá nemendum í afreksbraut Flensborgaraskólans í 

Hafnarfirði. Skoðaðar voru einkunnir hjá nemendum á haustönn 2009. Skoðuð er meðal-

einkunn í íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, þriðja tungumáli, samfélagsfræði, náttúru-

fræðigreinum, viðskiptagreinum og skólasókn nemanda. Ýmsir áfangar svo sem heimanám, 

umsjón og fleiri eru settir undir sama hattinn sem ég kalla annað. Einnig voru þau spurð 

hversu margar klukkustundir þau æfðu fyrir utan æfingar með félagi sínu og mun ég skoða 

hvort það hafi áhrif á meðaleinkunn nemenda. 

 

4.1 Kyn og aldur 

Nemendur sem stunda nám við afrekssvið Flensborgar og iðka knattspyrnu hjá FH haustið 

2009 eru 38. Það skiptist heldur ójafnt milli kynjanna þar sem þrettán stúlkur stunda nám við 

afrekssvið og 25 strákar.  

Tafla 4.1 

Fæðingarár KK KVK Samtals 

1989 1 0 1 

1990 3 0 3 

1991 6 2 8 

1992 9 5 14 

1993 6 6 12 

 Samtals 25 13 38 

 

Aldurinn dreifist þokkalega jafnt milli kynjanna og má sjá það í töflu 4.1. Flestir eru fæddir 

árið 1992 og næst kemur 1993. Aðeins einn nemandi er fæddur árið 1989 sem tók þátt í rann-

sókninni og enginn stelpa er fædd árið 1989 og 1990. 

 

4.2 Æfingar utan félaga 

Tekið var mið af afrekssviðinu í spurningunni um þetta. Þau eru öll að æfa meira en fjóra 

klukkutíma í viku með sínum íþróttaflokki og var því mismunandi hvernig þau svöruðu þess-

ari spurningu. Afreksnámið eru tveir tímar á viku og voru einhverjir sem láta það duga utan 

hefðbundinna æfinga. Ég reiknaði meðaleinkunn hjá hópnum sem æfir eina til tvær 

klukkustundir á viku og svo koll af kolli.  
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Tafla 4.2 

Æfingar utan félaga 

  Kk kvk samtals 
Meðaleinkunn 
stráka 

Meðaleinkunn 
stelpna 

Meðaleinkunn 
beggja kynja 

< 1 0 0 0 0 0 0 

1-2 klst 5 3 8 6,67 7,76 7,08 

2-3 klst 6 5 9 7,31 7,38 7,34 

3-4 klst 10 4 14 6,83 8,56 7,34 

> 4 4 1 5 5,76 9 6,44 

Samtals 25 13 38       
 

Flestir nemendur eru að æfa þrjár til fjórar klukkustundir aukalega á viku og síðan koma þeir 

nemendur sem æfa tvær til þrjár klukkustundir á viku. Loks koma þeir nemendur sem æfa 

eina til tvær klukkustundir á viku og fámennasti hópurinn er þeir sem æfa meira en fjóra 

klukkutíma í viku. Taka skal þó í reikninginn að í hópnum sem æfir meira en fjóra klukku-

stundir í viku aukalega er aðeins ein stelpa og rífur hún upp meðaltalið þar sem hún er með 

níu. 

 

4.3 Einkunnir nemenda 

Allir nemendur fylltu út blað með einkunnum sínum á haustönn og bar ég það saman við 

einkunnir skólans. Ég skipti áföngunum upp í ellefu þætti. Þættirnir eru stærðfræði, íslensku, 

enska, danska, þriðja tungumál, samfélagsfræði, viðskiptafræði, náttúrufræði, íþróttagreinar, 

skólasókn og annað Hér að neðan eru nánari útskýringar á hvaða áfangar falla undir hvaða 

flokk. 

Stærðfræði: Þar eru allir stærðfræðiáfangarnir sem nemendur voru í á haustönninni. 

Íslenska: Þar eru allir íslenskuáfangarnir sem nemendur voru í á haustönninni.  

Enska: Þar eru allir enskuáfangarnir sem nemendur voru í haustönninni. 

Danska: Þar eru allir dönskuáfangarnir sem nemendur voru í á haustönninni. 

Þriðja tungumál: Þar eru spænska, þýska og franska.  

Samfélagsfræði: Þar eru saga, félagsfræði, sálfræði og uppeldisfræði.  
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Viðskiptagreinar: Þar eru grunnáfangar í viðskiptafræði, hagfræði og bókfærsla. 

Náttúrufræði: Þar eru grunnáfangar í náttúrufræði, efnafræði, jarðfræði og líffræði. 

Íþróttafræði: Þar eru afrekssviðsáfangarnir, bæði líkamsrækt og knattspyrna, íþróttir (einn 

nemandi var í íþróttaáfanga en þau þurfa ekki að velja íþróttir vegna náms á afrekssviði), 

íþróttameiðsl, íþróttafræði og næringarfræði.  

Skólasóknin: Þar er skólasókn nemenda stendur svo ein og sér. 

Annað: Það sem flokkast undir annað er heimanám, umsjónartímar og tölvur.  

 

Ég reiknaði síðan út meðaleinkunn nemenda í þessum ellefu greinum og bar saman við skól-

ann og reiknaði einnig út meðaltal skólans fyrir utan afreksnemenduna. Ég tók eingöngu þá 

áfanga sem afreksnemendur voru í. Dæmi til útskýringar. Enginn afrekssviðsnemandi var í 

frönsku 103 en nemendur voru í 203 og 303 og notaði ég þá eingöngu meðaltal skólans í 203 

og 303. 

4.4 Samanburður milli greina 

4.4.1 Stærðfræði  

Hér í töflu 4.4.1 má sjá niðurstöður einkunna nemenda á afrekssviði í stærðfræði. 

Tafla 4.4.1 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 6,37 7,18 6,67 6,13 6,09 

 

Niðurstöðurnar segja okkur það að stelpurnar eru töluvert hærri en strákarnir hvað varðar ein-

kunnir í stærðfræði. Stelpurnar eru með tæplega 7,2 á meðan strákarnir vel undir 6,5. Skóla-

meðaltalið er rúmlega 6 og eru því afreksviðsnemendur töluvert hærri á því sviði eins og kem-

ur í ljós ef þeir eru ekki teknir með í meðaltali skólans. 

4.4.2 Íslenska  

Tafla 4.4.2 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í íslensku. 

Tafla 4.4.2 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 5,45 6,92 6 5,81 5,8 
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Skólaeinkunnin í íslensku er um 5,8 og helst hún þrátt fyrir að afrekssviðsnemendur séu teknir 

úr. Stelpurnar eru töluvert hærri en strákarnir með tæplega 7 á meðan strákarnir eru undir 

skólameðaltalinu með rétt undir 5,5. Samanlagt meðaltal kynjanna er 6. 

4.4.3 Enska 

Tafla 4.4.3 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í ensku. 

Tafla 4.4.3 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 5,9 7,1 6,3 6,48 6,49 

 

Stelpurnar eru með hærri einkunnir en strákarnir í enskunni. Þær hafa meðaleinkunina rétt yfir 

7 á meðan strákarnir eru rétt undir 6. Samanlagt meðaltal þeirra er 6,3. Skólameðaltalið er rétt 

undir 6,5 og helst það nær óbreytt þrátt fyrir að afrekssviðsnemendur í knattspyrnu hjá FH séu 

teknir út. 

4.4.4 Danska 

Tafla 4.4.4 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í dönsku. 

Tafla 4.4.4 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 5,57 7,7 6,46 6,09 6,06 

 

Stelpurnar koma mjög vel út úr dönskuþættinum og eru vel yfir meðaltali. Stelpurnar eru með 

7,7 sem er rúmlega tveimur heilum meira en strákarnir sem eru með tæplega 5,6. Skólameðal-

talið er rétt um 6,1 en lækkar eilítið ef afrekssviðsnemendurnir í knattspyrnu hjá FH eru teknir 

út. Meðaltal beggja kynja er rétt undir 6,5. 

 

4.4.5 Þriðja tungumál 

Tafla 4.4.5 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í þriðja tungumáli. 

Tafla 4.4.5 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 5,73 7 6,07 5,99 6 
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Strákarnir eru rétt undir meðaltali skólans. Meðaltal skólans er tæplega 6 og helst það svipað 

þrátt fyrir að einkunnir nemenda á afrekssviði séu teknar út. Stelpurnar eru vel yfir meðaltali 

með 7. Samanlagt meðaltal kynjanna er rúmlega 6. 

4.4.6 Samfélagsgreinar 

Tafla 4.4.6 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í samfélagsgreinum. 

Tafla 4.4.6 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink.  6,29 6,33 6,3 6,18 6,17 

 

Samanlagt meðaltal beggja kynja er 6,3. Stelpurnar eru aðeins hærri með 6,33 en strákarnir 

6,29. Þetta er allt yfir meðaltali skólans sem er rétt undir 6,2 og lækkar örlítið ef afrekssviðs-

nemendur í knattspynu hjá FH eru teknir út. 

4.4.7 Viðskiptagreinar 

Tafla 4.4.7 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í viðskiptagreinum. 

Tafla 4.4.7 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 7,22 7,4 7,29 6,62 6,56 

 

Meðaltal skólans er rétt yfir 6,6 en lækkar eilítið ef einkunnir nemenda á afrekssviði knatt-

spyrnu hjá FH eru teknar út. Strákarnir eru með rétt yfir 7,2 og stelpurnar með 7,4 sem þýðir 

að bæði kynin eru vel yfir meðaltali skólans. Samanlagt meðaltal beggja kynja er rétt undir 

7,3. 

4.4.8 Náttúrufræðigreinar 

Tafla 4.4.8 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í náttúrufræðigreinum. 

Tafla 4.4.8 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink.  5 7 5,85 6,14 6,15 
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Í náttúrufræðigreinum eru strákarnir með meðaleinkunnina 5 en stelpur 7. Samanlagt meðaltal 

kynjanna er um 5,85 sem er undir meðaltali skólans. Skólameðaltal burtséð frá því hvort 

afrekssviðsnemendur eru teknir með er um 6,15. Þetta þýðir að stelpurnar eru vel yfir 

meðaltali en strákarnir töluvert langt undir og myndu rétt ná áfanganum. 

4.4.9 Íþróttagreinar 

Tafla 4.4.9 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í íþróttagreinum. 

Tafla 4.4.9 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink.  7,73 9,08 8,21 7,96 7,91 

 

Í íþróttagreinum sem á að vera sterka hlið nemendanna voru niðurstöðurnar þannig að strák-

arnir voru undir skólameðaltali með rúmlega 7,7. Skólameðaltalið er rétt undir átta en lækkar 

ef afrekssviðsnemendur í knattspyrnu hjá FH eru teknir út. Stelpurnar aftur á móti eru langt 

yfir meðaltali með yfir 9 í meðaleinkunn. Stelpurnar hækka meðaltal beggja kynja yfir meðal-

tal skólans. Meðaltal beggja kynja er því um 8,2. 

4.4.10 Skólasókn 

Tafla 4.4.10 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í skólasókn. 

Tafla 4.4.10 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink.  8,24 8,85 8,45 8,00        

 

Skólasókn er hærri hjá báðum kynjunum en meðaltal skólans. Strákarnir eru með um 8,25 en 

stelpurnar með tæplega 8,9. Samanlagt er þetta um 8,5 hjá þeim meðan skólinn er með 8. Ekki 

var hægt að birta niðurstöður úr einkunnum fyrir utan afrekssviðsnemendur í knattspyrnu hjá 

FH þar sem upplýsingar fengust ekki frá skólanum. Einnig er talan 8 hjá skólanum einkunn 

sem er gefin fyrir 92% mætingu. 

4.4.11 Annað 

Tafla 4.4.11 sýnir niðurstöður nemenda á afrekssviði í því sem ég nefni annað. 

Tafla 4.4.11 

 

Strákar Stelpur Bæði Skólinn F.ut. Afr 

M.eink. 6,94 9,17 7,52 7,03 7 
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Hér er munurinn milli kynjanna mikill. Strákarnir eru rétt undir 7 á meðan stelpurnar með 

tæplega 9,2. Samanlagt meðaltal kynjanna er því rúmlega 7,5 sem er um hálfum meira en 

meðaltal skólans. 

4.5 – Meðaleinkunn kynjanna  

Tafla 4.5 sýnir meðaleinkunn kynjanna sem stunda nám í knattspyrnu á afrekssviði í Flens-

borg. 

Tafla 4.5 

M.eink. Strákar Stelpur Bæði 

  6,73 7,96 7,16 

 

Strákarnir eru með lægri meðaleinkunn en stelpurnar. Strákarnir eru með um 6,7 en stelpurnar 

rétt undir 8. Samanlögð meðaleinkunn þeirra er 7,16. 

4.6 – Myndrit af einkunnum 

Mynd 4.6.1 

 

Á mynd 4.6.1 sést súlurit af einkunnum nemenda. Bláu súlurnar tákna einkunnir strákanna en 

rauðu súlurnar einkunnir stelpnanna.  
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Mynd 4.6.2 

 

Á mynd 4.6.2 hér að neðan tákna bláu súlurnar meðaleinkunn hjá báðum kynjum á meðan þær 

rauðu tákna meðaleinkunn skólans 
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5. Umræða 

Það sem kemur fyrst upp í hugann eftir að hafa lesið úr þessum niðurstöðum er munurinn á 

milli kynjanna. Það þarf að sjálfsögðu að taka tillit til þess að þær eru mun færri og ef ein sker 

sig vel úr með háa einkunn hækkar það meðaltalið meira en það myndi gera hjá strákunum. 

Ekki má gleyma að ef hún væri með lágar einkunnir myndi það einnig lækka meðaltalið. 

Þegar ég skoðaði einkunnir stelpnanna kom það mér svolítið á óvart að þær velja mikið af 

sömu áföngunum. Stelpurnar sem tóku þátt í rannsókninni voru þrettán og voru að meðaltali 

að velja um tíu áfanga hver en heildarfjöldi áfanga var fjörtíu. Þetta þýðir að þær eru að velja 

mikið sömu áfangana sem gerir einfaldlega gott fyrir þær. Samheldnin er greinilega mikil í 

þeirra hóp sem hefur sést mikið á knattspyrnuvellinum og hér sannast það einnig í náminu. 

Þær urðu Íslands- og bikarmeistarar í þriðja flokki kvenna, bikarmeistarar í öðrum flokki 

kvenna og margar spiluðu stórt hlutverk í árangri meistaraflokks kvenna sem vann sér sæti í 

Pepsi deild kvenna árið 2010.  

Strákarnir eru mikið að velja sömu áfanganna líkt og stelpurnar en meðaleinkunnin hjá þeim 

er oft lægri en einkunnir skólans. Samkvæmt því eru ekki jákvæð tengsl á að æfa mikið og 

vera á afrekssviði í Flensborg hjá strákum að minnsta kosti. Ef við skoðum aftur töflu 4.2 sést 

á henni að þeir nemendur af báðum kynum sem æfa tvo til þrjá aukatíma í viku eru með al-

mennt hærri einkunnir en þeir sem eru að æfa minna og meira aukalega. Eingöngu ein stelpa 

er að æfa meira en fjóra tíma á viku og er hún með 9 í meðaleinkun. Nemandinn sem um 

ræðir styður kenningu mína um tengsl milli afreksíþróttamanna og námsárangurs þar sem hún 

er eini nemandinn í þessum hópi sem er í æfingarhóp fyrir A-landslið í sinni grein. Einnig er 

hún að æfa eina aðra íþrótt  og getum við því fullyrt hér með að hún er afbragðsnemandi og 

íþróttamaður. 

Ef við skoðum muninn á einkunnum milli árganga má sjá að hjá stelpunum eru tveir árgangar 

mjög sterkir námslega. Þetta eru stelpur fæddar árið 1992 og 1993. Aftur á móti eru eingöngu 

tvær stelpur sem eru fæddar 1991 og eru þær með rúmlega 5,5 í meðaleinkunn. Þær draga því 

vissulega meðaleinkunn kynsystra sinna mikið niður í heildina. Hjá strákunum aftur á móti er 

þetta öðruvísi. Aðeins einn nemandi er fæddur árið 1989 og erfitt að setja hann í þetta 

samhengi. Hjá hinum árgöngunum eru drengir fæddir árið 1993 og 1990 sterkastir meðan 

strákar fæddir 1991 og 1992 eru á svipuðu róli. Strákarnir sem fæddir eru 1990 erum með um 

7,3 þrjá í meðaleinkunn og 1993 árgangurinn aðeins minna meðan 1991 og 1992 árgangurinn 

eru með rúmlega 6,3. 
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Aftur á móti er erfitt að bera íslenska nemendur saman við þá bandarísku eins og ég kom inná 

hér að framan. Þeir bandarísku eru að keppa upp á stolt skólans og í hverjum leik að sýna sig 

til að ná meiri frama í íþróttinni. Hér á Íslandi eru nemendur í því sviðsljósi með sínu félags-

liði og finnst því oft námið ekkert spennandi á meðan. Þeir eru á þeim aldri sem þeir eru að 

þroskast hvað mest og margir utanaðkomandi þættir eru að spila inn í líf þeirra. Ég tel að ef 

skólarnir á Íslandi myndu spila hver við annan eins og gert er í Bandaríkjunum myndu ein-

kunnir nemenda hækka, ef regla væri um að þeir þyrftu að ná ákveðnum einkunnum.  

Ef við skoðum aðeins íslenska íþróttamenn frá sjónarhorni námsins verðum við að telja að 

það sé oft ekki mikilvægast hjá þeim að ná toppeinkunn í námi. Fyrirmyndir þeirra margar 

hverjar hafa varla lokið grunnskólaprófi og hvað þá menntaskólaprófi. Margir af okkar 

færustu íþróttamönnum í knattspyrnuheiminum eru farnir út í atvinnumennsku áður en þeir 

ljúka grunnskólaprófi eða nýbyrjaðir í menntaskóla. Annað er upp á teningnum í hand-

boltanum en þar fara menn oft seinnna út í atvinnumennsku. Ég tel að við getum tengt 

líkamsþroska og líkamsbyggingu þarna saman. Tel ég að liðin sem sækjast í ungu knatt-

spyrnumennina vilja fá þá áður en þeir taka út allan vöxt til þess að þeir nái betur atriðum 

tækninnar en í handboltanum vilja liðin úti að þeir taki út þann vöxt hér heima og komi svo til 

þeirra.  

Ég held að það væri gaman að sjá þessa rannsókn gerða aftur eftir nokkur ár til samanburðar. 

Eingöngu þarf að skoða tvo þætti, hversu marga tíma þau æfa utan æfinga með félagsliðinu og 

einkunnir nemenda. Árgangar eru mismunandi sterkir námslega og erfitt að alhæfa eftir þessa 

rannsókn. Gagnlegt væri fyrir Flensborgarskóla að gera þessa rannsókn til að sjá hvort gott sé 

fyrir námið að hafa afrekssvið. Nemendur gætu frekar viljað fara í Flensborg ef þeir sjá að 

einkunnir nemenda hækki í afrekssviðsnáminu. Það er einnig góð auglýsing fyrir skólann að 

geta sýnt það svart á hvítu að einkunnir nemenda hækki. 
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6. Lokaorð 

Mikilvægt er að rannsaka þetta efni sérstaklega í ljósi þess að afrekssviðsnámið verður vin-

sælla með hverju árinu hjá framhaldsskólanum. Nefndin sem fór af stað frá menntamálaráðu-

neytinu er að vinna göfugt starf til að samræma námið milli skólanna svo ekki sé brotið á 

neinum en þó hafa skólarnir sína sérstöðu í þessum efnum. Utanaðkomandi áhrif hafa að mínu 

mati mikið að segja varðandi rannsókn. Krakkarnir eru margir á tímamótum í lífi sínu hvað 

varðar sjálfsmynd og aðra umhverfisþætti sem geta haft áhrif á nám þeirra. 

Niðurstöðurnar koma mér ekki mikið á óvart. Eins og ég nefndi hér á undan eru stelpurnar 

samrýmdur hópur sem vilja gera nánast allt fullkomið. Strákarnir aftur á móti eru ekki þannig 

og þess vegna væri gaman að sjá rannsóknina gerða eftir nokkur ár og sjá muninn. Einnig hafa 

tímarnir breyst og eflaust einhver annar blær komin á afreksnámið miðað við skýrsluna sem 

gefin var út. Það sem kemur mér á óvart í þessari rannsókn er hversu lágar einkunnir nemenda 

eru í samfélagsgreinum. Mér hefur oft fundist það áfangar sem íþróttafólk nær góðum tökum 

á og nota ég reynslu mína úr framhaldsskóla í þessu samhengi. Ég hélt einnig að strákarnir 

myndu vera hærri við íþróttagreinum. Þeir eru eins og fyrr segir lægri en skólinn í heild sem 

kom mér á óvart. 

Það sem hægt er að taka úr þessari rannsókn eru nokkrir þættir. Aðallega er þó möguleikinn á 

samanburðarrannsókn. Sú rannsókn gæti til dæmis verið milli skóla sem bjóða upp á afreks-

sviðsbrautir eða aftur í Flensborg til að sjá hvort munur sé milli ára. Einnig er hægt að breyta 

rannsókninni til að sjá hvort að aðrar tómstundir svo sem skátahreyfingin, tónlistarnám eða 

aðrar tómstundir hafi áhrif á námsárangur. 
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8. Viðaukar 

8.1 Viðauki 1 : Bréf til foreldra/forráðamanna 

Til foreldra/forráðamanna  

Árni Freyr Guðnason heiti ég og er nemandi á menntavísindasviði Háskóla Íslands (gamli 

Kennaraháskólinn). Ég hef þjálfað í FH í mörg ár, unnið þar á sumrin og spilað með FH og 

ÍR.  

Ég leita til ykkar með smá beiðni. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu í skólanum sem er 

rannsóknarritgerð um áhrif íþróttaiðkunar á frammistöðu nemenda í bóknámi. Rannsóknin er 

mjög einföld, eingöngu nokkrar spurningar sem börnin svara en þar sem þau eru undir átján 

ára aldri þarf að fá leyfi foreldra, auk leyfis þeirra sjálfra og skólans. Rannsóknarspurning mín 

er þessi: 

Hvaða áhrif hefur íþróttaþátttaka framhaldsskólanema á  

afreksíþróttabraut í Flensborgarskóla á námsárangur þeirra? 

Magnús Þorkelsson skólameistari Flensborgar hefur gefið mér samþykki sitt fyrir 

rannsókninni og þetta er með hans vitund. 

Því bið ég ykkur um leyfi um að fá að nota börn ykkar sem þýði í rannsókn minni. 

Með von um góð svör.  

Árni Freyr Guðnason 

Vinsamlegast merkið við hér að neðan og biðjið  barn ykkar að skila blaðinu til mín eða á 

næstu æfingu í Risanum. 

  

(     ) Samþykkt 

(      ) Ekki samþykkt 

  

Dagsetning: ___________________ 

  

Undirskrift: 

  

Foreldri nemandans 

______________________________________________________________ 
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8.2 Viðauki 2: Spurningar til nemenda 

Könnun á áhrifum af þátttöku í afreksíþróttum á námsárangur  

Spurningalisti lagður fyrir nemendur á afreksbraut Flensborgarskóla  

 

1. Fæðingarár (             )     2.   Kyn: kk (      )   kvk (      )  

 

Spurningalisti 

Vinsamlegast krossið við eitt svar við hverri neðangreindra spurninga.  

3. Hversu lengi hefur þú stundað íþróttir? 

      Minna en eitt ár (   ) 

      1-2 ár  (   ) 

      2-3 ár  (   ) 

      3-4 ár  (    ) 

      Lengur (    )  

4. Hversu margar klukkustundir í viku æfir þú íþróttir með þínu félagi? 

      Ekkert (    ) 

      1-2 klst (     ) 

      2-3 klst (     ) 

      3-4 klst (     ) 

      Meira (     )  

5. Hversu margar klukkustundir æfirðu utan æfinga með félagi? 

      Ekkert (    ) 

     1-2 klst (    ) 

      2-3 klst (     ) 

      3-4 klst (     ) 
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      Meira (     )  

 

6. Hvað æfirðu margar íþróttagreinar? 

      Enga (    ) 

      Eina (    ) 

      Tvær (    ) 

      Þrjár (    ) 

      Fleiri (     )  

Upplýsingar um einkunnir á haustönn 2009 

7. Vinsamlegast fylltu inn í töfluna hér fyrir neðan. Í fremri dálkinum eiga að vera 

áfangaheiti, í þeim aftari lokaeinkunnir. 

Áfangar Einkunnir 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Ég þakka þér kærlega fyrir hjálpina og fullvissa þig um að gætt verður fyllsta trúnaðar og 

nafnleyndar. Niðurstöður könnunar minnar verða sendar skólanum og bekknum þegar 

lokaritgerð minni til B.Ed.-prófs hefur verið skilað og hún metin. 

Febrúar 2010, 

Árni Freyr Guðnason 
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