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Útdráttur 

Ekki hefur verið mikið rannsakað eða skrifað um fjarvistir og leyfi grunnskólanema í 

íþróttum og sundi hér á landi né erlendis og því er mikilvægt að vekja athygli á því 

málefni. Rannsóknin fjallar um hversu algengt það er að nemendur í 8. og 10. bekk eru 

með fjarvistir eða leyfi í íþróttum og sundi. Lagt var upp með eina aðal rannsóknar-

spurningu og nokkrar undirspurningar og í framhaldinu voru lagðar fram tilgátur. 

Rannsóknin var unnin veturinn 2010-2011 en gögn rannsóknarinnar voru frá skólaárinu 

2009-2010. Fengnir voru mætingarlistar 8. og 10. bekkjar í fjórum skólum og voru þeir 

valdir af handahófi. Niðurstöður úr rannsókninni voru unnar í Excel forritinu. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að fjarvistum og leyfum fjölgi með hækkandi aldri 

nemenda, drengir mæta verr en stúlkur og nemendur af landsbyggðinni mæta betur en 

þau sem eiga heima á höfuðborgarsvæðinu. Einnig mæta nemendur betur í íþróttir 

heldur en sund. Fróðlegt væri að gera svipaða rannsókn þar sem mæting sömu nemenda 

er fylgt eftir frá 8. bekk og upp í 10. bekk til að hafa rannsóknina markvissari. 
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Abstract 

Absences and permission for skipping gym and swim class in elementary school is 

something that has never been researched nor written about. Not only in this country or 

anywhere else and thus it is a very important aspect to recognize and bring attention to. 

This research is about how common it is for students in grade 8 and 10 to have either 

absences or permission for skipping gym and swim classes. This paper was organized 

with one major research question, and a couple of smaller sub-questions and thus 

leading to a few results. This research took place during the winter of 2010-2011 but the 

information used was from the years 2009-2010. Data used were past attendance sheets 

from grades 8 and 10 from four different schools, the schools were picked randomly. 

The results from this research were worked into an Excel document. The results provide 

us with a conclusion that absences and permissions for skipping gym and swim classes 

increase the older the students get; boys attendances are far worse than girls and 

students that live in the rural areas that have a better attendance then those that live in 

the city. They also provide us with the fact that students have a better attendance in gym 

class than in the swim class. It would be very interesting to do a similar research were 

the same students would be followed from grade 8 to 10 to make the results more 

accurate. 
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Inngangur 

Í þessari rannsóknarritgerð verða mætingar nemenda í 8. og 10. bekk í íþróttum og 

sundi skoðaðar þar sem leitað verður eftir fjarvistum og leyfum. 

Lýðheilsustöð (2008) skilgreinir hreyfingu sem „hvers konar vinna beinagrindar-

vöðva sem eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing er því 

yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir nánast allar athafnir sem fela í sér hreyfingu með 

einum eða öðrum hætti, til dæmis að ferðast á milli staða gangandi eða á hjóli, 

heimilisstörf, garðvinnu, ýmiss konar leiki, íþróttir og aðra skipulagða þjálfun“ (bls.4). 

Með reglulegri hreyfingu barna og unglinga styrkja þau helstu líffæri líkamans, vöðva, 

hjarta og lungu. Auk þess að styrkja og auka beinmassa stuðla þau að sterkari og þéttari 

beinmassa á fullorðinsárum (Khan o.fl., 2000). 

Lítil eða engin hreyfing getur hins vegar leitt til kvilla eins og sykursýki, 

heilablóðfalls, háþrýstings, hjartasjúkdóma, slitgigtar, offitu og kæfisvefns. Hreyfing er 

einnig mikilvæg fyrir sálræna heilsu. Fyrir börn og unglinga í námi er fylgni á milli 

hreyfingar og námsárangurs, líðan þeirra í skólanum og hversu mikilvægt er að þau 

hreyfi sig reglulega (Cooper og Fairburn, 2001). 

Í grunnskólum landsins greinast íþróttir niður í tvo hluta, skólaíþróttir og 

skólasund. Grunnskólum ber að veita nemendum að minnsta kosti þrjár kennslustundir í 

íþróttum í hverri viku skólaársins. Skólastjórnendur geta aukið við kennslustundir í 

íþróttum ef áhugi er á því (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þeir grunnskólar sem starfa 

eftir ráðleggingum Menntamálaráðuneytisins eru að veita nemendum sínum 120 

mínútur af skipulagðri hreyfingu á viku. Börnum og unglingum er ráðlagt að hreyfa sig í 

60 mínútur daglega. Þeir grunnskólar sem starfa eftir þessum ráðleggingum veita 

nemendum sínum hreyfingu að sem nemur tveimur dögum ef miðað er við ráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar um daglega hreyfingu (Lýðheilsustöð, 2008). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna meðaltal fjarvista og leyfa í íþróttum og 

sundi meðal nemenda í 8. og 10. bekk grunnskóla. Skoðað verður hvort að munur sé á 

mætingu í íþróttum og sundi í skólum á höfuðborgarsvæðinu og af landsbyggðinni. 

Einnig verður kannað hvort að nemendur í 10. bekk séu líklegri til þess að skrópa í 

íþróttum en nemendur í 8. bekk. 

Þar sem hreyfingarleysi barna og unglinga er sífellt að verða stærra vandamál er 

mikilvægt að þau mæti í það minnsta í skólaíþróttir. Því ættu íþróttakennarar að leggja 
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metnað sinn í að fá sem flesta til að mæta, vera virk og kynna nemendum fyrir 

heilsueflandi hreyfingu sem hægt er að stunda fram til elliára. 

 

 

 

Aðal rannsóknarspurning: 

Hver er mismunur á fjarvistum og leyfum í íþróttum meðal nemenda í 8. og 10. bekk? 

 Tilgáta: Fjarvistum og leyfum fer fjölgandi með hækkandi aldri. 

 

Aðrar rannsóknarspurningar: 

Hvort kynið er oftar fjarverandi? 

 Tilgáta: Stúlkur eru oftar fjarverandi en drengir. 

Hvort er betri mæting í íþróttir á höfuðborgarsvæðinu eða af landsbyggðinni? 

 Tilgáta: Nemendur af landsbyggðinni mæta betur í íþróttir en nemendur á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Mæta nemendur í 10. bekk betur í íþróttir en sund? 

 Tilgáta: Nemendur mæta betur í íþróttir. 
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Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er fjallað um hreyfingu barna og unglinga og hversu mikilvægt það er að 

stunda almenna hreyfingu, jafnt fyrir líkamlega og andlega heilsu. Einnig er fjallað um 

ráðleggingu varðandi hreyfingu og hvaða áhrif kyrrseta hefur á einstaklinginn. Hreyfing 

íslenskra skólabarna og ávinningur hreyfingar er skoðaður út frá tíðni, kyni og aldri. 

 

 

Mikilvægi hreyfingar 

Lifnaðarhættir fólks í hinum vestræna heimi hefur breyst töluvert síðustu ár, fólk hreyfir 

sig minna en áður og hefur kyrrseta aukist til muna. Offita er ein af orsökum þess að 

fólk hreyfir sig minna. Fólk hefur fitnað og vandamál tengd offitu er orðið mun 

algengari en áður. Rannsóknir frá Ástralíu, Evrópu og Bandaríkjunum hafa verið gerðar 

í tengslum við þyngdaraukningu og sýna þær að fólk er að þyngjast og gerist það mjög 

hratt (Erlingur Jóhannsson, 2001). Ortega og fleiri (2008) gerðu margar rannsóknir sem 

staðfesta það að hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamsstarfssemina ásamt því að hreyfing 

eflir líkamlegt hreysti. 

Lélegt líkamshreysti og hreyfingarleysi eru áhættuþættir langvinnra sjúkdóma og 

þróun þeirra fram á fullorðinsár, því er mikilvægt fyrir börn og unglinga að gera sér 

grein fyrir þessum áhættuþætti (Department of Health, 2004a). Afleiðingar hreyfingar-

leysis eru meðal annars hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki af týpu 2, þunglyndi, 

svefnleysi og krabbamein. Með auknu hreyfingarleysi eru meiri líkur á að almenningur 

þrói með sér þessa langvinnu sjúkdóma (Department of Health, 2004b; Roberts o.fl., 

2004). Þetta eru helstu áhættuþættir offitu og eru þeir stórt vandamál hjá þeim sem 

hreyfa sig lítið, eða borða meira en þeir brenna. En líkamlegir og andlegir sjúkdómar 

hafa einnig áhrif. Dæmi má nefna að ef eitt foreldri er of feitt þá eru 50% líkur á að 

barnið verði það og ef báðir foreldrar eru of feitir eru 80% líkur á að barnið verði það 

líka (Sigrún K. Barkardóttir, 2002). 

Erlendar rannsóknir sýna að fjölgun feitra einstaklinga er mest meðal unglinga. 

Einnig styðjast íslenskar rannsóknir við þessar niðurstöður. Í rannsóknunum kemur fram 

að 70-80% barna og unglinga sem eru of feit eiga eftir að vera yfir kjörþyngd á 

fullorðinsárum (Hildur Einarsdóttir, 2005). Það er mikilvægt að líkamleg hreyfing þróist 

strax í barnæsku því sú hreyfing fylgir börnum upp unglings- og fullorðinsár (Eiðsdóttir, 

S. P. o.fl 2008). Líkamleg áreynsla er nauðsynleg fyrir börn svo þau öðlist góðan 
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hreyfiþroska, og vaxi og dafni eðlilega. Einnig er hún mikilvæg svo styrkur þeirra og 

fimi sé í góðu jafnvægi. Regluleg hreyfing bætir námsárangur, sjálfstraust og sjálfs-

ímynd og dregur úr geðrænum vandamálum (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 

Álfgeir Logi Kristjánsson (2006) gerði rannsókn í samstarfi við Menntamála-

ráðuneytið á nemendum í 9. og 10. bekk grunnskóla þar sem fram kemur að regluleg 

hreyfing og íþróttaiðkun barna og unglinga dragi úr áhættuhegðun þeirra. Þjálfun 

líkamans og íþróttaiðkun er gott dæmi um góðan lífstíl sem minnkar líkur á því að 

einstaklingar leiðist út í notkun vímuefna. Einnig kemur fram í rannsókninni að hreyfing 

hefur jákvæð áhrif á námsárangur. Góður námsárangur er mikilvægur þáttur í velferð 

einstaklinga fyrir framtíðina og er því mikilvægt að börn og unglingar tengist skóla 

sínum og líði vel í honum. 

Rannsókn var gerð á 6.923 börnum í 6. bekk í Kanada þar sem könnuð voru 

áhrif hreyfingar á námsárangur, sjálfsálit og líkamsþyngd. Lagt var fyrir próf í reikningi 

og lestri til að kanna áhrif hreyfingar á námsárangur annars vegar og lagðir voru fyrir 

spurningalistar sem tengdust áhrifum hreyfingar á sjálfsálit og líkamsþyngdarstuðul hins 

vegar. Líkamleg hreyfing hafði ekki mikil áhrif á námsárangur samkvæmt niðurstöðum 

en tengsl voru á milli sjálfstrausts og líkamlegrar hreyfingar. Börn sem voru virk í 

íþróttum fengu hærra skor á spurningalistunum og voru sjálfsöruggari. Einnig voru 

tengsl á milli lítils sjálfsálits, hás líkamsþyngdarstuðuls og aukinnar andlegrar 

vanlíðunar (Tremblay o.fl., 2000). Af þessari umfjöllun má sjá að hreyfing skiptir miklu 

máli fyrir líkamlega og andlega heilsu einstaklingsins. 

 

 

Ráðleggingar um hreyfingu 

Hreyfing er skilgreind sem vinna beinagrindavöðva af ýmsum toga sem verður þess 

valdandi að orkuþörf eykst umfram það sem gerist í hvíld. Einnig er hægt að horfa á 

hreyfingu út frá fjórum þáttum: 

Ákefð - hversu erfið hreyfingin sé. 

Tíma - hve lengi hreyfingin varir. 

Tíðni - hversu oft hreyfingin er endurtekin. 

Tegund - hvers konar hreyfing sé stunduð. 

Oft er talað um miðlungserfiða og erfiða hreyfingu, en hver er skilgreiningin á 

þessum hugtökum? Miðlungserfið hreyfing telst vera hreyfing sem krefst þrisvar til sex 
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sinnum meiri orkunotkunar en líkaminn þarfnast þegar hann er í hvíld. Við þessa gerð af 

hreyfingu verður öndun og hjartsláttur hraðari en einstaklingur er fær um að halda uppi 

samræðum. Miðlungserfið hreyfing er til að mynda rólegt skokk, sund og ýmis heimilis-

störf. Erfið hreyfing krefst meira en sex sinnum meiri orkunotkunar en líkaminn 

þarfnast þegar hann er í hvíld. Þegar einstaklingur er að æfa við þessar aðstæður svitnar 

hann, verður móður og erfitt reynist að halda uppi samræðum. Erfið hreyfing telst vera 

hlaup, flestar íþróttir og rösk fjallganga (Lýðheilsustöð, 2008). 

Lýðheilsustöð (2008) hefur gefið út ráðleggingar hvað varðar hreyfingu. Þar er 

börnum, unglingum, fullorðnum, rosknu fólki og konum á meðgöngu ráðlagt að hreyfa 

sig daglega en í mislangan tíma í senn. Börn og unglingar ættu að hreyfa sig í minnst 60 

mínútur á dag og hreyfing þeirra ætti að samanstanda af bæði miðlungserfiðri og erfiðri 

hreyfingu. Fullorðnum er ráðlagt að hreyfa sig í minnst 30 mínútur á dag og tegund 

hreyfingarinnar ætti að vera miðlungserfið. Sömu ráðleggingar gilda fyrir roskið fólk og 

konur á meðgöngu. 

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO) er með svipaðar ráðleggingar hvað 

varðar hreyfingu. Ráðleggingar þeirra ná yfir þrjá aldurshópa: 5-17 ára, 18-64 ára og 

eldri en 65 ára. Börn og unglingar ættu að hreyfa sig í 60 mínútur daglega og æskilegt er 

að hreyfingin sé bæði meðalerfið og erfið. Einnig ættu þau að gera æfingar sem styrkja 

vöðva og bein líkamans þrisvar sinnum í viku. Fólk á aldrinum 18-64 ára ætti að hreyfa 

sig í minnst 150 mínútur á viku af meðalerfiðri hreyfingu eða 75 mínútur af erfiðri 

hreyfingu á viku. Auk þess ættu þau að gera styrktaræfingar fyrir helstu vöðvahópa 

líkamans tvisvar eða oftar í viku. Sömu ráðleggingar eru í gildi fyrir fólk eldra en 65 ára 

en að auki væri ráðlagt að gera jafnvægisæfingar þrisvar sinnum í viku eða oftar fyrir þá 

sem eru með skerta hreyfigetu til þess að fyrirbyggja föll (World Health Organization, 

2010). 

 

 

Kyrrseta 

Lýðheilsustöð (2008) skilgreinir að „kyrrseta jafngildir lítilli hreyfingu og hana má 

skilgreina sem ástand þar sem orkunotkun líkamans er nálægt því sem gerist í hvíld. 

Þetta þýðir að fólk, sem hreyfir sig lítið í vinnu og frítíma, situr eða liggur mikið og 

notar að mestu vélknúin farartæki, telst vera kyrrsetufólk“ (bls.4). 
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Töluverðar breytingar hafa orðið á lífstíl fólks á Íslandi síðustu ár og einkennist 

lífstíll þeirra að miklu leiti af kyrrsetu og því sem henni fylgir, til dæmis skyndibitafæði 

og sjónvarpsglápi. Mikil aukning hefur orðið á offitu meðal barna og getur kyrrseta því 

haft alvarlegar afleiðingar á heilsu þeirra og líkamsástand. Börn greinast nú með 

sjúkdóma sem áður þekktust aðeins hjá fullorðnu fólki svo sem hjarta- og æðasjúkdóma 

og sykursýki týpu 2. Lélegt matarræði og lítil hreyfing eru aðalástæður þess að líkams-

þyngd er orðin of há hjá mörgum og offita hefur aukist (Goran o.fl., 2003).  

Erlingur og fleiri (2003) gerðu rannsókn á níu ára grunnskólanemum þar sem 

lagðir voru spurningalistar fyrir foreldra barna sem voru undir kjörþyngd (LÞS  <19,1) 

og yfir kjörþyngd (LÞS >19,1). Niðurstöður voru þær að börn undir kjörþyngd hreyfa 

sig meira en þau sem eru yfir kjörþyngd, hvort sem um er að ræða í skólanum eða utan 

hans. 40,9% barna í rannsókninni stunduðu íþróttir nær aldrei eða sjaldnar en einu sinni 

í viku fyrir utan skyldutíma í skólanum. Svipuð niðurstaða er með þau börn sem stunda 

íþróttir hvorki á vegum skólans né íþróttafélags. Þetta þýðir að 40-50% níu ára nemenda 

í Reykjavík stunda ekki reglubundna hreyfingu, hvorki í tengslum við íþróttafélag né 

utan skyldutíma í skólanum. Mikilvægt er því að efla kennslu á sviði íþrótta í skólum 

landsins. Til að koma til móts við slökustu nemendurna er hægt að veita stuðnings-

kennslu í íþróttum í stað þess að leyfa þeim að koma með vottorð og stuðla þannig að 

hreyfingarleysi, einnig mætti fjölga tímum í íþróttum. 

Börn og unglingar eru með lélega þátttöku í íþróttum og hreyfa sig ekki nóg, þó 

svo að það sé vitað að hreyfing skiptir miklu máli fyrir þau nú og í framtíðinni að þá er 

ekki vitað hvers vegna mæting þeirra er svona slæm (Shoup o.fl., 2008; Strauss o.fl., 

2001). Mikið hefur dregið úr því að börn hjóli eða gangi í skólann og einnig hefur það 

minnkað töluvert að þau leiki sér úti. Talið er að börn í Bandaríkjunum eyði ekki nema 

12-13 mínútum á dag í virkilega áreynslu á meðan kyrrseta þeirra er talin vera meira en 

10 klukkustundir á dag (Boreham og Riddoch, 2001; Strauss o.fl., 2001). Í rannsókn 

sem Bjarney Gunnarsdóttir (2008) gerði, kemur fram að aðeins 1,4% ungmenna í 

framhaldsskólum hjóla í skólann og 13,3% koma gangandi. Á meðan helmingur eða 

47,7% koma á eigin bíl eða fá far í skólann. 

Fram hefur komið hjá íslenskum börnum að 16-19% drengja og 11-15% stúlkna 

á aldrinum 11-15 ára horfa á sjónvarp í allt að fjórar klukkustundir á hverjum virkum 

degi. Tölvunotkun er mun meiri hjá drengjum (15-30%) en stúlkum (2-12%). 58% 

drengja og 43% stúlkna eyða fjórum tímum eða meira á dag fyrir framan tölvu- og 
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sjónvarpsskjáinn. Börn hreyfa sig yfirleitt minna um helgar og á þar sjónvarpsgláp og 

tölvunotkun stóran sess (Laufey Steingrímsdóttir. o.fl., 2006). 

 

 

Ávinningur hreyfingar 

Í Evrópu er talið að hreyfingarleysi valdi 600.000 dauðsföllum á ári. Ef skoðuð eru 

heildar dauðsföll þá má rekja 5-10% dauðsfalla til hreyfingarleysis, þó misjafnt á milli 

landa (World Health Organization, 2006). 

Ávinningur líkamlegrar hreyfingar hefur batnandi áhrif á flesta króníska 

sjúkdóma. En ávinningurinn er ekki eingöngu sá að koma í veg fyrir eða takmarka 

líkurnar á því að fá sjúkdóma heldur einnig bæta líkamlegt form, vöðvastyrk og þar með 

lífsgæði (Pedersen, P. K. og Saltin, B., 2006). 

      Tafla 1. Samantekt yfir tengsl hreyfingar og heilsu. 

Heilsufar Áhrif hreyfingar 

Hjartasjúkdómar Minni hætta 

Heilablóðfall Minni hætta 

Ofþyngd og offita Minni hætta 

Sykursýki af týpu 2 Minni hætta 

Brjóstakrabbamein Minni hætta 

Heilbrigði stoðkerfis Bætir 

Föll hjá rosknu fólki Minni hætta 

Andleg líðan Bætir 

Þunglyndi Minni hætta 

 

                       (World Health Organization, 2006; Lýðheilsustöð, 2008) 

Mesti ávinningur hreyfingar eru minnkaðar líkur á hjarta- og æðasjúkdómum 

(Berlin, J. A. og Colditz, G., 1990; Powell, K. E., 1987). Hreyfing hefur einnig áhrif á 

áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma, til að mynda hátt kólestról í blóði og háan 

blóðþrýsting (Hardman, A. og Stensel, D., 2003). Fólk sem hreyfir sig lítið sem ekkert 

er allt að tvisvar sinnum líklegra til þess að fá hjartasjúkdóma einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Líkamleg hreyfing minnkar einnig líkurnar á því að fá heilablóðfall 

(Ellekjaer, H. o.fl., 2000; Wannamethee, S. og Shaper, A., 1999). 
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Með aldrinum eykst líkamsþyngd en með hreyfingu er mögulegt að halda þeirri 

þróun í skefjum og jafnvel leiða til þyngdartaps (Grundy, S. M. o.fl., 1999). Hreyfing er 

einnig mjög mikilvæg fyrir þá sem eru þegar orðnir of þungir eða of feitir (Department 

of Health, 2004c). 

Sykursýki af týpu 2 er sífellt að verða algengari. Í fyrri tíð var hún aðallega 

þekkt meðal fólks sem var yfir fertugt. Nú eru börn og unglingar að greinast með 

sykursýki af týpu 2 í ríkari mæli og er það í samræmi við aukna tíðni offitu meðal 

aldurshópsins (Ivy, J., Zderic, T. og Fogt, D., 1999). Fólk sem stundar reglubundna 

hreyfingu hefur 30% minni líkur en kyrrsetufólk á að fá sykursýki af týpu 2 einhvern 

tímann á lífsleiðinni (Tuomilehto, J. o.fl., 2001). 

Sýnt hefur verið fram á að hreyfing minnki líkur á krabbameini af ýmsum 

gerðum. Sem dæmi þá hafa margar rannsóknir sýnt fram á verndandi áhrif hreyfingar á 

minnkandi líkum á ristilkrabbameini (Colditz, G. o.fl., 1997; World Health 

Organization, 2002; Thune, I. og Furberg, A. S., 2001). Einnig veitir hreyfing vernd 

gegn brjóstakrabbameini meðal kvenna á tíðarhvörfum. Hjá fólki sem stundar hreyfingu 

reglulega eru líkurnar á krabbameini 40% lægri borið saman við þá sem hreyfa sig ekki 

reglulega (Gammon, M. D. o.fl., 1998; Latikka, P. o.fl., 1998; Verloop, J. o.fl., 2000; 

Tehard, B. o.fl., 2006). 

Líkamleg hreyfing getur einnig haft góð áhrif á andlega líðan. Sem dæmi þá 

minnka einkenni þunglyndis og fólk finnur fyrir minni streitu og kvíða (Dunn, A. L. 

o.fl., 2001; Glenister, D., 1996; Hassmen, P., 2000; Paffenbarger, R. S. Jr o.fl., 1994). 

Aðrir kostir eru þeir að hreyfing getur aukið félagsfærni og þar með byggt upp 

sjálfstraust meðal barna og fullorðinna (Evans, J. og Roberts, G., 1987; Sonstroem, R., 

1984). 

Eins og komið hefur fram er ávinningur líkamlegrar hreyfingar mikill. 

Ávinningurinn er ekki einungis bundinn við betri líkamlega heilsu heldur einnig bætta 

andlega líðan og því má með sanni segja að það sé til mikils að vinna. 

 

 

Hreyfing íslenskra skólabarna 

Í grunnskólum landsins greinast íþróttir niður í tvær greinar, skólaíþróttir og skólasund. 

Grunnskólum ber að veita nemendum að minnsta kosti þrjár kennslustundir í íþróttum í 

hverri viku skólaársins. Skólastjórnendur geta aukið við kennslustundir í íþróttum ef 
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áhugi er á því (Menntamálaráðuneytið, 1999). Um 94% grunnskóla í landinu uppfylla 

þessi skilyrði fyrir nemendur í 8.-10. bekk, sem þýðir að um 6% grunnskóla uppfylla 

þau ekki (Jórlaug Heimisdóttir og Haukur Freyr Gylfason, 2008). 

Í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólabarna sem gerð var árið 2006 voru 

nemendur spurðir að því hversu oft þau hreyfðu sig í viku þannig að þau mæddust eða 

svitnuðu utan skólatíma. Af landinu öllu sögðust 47,8% nemenda hreyfa sig sjaldnar en 

einu sinni í viku og 52,2% sögðust hreyfa sig fjórum sinnum eða oftar í viku. Í 

Reykjavík sögðust 51,3% hreyfa sig sjaldnar en einu sinni í viku og 48,7% nemenda 

hreyfðu sig fjórum sinnum eða oftar í viku. Hlutfall þeirra sem hreyfðu sig sjaldnar en 

einu sinni í viku var hærra í Reykjavík samanborið við aðra landshluta. Ef skoðaðar eru 

niðurstöður spurningarinnar út frá bekkjum þá eru hlutfallslega fleiri í 10. bekk sem 

hreyfa sig sjaldnar en einu sinni í viku en þeir sem eru í 8. bekk. 

Könnunin Börnin í borginni var lögð fyrir reykvíska nemendur í 5.-10. bekk 

grunnskóla árið 2001. Meðal þess sem kom í ljós var að um þriðjungur af heildarfjölda 

nemenda í 8. bekk tóku þátt í íþróttum og líkamsþjálfun í skólanum þrisvar sinnum í 

viku eða oftar fyrir utan hinn hefðbundna leikfimitíma. Ef þriðjungurinn er skoðaður 

nánar með tilliti til kynferðis þá er hlutfall stráka 40% eða nær helmingi hærra en 

hlutfall stelpna (21%). Hlutfall þeirra nemenda sem iðka íþróttir á eigin vegum þrisvar 

sinnum í viku eða oftar er 33%. Algengara er að strákar iðki íþróttir á eigin vegum 

(41%) en stelpur (24%). Einnig var könnuð þátttaka í íþróttum og æfingum sem voru 

hvorki á vegum skóla né félaga einu sinni í viku eða oftar hjá nemendum í 8.-10. bekk. 

Upplýsingum var safnað um þátttöku nemenda í 9. og 10. bekk árið 2000 en 8. bekk 

árið 2001. Niðurstöður sýndu að um 58% nemenda í 8. bekk stunduðu íþróttir og 

æfingar utan skóla eða félaga einu sinni í viku eða oftar. Hlutfall þátttöku nemenda í 9. 

og 10. bekk var minna eða 52%. 

Ef skoðað er hvernig íslensk skólabörn komast til og frá skóla eða í tómstunda-

starf kemur í ljós að rúmur helmingur drengja og stúlkna fer daglega gangandi eða 

hjólandi leiða sinna. Þegar ferðamáti nemenda er skoðaður eftir bekkjum þá fer 51,5% 

áttundu bekkinga gangandi eða hjólandi í skólann en ekki nema 43,2% tíundu bekkinga. 

Mun fleiri börn fara gangandi eða hjólandi í skólann á norðurlandi en í öðrum 

landshlutum (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006). 
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Kynjamunur á hreyfingu 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að stúlkur hreyfa sig sjaldnar í skipulögðum sem 

og óskipulögðum íþróttum heldur en drengir. Iðkun almennrar hreyfingar og íþrótta 

minnkar með auknum aldri meðal beggja kynja, en sú þróun gerist hraðar hjá stúlkum 

en drengjum. Einnig stunda færri stúlkur íþróttir daglega í að minnsta kosti 60 mínútur, 

aðeins 13-16% stúlkna en 20-25% drengja. Þessi hópur nær því markmiðum Lýðheilsu-

stöðvar hvað varðar hreyfingu (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Laufey 

Steingrímsdóttir o.fl., 2006; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002; Þóroddur Bjarnason 

o.fl., 2006). 

Erlingur Jóhannsson og fleiri (2003) héldu því fram að drengir stunduðu oftar 

íþróttir sem tengdust íþróttafélögum en stúlkur. Þeir voru líklegri til að stunda 

knattspyrnu, körfuknattleik, handknattleik og fleiri íþróttir sem tengist líkamlegu erfiði 

á meðan stúlkur stunduðu frekar hestamennsku, skátastarf, tónlistarnám og fimleika. 

Niðurstöður úr spurningarlistum sem lagðir voru fyrir foreldra var sú að drengir 

svitnuðu oftar í viku en stúlkur. 

Í rannsókn sem gerð var á 14.221 nemenda í Bandaríkjunum kom fram að  

69,9% drengja hreyfa sig en aðeins 53,4% stúlkna, sem gefur til kynna að drengir hreyfa 

sig frekar en stúlkur (Pate, R. R. o.fl., 2000). Roberts og fleiri (2004) héldu því fram að 

víðsvegar um heim hefur líkamleg hreyfing beggja kynja minnkað til muna en gerist 

það töluvert hraðar hjá stúlkum en drengjum. 

Í suður Ástralíu var gerð rannsókn á 49 stúlkum á aldrinum 13-15 ára. Þær voru 

spurðar spurninga þar sem tvær spurningar skáru sig úr en annars vegar var spurt: „Hver 

er ástæða þess að stúlkur hætta í íþróttum“? Algengasta niðurstaðan var áhugaleysi, 

skortur á getu, meiðsli og tímaleysi. Önnur svör voru meðal annars að greinin sem þær 

höfðu áhuga á var ekki í boði og að strákar leyfðu þeim ekki að taka þátt eða útilokuðu 

þær í leikjum. Hins vegar var spurt: „Hvers vegna stunda stúlkur ekki eins mikla 

hreyfingu og drengir“? Niðurstaðan var meðal annars að það er ekki vinsælt meðal 

stúlkna að stunda hreyfingu og þykir ókvenlegt. Jafningjar stúlknanna og þá sérstaklega 

aðrar stúlkur litu á íþróttir á neikvæðan hátt og einnig á þær stúlkur sem stunduðu 

íþróttir. Aðrar ástæður voru félagslegar athafnir, strákar eru í íþróttum og fá félags-

skapinn þar en stúlkur fá hann utan íþrótta og þess vegna detta þær frekar út (Slater. A. 

og Tiggemann. M., 2010). 
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Tengsl milli karlmennskuímyndar og þátttöku í íþróttum hafa einnig komið fram 

í rannsóknum. Dæmi um eina slíka er rannsókn sem gerð var í Bretlandi. Þátttakendur í 

þeirri rannsókn voru 187 börn á aldrinum 9-11 ára og 328 unglingar á aldrinum 15-16 

ára. Verkefni var lagt fyrir þátttakendur þar sem að þau áttu að teikna íþróttamanneskju 

og voru jafnframt beðin um að gefa henni nafn. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 

að allir yngri drengirnir teiknuðu karlkyns íþróttamanneskju og stór meiri hluti eldri 

drengjanna gerði slíkt hið sama. Um helmingur yngri stúlknanna teiknuðu kvenkyns 

íþróttamanneskju og það sama gerði þriðjungur eldri stúlknanna. Rannsakendur töldu að 

fjölmiðlar ættu stóran þátt í því að skapa og jafnframt ýta undir tengingu á milli 

karlmennskuímyndarinnar og íþrótta, því meiri hluti eldri stúlknanna tengdi íþróttir 

saman við karlmenn. Það gæti því verið útskýringin fyrir minni íþróttaþátttöku stúlkna 

því íþróttafjölmiðlun höfðar aðallega til drengja (Colley, A., Berman, E. og van 

Millingen, L., 2005). 

Þegar bornar eru saman innlendar og erlendar rannsóknir ber þeim saman um 

það að drengir hreyfi sig meira en stúlkur. Af þeim sökum eru drengir líklegri til þess að 

ná klukkustund af daglegri hreyfingu líkt og ríkjandi viðmið segja til um. 

 

 

Munur á hreyfingu eftir aldurshópum 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing minnki meðal ungmenna með hækkandi aldri 

(Larsen, P. G. o.fl., 2004; van Mechelen, W. o.fl., 2000; Caspersen, C. J. o.fl., 2000). 

Rannsóknir hér á landi hafa einnig sýnt fram á það sama. Ef skoðaðar eru 

niðurstöður úr rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema (2006) kemur í ljós að 30% 

drengja í 6. bekk hreyfa sig daglega utan skólatíma, 24% drengja í 8. bekk og 19% 

drengja í 10. bekk. Hlutfall stúlkna sem hreyfa sig daglega utan skólatíma í 6. bekk er 

22%, í 8. bekk fer það niður í 13% og er 10% í 10. bekk. 

Lýðheilsustöð vann stöðumat fyrir rannsóknina Allt hefur áhrif, einkum við sjálf 

árið 2006. Þar var fjallað um hversu margir nemendur í 6., 8. og 10. bekk stunduðu 

líkamlega hreyfingu í að minnska kosti 60 mínútur dag hvern. Niðurstöður voru þær að 

20,7% af  nemendum í 6. bekk hreyfðu sig í 60 mínútur dag hvern, 16,3% nemenda í 8. 

bekk og 11,2% nemenda í 10. bekk (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006). 

Rannsökuð var heilsa og lífsstíll 18 ára framhaldsskólanema. Helstu niðurstöður 

þeirrar rannsóknar voru þær að drengir og stúlkur hreyfðu sig álíka jafn mikið dag 

hvern. Af 212 nemendum voru 17 sem lifðu kyrrsetulífi, þar af 8 drengir og 9 stúlkur. 
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Einnig náðu 139 nemendur ekki æskilegri hreyfingu. Rannsakandinn bendir á að ekki 

séu til neinar rannsóknir sem sýni það að unglingar auki hreyfingu sína þegar þeir 

eldast. Því telur hann líklegt að stór hópur þessa 18 ára framhaldsskólanema komi ekki 

til með að ná daglegum ráðleggingum varðandi hreyfingu á fullorðinsaldri og því aukast 

líkur á fylgikvillum (Erlingur Birgir Richardsson, 2010; U.S. Department of Health and 

Human Services, 1996; World Health Organization, 2006). 

Í rannsókn sem gerð var í Ameríku á 12.812 ungmennum á aldrinum 10-18 ára 

var samband hreyfingar og aldurs rannsakað. Meðal hreyfing drengja var á bilinu 7,3-

11,6 klukkustundir á viku en stúlkur hreyfðu sig á bilinu 8-11,2 klukkustundir á viku. 

Drengir hreyfðu sig meira en stúlkur frá aldrinum 10-12 ára. Eftir 12 ára aldur jókst 

hreyfing stúlkna meira en drengja. Hjá báðum kynjum minnkaði hreyfing frá 13 ára 

aldri, sú þróun átti sér stað yfir lengri tíma hjá stúlkum en drengjum. Stúlkur hreyfðu sig 

meira en drengir við 18 ára aldur (Kahn, J. A. o.fl, 2008). 
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Aðferðafræði 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna fjölda fjarvista og leyfa í íþróttum og sundi 

meðal nemenda í 8. og 10. bekk út frá tíðni, kyni og aldri. Í þessum kafla verður fjallað 

um rannsóknaraðferðir, undirbúning, gagnasöfnun, framkvæmdina og þátttakendur í 

rannsókninni. Einnig verður stutt lýsing á skólunum sem tóku þátt. 

 

 

Rannsóknaraðferðir 

Unnið var út frá megindlegri aðferðafræði við gerð rannsóknarinnar. Megindleg 

aðferðafræði byggir á tölfræði, sem hægt er að telja og mæla. Með þessari aðferð er 

hægt að sýna fram á almennt mynstur í gögnum. Til að mynda meðaltöl, dreifingu í 

gögnum meðal ákveðins hóps og hvernig hópar geta tengst sín á milli. Ákveðin viðmið 

eru í gildi þegar skoðuð eru gæði megindlegra rannsókna. Þessi viðmið eru: innra 

réttmæti, ytra réttmæti, áreiðanleiki og hlutlægni. Ástæða þess að aðeins er unnið út frá 

megindlegri aðferð er sú að hún gefur skýra mynd af því hvernig nemendur mæta í 

íþróttir og sund, auk þess gefur hún ákveðið sjónarhorn á einhverjum veruleika 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 

 

Undirbúningur 

Í nóvember 2010 hófst undirbúningur rannsóknarinnar. Í þeim mánuði var unnið að 

kynningu og útdrætti sem var kynntur fyrir samnemendum og kennurum í málstofu sem 

haldin var 29. nóvember. Ákveðið var að fá fjóra skóla til að taka þátt í rannsókninni, 

tveir þeirra yrðu skólar af höfuðborgarsvæðinu og tveir af landsbyggðinni. 

Að loknum prófum í desember áttum við fund með leiðsögukennara okkar þar 

sem mælst var fyrir að hefjast handa sem fyrst, því tíminn væri fljótur að líða. Byrjað 

var á því að finna skóla til að taka þátt í rannsókninni. Að auki var haft samband við 

Persónuvernd þar sem rannsóknin var kynnt fyrir þeim og athugað hvort sérstakt leyfi 

þyrfti fyrir gerð rannsóknarinnar (sjá í viðauka 1-3). 

Í janúar og febrúar fóru fram skrif á fræðilegum hluta rannsóknarinnar. Einnig 

fengu rannsakendur öll gögn í hendurnar í byrjun febrúar. 
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Marsmánuður var tileinkaður skrifum og úrvinnslu gagna. Skilað var uppkasti af 

rannsókninni til leiðsögukennara þann 15. mars. 

 

 

Gagnasöfnun og framkvæmd 

Haft var samband símleiðis við nokkra skóla á höfuðborgarsvæðinu og af lands-

byggðinni. Tilgangur rannsóknarinnar var kynntur fyrir skólastjórum skólanna og vildu 

sumir taka þátt en aðrir ekki. Til þeirra sem vildu taka þátt var sendur tölvupóstur og 

rannsóknin kynnt enn frekar. 

Gögnin voru ýmist fengin úr mætingarkerfinu Mentor eða notast við 

upprunalega mætingarlista. Afhending gagnanna var á ábyrgð skólanna og fyllsta 

trúnaðar rannsakenda var gætt. Skólastjórar og starfsmenn skólanna sáu um að safna 

saman gögnum sem þurfti fyrir rannsóknina. Gögnin voru síðan ýmist sótt í skólana eða 

send á heimili rannsakenda og unnið var úr þeim í forritinu Excel. 

Tölfræðiupplýsingar voru mætingar nemenda í 8. og 10. bekk skólaárið 2009- 

2010 í íþróttum og sundi. Gagnasafnið í íþróttum byggðist á þremur mánuðum sem 

dreifðust yfir skólaárið, það er að segja september-, janúar- og maímánuð. Í byrjun 

rannsóknar var áætlað að skoða sundið á sama hátt og íþróttirnar. En þegar úrvinnsla 

gagna hófst kom í ljós að sundkennslu var hagað á misjafnan hátt milli skóla. Í 

skólunum af landsbyggðinni var sund kennt allt árið um kring en á höfuðborgarsvæðinu 

var kennt í lotum eða öðru kyninu kennt fyrir áramót og hinu eftir áramót. Farin var sú 

leið að bera saman mætingu í sundi fyrir áramót í einum skóla á höfuðborgarsvæðinu og 

einum af landsbyggðinni. Leitað var sérstaklega eftir fjarvistum og leyfum í mætingum 

nemenda í íþróttum og sundi. 

Heimildavinna fór fram frá desember 2010 til mars 2011. Gagnasöfn sem leitað 

var í voru: PubMed, ScienceDirect og Gegnir. Einnig voru heimildaskrár greina sem 

notast var við skoðaðar og upprunalegra heimilda getið. Dæmi um leitarorð sem notuð 

voru: „hreyfing og börn/unglingar“, „kyn“, „mikilvægi hreyfingar“ og „íþróttaiðkun“. 

 

 

Þátttakendur 

Þýðið í rannsókninni voru allir nemendur í 8. og 10. bekk grunnskóla af landinu öllu. 

Úrtakið í byrjun rannsóknar voru 162 einstaklingar. 39 nemendur voru í 8. bekk af 
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höfuðborgarsvæðinu en af landsbyggðinni voru þau 41 talsins. 42 nemendur voru í 10. 

bekk af höfuðborgarsvæðinu en af landsbyggðinni voru þau 40 talsins. Notast var við 

úrtak 162 nemenda þegar skoðuð var mæting í íþróttum en minna úrtak í sundinu vegna 

ósamræmis í gögnum milli skóla. Endanlegt úrtak í sundinu voru alls 37 nemendur í 10. 

bekk, 19 nemendur af höfuðborgarsvæðinu og 18 af landsbyggðinni. 

Tilfelli brottfalla úr rannsókninni voru alls þrjú, tvö brottföll af höfuðborgar-

svæðinu og eitt af landsbyggðinni. Endanlegt úrtak var því 159 einstaklingar eða 98% af 

upphafsfjölda. 

 

Tveir grunnskólar af höfuðborgarsvæðinu 

Grunnskóli A: 

Hér eru íþróttir kenndar tvisvar sinnum í viku, 40 mínútur í senn. Drengjum og 

stúlkum er kennt í sitt hvoru lagi. Sundkennslan fer þannig fram að annað hvort 

kynið er í sundi fyrir áramót og hitt eftir áramót. Synt er í 25 metra útilaug. 

Grunnskóli B: 

Íþróttir eru kenndar tvisvar í viku, 40 mínútur í senn. Sund er kennt í lotum í 25 

metra útilaug. Drengjum og stúlkum er kennt saman í íþróttum og sundi. 

 

Tveir grunnskólar af landsbyggðinni 

Grunnskóli C: 

Íþróttir eru kenndar tvisvar sinnum í viku en annar tíminn er tvöfaldur eða 80 

mínútur. Hér er sund kennt einu sinni í viku allt skólaárið í 25 metra útilaug. 

Kynjunum er kennt saman sund í 8. bekk en í sitthvoru lagi þegar komið er í 

10.bekk. Nemendur í þessum skóla fá því fjórar kennslustundir á viku í íþróttum 

og sundi. 

Grunnskóli D: 

Íþróttir eru kenndar tvisvar sinnum í viku, 40 mínútur í senn. Sundkennslu er 

þannig háttað að kennt er í lotum í 25 metra útilaug. 
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Niðurstöður 

Þátttakendur 

Eins og sést í Töflu 2 eru 79 nemendur í 8. bekk en nemendur í 10. bekk eru 80 talsins, 

þar af eru 83 drengir og 76 stúlkur. Nemendur af höfuðborgarsvæðinu eru 79 talsins en 

nemendur af landsbyggðinni eru 80 talsins. Heildarfjöldi nemenda í rannsókninni eftir 

brottfall er 159. 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda í rannsókn. 

 8. bekkur 10. bekkur  

 Drengir 

n             % 

Stúlkur 

n             % 

Drengir 

n             % 

Stúlkur 

n             % 

Alls 

n           % 

Höfuðborgarsvæði 28     (17,6) 11      (6,9) 16        (10) 24    (15,1) 79     (49,6) 

Landsbyggðin 20     (12,6) 20     12,6) 19     (11,9) 21    (13,2) 80     (50,4) 

Alls 48     (30,2) 31    (19,5) 35        (22) 45    (28,3) 159    (100) 

        n= fjöldi.        

 

Íþróttakennsla 

Allar niðurstöður eru byggðar á þriggja mánaða tímabili nema annað sé tekið fram. 

Stuðst var við mætingarlista fyrir september, janúar og maí skólaárið 2009-2010. 

Íþróttir eru kenndar tvisvar í viku í 40 mínútur í senn en í skóla C er annar tími vikunnar 

tvöfaldur eða í 80 mínútur. 
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Á Mynd 1 má sjá þróun á fjarvistum og leyfum hjá nemendum í 8. og 10. bekk óháð 

kyni. Mun fleiri eru með leyfi heldur en fjarvist og eykst fjarvera nemenda með 

hækkandi aldri. Í þessum niðurstöðum eru allir þátttakendur (n=159). 

 

Mynd 1. Aldursskipting og meðaltal þeirra sem eru með fjarvistir og leyfi í íþróttum. 
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Á Mynd 2 má sjá þróun á fjarvistum og leyfum hjá nemendum í 8. og 10. bekk háð kyni. 

Eins og sést þá er mun algengara að stúlkur séu með leyfi í íþróttum heldur en drengir 

en drengir eru með fleiri fjarvistir en stúlkur. Í þessum niðurstöðum eru allir 

þátttakendur (n=159). 

 

Mynd 2. Meðaltal fjarvista og leyfa í tveim árgöngum, greint eftir kyni. 
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Á Mynd 3 má sjá hversu algengt það er að nemendur séu fjarverandi í íþróttum eftir 

landshlutum, óháð kyni og aldri. Ekki er mikill munur á fjarvistum nemenda en mun 

algengara er að nemendur á höfuðborgarsvæðinu séu með leyfi í íþróttum heldur en 

nemendur af landsbyggðinni. Í þessum niðurstöðum eru allir þátttakendur (n=159). 

 

Mynd 3. Munur á meðaltali fjarvista og leyfa á hvern nemanda milli landshluta. 
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Á Mynd 4 má sjá kynjamun á fjarvistum og leyfum milli skóla A og B óháð aldri, á 

höfuðborgarsvæðinu. Stúlkur eru frekar með leyfi heldur en drengir en þeir eru líklegri 

til að vera með fjarvist. Í skóla A er fjarvera nemenda algengari en í skóla B. Í þessum 

niðurstöðum eru allir þátttakendur af höfuðborgarsvæðinu (n=79). 

 

Mynd 4. Munur milli tveggja skóla af höfuðborgarsvæðinu, greint milli kynja. 
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Á Mynd 5 má sjá kynjamun á fjarvistum og leyfum milli skóla C og D óháð aldri, af 

landsbyggðinni. Sjá má að stúlkur eru með aðeins fleiri fjarvistir og mun fleiri leyfi 

heldur en drengir. Í skóla D er fjarvera nemenda algengari. Í þessum niðurstöðum eru 

allir þátttakendur af landsbyggðinni (n=80). 

 

Mynd 5. Munur milli tveggja skóla af landsbyggðinni, greint milli kynja. 
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Sundkennsla 

Sundið er kennt á misjafnan hátt í þeim skólum sem tóku þátt í rannsókninni. Skólar B 

og C voru teknir fyrir vegna þess að mætingarfyrirkomulag skólanna var svipað. Báðir 

skólar kenna einn tíma í viku fyrir áramót fyrir bæði kyn. Rannsóknartímabilið var því 

mætingar í sundi fyrir áramót 2009. 

 

Á Mynd 6 má sjá mun á fjarveru nemenda í sundi í 10. bekk milli höfuðborgarsvæðis og 

landsbyggðar. Mun fleiri nemendur eru með fjarvistir og leyfi á höfuðborgarsvæðinu. Í 

þessum niðurstöðum eru allir þátttakendur í 10. bekk í skóla B (n= 19) og C (n=18), 

samtals (n=37). 

 

Mynd 6. Meðaltal fjarvista og leyfa í sundi meðal nemenda í skólum B og C. 
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Á Mynd 7 má sjá mun á fjarveru nemenda í íþróttum og sundi milli höfuðborgarsvæðis 

og landsbyggðar. Höfuðborgarsvæðið er með verri mætingu í bæði íþróttum og sundi, 

hvort sem um fjarvistir eða leyfi er að ræða. Í þessum niðurstöðum eru allir þátttakendur 

í 10. bekk í skóla B (n=19) og C (n=18), samtals (n=37). Það munar um einn nemanda á 

milli skóla og getur það haft áhrif á niðurstöður. 

 

Mynd 7. Samanburður á mætingu í íþróttum og sundi milli skóla B og C. 
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Umræður 

Ekki er mögulegt að bera saman niðurstöður rannsóknarinnar við aðrar niðurstöður því 

engar slíkar eru til, hvorki innlendar né erlendar, svo rannsakendur viti til. Því byggjast 

umræður rannsakenda aðallega á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

 

Þátttakendur 

Í upphafi rannsóknar voru 162 nemendur en tilvik brottfalla voru þrjú, því voru 

niðurstöður unnar úr mætingarupplýsingum 159 nemenda. Fjórir skólar tóku þátt í 

rannsókninni og gáfu rannsakendum mætingarupplýsingar nemenda sinna í 8. og 10. 

bekk í íþróttum og sundi. Þar sem misjafnt var milli skóla hversu margir nemendur voru 

í hverjum bekk fyrir sig og einnig hvernig kynjaskiptingu var háttað ákváðu 

rannsakendur að skoða meðaltal fjarvista og leyfa í stað fjölda tilvika, þó fyrir utan eitt 

tilvik þar sem samanburður á íþróttum og sundi var gerð. Rannsakendur töldu að 

niðurstöður með fjölda tilvika gætu haft villandi áhrif á túlkun niðurstaða. 

 

 

Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Aðal rannsóknarspurning rannsóknarinnar var: Hver er mismunur á fjarvistum og 

leyfum í íþróttum meðal nemenda í 8. og 10. bekk? Rannsóknin sýndi að fjarvistir voru 

að meðaltali 0,11 á hvern nemanda í 8. bekk yfir þriggja mánaða rannsóknartímabil en 

0,25 á hvern nemanda í 10. bekk af landinu öllu. Meðaltal leyfa var 0,91 á hvern 

nemanda í 8. bekk en 1,39 á hvern nemanda í 10. bekk eins og sjá má á Mynd 1. 

Tilgátan við rannsóknarspurningunni var sú að fjarvistum og leyfum fer fjölgandi með 

hækkandi aldri, því má segja að sú tilgáta hafi staðist. Þetta er því í samræmi við 

rannsóknir hérlendis sem sýnt hafa fram á að hreyfing ungmenna fari minnkandi með 

hækkandi aldri (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

Í rannsókninni var einnig skoðað hvort kynið væri oftar fjarverandi í íþróttum. 

Eins og sjá má á Mynd 2 eru stúlkur í 8. bekk aðeins með 0,03 tilfelli af fjarvistum yfir 

þriggja mánaða rannsóknartímabil samanborið við 0,17 hjá drengjum í sama bekk. 

Meðaltal fjarvista hjá stúlkum í 10. bekk var  0,24 á hverja stúlku en var litlu hærra hjá 

drengjunum eða 0,26. Sett var fram tilgáta þar sem rannsakendur töldu að stúlkur væru 

líklegri til að vera fjarverandi. Meðaltal fjarvista meðal stúlkna í 8. og 10. bekk er 0,27 á 
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hverja stúlku en meðal drengja er sú tala hærri eða 0,43 á hvern dreng. Sú tilgáta sem 

rannsakendur settu fram stóðst því ekki þar sem niðurstöður sýna að meðaltal fjarvista 

er hærri meðal drengja. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við íslenskar rannsóknir 

en þær eru allar sammála um að stúlkur hreyfi sig minna á skipulagðan sem og 

óskipulagðan hátt (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 

2006; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002; Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

Einnig veltu rannsakendur fyrir sér spurningunni: Hvort er betri mæting í íþróttir 

á höfuðborgarsvæðinu eða af landsbyggðinni? Þegar litið er á mætingu nemenda á 

höfuðborgarsvæðinu kemur í ljós að meðaltal fjarvista er 0,16 á hvern nemanda en 

meðaltal leyfa er 1,63 á hvern nemanda. Meðaltal fjarvista af landsbyggðinni er 0,2 á 

hvern nemanda en meðaltal leyfa er 0,69 á hvern nemanda (sjá Mynd 3). Við samanburð 

skóla af höfuðborgarsvæðinu og af landsbyggðinni sést að lítill sem enginn munur er á 

meðaltali fjarvista. Talsverður munur er á meðaltali leyfa og eru skólar af höfuðborgar-

svæðinu með hærra meðaltal á hvern nemanda en skólar af landsbyggðinni. Tilgáta 

rannsakenda var sú að nemendur af landsbyggðinni mæta betur en nemendur á 

höfuðborgarsvæðinu. Ef horft er á þessa tilgátu með fjarvistir í huga reynist hún ekki 

rétt en benda má á að munurinn er mjög lítill. En ef horft er á tilgátuna út frá meðaltali 

leyfa reynist tilgátan rétt. Þegar meðaltal fjarvista og leyfa eru lögð saman kemur í ljós 

að meðaltal höfuðborgarsvæðisins er 1,79 á hvern nemanda en meðaltal landsbyggðar-

innar er 0,89. Af því leyti stenst tilgáta rannsakenda um að nemendur af landsbyggðinni 

mæti betur en nemendur á höfuðborgarsvæðinu. 

Á Myndum 4 og 5 er sýndur munur milli tveggja skóla af höfuðborgarsvæðinu 

og tveggja skóla af landsbyggðinni. Þar sést að munur er á fjarvistum og leyfum milli 

skólanna innbyrgðis á höfuðborgarsvæðinu og af landsbyggðinni. Því má draga þá 

ályktun að meðaltal fjarvista og leyfa geti verið mjög misjafn milli skóla af þessum 

tveimur svæðum. Hugsanlegt er að munur sé á því hvernig haldið er utan um íþróttir og 

sund í hverjum skóla fyrir sig og getur það haft áhrif á niðurstöður. Ef fleiri skólar hefðu 

verið í rannsókninni, til dæmis með fimm skólum á höfuðborgarsvæðinu og fimm af 

landsbyggðinni eða jafnvel fleiri má draga þá ályktun að áhrifin yrðu minni og 

marktækari niðurstöður fengjust. 

Í byrjun rannsóknar var áætlað að rannsaka hvort nemendur í 8. og 10. bekk 

mættu betur í íþróttir en sund. En vegna ósamræmis í sundkennslu milli skólanna sem 

tóku þátt í rannsókninni var ekki hægt að bera það saman, það þótti rannsakendum mjög 

miður. Við úrvinnslu gagnanna sáu rannsakendur þó að mögulegt væri að skoða fjölda 
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fjarvista og leyfa í sundi meðal nemanda í 10. bekk, einn bekk í skóla B borið saman við 

einn bekk í skóla C. Þegar horft er á mætingu þessa tveggja 10. bekkja sést að færri 

fjarvistir og leyfi eru í íþróttum en sundi og er það í samræmi við tilgátur rannsakenda. 

Ef skoðaður er fjöldi fjarvista alls í íþróttum er aðeins eitt tilfelli en í sundi eru fjarvistir 

12 talsins, fjöldi leyfa er 16 í íþróttum en 41 í sundi (sjá Mynd 7). Því stóðst tilgáta 

rannsakenda við spurningunni: Mæta nemendur í 10. bekk betur í íþróttir en sund? 

Einnig var skoðuð mæting sömu nemenda í sundi. Þar kom í ljós að nemendur í skóla C 

af landsbyggðinni voru með mun færri leyfi en nemendur í skóla B á 

höfuðborgarsvæðinu. Meðaltal fjarvista á hvern nemanda í sundi var 0,14 í skóla B en 

0,01 í skóla C (sjá Mynd 6). 

 

 

Álit rannsakenda 

Rannsakendur telja að þörf sé á að endurgera rannsóknina með nokkrum breytingum þó. 

Helstu breytingar sem þyrfti að gera væri að vinna með stærra úrtak, fá mætingar-

upplýsingar úr mætingarkerfingu Mentor því þær upplýsingar eru markverðari að mati 

rannsakenda. Einnig væri æskilegt að skoða allt skólaárið og bera saman breytingar á 

mætingu í sama árgangi þegar nemendur eru í 8. bekk og svo þegar þeir eru komnir í 10. 

bekk. Með þessum lagfæringum væri hægt að fá út áreiðanlegri niðurstöður sem hægt 

væri að birta hérlendis, rannsakendur erlendis gætu framkvæmt rannsóknina og borið 

saman niðurstöður. 

Upphaflega ætluðu rannsakendur að koma niðurstöðum rannsóknarinnar til 

Íþróttakennarafélags Íslands. Tilgangur þess var að kynna niðurstöður rannsóknarinnar 

fyrir starfandi íþróttakennurum og opna augu þeirra fyrir þessari þróun þannig að þeir 

gætu unnið markvisst í því að koma í veg fyrir að fjarvistum og leyfum fjölgi með 

hækkandi aldri nemenda. Rannsakendur telja áhrifameira að vinna rannsóknina aftur 

með þeim lagfæringum sem bent var á hér á undan og að því loknu koma þeim 

niðurstöðum til félagsins. Sú hugmynd kviknaði meðal rannsakenda að kynna 

rannsóknina fyrir nemendum í íþrótta- og heilsufræði á Laugarvatni sem vinna 

lokaverkefni á næsta ári og hvetja þá til þess að framkvæma þessa rannsókn aftur með 

þeim lagfæringum sem bent var á. Einnig gætu rannsakendur unnið rannsóknina sem 

lokaverkefni í meistaranámi en óvíst er hvort eða hvenær rannsakendur hyggja á það 

nám. 
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Ítrekun rannsakenda 

Rannsakendur vilja ítreka mikilvægi hreyfingar fyrir alla aldurshópa því ávinningur 

hreyfingar er mikill jafnt fyrir börn, unglinga, fullorðna sem og aldraða. En til þess að 

ná að gera hreyfingu að daglegum hluta af lífinu er áhrifamest að stunda reglubundna 

hreyfingu frá unga aldri (Eiðsdóttir, S. P. o.fl., 2008). Þar kemur inn í mikilvægi þess að 

foreldrar barna séu meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar og geri börnum sínum kleift að 

stunda hreyfingu á skipulaðan sem og óskipulagðan hátt. 

 

 

Veikleikar og styrkleikar rannsóknar 

Aðal veikleiki rannsóknarinnar er sá að úrtakið er lítið og hefur það áhrif á marktækni 

rannsóknarinnar. Einnig eru ekki sömu nemendur í 8. og 10. bekk sem við berum saman 

heldur sitt hvor árgangurinn og benda má á þá staðreynd að árgangar geta verið mjög 

misjafnir sín á milli. Í sumum árgöngum eru nær allir sem eru virkir í íþróttum og 

tómstundum meðan í öðrum árgöngum er bara lítið brot. 

Unnið var úr upprunalegum mætingarlistum og mætingum sem skráðar voru inn 

í Mentor. Í all flestum skólum landsins eru mætingar fyrst skráðar í mætingarlista og 

svo færðar inn í mætingarkerfið Mentor. Mætingarnar geta því breyst töluvert þegar þær 

eru færðar inn í Mentor þar sem veikindi eða leyfi geta verið skráð í kerfinu og kennari 

ef til vill búinn að skrá fjarvist á viðkomandi í mætingarlistann. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að vandað var við meðferð og úrvinnslu 

gagna. Einnig er þetta í fyrsta skiptið þar sem fjarvistir og leyfi í íþróttum og sundi eru 

rannsökuð hér á landi og erlendis, eftir því sem rannsakendur best vita. 
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Lokaorð 

Rannsakendur telja að með gerð þessarar ritgerðar hafi aðeins yfirborðið verið kannað 

vegna smæð úrtaks og að líklegt sé að stærri og merkari niðurstöður bíði eftir því að líta 

dagsins ljós ef unnið væri út frá stærra úrtaki. 

Mikilvægi íþróttakennslu í skólum er sífellt að verða meira þar sem börn og 

unglingar hreyfa sig minna á skipulagðan sem og óskipulagðan hátt. Rannsakendur eru 

sammála um að hlutverk íþróttakennara í unglingadeildum grunnskóla sé fyrst og fremst 

að vekja áhuga þeirra á daglegri hreyfingu. Þar að auki að kynna nemendum fyrir 

allskyns tegundum af hreyfingu þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi 

og hreyft sig á þann hátt fram til elliára. Því er mikilvægt að nemendur á unglingastigi 

mæti vel í íþróttir og sund svo þau fari ekki á mis við það framboð af hreyfingu sem 

stendur þeim til boða út í samfélaginu. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                     _______________________________ 

Fjóla Dröfn Friðriksdóttir          Thelma Björk Snorradóttir 
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Viðauki 1 

 

 

Sæl nafn! 

 

Í símtali um daginn lýstir þú því svo að þær upplýsingar sem skólarnir myndu láta ykkur 

í té yrðu ópersónugreinanlegar (bara kæmi fram kyn barns og aldur). 

 

Vinnsla upplýsinga sem eru ópersónugreinanlegar fellur utan verkefnasviðs 

Persónuverndar. 

 

Það staðfestist hér með. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Sigrún Jóhannesdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Viðauki 2 

 

 

Sæl nafn! 

 

Þú færð hér með leyfi skóladeildar til að leita til skólastjóra í skóla D eftir heimild til að 

gera umbeðna rannsókn þar. Bent er á reglur um rannsóknir sem hér fylgja með og ert 

þú beðin um að framfylgja þeim í hvívetna. Þá er óskað eftir afriti af niðurstöðum 

rannsóknarinnar þegar þær liggja fyrir. 

 

 

Kveðjur bestar! 

________________________________________________ 

Gunnar Gíslason fræðslustjóri 

Sími: 4601456 - 8921453 

Skóladeild Akureyrarbæjar 
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Viðauki 3 

 

 

Góðan dag 

 

Við erum nemendur við Háskóla Íslands á íþrótta- og heilsusviði, við erum að fara að 

gera rannsókn sem tengist mætingu í íþróttum og sundi í grunnskólum. Þar sem 

skoðaðar verða mætingar hjá 8. og 10. bekk. Við úrvinnslu þurfum við mætingarlista 

hjá einum bekk í hvorum árgangi fyrir sig, þrjá mánuði frá síðasta skólaári (september, 

janúar og maí). Þetta verður samanburðarrannsókn þar sem teknir verða fyrir tveir 

skólar utan af landi og tveir af höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir sem taka þátt í 

rannsókninni verða ekki nafngreindir í verkefninu. 

 

Bestu kveðjur 

Fjóla Dröfn Friðriksdóttir og Thelma Björk Snorradóttir 

  

 

  

  


