
 

 

 

 

 

 

 

Áhrif Skólahreysti á íþróttakennslu í grunnskólum 

landsins 

 

Soffía Kristín Björnsdóttir 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed gráðu 

Háskóla Íslands 

Menntavísindasvið 

 

 

 

 

 



1 
 

Áhrif skólahreysti á íþróttakennslu í grunnskólum landsins 

 

 

 

Soffía Kristín Björnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni  til B.Ed prófs í Íþrótta- og heilsufræði 

Leiðsögukennari : Gunnhildur Hinriksdóttir 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Mai 2011 

 

 



2 
 

Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er hluti náms til B.Ed gráðu í Íþrótta- og heilsufræði í 

Háskóla Íslands. Þetta rannsóknarverkefni fjallar um Skólahreysti keppnina sem hefur 

verið haldin á hverju ári síðan árið 2005. Í verkefninu verður sagt frá offitu barna og 

unglinga og farið verður yfir þá hreyfingu og næringu sem er mikilvæg börnum og 

unglingum og aðra þætti sem skipta máli svo þau vaxi og dafni, bæði andlega og 

líkamlega. 

Ég vil þakka þeim íþróttakennurum sem sáu sér fært að aðstoða mig við þetta verkefni 

með að svara spurningalista og einnig vil ég þakka stofnendum Skólahreystis, þeim 

Andrési og Láru fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningum mínum þrátt fyrir mikið 

annríki. Leiðbeinandi minn, Gunnhildur Hinriksdóttir, fær einnig þakkir fyrir aðstoð. 

Systir mín, Ingibjörg Björnsdóttir, fær þakkir fyrir prófarkarlestur. 
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Útdráttur 

Rannsóknarefnið um Skólahreysti var unnið á vorönn 2011. Lagðar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar, fyrri spurningin var hvort Skólahreysti hafi breytt íþróttakennslu 

í grunnskólum landsins og sú seinni var hvort áhugi barna og unglinga á íþróttum hafi 

aukist síðan Skólahreysti hófst en stofnendur Skólahreysti hófu þessa keppni til að 

reyna að vinna gegn hreyfingarleysi ungmenna í landinu. Samdir voru tveir mismunandi 

spurningalistar, annar þeirra var sendur á íþróttakennara víðs vegar um landið en hinn 

var sendur á stofnendur Skólahreystis. Þegar spurningalistarnir frá íþróttakennurunum 

skiluðu sér til rannsakanda var hafist handa við að bera saman svör þeirra. 

Niðurstöðurnar voru þær að langflestir skólar landsins taka þátt í Skólahreysti og 

kennslan í flestum skólum breytist á einhvern hátt þegar fer að líða að keppninni. Allir 

íþróttakennararnir sem tóku þátt í könnuninni voru sammála um að þetta væri mjög flott 

keppni og voru almennt ánægðir með þær greinar sem væri keppt í.  
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1. Inngangur 

Aldrei hefur maðurinn vitað jafn mikið um mikilvægi hreyfingar og næringar en samt 

hafa öfgarnar örugglega aldrei verið jafn miklar og einmitt í dag. Við sjáum 

vaxtarræktarfólkið með próteindrykkina sína, foreldra með börnin sín á 

skyndibitastöðum og unglingana með snakkið og gosið. Svo sjáum við líka ungu 

stúlkurnar sem eru að reyna að borða sem minnst og vona að enginn taki eftir því þegar 

þær laumast inn á klósett til að losa sig við það litla sem þær borðuðu. 

 

Offita og hreyfingarleysi hjá börnum er að breytast í heimsfaraldur og rannsóknir hafa 

sýnt fram á tengingu offitu við ýmsa sjúkdóma, meðal annars hjartasjúkdóma, 

sykursýki, sjúkdómar í gallblöðru og svefnsjúkdómar (Guijing Wang & William H. 

Dietz, 2001; Must A & Strauss RS, 1999) og hjá börnum bætast við skaðleg áhrif á 

þroska og beinvöxt (Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2003). Þau börn sem eru of feit eru 

helmingi líklegri til að verða of feit þegar þau komast á fullorðins ár heldur en börn í 

kjörþyngd (Seema, 2010).  Það mynstur líkamlegrar hreyfingar sem þróast í barnæsku 

er grundvöllur fyrir því að líkamleg hreyfing fylgi upp unglingsárin og fram á 

fullorðinsár (Sigríður Þ. Eiðsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Sigfúsdóttir, & Allegrante, 

2008). Hlutverk íþróttafræðinga, innan grunn- og framhaldsskólanna, er því mjög 

mikilvægt þar sem þeir geta miðlað sinni sérfræðiþekkingu og aukið áhuga nemenda á 

almennri hreyfingu og líkamsrækt. 

 

Skólahreysti er keppni sem sett var á fót árið 2005 til þess að stuðla að bættu heilsufari 

barna og unglinga með aukinni hreyfingu (Andrés og Lára, munnleg heimild, 30.mars 

2011) en brottfall úr skipulögðum íþróttum er mjög mikið í elstu bekkjum grunnskólans 

(Álfgeir L. Kristjánsson, 2009). 

 

Skólahreysti hefur vaxið og dafnað síðan fyrsta keppnin var haldin árið 2005 og sífellt 

fleiri skólar taka þátt. Í ár (2011) koma keppendurnir frá 122 skólum af 130 skólum 

landsins, en þeir átta skólar sem ekki eru með hafa einfaldlega ekki nógu marga 

nemendur í 9-10.bekk til að taka þátt. Þrautirnar, sem eru mjög fjölbreyttar og reyna mis 

mikið á, er hægt að æfa í hvaða íþróttahúsi sem er, á leikvöllum og jafnvel heima í stofu 

og því ættu allir að geta tekið þátt. Það er svo í höndum íþróttakennara hversu mikið 
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þeir vilja gera við undirbúning keppninnar, en hægt væri að nota þessa keppni til að 

fræða nemendur enn meira um mikilvægi hreyfingar og réttrar næringar.  

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var því að kanna hvaða áhrif Skólahreysti hefur haft á 

íþróttakennslu í grunnskólum landsins og hvort áhugi barna og unglinga á íþróttum hafi 

aukist síðan Skólahreysti hóf göngu. Tilgátan er sú að íþróttakennslan sé smám saman 

að breytast og að í mörgum skólum sé farið að bjóða upp á auka íþróttatíma til að 

undirbúa áhugasama og orkumikla nemendur fyrir þátttöku í Skólahreysti. Hins vegar er 

ekki jafn víst að áhugi barna og unglinga og þátttaka í skipulögðum íþróttum utan skóla 

hafi aukist á síðustu árum, þrátt fyrir aukinn áhuga og aukna þátttöku skóla í 

Skólahreysti. 
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2. Mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga 

2.1 Offita barna og unglinga 

Offita er stöðugt að aukast í heiminum og henni fylgja ýmsir sjúkdómar sem stytta 

lífslíkur. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) lýsti offitu árið 1997 sem 

alþjóðafaraldri. Einu sinni var litið á offitu og ofþyngd sem vandamál ríkari landa en nú 

er þessi faraldur að aukast í fátækari löndum og nú er svo komið að fleiri dauðsföll eru 

tengd offitu og ofþyngd heldur en vannæring (World Health Organization, 2011).  

 

Árið 2000 var léleg næring og hreyfingarskortur í öðru sæti á lista yfir helstu 

dánarorsakir í Bandaríkjunum en tóbaksnotkun var í fyrsta sæti. Ekki munar miklu á 

þessum tveim sætum og má því búast við að léleg næring og hreyfingarskortur komist 

fljótlega í fyrsta sæti (A.H. Mokdad, J.S. Marks, Stroup, & Gerberding, 2004). 

Samkvæmt amerískri rannsókn frá árinu 2005 kemur fram að ef ekkert er að gert eru 

lífslíkur kynslóðarinnar sem nú vex úr grasi styttri en þeirrar sem ól hana (Olshansky et 

al., 2005). Á heimsmælikvarða mælast offita og ofþyngd í fimmta sæti á lista yfir 

dauðsföll. Árið 2008 voru 1,5 miljarður fullorðinna í heiminum of þungir og meira en 

einn af hverjum tíu af fullorðnum einstaklingum í heiminum eru of feitir. Árið 2010 

voru um það bil 43 miljónir barna undir fimm ára aldri of þung (World Health 

Organization, 2011). 

 

En hvað er offita og hvað er ofþyngd? Samkvæmt skilgreiningu WHO er offita og 

ofþyngd óeðlileg fitusöfnun sem getur haft áhrif á heilsu. Með því að reikna út 

líkamsþyngdarstuðul (BMI) er hægt að fá nokkuð góðar vísbendingar um líkamsástand 

einstaklinga, en líkamsþyngdarstuðullinn er reiknaður með því að deila þyngd (kg) í 

hæð í öðru veldi (m
2
). Ef einstaklingur mælist með líkamsþyngdarstuðulinn 25 eða 

hærri flokkast hann sem of þungur en ef hann mælist með 30 eða meira flokkast hann 

sem of feitur (World Health Organization, 2011). Aðal ástæða þess að offita og ofþyngd 

hafa aukist eins og raun ber vitni seinustu áratugi er að það er misræmi milli þeirrar 

orku sem við innbyrðum og þeirrar orku sem við brennum með hreyfingu. Sífellt eykst 

framboð fæðu sem hefur hátt hlutfall hitaeininga en lítið af nauðsynlegum 

næringarefnum, svo sem vítamínum og steinefnum. Einnig hefur lífsstíll fólks breyst 

þannig að meira er um kyrrsetu, fólk situr við vinnu sína, situr við nám sitt, sest uppí bíl 
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og keyrir milli staða og tekur lyftuna milli hæða í stað þess að standa upp og hreyfa sig 

(World Health Organization, 2011). 

Brynhildur Briem kannaði heilsufar barna á árunum 1938-1998 og þar kom í ljós að 

hlutfall of feitra og of þungra 9 ára skólabarna hefur aukist gífurlega, eða úr 0,2% í 

19%. Því er ljóst að offita og ofþyngd íslenskra barna hefur aukist á hverju ári 

(Brynhildur Briem, 1999). Til þess að snúa þessari þróun við er nauðsynlegt að auka 

mikilvægi hreyfingar og heilsuræktar og hjálpa börnum að finna hreyfingu sem þeim 

finnst skemmtileg og spennandi. Það þarf að efla starf íþróttahreyfingarinnar, það þarf 

að gera íþróttastarfið fjölbreyttara þannig að það uppfylli þarfir fleiri, en þannig má 

draga úr brottfalli barna og unglinga úr íþróttum (Erlingur Jóhannsson, 2008). 

2.2 Hreyfing 

„Sér hver sem lifir kyrrsetulífi og jafnvel borðar bara mikið af góðum mat, án þess að 

hreyfa sig nóg eða stunda æfingar, mun alla tíð finna fyrir sársauka og vanlíðan og 

kraftar hans og þrek munu þverra fljótt“ (Sigurður Magnússon & Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1998). Þessa setningu má finna í grein frá sextándu öld, sem sýnir fram á 

það að maðurinn hefur lengi verið meðvitaður um mikilvægi hreyfingar og næringar. 

Hreyfing er yfirleitt skilgreind sem hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem eykur 

orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Hugtakið hreyfing nær því nánast yfir allar 

athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum eða öðrum hætti, til dæmis að ganga, 

hlaupa, hjóla, stunda heimilisstörf, ýmis konar leiki eða íþróttir ("Ráðleggingar um 

hreyfingu," 2008). Samkvæmt skilgreiningu WHO skiptist heilsa í þrjá þætti, 

líkamlegan, andlegan og félagslegan. Þessir þrír þættir spila saman og hafa áhrif hvor á 

annan og þar af leiðandi á heilsu okkar. Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing styrkir þessa 

þætti og er því góð leið til að bæta heilsu (Gígja Gunnarsdóttir & Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2005). 

 

Til að börn vaxi eðlilega og nái góðum hreyfiþroska, fimleika og styrk er nauðsynlegt 

að þau hreyfi sig reglulega og almennt er ráðlagt að börn og unglingar undir 18 ára aldri 

hreyfi sig í eina klukkustund á dag (Gígja Gunnarsdóttir & Guðrún Guðmundsdóttir, 

2005; "Ráðleggingar um hreyfingu," 2008). Hreyfingin ætti að vera sem fjölbreyttust og 

vera stunduð bæði á miðlungs erfiðri og erfiðri ákefð. Miðlungserfið hreyfing er 
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hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld og erfið 

hreyfing er hreyfing sem krefst meira en sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld.  

Með því að stunda fjölbreytta hreyfingu í að minnsta kosti eina klukkustund á hverjum 

degi getur afkastageta lungna, hjarta og æðakerfis aukist, viðbragð og samhæfing verða 

betri og liðleiki og vöðvastyrkur eykst. Einnig hefur kröftug hreyfing, sem reynir á bein 

líkamans, góð áhrif á beinvöxt og beinþéttni (Lýðheilsustöð, e.d.) 

 

Miklu máli skiptir að foreldrar sjái til þess að börn fullnægi hreyfiþörf sinni. Þeir geta 

hvatt börnin til útiveru og leikja og takmarkað tímann þar sem börn sitja kyrr við 

tölvuleikjaspil eða sjónvarpsáhorf. Ekki má gleyma að taka tillit til áhugasviðs og 

getustigs ungmennana, en allir ættu að geta fundið hreyfingu við sitt hæfi (Gígja 

Gunnarsdóttir & Guðrún Guðmundsdóttir, 2005). Íþróttakennarar og íþróttafræðingar 

spila einnig stórt hlutverk í að gera hreyfingu barna og unglinga að lífsstíl en í 

Aðalnámsskrá grunnskólanna stendur : „Jákvæð upplifun íþróttakennslu í skólum getur 

lagt grunninn að heilsusamlegum lífsstíl hvers nemanda. Með jákvæðri upplifun af 

íþróttum, þar sem gleði og ánægja ríkir, eykst einnig vinnugleði og vellíðan sem hefur 

áhrif á allt skólastarfið. Þá getur góð og markviss kennsla einnig styrkt stoðkerfi 

líkamans og bætt líkamsreisn. Markvisst íþrótta- og hreyfinám hefur ekki aðeins góð 

áhrif á líkamlega heilsu hvers nemanda, heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega 

og félagslega líðan. Eitt það mikilvægasta, sem hver skóli getur veitt nemendum sínum, 

er að styrkja sjálfsmynd hans og vellíðan. Slíkt er hægt að gera með markvissum 

æfingum og leikjum þar sem þroskaþættir eru hafðir að leiðarljósi. Það er ekki einungis 

hagur hvers nemanda að fá markvissa kennslu í íþróttum heldur getur það einnig ráðið 

miklu um heilbrigði þjóðarinnar. Alhliða hreyfing og leikir, sem höfða til beggja kynja 

og allra aldurshópa, eru þættir sem góð íþróttakennsla byggist á. Einnig er mikilvægt að 

jákvætt andrúmsloft og öryggi nemenda sé haft að leiðarljósi við skipulag kennslunnar.“ 

("Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir – líkams- og heilsurækt. ," 2007). Því er mikilvægt 

að íþróttakennarar sinni vinnu sinni af heilum hug og kynni sem flestar íþróttagreinar 

fyrir nemendum sínum á jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Einnig er mikilvægt fræða 

ungmennin um heilbrigt líferni, bæði hreyfingu og næringu. 

Í Læknablaðinu frá árinu 2011 er birt rannsókn þeirra Kristjáns Þórs Magnússonar, 

Sigurbjörns Árna Arngrímssonar, Þórarins Sveinssonar og Erlings Jóhannssonar. 

Rannsókn þeirra gekk út á það að kanna hvort íslensk ungmenni, 9 ára og 15 ára, hreyfi 
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sig nægilega mikið, miðað við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar, um meðalerfiða og erfiða 

hreyfingu. Einnig var kannað hvort þættir eins og búseta, aldur, kyn og holdafar 

tengdust meðalerfiðri og erfiðri hreyfingu. 18 skólar tóku þátt í rannsókninni og voru 

þeir valdir af handahófi af höfuðborgarsvæðinu, þéttbýliskjörnum á norður- og 

austurlandi og dreifbýli á norðausturlandi. Hreyfing barnanna var mæld með 

hreyfimælum sem voru festir með teygju við hægri mjöðm og báru þau mælana í sex 

daga. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að lágt hlutfall 9 og 15 ára barna 

nær að hreyfa sig í samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar og strákar hreyfðu sig 

að jafnaði meira en stelpur. Yngri strákarnir hreyfðu sig meira en þeir eldri, ef litið er til 

hreyfingar út frá slögum/mínútu, en ekki mældist tölfræðilega marktækur munur á 

meðalerfiðri og erfiðri hreyfingu þeirra. Í samanburði stelpna var svipuð niðurstaða. 

Niðurstöðurnar sýndu líka að þau börn sem voru með meiri fitu undir húð hreyfðu sig 

minna af meðalerfiðri og erfiðri ákefð og má því ætla að þau fái ekki nægilega 

hreyfingu á dag til að fyrirbyggja ofþyngd. Í rannsókninni kom einnig í ljós að börn á 

höfðuðborgarsvæðinu hreyfðu sig meira af meðalerfiðri ákefð heldur en börn í bæjum 

og í dreifbýli. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íhlutunar sé þörf til þess að 

auka hreyfingu barna á grunnskólaaldri (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson, & Erlingur Jóhannsson, 2011). 

2.3 Forvarnir 

Það er fjölmargt sem bendir til þess að íþróttir og tómstundastarf hjálpi börnum og 

unglingum að finna fótfestu í lífinu og séu því mikilvægur forvarnarþáttur. Íþróttir og 

annað tómstundastarf getur hjálpað börnum og unglingum að finna hvar styrkleikar og 

veikleikar þeirra liggja, þeim finnst þau hafi frekar stjórn á lífi sínu og því sem lífið 

hefur upp á að bjóða og eiga þá oft auðveldara með að takast á við þær tilfinningar sem 

fylgja líkamlegum og andlegum þroska á táningsárunum. Því má jafnvel halda því fram 

að börn og unglingar sem stunda íþróttir eða aðrar tómstundir reglulega líði betur og 

hafi mögulega meiri sjálfsvirðingu en þeir sem ekki stunda íþróttir eða aðrar tómstundir 

reglulega. Einnig læra börn og unglingar sem stunda íþróttir og aðrar tómstundir að 

móta betri félagsleg tengsl og skilning (Jodi B. Dworkin, Reed Larson, & David 

Hansen, 2003) 
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Í íslenskri rannsókn var kannað hvort tengsl finndust á milli þyngdar grunnskólabarna 

og árangurs þeirra í námi. Rannsóknin náði til barna í 4., 7. og 10.bekk á starfssvæði 

Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri, en nemendur í þessum bekkjum voru valdir því 

þeir þreyta samræmd próf. Gögnum var safnað til að mæla líkamsþyngdarstuðul, mæla 

námsárangur úr samræmdum prófum úr íslensku og stærðfræði og líðan með stöðluðum 

spurningalista, en hann var eingöngu lagður fyrir 7. og 10.bekk. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að ofþyngd og offita tengdist slökum námsárangri og slakri 

líðan nemenda í 10.bekk, en ekki var hægt að sýna fram á þessi tengsl í 7.bekk. Í 4.bekk 

sýndu þyngri nemendur betri námsárangur en þau léttari en sá munur var samt ekki 

marktækur. Miðað við þessar niðurstöður má ætla að þyngd hafi meiri áhrif á líðan eldri 

unglinga en þeirra sem yngri eru. Eftir því sem börnin verða eldri fer að myndast 

samband milli þess að vera of þung og að ganga verr í námi. Því má gera ráð fyrir að 

hin auknu félagslegu áhrif sem unglingar verða fyrir þegar þau eldast skipti miklu máli. 

Því er þýðingarmikið að hjálpa börnum og unglingum sem fyrst að vinna gegn ofþyngd 

og reynslan hefur sýnt að því lengur sem vandamálið er til staðar því erfiðara verður það 

viðfangs (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon, & Rósa 

Eggertsdóttir, 2003). 

 

Jákvæð reynsla af hreyfingu á unga aldri eykur líkurnar á því að fólk temji sér reglulega 

hreyfingu á fullorðinsárunum. Regluleg, dagleg hreyfing er nauðsynleg fyrir eðlilegan 

vöxt, þroska og andlega vellíðan barna og unglinga. Regluleg hreyfing er leikur sem 

skapar tækifæri til að þjálfa hreyfifærni og bæta líkamshreysti en ekki síst að eignast 

vini og auka félagsfærni. Góð hreyfifærni veitir börnum aukið sjálfstraust og tækifæri til 

að stunda fjölbreytta hreyfingu þegar þau eldast. Skertur hreyfiþroski gerir börnum 

erfiðara fyrir að taka þátt í hópíþróttum og leikjum og getur því dregið úr löngun þeirra 

til að hreyfa sig. Því fyrr sem gripið er inn í og tekið á frávikum í hreyfiþroska því meiri 

eru líkurnar á því að barnið bæti hreyfifærni sína og kynnist hreyfingu á jákævðan hátt í 

góðum félagsskap ("Ráðleggingar um hreyfingu," 2008). 

 

Í rannsókn frá árinu 1991 voru rannsakendur með 118 börn á aldrinum 5-14 ára og 

rannsakað var hvort hreyfing í barndómi tengdist beinþéttni í framhandlegg, hrygg og 

lærlegg. Í byrjun rannsóknarinnar fengu börnin og mæður þeirra spurningalista varðandi 

líkamlega hreyfingu barnsins og þar á eftir var beinmassinn mældur á þessum þremur 

stöðum með stöðluðum aðferðum. Niðurstöðurnar voru þær að hreyfing hefði góð áhrif 
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á þéttleika beinanna, og þá sérstaklega íþróttir eins og körfubolti, handbolti, fótbolti og 

hlaup, þar sem mikið er um hlaup og stökk. Íþróttir eins og sund og hjólreiðar komu 

ekki eins vel út úr þessari rannsókn og hinar íþróttirnar varðandi beinþéttni (Slemenda, 

Miller, Hui, Reister, & C. Conrad Johnston, 1991). 

 

Í tímaritinu Journal of the American academy of Pediatrics má finna grein sem fjallar 

um rannsókn sem var gerð til að kanna samband hreyfifærni og líkamlegrar hreyfingar. 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru 65, bæði strákar og stelpur, og voru á 

aldrinum 8-10 ára. Niðurstöðurnar voru þær að greinileg jákvæð tenging var milli 

hreyfingar og hreyfifærni barnana. Þau börn sem höfðu hvað besta hreyfifærni voru þau 

börn sem fengu mesta líkamlega hreyfingu. Þau börn sem höfðu hærri 

líkamsþyngdarstuðul voru þau sem fengu litla líkamlega hreyfingu, lífsstíll þeirra 

einkenndist af kyrrsetu og hreyfifærni þeirra var lélegri samanborið við þau börn sem 

höfðu lægri líkamsþyngdarstuðul (Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones, & Kondilis, 2006). 

 

Árið 2000 var byrt kanadísk rannsókn þar sem kannað var samhengið milli líkamlegrar 

hreyfingar, líkamsþyngdarstuðuls, sjálfstrausts og námsárangurs hjá 6.923 tólf ára 

börnum. Niðurstöðurnar sýndu neikvæð tengsl milli líkamlegrar hreyfingar og 

líkamsþyngdarstuðuls og jákvæð tengsl milli líkamlegrar hreyfingar og sjálfstrausts. 

Rannsóknin sýndi fram á að bæði strákar og stelpur sem voru líkamlega virk höfðu 

meira sjálfstraust. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var ekki hægt að sjá 

marktækt samhengi milli líkamlegrar hreyfingar og námsárangurs, en rannsakendurnir 

vildu meina að líkamleg hreyfing hefði óbeint áhrif á námsárangur sumra barna með 

bættu heilsufari og auknu sjálfstrausti (Trembley, Inman, & Willms, 2000). Íslensk 

rannsókn frá árinu 2006 sýnir greinilegt samband milli líkamlegrar hreyfingar, 

heilsusamlegs mataræðis og góðs námsárangurs (Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir L. 

Kristjánsson, & Allegrante, 2006). Það má því sjá að miklu skiptir að venja börn strax 

við að hreyfa sig reglulega því að hreyfing hefur áhrif á marga mismunandi þætti sem 

stuðla að heilsusamlegu líferni. 

2.4 Skólahreysti 

Skólahreysti  er liðakeppni milli grunnskóla á Íslandi. Í hverju liði eru tveir strákar og 

tvær stelpur úr 9. og 10.bekk sem skipta með sér eftirfarandi greinum. Annar strákurinn 



13 
 

keppir í upphýfingum og dýfum og önnur stelpan keppir í armbeygjum og hreystigreip. 

Hin tvö  hlaupa í gegnum hraðabraut þar sem þarf meðal annars að klifra 5m háan turn, 

lyfta steini uppá 80 sm háan kassa og klifra upp kaðal, og gildir samanlagður tími þeirra 

til stiga. Í hverri grein keppa tveir skólar í einu, nema í hreystigreipinni en þar taka 

fimm til átta skólar þátt í einu. Tuttugu stig eru gefin fyrir fyrsta sæti í upphýfingum, 

dýfum, armbeygjum og í hreystigreip, annað sæti fær svo 19 stig, þriðja sæti 18 stig og 

svo framvegis. Fjörtíu stig eru gefin fyrir fyrsta sæti í hraðaþrautinni, annað sæti fær 38 

stig, þriðja sæti fær 36 stig og svo framvegis ("Skólahreysti - Bakgrunnur,"). 

 

Fyrsta Skólahreystikeppnin var haldin vorið 2005 og tóku þá þátt sex skólar úr 

Mosfellsbæ, Garðabæ og Kópavogi. Allir sem komu að keppninni það ár, nemendur, 

íþróttakennarar og skólastjórnendur voru mjög jákvæðir í garð keppninnar og ákváðu 

því stofnendur keppninnar, þau Andrés Guðmundsson og Lára Berglind Helgadóttir að 

halda þessari vinnu áfram og hefur keppnin vaxið og dafnað síðan. Árið 2006 var öllum 

skólum á höfuðborgarsvæðinu boðið að taka þátt og mættu 42 af 44 skólum til leiks. 

Árið 2007 fór keppnin svo fram á landsvísu og tóku þá 96 skólar þátt. Keppnin hefur 

svo stækkað á hverju ári og árið 2011 taka 122 skólar þátt (Ruth Örnólfsdóttir, 2011). 

Vegna fjölda grunnskóla sem taka þátt í Skólahreysti eru haldnar 10 svæðisbundnar 

undankeppnir þar sem skólar frá sama landssvæði keppa sín á milli. Sigurvegari hverrar 

undankeppni keppir svo í úrslitakeppni ásamt tveimur skólum sem höfðu bestan árangur 

af þeim sem lentu í öðru sæti. Því eru 12 skólar sem keppa í úrslitum (Ásgeir 

Ingvarsson, 2010; "Skólahreysti - Bakgrunnur,"). 

Þó svo að Skólahreysti sé keppni, þá er markmiðið mun víðtækara eins og kemur fram í 

leiðarljósi stofnenda Skólahreystis: 

 

 „Skólahreysti er vettvangur pilta og stúlkna þar sem framtak einstalingsins og 

samheldni liðsheildar skilar árangri í heilbrigðri íþrótt byggðri á gildum almennrar 

íþróttakennslu.  

Skólahreysti snýst ekki um að sigra eða vera bestur. Skólahreysti snýst um að þroska 

andlegt og líkamlegt atgervi samhliða því að efla félagsleg samskipti kennara, nemenda 

og foreldra.  

Skólahreysti er hugsjón – þar sem þátttaka pilta og stúlkna í heilbrigðri íþróttakeppni 

verður hvatinn að afturhvarfi til útileikja og hreyfingar, samverustunda fjölskyldunnar, 

samheldni skólafélaga og mikilvægis íþróttakennslu.  
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Skólahreysti er uppskrift að heilbrigðum lífsstíl – þar sem allir geta tekist á við einfaldar 

og skemmtilegar þrautir, þar sem æfing og einurð skilar árangri og þar sem sigurinn 

felst í þeirri einföldu athöfn að taka þátt.  

Skólahreysti er farvegur til framtíðar – þar sem jákvæðni og heilbrigð upplifun mótar 

viðhorf ungmenna. Þar sem vinátta og tryggðarbönd vakna og þar sem minningar um 

sigur andans verður það veganesti sem eflir pilta og stúlkur á vegferð sinni.“  

("Skólahreysti - Leiðarljós,"). 

 

 

Mynd 1. Keppendur í Skólahreysti 

 

„Skólahreysti er viðurkennd af og nýtur opinbers stuðnings menntamálaráðuneytis, 

heilbrigðisráðuneytis,  norrænu ráðherranefndarinnar, Íþrótta & Ólympíusambands 

Íslands og sveitarfélaga.“ ("Skólahreysti - Bakgrunnur,"). 
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3. Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Í rannsókn þessari var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og voru spurningalistar 

lagðir fyrir íþróttakennara til þess að kanna áhrif Skólahreysti á íþróttakennslu en einnig 

var lagður spurningalisti fyrir stofnendur Skólahreysti. Þýði rannsóknarinnar var 

grunnskólar á Íslandi og var úrtakið 20 grunnskólar valdir af handahófi víðsvegar um 

landið.  

 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir íþróttakennarana innihélt 14 opnar spurningar og 

við flestar þeirra voru einn til fjórir undirliðir þar sem kennarar voru beðnir um að skýra 

svar sitt nánar eða þeir beðnir að lýsa ákveðnum hlutum sem tengdust spurningunni. 

Uppbygging spurningalistans var þannig að hann skiptist í fimm kafla, grunnuplýsingar, 

undirbúningur fyrir keppnina, kennsluhættir, áhrif Skólahreysti og lokaálit (sjá 

fylgiskjal 2). Reynt var að hafa spurningarnar skýrar og hnitmiðaðar, en jafnframt reynt 

að ná fram sem mestum upplýsingum frá kennurum. Kennararnir fengu spurningalistann 

sendan með tölvupósti.  

Spurningalistinn sem lagður var fram fyrir stofnendur Skólahreysi innihélt 8 spurningar 

í einum til fjórum undirliðum. Markmiðið með spurningalistanum var að komast að því 

af hverju þau hafi ákveðið að stofna til þessarar keppni og hver framtíðarsýn þeirra sé 

(sjá fylgiskjal 3). 

 

Með spurningalista íþróttakennarana fylgdu stuttar leiðbeiningar þar sem svarendur 

voru beðnir um að lesa vel yfir hverja spurningu og undirliði og svara eftir bestu getu 

(sjá fylgiskjal 1).  

Einungis 11 skólar sáu sér fært að svara spurningalistanum. Þegar spurningalistarnir 

voru komnir í hús var hafist handa við að vinna úr svörum þeirra. Allir 

spurningalistarnir bárust með rafrænum hætti og voru svo prentaðir út. Einn flokkur 

spurningalistans var tekinn fyrir í einu og voru svör íþróttakennarana borin saman til 

þess að komast að svörum við rannsóknarspurningunum, hvaða áhrif hefur Skólahreysti 

haft á íþróttakennslu í grunnskólum landsins og hefur áhugi barna og unglinga á 

íþróttum aukist síðan Skólahreysti hóf göngu? Niðurstöður rannskóknarinnar má svo 

lesa í næsta kafla. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Viðtöl við íþróttakennara 

4.1 Viðtöl við íþróttakennara 

Skólahreysti spurningalistinn var sendur út 17. janúar 2011. Spurningalistinn var sendur 

á 20 grunnskóla víðsvegar um landið, bæði á litla skóla og stóra. Stefnt var að því að fá 

svör frá skólum úr öllum landshlutum en ekki tókst að fá svör frá skólum á Austurlandi. 

Þann 14. febrúar höfðu borist svör frá 10 skólum og þá var hafist handa við að lesa og 

vinna úr upplýsingunum sem komu frá skólunum. Tveimur vikum seinna barst síðan 

svar frá einum skóla til viðbótar og voru þau svör höfð með í úrvinnslunni, í allt voru 

því 11 skólar sem tóku þátt. Tveir skólar voru af höfuðborgarsvæðinu, tveir frá 

Vesturlandi, einn af Vestfjörðum, tveir frá Norðurlandi og fjórir af Suðurlandi. 

4.1.1 Grunnupplýsingar  

Tíu af þeim ellefu skólum sem svöruðu spurningalistanum taka þátt í Skólahreysti í ár. 

Eini skólinn sem ekki tekur þátt tók þátt fjögur árin á undan, en ástæðan fyrir því að 

skólinn tekur ekki þátt að þessu sinni er sú að þetta er frekar fámennur skóli og ekki 

fengust strákar til að keppa. Einn skólanna er að taka þátt í Skólahreysti í fyrsta skipti 

núna í ár. Ástæðan fyrir því að þessi skóli er að taka þátt í fyrsta skipti er að þetta er 

nýlegur skóli og þetta er fyrsti veturinn þar sem þau eru með nemendur í 9.bekk. Tveir 

skólanna hafa tekið þátt á hverju ári síðan 2006 (5 sinnum). Þrír kennaranna voru ekki 

vissir hversu oft skólinn hefði tekið þátt, en þeir voru afleysingakennarar sem hófu störf 

í haust.  

 

Átta skólar eiga Skólahreysti-æfingasettið sem samanstendur af tækjum fyrir 

armbeygjur, upphýfingar, dýfur og hreystigreip. Flestir þessara skóla eru duglegir að 

nota tækin, bæði við undirbúning fyrir keppnina og einnig í almennum íþróttatímum. 

Skólarnir nota einnig kaðla, dýnur, bekki og rimla í íþróttahúsinu við æfingar og 

íþróttakennari í einum skólanum sagði frá því að þeir nota líka gömul dekk við æfingar. 

Einn skólanna sagði líka frá því að þeir noti þunga medicin bolta við styrktaræfingar og 

net til að æfa klifur. Þrír skólanna eiga ekki æfingasettið og nota því áhöld í 

íþróttahúsinu til að æfa fyrir þessar greinar. Einn skólinn á sambærileg áhöld en þau eru 
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ekki mikið notuð. Hinir tveir skólar hafa áhuga á að eignast þessi tæki, en það strandar 

aðallega á peningamálum. 

 

4.1.2 Undirbúningur fyrir keppnina  

Af þessum ellefu skólum sem svöruðu spurningalistunum eru sjö sem bjóða upp á 

hreysti/íþróttaval og hefst undirbúningur fyrir keppnina strax að hausti eða í byrjun 

janúar. Hjá hinum fjórum skólunum þar sem ekki er boðið upp á hreystival er enginn 

sérstakur undirbúningur fyrir keppnina. Í einum af þessum fjórum skólum fór kennarinn 

sem séð hefur um undirbúninginn í leyfi út árið og er kennarinn sem tók við að reyna 

sitt besta með því að setja upp tímabrautir. Stærri skólarnir bjóða 9.og 10.bekk upp á 

hreystivalið en í einum af minni skólunum er boðið upp á hreystival í 5.-10.bekk. 

Íþróttakennarinn í þeim skóla sagði að ef skólinn væri stærri væri jafnvel hægt að bjóða 

5.-7.bekk upp á sér hreystival þar sem færi fram undirbúningur við þeirra hæfi, öðruvísi 

og léttari æfingar. Uppbyggingin á valinu gæti þá frekar snúið að almennri hreysti og 

styrktaræfingum óháð keppninni. Aðrir skólar voru sammála um það að ekki ætti að 

bjóða nemendum neðar en 8.bekk upp á hreystival.  

 

Allir íþróttakennararnir í þessum sjö skólum voru mjög ánægðir með að boðið væri 

uppá hreystival því þar væri nemendum gefinn kostur á að byggja upp þol og styrk sem 

nýttist þeim ekki eingöngu í keppninni og fá um leið handleiðslu frá fagmanneskju. 

Þegar boðið er uppá hreystival fá nemendur sem hafa mikinn áhuga á íþróttum og vilja 

erfiðari íþróttatíma æfingar við sitt hæfi. Hreystivals-tímarnir eru byggðir upp á 

mismunandi hátt en allir kennararnir töluðu um að farið væri yfir tækni í 

keppnisæfingunum og aðal áherslan væri á fjölbreyttar þol- og þrekæfingar. Einn 

kennarinn sagði frá því að annað slagið fái nemendur æfingaprógram með sér heim til 

að fara eftir. Þeir skólar sem ekki bjóða uppá hreystival eru annað hvort með það fáa 

nemendur að ekki hefur verið hægt að bjóða uppá hreystival eða þá að þeir nemendur 

sem hafa mestan áhuga eða mesta burði til að taka þátt í Skólahreysti eru að stunda 

stífar æfingar utan skóla og því hafa þeir nóg á sinni könnu.  

 

Stofnendur Skólahreysti eru búnir að byggja Skólahreysti brautir við fimm skóla. Þessar 

brautir eru mjög svipaðar brautinni sem keppt er í í Skólahreysti keppninni. Enginn af 

þeim skólum sem svör bárust frá höfðu nýtt sér skólahreystibrautirnar, enda ekki 
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hreystibraut við neinn af þessum skólum. Flestir íþróttakennararnir sögðu að þeir vildu 

hafa hreystibraut við sinn skóla, og helst ættu að vera hreystibrautir við hvern skóla. En 

til að æfa fyrir tímabrautina setja flestir upp mismunandi tímabrautir sem svipar til 

tímabrautarinnar í keppninni. Einn íþróttakennarinn talaði um það að leiktæki á 

skólalóðinni hentuðu ágætlega til að æfa fyrir hreystibrautina.  

 

Þegar kemur að því að velja keppendur halda flestir skólarnir keppni til að skera úr um 

það hverjir keppi fyrir hönd skólans. Í minni skólunum eru oft ekki margir nemendur 

sem koma til greina og jafnvel hefur þurft að ýta létt á nemendur til að ná fullskipuðu 

liði. Valið fer yfirleitt fram í janúar en hjá sumum skólum er ekki valið fyrr en nokkrum 

vikum fyrir Skólahreysti keppnina. Það er misjafnt eftir skólum úr hvaða íþróttagreinum 

nemendurnir koma sem keppa í Skólahreysti. Í einum af minni skólunum sagði kennari 

frá því að vegna fámennis á svæðinu væri bara boðið uppá eina íþróttaæfingu í viku 

(utan skóla) og á þeim æfingum er farið til skiptis í frjálsar íþróttir, fótbolta, handbolta 

og körfubolta. En auðvitað er framboðið mikið meira á stærri svæðum, til dæmis á 

höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Flestir kennararnir vildu samt meina að þeir 

nemendur sem æfðu fimleika hefðu forskot á nemendur úr öðrum íþróttagreinum í 

Skólahreystikeppninni. 

 

4.1.3 Kennsluhættir –  

Flestir íþróttakennararnir vildu meina að einhver breyting hafði orðið á kennslunni eftir 

að Skólahreysti byrjaði, samt ekki endilega vegna keppninnar. Í sumum skólum er 

boðið upp á hreystival en aðal breytingin virðist vera sú að það er lagt meira upp úr þol- 

og þrekæfingum og keppnin hjálpi til við að vekja áhuga barna á almennri líkamsrækt. Í 

einum skólanum er búið að bæta við hreystibrautum inn í kennsluna hjá öllum bekkjum, 

sem þeim finnst virka einstaklega vel því nemendum finnst þetta góð skemmtun og þá 

sérstaklega á miðstiginu og yngsta stiginu. Íþróttakennarinn þar finnur líka mun á því að 

núna eru þau að fá nemendur sem hafa meiri áhuga á keppninni. Einn kennari talaði um 

það að sér fyndist það jákvæð breyting að meira væri af þol- og styrktaræfingum og að 

áhuginn væri líka meiri þar sem nemendurnir hefðu að einhverju að stefna. Annar 

kennari nefndi líka að það þyrfti að passa það að einblína ekki of mikið á keppnina, 

þetta eru krakkar sem þurfa alhliða líkamsrækt en ekki sérhæfingu strax. 
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4.1.4 Áhrif Skólahreysti –  

Flestir kennararnir voru sammála um það að áhugi nemenda á íþróttum hafi ekki 

endilega aukist eftir að Skólahreysti hóf göngu, frekar að nemendur hafi áhuga á 

keppninni sjálfri og þeim greinum sem keppt er í þar. Til dæmis eru yngri strákarnir 

farnir að æfa sig í dýfum og upphýfingum og stelpurnar farnar að æfa sig í armbeygjum 

og hreystigreip. Þar sem settar eru upp hreystibrautir í íþróttatímum eru nemendur mjög 

áugasamir og allir mjög virkir. Einn kennari talaði um að nemendur séu áfram mög 

dugleg í tímum og metnaðarfull fyrir sinni íþrótt. Margir af strákunum séu farnir að fara 

í ræktina og æfa upphýfingar og dýfur. Flestir kennaranna komu líka inn á það að það sé 

mjög áhugahvetjandi að sýnt sé bæði frá undankeppnum og stóru keppninni í sjónvarpi 

og að þetta séu allt saman greinar sem allir eigi möguleika á að bæta sig í. 

 

4.1.5 Lokaálit – 

 Allir þeir kennarar sem svöruðu spurningalistanum voru sammála um að þessi keppni 

væri mjög gott framtak þar sem þetta næði til allra nemenda, bæði þeirra sem keppa og 

þeirra sem eru stuðningsmenn, allir mjög áhugasamir. Keppnin ýti undir áhuga nemenda 

á íþróttum og veki líka áhuga á heilsu og líkamsrækt. Þeir tala um að það sé 

skemmtilegt fyrirkomulag á keppninni og gaman fyrir krakkana að þessu sé sjónvarpað. 

Einn kennarinn talaði líka um það að þetta væri fín viðbót fyrir þá nemendur sem eru 

ekki mikið fyrir boltagreinar. Flestir kennararnir voru sammála um það að 

keppnisgreinarnar væru fjölbreyttar og skemmtilegar en það mætti jafnvel hafa fleiri 

greinar þannig að keppnin myndi höfða til breiðari hóps. Tveir kennarar voru sammála 

um að kannski væri einblínt of mikið á efri búk í greinunum og að upphýfingar og dýfur 

séu mjög erfiðar og að það væru nær eingöngu fimleikastrákar sem eiga einhverja 

möguleika á að ná einhverjum árangri í þessum greinum. Íþróttakennararnir voru 

sammála um að það væri passlegt að vera með fjögurra manna lið, en stærri skólarnir 

nefndu að það mætti fjölga greinunum og þá um leið keppendum frá hverjum skóla en 

minni skólarnir nefndu að stundum væri erfitt að ná tveim stelpum og tveim strákum úr 

9.-10.bekk til að keppa, og er því gott að hafa undantekningu á reglunum að í 

fámennum skólum mega 8.bekkingar vera með. Skólar á landsbyggðinni hafa líka 

áhyggjur af peningahliðinni þar sem það er mjög dýrt fyrir skólana að ferðast til 

Reykjavíkur ef þeir komist í úrslit. Þær hugmyndir komu upp að hafa sér keppni fyrir 

litla skóla og einnig að hafa sér keppni fyrir skóla á landsbyggðinni. Einn kennari vildi 
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svo koma því á framfæri að Skólahreysti keppnin væri flott keppni fyrir unglinga en það 

þyrfti að passa það að tengja Skólahreysti ekki við fitness og vaxtarræktarkeppnir. 

4.2 Viðtal við stofnendur Skólahreystis 

Í janúar 2011 var haft samband við stofnendur Skólahreystis, þau Andrés Guðmundsson 

og Láru Berglindi Helgadóttur. Þau höfðu mikinn áhuga á þessu verkefni og voru 

tilbúin að leyfa rannsakanda að taka viðtal við sig. Vegna tímaskorts og veikinda var 

svo ákveðið að Andrés og Lára fengu spurningalistann sendann með tölvupósti. Hér á 

eftir er samantekt á viðtalinu við þau. 

 

Frá árinu 1995 hafa Andrés og Lára haldið ýmis mót sem við komu kraftasporti á 

landinu. Á þessum tíma voru þau einnig búin að hanna fitnessbraut sem þau ferðuðust 

með um landið og settu upp í bæjarfélögum á bæjarhátíðum og alltaf fylltist brautin af 

krökkum og unglingum. Þá kviknaði  sú hugmynd hjá þeim að virkja alla þessa orku 

krakkanna. Í ljósi vitneskju þeirra um hreyfingarleysi barna og unglinga þá leitaði hugur 

þeirra fljótt til skólanna því þar næðu þau til sem flestra á sama tíma og gætu fengið 

aðstoð íþróttakennaranna og sérþekkingu þeirra. Þeim fannst vanta íþróttakeppnir á 

milli skóla, þær skipta miklu máli félagslega fyrir unglinga og því fannst þeim þetta 

frábær grundvöllur hvað það varðaði. Það væru til ýmsar keppnir milli grunnskóla en 

vantaði alveg íþróttakeppnir. Því fengu þau Menntamálaráðuneytið, Ólympíusambandið 

og MS með sér í lið en án þeirra hefði þessi keppni aldrei orðið að veruleika, og 

auðvitað er sjónvarpið lykilþáttur í vinsældum keppninnar. Markmiðið með keppninni 

er að stuðla að bættu heilsufari unglinga og barna með aukinni hreyfingu. Þau leggja 

sérstaklega áherslu á 9.og 10.bekk þar sem mesta brottfallið er úr skipulögðum íþróttum 

meðal grunnskólabarna. Í byrjun var það mikilvægt verkefni að ná til unglinganna og 

viðhalda áhuga þeirra en þau töldu að þetta væri líklega erfiðasti aldurshópurinn að ná 

til.  

 

Greinarnar sem keppt er í eru allt greinar þar sem unglingarnir eru að vinna með sinn 

eigin líkama. Andrés og Lára voru búin að búa til og þróa þessar greinar í 

fullorðinsfitnessinu þar sem þær komu mjög vel út, en auðvitað þurfti að aðlaga 

greinarnar sérstaklega að unglingunum og eru þetta allt styrktargreinar sem 

íþróttakennarar hafa notað í áratugi. Andrési og Láru finnst mikilvægt að hafa jafna 
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kynjaskiptingu í liðinu þó svo að greinarnar séu ekki þær sömu hjá hvoru kyni. 

Upphýfingar og dýfur eru auðveldari fyrir stráka og í tímaþrautinni er örlítill munur á 

þrautunum sem strákar og stelpur fara í gegnum, sekkirnir og steinarnir eru þyngri, 

kaðallinn er lengri og strákarnir þurfa líka að fara yfir rörið sem stelpurnar sleppa við. 

Ástæðan fyrir þessum mun er einfaldlega sú að ekki er hægt að horfa fram hjá því að 

strákar eru með meiri vöðvamassa en stúlkur og eru því sterkari og er því eðlilegt að 

aðlaga þetta að kynjamuninum. Þau hafa ekki hugsað sér að breyta greinum keppninar, 

þetta er gott módel sem er búið að sanna sig, enda myndu öll Íslandsmet falla ef þau 

færu að breyta þrautunum. 

 

Andrés og Lára hafa ekki hugsað sér að halda Skólahreysti keppni fyrir yngri krakka því 

brottfall krakka úr íþróttum er mest á aldrinum 15-16 ára og vilja þau því leggja 

áhersluna á þann aldursflokk. En það er auðvitað undir íþróttakennurunum komið 

hversu viljugir þeir eru að leyfa yngri krökkum að æfa Skólahreysti greinarnar í 

íþróttatímum. Yngri krakkarnir verða þá ennþá spenntari og æfa sig meira þar sem 

unglingarnir  eru þeirra fyrirmyndir og þau yngri ætla að gera eins og þeir þegar þau 

verða eldri. Ef yngri krakkarnir færu að taka þátt myndu unglingarnir vera fljótir að 

kasta þessu af borðinu, þetta væri ekki „kúl“ ef litlu krakkarnir væru að þessu líka. Í 

haust var 8.bekkur tekinn út úr keppninni (nema fyrir minnstu skólana) og finnst þeim 

það hafa haft mjög góð áhrif, það sé minna mál að fá 10.bekkinn inn í keppnina. 

 

Andrés og Lára hafa hins vegar mikinn áhuga á því að hefja Skólahreysti keppni milli 

framhaldsskólanna en það eina sem það strandar á er fjármagn. Það er búið að halda 

eina svoleiðis keppni í samstarfi við Menntamálaráðuneytið og þar kepptu 10 skólar og 

um helmingur keppenda voru gamlir Skólahreystikeppendur. Framhaldshreysti, eins og 

þau kusu að kalla keppnina, væri þá að gefa Skólahreysti framhaldslíf en 

Skólahreystikeppendur vilja virkilega halda þessu áfram. Þau hafa haft góða upplifun af 

Skólahreysti og vilja meiri áskorun. Fyrstu ár unglinganna í framhaldsskólunum eru 

mjög erfið ár, það er ekki síður brottfall þar, bæði úr íþróttum og úr skóla. Á þessum 

aldri eru miklar þreyfingar hjá unga fólkinu í áfengis- og vímuefnaneyslu og þar kæmi 

þessi keppni sterk inn í baráttuna við vímuefnaneyslu og aukna hreyfingu, eða að 

viðhalda hreyfingu.  
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Andrés og Lára eru núna farin að framleiða og selja æfingatæki fyrir Skólahreysti en 

þau fóru út í það vegna eftirspurnar. Íþróttakennara vantaði tæki til að undirbúa 

krakkana og til að hefja Skólahreystival í íþróttatímum og nú er svo komið að 

helmingur skóla á landinu er komin með skólahreystival. Einnig eru þau búin að reisa 

hreystivelli við fimm grunnskóla. Þau hafa ekkert verið að auglýsa þessa velli þar sem 

þeir hafa verið í þróun en núna eru þeir fullþróaðir og stefna þau á að fara að auglýsa þá 

og vonandi að byggja fleiri. Ástæðan fyrir því að vellirnir eru komnir við þessa ákveðnu 

skóla er sú að viðkomandi bæjarfélög báðu þau um vellina. Þá geta stórir sem smáir æft 

sig á völlunum, það er örvandi að horfa á Skólahreysti í sjónvarpinu og geta svo hlaupið 

út á völl og reynt sig. Þau hafa ekki fylgst náið með nýtingu vallanna en þegar þau 

forvitnast um nýtinguna kemur í ljós að íþróttakennarar eru að nota vellina, krakkarnir 

leika sér þar í fímínútum og eftir skóla og um helgar. Svo hafa þau frétt af því að 

fullorðna fólkið sé að laumast í vellina í skjóli nætur til að æfa sig. 

 

Þeim skólum sem taka þátt í Skólahreysti er alltaf að fjölga og nú er svo komið að þeir 

skólar sem ekki eru að taka þátt eru í flestum tilfellum fámennir skólar sem ekki hafa 

nógu marga nemendur til að taka þátt. Andrés og Lára hafa orðið vör við það að 

árgangar innan skólanna eru mismunandi, stundum koma upp árgangar sem vilja bara 

alls ekki koma til keppni og eru ekki í neinum skipulögðum íþróttum utan skóla og þá er 

mjög erfitt fyrir íþróttakennara að breyta því. Kostnaður skóla vegna keppninnar er fyrst 

og fremst rútukostnaður sem er auðvitað misjafn eftir því hve langt skólarnir eru að 

koma að eða hversu góð sambönd skólinn hefur við rútuþjónustu. Það er ekki hægt að 

segja að þetta sé dýrt fyrir skólana, þeir þurfa ekki að borga nein keppnisgjöld og það er 

enginn aðgangseyrir, keppendur fá boli og medalíur gefins og svo fá þrjú efstu liðin í 

úrslitum vegleg peningaverðlaun sem renna til nemendafélaga skólanna og fleiri flott 

verðlaun eins og reiðhjól. 

 

Andrés og Lára upplifa alltaf eitthvað nýtt á hverju ári, þetta er búin að vera ótrúleg 

þróun með krökkunum og alltaf þurfa þau að vera á verði að krökkunum finnist þetta í 

lagi hjá þeim og Skólahreysti sé „kúl“.„Upplifunin í ár (2011) er sú besta hingað til“ 

segja Andrés og Lára. Þau finna að stressið í krökkunum er að minnka. Það er að koma 

upp kynslóð sem hefur alist upp með Skólahreysti og þeim finnst ekkert að því að koma 

og keppa. Þau eru ekki eins óörugg eða halda að þetta sé eitthvað sem er glatað að gera 

og þá sérstaklega ef árangur er ekki mjög góður.  Félagslegi þátturinn er alltaf svo 
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sterkur hjá þessum aldri en keppandi sem finnst hann bregðast sínu liði er oft hræddur 

við viðbrögðin og að vera jafnvel útskúfaður. Nú eru krakkarnir öruggari, farin að keppa 

meira við sjálfa sig, horfa meira á meðaltöl en ekki bara á Íslandsmet og metakrakka.  

Metakrakkar og afreksmenn í íþróttum verða alltaf til og það breytist aldrei. Það er 

gaman að fá ný Íslandsmet, það kryddar þetta og er frábært ef einhver hefur sett sér slíkt 

markmið og náð því. En veruleikinn hjá fjöldanum er þó annar. Hjá þeim hugsa þau 

meira um að keppa við sjálfan sig og horfa á þann árangur sem verður á þeirra 

æfingatímabili.  Íþróttakennarar hafa verið mjög duglegir að koma þessu inn hjá 

krökkunum að bera sig saman við sig sjálf en Andrés og Lára hafa lagt gríðarlega 

áherslu á það  frá upphafi og einnig að horfa alltaf mest á meðaltöl.  

 

Skólahreysti eykur líka samkennd meðal krakkanna og sem dæmi nefna Andrés og Lára 

lið Hveragerðis sem lenti í næst síðasta sæti í hraðaþraut í fyrra en tóku sig til og 

sigruðu greinina í sínum riðli í ár. Einnig tala þau um krakkana frá Egilsstöðum, en þar 

langaði unglingana í Reykjavíkurferð og voru dugleg að hvetja liðið og æfa það, reka á 

eftir þeim á æfingum frá áramótum. Svo mættu þau með flott stuðningsmannalið á 

mótið sem studdi keppnislið sitt fram á síðustu mínútu og gott betur. Að lokum segjast 

Andrés og Lára eiga margar álíka sögur og einnig um krakka sem hafa staðið sig 

varðandi reykingar og drykkju til þess að fá að vera í liðinu. 
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5. Umræða 

Rannsókn þessi var gerð til þess að svara tveimur spurningum, , hvort Skólahreysti hafi 

breytt íþróttakennslu í grunnskólum landsins og hvort áhugi barna og unglinga á 

íþróttum hafi aukist eftir að Skólahreysti hóf göngu.  

 

Eftir að hafa farið yfir svör þeirra íþróttakennara sem tóku þátt í rannsókninni er 

niðurstaðan sú að íþróttakennsla hefur breyst að einhverju leyti í mörgum skólum síðan 

Skólahreysti byrjaði árið 2005. Fleiri og fleiri grunnskólar eru farnir að bjóða uppá 

Hreystival þar sem nemendur í 9.-10.bekk geta valið áfanga þar sem unnið er markvisst 

með þol og styrk fyrir Skólahreystikeppnina. Með því að velja þennan áfanga fá 

nemendurnir einn til tvo íþróttatíma aukalega á viku, sem getur ekki annað en talist 

mjög jákvætt þegar alls staðar er verið að skera niður og börnin í samfélagi okkar að 

fitna (Brynhildur Briem, 1999). Rannsakandi hafði reynar búist við meiri breytingu á 

íþróttakennslunni t.d. þar sem eru Skólahreystivellir, en því miður höfðu þeir skólar sem 

svör bárust frá ekki prufað vellina. 

  

Samkvæmt svörum íþróttakennaranna við spurningalistanum virðist áhugi barna og 

unglinga á íþróttum ekki hafa aukist eftir að Skólahreysti hóf göngu. Þó er augljóst að 

áhugi á Skólahreysti hefur aukist með hverju árinu, nemendur fjölmenna á keppnirnar 

og áhorfið í sjónvarpinu eykst stöðugt. Íþróttakennarar taka eftir því að yngri nemendur 

eru spenntir fyrir keppninni og eru þegar byrjaðir að spreyta sig á greinunum en 

kennararnir hafa ekki fundið fyrir því að fleiri nemendur séu farnir að taka þátt í 

skipulögðu íþróttastarfi utan skóla. En keppnin vekur greinilega áhuga barnanna en það 

er einmitt nauðsynlegt að örva áhuga barnanna á íþróttum, hreyfingu og heilbrigðum 

lifnaðarháttum ef við viljum snúa þessari offituþróun við (Erlingur Jóhannsson, 2008). 

 

Metnaður skólanna er greinilega mismikill fyrir keppninni sem sést á því að í sumum 

skólum eru það íþróttakennararnir sem velja keppendur fyrir sinn skóla og svo eru þeir 

þjálfaðir fyrir keppnina á meðan í öðrum skólum fá þeir sem hafa áhuga að æfa þangað 

til fer að líða að keppninni og þá eru keppt um það hverjir keppa fyrir hönd skólans. 

Auðvitað ætti það að vera markmið hvers íþróttakennara að fá sem flesta nemendur til 

að vera virkir og eru verkefni eins og Skólahreysti tilvalin til að virkja fleiri unglinga, 

ekki einungis þá sem eru þegar að stunda einhverjar íþróttir utan skóla heldur líka þá 
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sem ekkert æfa. Þeir unglingar sem eru að æfa fyrir Skólahreysti og hafa kannski ekki 

verið virkir í íþróttastarfi ættu ekki að hræðast metin sem hafa verið sett heldur ættu þau 

að keppa við sinn eigin árangur og þá er mikilvægt að íþróttakennarar hvetji alla áfram 

til að bæta sitt eigið met (Andrés og Lára, munnleg heimild).   

 

Allir þeir íþróttakennarar sem haft var samband við vegna þessa lokaverkefnis voru 

sammála um að Skólahreysti væri flott keppni fyrir unglinga á þessum aldri og flestir 

vildu engu breyta. Þetta er góð uppskrift að keppni sem virkar vel. Flestir skólar eiga 

núna Skólahreysti æfingasettið sem auðveldar æfingar fyrir keppnina og þá geta einnig 

yngri nemendur fengið að æfa sig þannig að áhuginn vaknar snemma hjá krökkunum og 

þau verða spennt fyrir því að komast í 9.bekk og geta keppt í Skólahreysti fyrir hönd 

síns skóla. Það sést vel á áhuganum sem Skólahreysti er að fá núna að í 9.og 10.bekk 

eru komnir unglingar sem hafa alist upp við Skólahreysti keppnina og því er áhuginn 

meiri og þeim finnst keppnin ekki hallærisleg eins og unglingum kannski fannst fyrir 

nokkrum árum þegar keppnin var að byrja. 
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6. Lokaorð 

Rannsóknin var ekki gallalaus, í upphafi var áætlunin að taka raunveruleg viðtöl við 

íþróttakennarana og búast má við því að svörun hefði jafnvel orðið betri og eins að 

viðtalið hefði leitt af sér aðrar og fleiri vangaveltur sem vert væri að skoða. Til að 

tryggja betri svörun hefði rannsakandi ef til vill fyrst átt að hafa samband við 

íþróttakennarana símleiðis og biðja þá um aðstoð við vinnslu þessa verkefns og senda 

þeim svo spurningalistana. Þetta er í fyrsta skipti sem árhrif Skólahreysti á 

íþróttakennslu er könnuð og því nokkuð mikilvæg rannsókn þó að úrtakið hafi ekki 

verið stórt. Í framtíðinni væri jafnvel hægt að gera svipaða rannsókn, með stærra úrtaki.  

 

Eftir að hafa skoðað Skólahreysti frá þremur mismunandi sjónarhornum, sjónarhorni 

íþróttakennara, sjónarhorni stofnenda Skólahreystis og sjónarhorni verðandi Íþrótta- og 

heilsufræðings verð ég sífellt ánægðari með þetta framtak Andrésar og Láru. Þau hafa 

hannað flotta íþróttakeppni sem unglingar landsins hafa áhuga á, vilja æfa sig og taka 

þátt fyrir hönd skóla sinna. Það væri óskandi að fleiri gætu komið af stað svona 

íhlutunarverkefnum sem hvetja börn og unglinga landsins til að hreyfa sig. 

 

Það er svo bara spurning hvernig þróunin verður í framtíðinni, það væri hugsandi að 

bjóða upp á einhverskonar heilsueflingar/Skólahreysti áfanga í grunnskólum þar sem 

unglingar myndu læra um heilbrigðan lífsstíl, mataræði og næringarfræði í bland við 

undirbúining fyrir Skólahreysti keppnina. Ef keppnin verður svo haldin fyrir 

framhaldsskólanema væri hægt að bjóða upp á svipaðan heilsueflingaráfanga sem færi 

dýpra í heilbrigða lifnaðarhætti. 

 

Að lokum vona ég svo að innan nokkura ára verði kominn Skólahreystivöllur við hvern 

grunnskóla í landinu, eins og sparkvellir KSÍ þar sem börn og fullorðnir geti æft sig og 

skemmt sér saman. Ég er ekki í nokkrum vafa um það að Skólahreysti á eftir að vaxa og 

dafna á næstu árum. 
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Fylgiskjal 1. 

Kæri íþróttakennari.  

Þessi spurningalisti inniheldur 14 spurningar og flestar spurninganna hafa nokkra 

undirliði, það ætti að taka um það bil hálftíma að svara öllum spurningunum. Ég bið þig 

um að lesa vel yfir hverja spurningu, og jafnvel þó þú svarir einhverri spurningu 

neitandi bið ég þig um að lesa samt yfir undirliði spurningarinnar þar sem þú gætir verið 

beðinn um að útskýra svar þitt nánar. Ekki verður hægt að rekja svörin til skólana. Ég 

yrði mjög þakklát ef þú gætir svarað þessum spurningum við fyrsta tækifæri og sent mér 

svörin á netfangið soffiakb@gmail.com  

Takk fyrir hjálpina!  

Soffía Kristín Björnsdóttir – íþróttakennaranemi 
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Fylgiskjal 2. 

Skólahreysti spurningalisti - Íþróttakennarar 

Grunnupplýsingar 

1) Tekur skólinn þinn þátt í skólahreysti?  

2) Hversu oft hefur skólinn tekið þátt?  

3) Hvaða ár hefur skólinn tekið þátt? 

4) Á skólinn þinn skólahreysti æfingasett (tæki fyrir armbeygjur, upphýfingar, 

dýfur og hreystigrip)? 

- Ef svo er, eru tækin mikið notuð? 

- Ef ekki, hafið þið hugsað ykkur að kaupa æfingasett? 

- Notið þið önnur tæki til að æfa þessar greinar? Hvaða tæki og hvernig notið 

þið þau? 

Undirbúningur fyrir keppnina 

1) Hvenær hefst undirbúningur fyrir skólahreysti í þínum skóla? 

- Hvernig er undirbúningurinn? 

2) Er boðið uppá hreystival í skólanum þínum? Hvaða bekkir geta valið hreystival? 

- Afhverju er boðið uppá hreystival / afhverju er ekki boðið uppá hreystival? 

- Hvað finnst þér um að bjóða uppá hreystival? 

- Ætti að bjóða yngri nemendum uppá hreystival? Hvaða bekkir ættu að eiga 

kost á því? 

3) Hvernig eru hreysti vals tímarnir byggðir upp? 

- Eru þeir mismunandi eftir því sem nær líður að keppni? 

4) Hefur hefur þú nýtt þér hreystivellina til undirbúnings fyrir skólahreysti? 

(skólahreysti hefur sett upp 5 hreystivelli sem svipar til tímabrautarinnar í 

keppninni) 

- Hvað finnst þér um hreystivellina? 

- Er hreystivöllur við þinn skóla? 

- Hvernig æfið þið fyrir tímabrautina? 

- Notið þið umhverfið við skólann við undirbúninginn? Hvernig? 

5) Hvernig er valið í skólahreysti liðið í skólanum þínum? 

- Hvenær er liðið valið? 
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6) Úr hvaða íþróttagreinum koma nemendurnir sem hafa keppt í skólahreysti í 

þínum skóla? 

- Finnst þér vera getumunur á krökkum úr mismunandi íþróttagreinum? 

Kennsluhættir 

1) Hefur íþróttakennsla breyst í þínum skóla síðan skólahreysti byrjaði? Hjá hvaða 

bekkjum? 

- Hvernig hefur hún breyst? 

- Er það jákvætt eða neikvætt að kennslan hafi breyst / ekki breyst?          

Vinsamlega útskýrðu 

Áhrif skólahreystis 

1) Finnst þér að áhugi á íþróttum hafi aukist í þínum skóla síðan skólahreysti 

byrjaði? 

- Vinsamlega útskýrðu 

- Finnst þér þér að krakkarnir sýni meiri áhuga í íþróttatímum? 

2) Heldur þú að fleiri nemendur séu farnir að stunda skipulagðar íþróttir síðan 

skólahreysti byrjaði? 

- Hvaða greinar heldur þú að séu vinsælastar? 

Lokaálit 

1) Hvert er álit þitt, sem íþróttakennari, á skólahreysti keppninni? 

- Hvert er álit þitt á keppnisgreinunum? 

- Hvað finnst þér um fjölda keppenda í hverju liði? 

- Telur þú þörf á einhverjum breytingum? 
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Fylgiskjal 3. 

Skólahreysti spurningalisti – Andrés og Lára Berglind 

 

1) Hversvegna Skólahreysti? 

- Hvernig og hvenær fenguð þið þessa hugmynd? 

- Afhverju vilduð þið halda svona keppni milli grunnskóla? 

- Hvert er markmið ykkar með þessari keppni? 

2) Afhverju völduð þið þessar greinar? 

- Afhverju eru greinarnar kynjaskiptar? 

3)  Afhverju tímabraut? 

- Afhverju völduð þið þessar þrautir í tímabrautina? 

- Afhverju eru sumar þrautirnar mismunandi fyrir stráka og stelpur? 

4) Langar ykkur að breyta uppsetningu keppninar eða greinunum? 

- Hverju mynduð þið breyta? 

- Afhverju? 

5)  Hafið þið hugsað ykkur að búa til Skólahreysti keppni fyrir yngri krakka? 

- Afhverju / afhverju ekki? 

6) Finnst ykkur vanta svona keppni milli framhaldsskóla? 

- Hafið þið hugsað ykkur að vera með skólahreysti fyrir framhaldsskóla? 

- Afhverju / afhverju ekki? 

7) Afhverju eru þið farin að selja æfingatæki fyrir skólahreysti og að byggja 

hreystivelli? 

- Komnir 5 hreystivellir, afhverju við þessa skóla? 

- Stefnið þið á að byggja fleiri hreystivelli? 

- Hafði þið fylgst eitthvað með nýtingu vallana? Hverjir eru að nota þá og 

hvernig? 

8) Eru ekki færri grunnskólar sem taka þátt í skólahreysti í ár? 

- Hver er ástæðan fyrir því? 

- Er dýrt fyrir skóla útá landi að taka þátt? 

 

 


