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Útdráttur 

Þetta verkefni er unnið sem lokaverkefni á þriðja ári í kennaradeild Háskólans á 
Akureyri, vorið 2005. Um er að ræða verkefni, þar sem tengd eru saman viðfangsefni 
eðlisvísinda, auk stærðfræði, við íþróttir og útivist með æfingum og dæmum fyrir 
unglinga í grunnskóla. 

Í verkefninu er bent á þá kosti sem samþætting af þessu tagi getur haft í för með sér og 
þeir settir fram í tengslum við bakgrunnsþekkingu nemenda, áhugahvöt, útivist og 
hreyfingu. Flestir nemendur ættu að geta tengt athafnir úr íþróttum og útivist við fyrri 
þekkingu og eins geta íþróttir höfðað til áhuga þeirra. Komið hefur í ljós að aukinn 
námsáhugi getur leitt af sér bættan árangur og jákvæðara viðhorf til náms og skóla. 
Flestar æfingarnar fela í sér hreyfingu og útivist og er ekki vanþörf á slíku í ljósi þess að 
offita er aukið vandamál hérlendis. 

Verkefninu er skipt upp í nokkra kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, er verkefnið kynnt. 
Annar kafli hefst á því að hugtökin náttúrufræði og eðlisvísindi eru skilgreind og síðan er 
varpað ljósi á hvers vegna æfingar og dæmi af þessu tagi eru tilvalin til kennslu í 
eðlisvísindum á unglingastigi. Kaflarnir sem á eftir fylgja eru svo hver og einn tileinkaðir 
ákveðinni íþrótt, það er hlaupi, kúluvarpi, hástökki og sundi, sem notuð er sem grunnur 
undir eðlisfræðilegar æfingar og dæmi handa nemendum. 
 

Abstract 
 

This B.Ed.-thesis was finished in spring 2005 by a student in the Department of 
Education at the University of Akureyri. It deals with physical science, as well as 
mathematics, where subjects are connected with sports and outdoor life through exercises 
and problems for adolescents. 
 The advantages of this integration are indicated and they are formulated in the context 
of background knowledge, motivation, outdoor life and physical exercise. Most students 
are probably able to connect things and activities in sports and outdoor life to their former 
life experience. Sports can also appeal to motivation. It has been manifested that an 
increased interest in learning can lead to study success and a positive attitude towards 
education and school. Obesity has become a problem here in Iceland, so it is important to 
include physical exercise in adolescents’ daily education. Most of the exercises here 
include physical exercise and outdoor life. 
 This thesis is divided into chapters. The first chapter is an introduction. In the second 
chapter the terms natural history and physical science are defined. Then I discuss the 
advantages of connecting physical science to sports and outdoor life, when teaching 
physical science to adolescents. The following chapters are each dedicated to a chosen 
sport; running, shot put, high jump and swimming. Each is used as a base for exercises 
and problems for students in the field of physical science. 
 


