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Ágrip 

Í ritgerðinni er farið yfir kosti þess að samþætta hreyfingu og leiki almennri bóknámskennslu. 

Rakin eru þau viðmið sem lýðheilsufræðingar telja að börn þurfi á að halda í daglegri hreyfingu. 

Fjallað er um mismunandi möguleika til ástundunar hreyfingar í almennum kennslustundum 

svo sem með hléæfingum, útikennslu og leikjum. Kynntar eru kennsluaðferðirnar TAKE 10! og 

Leikur að læra. Sérstakur kafli er um útikennslu. Síðan er umfjöllun um það úr kenningum 

fræðimannanna John Dewey, Lev Vygotsky og Jean Piaget sem telja má að hafi tengingu við 

útikennslu og annað sem tengist hreyfingu og leikjum í almennri kennslu. Þá eru raktar 

niðurstöður úr könnun er gerð var á Íslandi á árunum 2008 - 2013 á starfsháttum í grunnskólum 

er snúa að tíðni þessara kennsluaðferða í grunnskólum hér á landi. Að síðustu er svo samantekt 

um helstu umfjöllunarefni ritgerðarinnar og niðurstöður af skoðun höfundar á viðfangsefninu.  

Að mati höfundar hefur þessi kennsluaðferð óumdeilanlega kosti fram yfir þá 

kennsluaðferð að notast eingöngu við beina kennslu. Vonandi verður ritgerð þessi lóð á 

vogarskálarnar til að auka vinsældir slíkra kennsluaðferða í framtíðinni. Í viðauka ritgerðarinnar 

er leikjabanki með leikjum og æfingum sem höfundur hefur tekið saman í tenglsum við 

ritgerðarefnið sem vonandi getur orðið þeim er lesa ritgerð þessa til nokkurs gagns og gamans.  



 4 

Efnisyfirlit 

Ágrip................................................................................................................................. 3 

Formáli ............................................................................................................................. 5 

1 Inngangur ................................................................................................................... 6 

2 Gildi hreyfingar .......................................................................................................... 7 

2.1 Félagslegur þroski ........................................................................................................... 9 

3 Hreyfing í almennum kennslustundum...................................................................... 10 

4 Kennsluaðferðir á sviði samþættingar hreyfingar, leikja og bóknáms ......................... 12 

4.1 TAKE 10! ....................................................................................................................... 12 

4.2 Leikur að læra ............................................................................................................... 14 

5 Útikennsla ................................................................................................................ 16 

6 Fræðimenn og kenningar .......................................................................................... 19 

6.1 John Dewey .................................................................................................................. 19 

6.2 Lev Vygotsky ................................................................................................................. 20 

6.3 Jean Piaget .................................................................................................................... 21 

7 Hvernig er þessu háttað í íslenskum grunnskólum í dag? ........................................... 23 

8 Umræður ................................................................................................................. 25 

9 Lokaorð .................................................................................................................... 27 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 28 

Viðauki: Æfinga- og leikjabanki ........................................................................................ 32 

 



 5 

Formáli 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að varpa ljósi á gildi þess að samþætta hreyfingu og leik við 

almenna kennslu í skólastofunni. Þar sem ég sé frekar fyrir mér að starfa við kennslu á yngri 

skólastigum grunnskóla er ritgerðarefnið svo og leikir í leikjabankanum nokkuð sniðið að þeim 

aldurshóp. Ritgerðin hefur verið mér gott tækifæri til að kynna mér margvíslegt námsefni sem 

tengist þessum kennslufræðum og mun án efa koma í góðar þarfir í framtíðinni. 

Ég vil þakka Margréti S. Björnsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir góða leiðsögn og 
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Björgvin Jónssyni fyrir prófarkalestur ritgerðarinnar og að lokum vil ég þakka móður minni og 

unnusta fyrir stuðning, hvatningu og umburðarlyndi. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

 

 

Reykjavík, 26. janúar 2018 

 

_________________________________  

Margrét Erla Björgvinsdóttir 
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1 Inngangur  

Hver kannast ekki við að sitja á fyrirlestri og eiga erfitt með að halda einbeitingu þegar líður á 

fyrirlesturinn? Ósjálfrátt er hugurinn farinn á flakk og við missum athygli af fyrirlestrinum og 

erum komin með hugann við eitthvað allt annað. Kennsla krefst þess að haldið sé athygli 

nemenda og börn hafa almennt minna úthald til kyrrsetu og einbeitingar en fullorðnir. Hvernig 

höldum við athygli þeirra best?   

Mannslíkaminn er hannaður fyrir hreyfingu en bregst að sama skapi illa við mikilli kyrrsetu 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2007). Hvernig aðlögum við kennsluna að því að ekki sé farið gegn 

þessum náttúrulegu eiginleikum mannsins og þannig að námsárangur verði sem bestur? Í 

þessari ritgerð mun ég færa fram rökstuðning fyrir því að æskilegt er að hreyfing sé hluti af og 

fléttuð inn í bóklegt námsefni nemenda á grunnskólastigi. Einnig verður fjallað um kosti þess 

að notast við kennsluaðferðina útikennslu í bóknámi til að brjóta upp frá innikennslunni.  

Það er mín skoðun að nemendum sem fái að flétta saman hreyfingu við bóklegt nám geti 

almennt einbeitt sér betur að námsefninu en þeim sem ekki bjóðist það, líði betur í skólanum 

og skili betri árangri námslega séð.  

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að íþróttakennsla í skólum hafi jákvæð áhrif á 

árangur nemenda í bóknámi (Castelli og Ward, 2012). Það hefur einnig sýnt sig að reglubundin 

hreyfing og hollt mataræði með ávöxtum og grænmeti hafi jákvæð áhrif á sjálfsmynd barnanna 

og á sama hátt hafi lélegt mataræði neikvæð áhrif bæði á sjálfsmynd og námsárangur 

(Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante, 2010). Þessi atriði falla þó utan umfjöllunarefnis 

þessarar ritgerðar, heldur verður hér kannað og leitað heimilda varðandi það hvort samþætting 

hreyfingar og bóknáms í almennum kennslustundum sé líkleg til að stuðla að betri námsárangri 

nemenda. Til frekari afmörkunar á ritgerðarspurningunni verður aðallega horft til nemenda í 

yngri bekkjum grunnskóla þ.e. á yngsta- og miðstigi. 
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2 Gildi hreyfingar 

Fáir draga í efa mikilvægi góðrar heilsu, jafnt fyrir börn sem fullorðna. Börn og unglingar þurfa 

örðum fremur heilnæmt loft og hreyfingu, hollan mat, dagsbirtu og fjölbreytileg verkefni 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Samkvæmt 

skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization, WHO) er 

sett var fram á fimmta áratug síðustu aldar, lúta verkefni stofnunarinnar um að vinna að 

heilbrigði, ekki eingöngu að baráttu við sjúkdóma og heilsubrest, heldur sé með heilbrigði átt 

við líkamlega, andlega og félagslega vellíðan (WHO, 1946; Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Hugtakið hreyfing nær yfir nánast allar þær athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum 

eða öðrum hætti. Þar er meðal annars átt við að ferðast á milli staða, fótgangandi eða á hjóli, 

sinna vinnu sem krefst líkamlegrar hreyfingar þar með talið heimilisstörf, garðvinnu o.fl., ýmiss 

konar leiki, íþróttir og aðra skipulagða þjálfun (Heilsuvera.is, e.d.). Hreyfing örvar blóðflæði og 

flutning súrefnis um líkamann, með auknu blóðflæði berst meira af næringarefnum til vöðva 

og heila og úrgangsefni, sem annars gætu valdið óþægindum, berast burt. Með hreyfingu 

liðkast liðamót, vöðvar styrkjast og líkamleg og andleg heilsa batnar (Hildur K. Aðalsteinsdóttir, 

2010). Samkvæmt hreyfiráðleggingum Lýðheilsustöðvar ættu öll börn og unglingar að hreyfa 

sig minnst klukkustund daglega við meðal og erfiðari áreynslu. Til samanburðar er fullorðnum 

hins vegar ráðlagt að hreyfa sig minnst hálfa klukkustund á dag (Lýðheilsustöð, 2008; Kristján 

Þór Magnsússon o.fl., 2011). Samkvæmt því er álitið að hreyfiþörf barna sé meiri en hjá 

fullorðnum. Við bætist að börn hafa almennt minna úthald til einbeitingar og kyrrsetu en 

fullorðnir. 

Í riti Lýðheislustofnunar Virkni í skólastarfi: Handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla eru 

nefnd sem dæmi um gildi daglegrar hreyfingar fyrir börn og unglinga eftirfarandi atriði: 

• Hreyfing er nauðsynleg fyrir líkamlegan vöxt og þroska barna og unglinga. 

• Hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega líðan. Hún eflir sjálfstraust og minnkar 

einkenni streitu, kvíða og þunglyndis.  
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• Hreyfing eykur félagslega færni og skapar tækifæri til að viðhalda vinatengslum 

og mynda ný. 

• Með því að stunda hreyfingu af ýmsu tagi er hægt að viðhalda og bæta 

hreyfifærni. 

• Hreyfing viðheldur og bætir líkamshreysti, svo sem afkastagetu lungna, hjarta 

og æðakerfis sem og vöðvastyrk, liðleika, viðbragð og samhæfingu. 

• Hreyfing er ásamt hollu mataræði mikilvægur liður í að viðhalda heilbrigðu 

holdarfari. 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2010) 

  

Rannsóknir hafa sýnt að börn verja sífellt stærri hluta af frítíma sínum fyrir framan tölvu eða 

sjónvarp og nú er jafnvel algengt að þeim sé ekið í eða úr skóla (Gígja Gunnarsdóttir, 2013; Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Gígja Gunnarsdóttir, 2010). Því er sífellt 

algengara að hreyfing barna utan skólans upfylli ekki framangreindar hreyfiráðleggingar. 

Hverjar eru mótvægisaðgerðir skólanna gagnvart þessari þróun? 

Víða í Aðalnámskrá grunnskóla er út kom árið 2011 er fjallað um mikilvægi hreyfingar. 

Í Aðalnámskránni segir meðal annars: 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. ... Allt skólastarf þarf að 

efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni 

stórum hluta dagsins í skóla. ... Í skólum þarf að skapa börnum og ungmennum aðstæður 

til heilbriðra lífshátta. ... Í skóla, sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og markvisst 

hreyfiuppeldi, er lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23)  

Íþróttir og sund eru námsgreinar þar sem hreyfing er meginviðfangsefnið. Ástundun þeirra 

nægir þó ekki til að mæta allri þörf barna fyrir hreyfingu á skólatíma. (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Í grein eftir bandarísku kennslu- og 

lýðheilsufræðingana Darla M. Castelli og Kimberly Ward (2012) er byggt á þeirri forsendu að 

þarft sé að nemendur fái fimm til tíu mínútnútur í hreyfingu í kjölfar sextíu mínútna tímabils í 

kyrrsetu, þ.e. sitji aldrei lengur en sextíu mínútur í senn án þess að fá einhverja hreyfingu. 
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Telja þær að áhrifa frá líkamlegri hreyfingu vari í fjörutíu til sextíu mínútur, mismunandi eftir 

aldri nemenda og erfiði námsefnisins (Castelli og Ward, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að eftir 

hreyfingu inni í kennslustofunni aukist einbeiting nemenda og þeir séu í framhaldi tilbúnir að 

halda áfram námi (Mahar, 2011).  

Aukinn áhugi er á rannsóknum er fjalla um tengsl heilsu og heilsutengdra þátta við ýmsa 

þætti námsárangurs og félagslegrar stöðu. Rannsóknir hafa fram að þessu einkum horft til þess 

að sýna fram á jákvæða fylgni góðs líkamlegs ástands við árangur í fræðilegu námi 

(Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante, 2010). Einnig að offita hafi neikvæð áhrif í þessu 

sambandi. Árið 2010 birtust niðurstöður úr slíkri rannsókn á íslenskum nemendum í 9. og 10. 

bekk grunnskóla. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru á þá leið að heilsuhegðun ungmennanna 

hefði jákvæð áhrif á sjálfstraust og námsárangur. Að vera í kjörþyngd, taka þátt í íþróttum og 

tileinka sér hollar matarvenjur hefði fylgni við betri námsárangur (Kristjánsson, Sigfúsdóttir og 

Allegrante, 2010).  

Í ýmsum fræðigreinum hefur verið staðhæft að líkamleg hreyfing sem þáttur af skólanámi 

bæti einbeitingu, sjálfsaga og námsárangur þ.m.t lestrar- og skriftarhæfni. Vel grundvallaðar 

rannsóknir er skoða tengslin milli líkamlegrar hreyfingar og annars sem talið hefur verið 

heilsusamlegt við árangur í námi eru hins vegar enn sem komið er af skornum skammti 

(Sigfúsdóttir, Kristjánsson og Allegrante, 2007).  

2.1 Félagslegur þroski  

Maðurinn er félagsvera og góð samskipti við samferðarmenn í lífinu eru eftirsóknarverð. 

Sjálfsmynd hefur mikil áhrif fyrir líðan einstaklings og er m.a. afleiðing samskipta, því í gegnum 

þau byggist sjálfsmyndin upp. Góð samskipti snúast um virðingu, traust og samkennd og hafa 

mikil áhrif á heilbrigði og velferð (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013).  
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3 Hreyfing í almennum kennslustundum 

Í handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla Virkni í skólastarfi (Gígja Gunnarsdóttir, 2010; Hildur 

K. Aðalsteinsdóttir, 2010) segir m.a. að margþættur ávinningur geti hlotist af því að tengja 

hreyfingu við aðrar námsgreinar en skólaíþróttir. Langavarandi kyrrsetu fylgir líkamlegt álag. 

Fullorðnir og hvað þá börn og unglingar eiga almennt erfitt með að sitja kyrr og halda fullri 

athygli í langan tíma í senn. Æskilegt er því að nemendum sé með reglulegu millibili gefið 

tækifæri á að teygja úr sér eða hreyfa sig í tengslum við almennar kennslustundir. Ávinningur 

snýr í öðru lagi að því að börn með athyglisbrest og ofvirkni þurfa beinlínis á því að halda að fá 

reglulega útrás með hreyfingu. Með því losna þau við uppsafnaða spennu og stuðlað er að því 

að þeim líði vel í skólanum. Í þriðja lagi er með slíkum kennsluaðferðum tekist á við námsefnið 

á reynslumiðaðri hátt og þannig að nemendur taki meiri þátt (Hildur K. Aðalsteinsdóttir, 2010). 

Hér er vert að minnast frægra spakmæla kínverska heimspekingsins Konfúsíusar er sagði um 

450 f. Kr.; „segðu mér og ég mun gleyma, sýndu mér og ég gæti munað, láttu mig framkvæma 

og ég mun skilja“ (Kibbe o.fl., 2011). Í ritgerðinni verður síðar vikið að kenningu John Dewey 

um reynslunám og sjónarmiðum hans um að nemendur læri best af eigin reynslu. 

Ýmsir framsæknir skólamenn fyrri ára mæltu einnig fyrir því að tengja hreyfingu við 

bóknámskennslu. Þannig segir meðal annarrs í bókinni Leikir fyrir heimili og skóla, 2. útg., sem 

út kom 1969 (í endurskoðaðri útgáfu frá fyrstu útgáfa bókarinnar 1935): 

Lesendur góðir: hafa börnin í bekknum ykkar ekki jafnan fagnað því með lófataki, þegar þið 

hafið boðið þeim í stutta gönguferð eða gefið þeim kost á skemmtilegum leik? 

      Sömu sögu er að segja um örfáar og einfaldar leikfimisæfingar í venjulegum 

kennslustofum til hvíldar, tilbreytingar og uppörvunar frá kyrrsetunni. Slíkar æfingar má 

láta gera á því gólfrými sem fyrir hendi er, í sæti, við borðin, milli þeirra og jafnvel uppi á 

þeim, u.þ.b. tvær til þrjár í mínútur í senn. Jafnvel enn skemmri tími í senn kemur að góðu 

gagni. Að launum hljóta nemendurnir aukna starfsgleði til náms og þroska og sameina 

bekkinn til sameiginlegra átaka, sem við er að fást hverju sinni. (Aðalsteinn Hallsson, 1969, 

bls. 18) 

Yfirleitt eru hefðbundnar kennslustofur ekki hannaðar með það fyrir augum að þar sé ástunduð 

hreyfing. Eins og fram kemur í þessari gömlu kennslubók eru þó engu að síður möguleikar á að 
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bjóða nemendum upp á ýmiskonar hreyfingu innan veggja kennslustofunnar. Tímalengd 

tileinkuð hreyfingu í kennslustund getur spannað frá nokkra mínútna hléi til að hressa 

nemendur við og upp í heila kennslustund sem helguð er hreyfingu nemenda og virkni. Ýmsa 

hreyfileiki, ratleiki og stöðvavinnu er t.d. auðvelt að samþætta ýmsum námsgreinum svo sem 

stærðfræði, landafræði og tungumálakennslu. Hópeflisleikir, leikræn tjáning, jóga og slökun 

þjóna einnig vel þessum tilgangi auk þess sem að þeir tveir fyrrnefndu eru til þess fallnir að 

styrkja samstöðu og traust meðal nemenda. Eins og lýst er í ofangreindu skólariti frá 1969 geta 

hléæfingar verið einfaldar leikfimisæfingar en einnig má nefna teygjur eða slökunaræfingar, 

ætlað til hvíldar og til að vinna gegn óæskilegum áhrifum af kyrrsetuvinnu (Hildur K. 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Mikill asi og þys er í samfélagi okkar í dag. Frímínútur hvíla hugann frá 

náminu en rólegar stundir/næðisstundir inni á milli þar sem stuðlað er að hugarró eru einnig 

góðar. Á bls 34 í ritinu Heilbrigði og velferð - Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013) er að finna 

leiðbeiningar um einfalda slökun í daglegu skólastarfi. Til hléæfinga má og notast við ýmsa leiki 

og hreyfisöngva (Hildur K. Aðalsteinsdóttir, 2010).  

Vitað er að hreyfing á unga aldri stuðlar ekki einungis að góðri heilsu og vellíðan á því 

æviskeiði heldur einnig síðar á lífsleiðinni. Ánægjuleg reynsla ungs fólks af hreyfingu eykur líkur 

á að það viðhaldi slíkum lífsvenjum þegar á fullorðinsárin er komið (Gígja Gunnarsdóttir, 2010).  

Að síðustu verður vitnað hér í umfjöllun í ritinu Heilbrigði og velferð - Grunnþáttur 

menntunar á öllum skólastigum, um gildi hreyfingar fyrir heilsufar nemenda og námsárangur: 

Margar rannsóknir sýna að hreyfing hefur jákvæð áhrif á fjölmarga þætti eins og 

námsárangur, svefn, líðan, kvíða, þunglyndi, blóðþrýsting, blóðfitu, streitu, beinþéttni, 

úthald, einbeitingu, vöðvauppbyggingu, þroska hjartavöðvans og efnaskipti. Að sama skapi 

er hreyfingarleysi áhættuþáttur fjölmargra sjúkdóma. Hreyfing þarf því að vera hluti af 

daglegu skólastarfi. ...Því er æskilegt að kennarar bjóði upp á stutta hreyfileiki eða þrautir 

í kennslustundum, einkum á yngstu skólastigunum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls 37). 
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4 Kennsluaðferðir á sviði samþættingar hreyfingar, leikja og bóknáms 

Næst verður vikið að tveimur kennslukerfum sem byggja á samþættingu hreyfingar/leikja við 

bóklegt nám. Er þar annars vegar um að ræða hina bandarísku kennsluaðferð TAKE 10! og hins 

vegar íslenska kennsluaðferð er nefnist Leikur að læra, sem gengur út á að nemendur læri og 

upplifi námsefnið í gegnum hreyfingu og leik. 

4.1 TAKE 10! 

Hin svonefnda TAKE 10! er sú kennsluaðferð byggð á samþættingu bóknáms við reglubundna 

hreyfingu sem eflaust hefur mesta útbreiðslu slíkra kennsluaðferða. Við þessa námsaðferð 

hefur frá síðustu aldamótum verið notast víða í bandarískum skólum sem og hefur notkun 

hennar náð til fjöldamargra annarra landa (Kibbe o.fl., 2011). Kennsluaðferðin gengur út á að 

hún leggur til aðferðir fyrir tíu mínútna hreyfingu í kennslustundum í námi barna í fyrsta til 

fimmta bekk í grunnskóla. Áhersla er lögð á að tengja hreyfinguna bóknámi, þ.e. 

kennsluaðferðinni er ætlað að koma nemendum á hreyfingu án þess að fórna til þess tíma sem 

ætlaður er í bóknám. Sem dæmi um þetta er að talningu í líkamsæfingar fylgi kennsla í 

margföldunartöflunni, þar sem talið er 6, 12, 18, 24 o.s.frv. og við tungumálakennslu sé talning 

eða fyrirmæli stjórnanda æfinga á erlendu tungumáli. Kennsla á bóklegu námsefni í íþrótta- og 

næringarfræði er hluti af TAKE 10! kennsluaðferðinni (Kibbe o.fl., 2011).  

Hugmyndin að TAKE 10! kom fram á ráðstefnu í maí 1999 sem bar heitið Offita barna: 

samvinna til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða, þar sem saman voru komnir sérfræðingar 

úr ýmsum geirum er snúa að heilbrigði og menntun barna. Þingið samþykkti ályktun þess efnis 

að sökum minkandi framboðs og gæða í íþróttakennslu væri forgangsatriði að leggja til, á 

grundvelli rannsókna, leið til að samþætta líkamlega hreyfingu við bóknám í almennum 

kennslustundum í grunnskóla. Með samvinnu sérfræðinga á sviði heilsu- og menntamála var 

fyrsta útgáfan af TAKE 10! samin haustið 1999. Með áfamhaldandi þátttöku sérfræðinga hefur 

kennsluaðferðin síðan frá árinu 2002 verið þróuð áfram og endurbætt í Bandaríkjunum og 

öðrum heimshlutum (Kibbe o.fl., 2011).  
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Þó rannsóknir séu enn af skornum skammti benda þær til að kennsluaðferðin skili góðum 

árangri fyrir nemendur. Eigi það jafnt við um árangur í bóklegu námi sem og að kennsluaðferðin 

stuðli að betra líkamlegu ástandi nemenda. Ávinningurinn felist einnig í því að nemendur séu 

vandir á að tileinka sér lífstíl er innihaldi reglulega hreyfingu. Niðurstöður rannsókna sýna síðan 

það álit kennara og nemenda að slík hreyfihlé stuðli að meiri vellíðan, minni truflunum og betri 

einbeitingu hjá nemendum og að nemendur endurheimti einbeitingu eftir slík hreyfingarhlé 

(Kibbe o.fl., 2011; Castelli og Ward, 2012). Kennsluáætlunin mælir ekki fyrir um hversu oft á 

dag eða viku skuli gera slík hreyfingarhlé. Samkvæmt grein í bandaríska lýðheilsutímaritinu 

Preventive Medecine eftir Debru L. Kibbe o.fl (2011), „Ten Years of TAKE 10!: Intergrating 

physical activity with academic concepts in elementary school classrooms“ sýndu kannanir 

merkjanlegan árangur í öllum ofangreindum efnum þegar notast var við slík hreyfingarhlé í 

samtals 30-50 mínútur á viku.  

Niðurstöður könnunar sem gerð var árið 2005 meðal kennara sem notuðust við TAKE 10! 

aðferðina, að vísu með frekar fámennu úrtaki, sýndu að 62,5% kennaranna voru sammála því 

að hreyfingin félli vel að bóknámskennslunni og 86% kennaranna voru sammála því að með því 

að gera hlé á kennlunni tileinkað hreyfingu hjálpaði nemendum að endurheimta einbeitinguna 

í löngum bóknámskennslustundum (Kibbe o.fl., 2011).   

Í athugun á áhrifum TAKE 10! kennsluaðferðarinnar fyrir hitaeiningabrennslu sem unnin 

var af J.A Stewart o.fl. árið 2004 sýndu niðurstöður að meðalhitaeiningabrennsla í tíu mínútna 

hreyfihléum var hjá fyrsta bekk 25,6 – 27,8 hitaeiningar, hjá þriðja bekk 27,6 – 33,9 hitaeiningar 

og hjá fimmta bekk 29,7 – 42,9 hitaeiningar (Kibbe o.fl., 2011; Stewart o.fl.,2004). Af þessu má  

sjá að hreyfihléin skila framlagi til þess lámarkshreyfitíma sem börnin þurfa daglega á að halda.  

Í ágúst 2010 hafði TAKE 10! kennslukerfið verið notað í meira en fjörutíu þúsund 

grunnskólabekkjum í Bandaríkjunum. Af reynslunni af TAKE 10! milli áranna 1999 og 2010 

virðist mega ráða að kennsla þar sem skipulögð hreyfing er samþætt við bóknám sé það til 

árangurs  fyrir nemendur og kennara á jákvæðan og skemmtilegan hátt (Kibbe o.fl., 2011).  

Þess má að lokum geta að TAKE 10! kennslukerfið er hægt að versla á netinu. Það 

samanstendur af fjörutíu spjöldum sem sýna á litríkan hátt mismunandi viðfangsefni í 
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hreyfingu, er mörg hver eru aðlöguð að kennslu í tilteknum námsgreinum, verkefnalistum, 

skorblöðum, límmiðum, leiðbeiningabækling og öðrum hjálpartækjum fyrir kennara til 

kennslunnar (Take10, e.d.). 

4.2 Leikur að læra 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að leikur ætti að vera hluti af öllum námsgreinum og 

námssviðum grunnskólans og á yngsta stigi ætti hann að vera í meginhlutverki. Leikur sé meðal 

annars til þess fallinn að auðvelda börnum sem eru að koma úr leikskóla að aðlagast skólanum. 

Í honum fái börnin tækifæri til byggja á fyrri reynslu sinni, því í leikskólanum sé leikur yfirleitt í 

forgrunni. Þá örvi leikur börn í skapandi hugsun og hvetji þau til að nota fjölbreyttar lausnir 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Kristín Einarsdóttir íþrótta- og grunnskólakennari hefur þróað kennsluaðferð er nefnist 

Leikur að læra, sem ætluð er fyrir börn á aldrinum tveggja til tíu ára (Leikur að læra, 2018), þar 

sem öll bókleg fög eru kennd þeim í gegnum leiki og hreyfingu. Með slíkri aðferð er nemendum 

kennt allt það námsefni sem aðalnámskráin mælir fyrir um og lagt til grundvallar að öllum 

settum markmiðum námskrár um hvert efni nemendur skuli hafa tileiknað sér í lok skólaárs 

verði náð með þessum aðferðum. Á þetta við um öll bókleg fög svo sem stærðfræði, lestur, 

Íslensku, landafræði, sögu og tungumál. Aðferðin miðast við að nemendur læri og upplifi 

námsefnið í gegnum hreyfingu og mismunandi skynfæri, en kennsluaðferðin er ætluð bæði til 

inni- og útikennslu (Leikur að læra, 2018). 

Kennarinn stýrir leiknum í Leikur að læra kennsluaðferðinni og verkefni hans er að innleiða 

nemendum kennsluefnið í gegnum leikinn. Hugmynd þeirra sem standa að baki Leikur að læra 

er að kennari sem hefur tileinkað sér kennsluhætti Leikur að læra fari að hugsa námsefnið út 

frá sjónarhorni barna og þörf þeirra fyrir að hreyfa sig. Með þessu sé stuðlað að því að þau 

tileinki sér heilbrigðan lífstíl inn í framtíðina. Með því að nota kennsluaðferðina Leikur að læra 

venjist nemendur á það að standa upp og hreyfa sig reglulega og læra að ekki er aðeins ein leið 

til náms (Leikur að læra, 2018). 
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Þar sem um einkaframtak er að ræða við þróun kennsluaðferðarinnar er verkefnið 

fjármagnað með áskriftarsölu. Áskrift af kennsluaðferðinni kostar 45.000 krónur í ársáskrift og 

fæst á heimasíðunni www.leikuradlaera.is (Leikur að læra, 2018). Þegar komið er inn á 

vefsvæðið eru leikjasöfn sem kennari getur valið úr leiki/æfingar eftir fagi og aldri nemenda. 

Reglulega er bætt inn nýjum leikjum og fræðslumyndböndum. Hægt er að velja á milli inni- og 

útileikja sem og einstaklings- og hópleikja. Þá inniheldur vefurinn skólastofuleikfimi, þar sem á 

hljóðupptöku er stjórnun á skemmtilegum hléæfingum, útskýrðum á einfaldan hátt, við 

undirleik hvetjandi tónlistar. Æfingarnar eru auðvitað misþungar eftir því fyrir hvaða aldur þær 

eru ætlaðar. Fyrir eldri bekkina eru æfingastjórnunin tiltæk bæði á íslensku og ensku. Hver 

æfingarlota af Skólastofuleikfimi er um fimm mínútna löng og þar leitast við að mæta helstu 

áhersluþáttum svo sem þoli, styrk, liðleika og slökun (Leikur að læra, 2018). 

Aðstandendur Leikur að læra bjóða jafnframt upp á fjölbreytt námskeið, grunnnámskeið 

og námskeið til endurmenntunar fyrir kennara og starfsfólk leik- og grunnskóla, um notkun 

Leikur að læra í öllum bóklegum fögum (leikur að læra 2018). 
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5 Útikennsla 

Ein aðferð við að samþætta bóknám við hreyfingu og virkni er með útikennslu. Hægt er að 

notast við útikennslu í öllum námsgreinum. Með útikennslu er í daglegu tali vísað til náms og 

kennslu sem á sér stað utan veggja skólans (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Útinám er hugtak sem felur það í sér að nemandinn lærir utan veggja skólans, hvort sem 

er úti eða innan annarra veggja en skólans, t.d. á söfnum. (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls 15) 

Staðir fyrir útinám geta þannig verið ýmsir svo sem skólalóðin, afmörkuð svæði til útináms, 

opin svæði, söfn, vinnustaðir, fyrirtæki, heimili, kvikmyndahús, leikhús, skógur og söguslóðir 

svo dæmi séu nefnd. Í stað afmarkaðs rýmis skólastofunnar kemur þá nýtt umhverfi og útivera 

ásamt mikilli hreyfingu (Ann-Helen Odberg, 2010). Í útikennslu eru nemendur á óformlegu 

námssvæði með kennaranum og það breytir forsendum námsins. Viðfengsefnin eru gjarnan 

hagnýtari og hlutbundnari og nemendur þurfa oft hver á öðrum að halda. Þetta hefur áhrif á 

samskipti nemendanna, þar sem þeir ræða saman um efni og hluti sem þeir hafa í höndum en 

ekki um texta í bók (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Til góðrar útikennslu þurfa viðfangsefni hennar að hafa skýra tengingu við markmið 

aðalnámskrár og þau hæfniviðmið sem nemendum er þar ætlað að ná. Einnig skiptir máli að 

undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla séu samfellt ferli. Undirbúningur fellst meðal annars 

í að kynna börnunum viðfangsefnið áður en lagt er af stað eða hafist handa. Framkvæmdin er 

verkefnið sjálft mögulega þannig að nemendur fái að velja á milli mismunandi verkefna. 

Úrvinnsla fellst síðan oftast í að unnið er með það sem gert var í útináminu eftir að komið er til 

baka í skólastofuna (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Þær hindranir sem gjarnan eru nefndar varðandi notkun útikennslu í skólastarfi eru;  

• Það að fara með nemendur út fyrir skólalóðina gerir nemendur berskjaldaðri 

gagnvart hættum eins og bílaumferð og slysahættu í náttúrunni.  

• Útikennsla gerir aðrar kröfur til kennara heldur en hefðbundin skólakennsla  

t.d. varðandi námsmat og að kunna að bregðast við slysum. 
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• Til útikennslunnar þarf oft ýmsan útbúnað og áhöld sem ekki tilheyra 

tækjabúnaði í kennslustofunni.  

• Útinám feli í sér lengri lotur en hefðbundin kennslustund nemi.  

• Aukakostnaður fylgi henni fyrir skólann vegna ferðamáta og til dæmis 

aðgöngueyris.  

• Veðrátta á Íslandi. 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011).  

 

Ekkert af þessu er þó slík hindrun að ekki megi mæta með góðum undirbúningi. Vissulega 

fylgja því hættur að fara með nemendur út fyrir skólalóðina og því auðvitað mikilvægt að gætt 

sé fyllsta öryggis og undirbúnings í skipulagi slíkra ferða. Útiveran hefur jákvæð áhrif á 

hreyfigetu, þol og jafnvægi nemenda (Skóræktarfélag Reykjavíkur, 2006). Ávinningur af 

útikennslu er auk útiveru og góðrar hreyfingar í fersku lofti, að mörgum nemendum getur 

gengið betur að læra við að breyta um umhvefi frá skólastofunni og nota önnur vinnubrögð en 

þar og fá að læra með öllum skynfærum sínum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). Samkvæmt kenningum Jean Piaget og John Dewey verður nám árangursríkara við þær 

aðstæður að nemendur fái tækifæri á að nota við það fleiri en eitt skynfæri og beita öllum 

líkamanum. Útinám miðar að því að nemendur upplifi eða öðlist skynjun, reynslu, uppgötvanir, 

æfingu, skilning, að ná valdi á, að muna, að miðla og að framleiða (Ann-Helen Odberg, 2010). 

Samkvæmt John Dewey er þetta árangursríkasta kennsluaðferðin, en hann var þeirrar 

skoðunar að nemendur lærðu best með því að að komast í snertingu við hlutina í stað þess að 

lesa einungis um þá af bók (Gunnar E. Finnbogason, 2010; Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Útinám er talið efla frumkvæði og sjálfsmynd nemenda. ... Útikennsla er ennfremur talin 

hafa jákvæð áhrif á félagslega þáttinn hjá nemendum. Þeir læra að umgangast hvern annan 

í nýju umhverfi og mynda sjálfir ný tengsl sín á milli. (Skóræktarfélag Reykjavíkur, 2006, 

bls. 2).  

 

Lev Vygotsky telur mikilvægt að nám innihaldi samvinnu nemenda og að þekkingarleit 

nemenda fari fram með samvinnu milli kennara og nemenda (Ann-Helen Odberg, 2010). 
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Í útikennslu á kennarinn jafnframt að hvetja nemendurna til að skoða, rannsaka og prófa og 

ræða saman svo skilningur þeirra og orðaforði aukist. Kenningasmiðirnir John Dewey og Lev 

Vygotsky og Jean Piaget lögðu allir áherslu á mikilvægi þess að virkja börnin til að orða hugsanir 

sínar og upplifun og ígrunda hvað þau hafi lært, en tækifærin til að virkja börnin í þessu 

sambandi eru sjaldnast betri en í útikennslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). 

Góð útikennsla getur haft tengsl við alla sex grunnþætti menntunar samanber að; „þar er 

unnið með læsi í víðum skilningi orðsins, sjálfbærni, heilbrigði og líkamlega, andlega og 

félagslega velferð, lýðræðisleg vinnubrögð og mannréttindi, jafnræði og sköpun “(Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 71).   
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6 Fræðimenn og kenningar 

6.1 John Dewey  

Hér er við hæfi að líta til kenninga John Dewey en ýmislegt í þeim má tengja hugmyndum um 

samþættingu hreyfingar og virkni við bóknám. John Dewey (1859-1952) var bandarískur 

heimspekingur, sálfræðingur og menntunarfræðingur og setti fram kenningar sem haft hafa 

mikil áhrif í kennslufræðum allt til dagsins í dag. Grunnatriði í kenningum Dewey er að besta 

aðaferðin til náms sé að læra af reynslu. Börn öðlist ekki raunverulegan skilning á því sem 

kennslan varðaði nema með því að „gera sjálf“ það er með beinni þátttöku í viðfangsefnum. 

Dewey taldi að utanbókarlærdómur gerði viðfangsefnið fjarlægt nemandanum, nauðsynlegt 

væri að nemendur kæmust sjálfir að niðurstöðu með rannsókn í stað þess að læra eingöngu 

niðurstöðurnar eða upplýsingarnar af kennslubók eða frá kennara (Ólafur Páll Jónsson, 2011; 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Í þessu 

samhengi taldi hann mikilvægara að námið færi fram í útikennslu en kennslu í skólastofunni. 

Dewey taldi að persónuleg upplifun væri alltaf mikilvægari en sýnikennsla, sama hversu góð 

hin síðarnefnda væri (Gunnar E. Finnbogason, 2010; Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Dewey taldi lýðræði bæði stjórnarform og lífsform. Hann lagði mikið upp úr að nemendur 

fengju þjálfun í félagslegum samskiptum og samvinnu. Lýðræðismenntun sem nemendur 

öðluðust með reynslu sinni af lýðræði skólans væri lykilþáttur í að viðhalda lýðræðislegu 

samfélagi. Útikennsla sem gefur nemendum tækifæri á samvinnu, vali á verkefnum og 

vinnulagi, samræmist vel hugmyndum Dewey um lýðræðismenntun. 

Dewey gagnrýndi gamla skólann fyrir að hafa kennarann og námsbókina í forgrunni. Dewey 

vildi breyta hlutverki kennarans frá hinu staðlaða þar sem kennarinn væri í forgrunni yfir í að 

hlutverk hans væri að vera aðstoðarmaður nemenda og að nemandinn og kennarinn ynnu 

verkefnið saman undir leiðsögn kennarans. Í stað þess að kenna utanbókarlærdóm ættu 

kennarar að varpa til nemenda opnum spurningum til að skapa umræðu og láta nemendum 

eftir að finna sjálfir lausnirnar með eigin rannsóknum. Nám þyrfti að vera gagnvirkt og hafa 
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tengingu við samfélagið. Þetta samræmist vel þeim aðstæðum sem eru við útikennslu, þar sem 

stjórnendahlutverk kennarans er veigaminna en inni í skólastofunni (Inga Lovísa Andreassen 

og Auður Pálsdóttir, 2014; Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

Dewey átti það sameiginlegt með öðrum menntafrömuðum að líta svo á að barnið ætti að 

vera miðpunkurinn í allri umræðu um menntun. Hann hvatti kennara eindregið til að þróa 

námskrá sem grundvallaðist á því sem væri að gerast í lífi barnanna og að nemendur fengju 

frelsi til athafna. Verkefni sem gæfi börnunum tækifæri á að víkka reynsluheim sinn með því 

að örva þau til að skoða fyrirbæri í nýju ljósi og leggja mat á þau á skynsaman hátt (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010).  

Árið 1915 gaf Dewey út bókina Lýðræði og menntun. Í þeirri bók kynnti Dewey 

kennsluaðferð sína en Dewey var leiðandi í umræðu þeirra er aðhylltust svokallaða verkhyggju 

(e. pragmatism). Samkvæmt henni er einungis hægt að læra um hlut og fyrirbæri svo þau fái 

merkingu fyrir einstaklinginn með því að gera þá að viðfangsefni eigin reynslu (Gunnar E. 

Finnbogason, 2010; Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014)  

6.2 Lev Vygotsky  

Kenningin um félagslega hugsmíðahyggju er rakin til sovétska sálfræðingsins Lev Vygotsky 

(1896-1934) (Meyvant Þórólfsson, 2003). Kenning hans byggist á því að hugsun barna þroskist 

fyrst og fremst í samskiptum og samræðum við aðra (e. collaborative learning). Í því sambandi 

væri tungumálið mikilvægasta verkfærið til þroska. Hann taldi að börn öðluðust þekkingu af 

reynslu sinnni. Börn lærðu af fullorðnum og hvert öðru í gegnum tungumálið.  Samkvæmt 

Vygotsky fer allt nám fram í tveimur skrefum; fyrra skrefið er í gegnum þátttöku í samfélaginu 

og að skiptast á upplýsingum við félagsleg samskipti og það síðara er við „innra tal“ barnsins 

þar sem það vinnur með hugsun úr því sem það upplifði í þessum samskiptum (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011).  

Vygotsky talaði um svæði hins mögulega þroska. Mikilvægt væri að kennsla/leiðsögn væri 

innan þroskasvæðis nemenda. Verkefni kennarans væri því að átta sig á því hvaða viðfangsefni 

væru innan þroskasvæða hvers nemenda og reyna að stækka þroskasvæðin. Vygotsky benti 
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einnig á að þroskasvæði hvers og eins gætu verið misstór eftir mismunandi sviðum. 

Einstaklingur gæti haft stór þroskasvæði á til dæmis sviði íþrótta eða lista en hins vegar lítil 

þegar horft er til hæfni á öðrum sviðum sem minni rækt hefði verið lögð við (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Kenningar Vygotsky hafa margvísleg tengls við viðfangsefni í útikennslu. Má þar nefna að 

hann taldi að þekking væri sprottin af virkri aðlögun manna að umhverfi sínu og samræðum og 

öðrum samskiptum við annað fólk (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Vygotsky taldi að leikurinn hefði mikilvægu hlutverki að gegna, en í honum notuðu börn 

tungumálið í tilbúinni veröld (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011). Hann taldi jafnframt að 

óheppilegt væri að einangra þekkingu sem nemandinn hefði öðlast utan skólans frá þeirri 

þekkingu sem námskráin legði áherslu á. Kjöraðstæðum væri náð þegar nám og kennsla væru 

aðstæðubundin og tengd við raunverulega viðburði og starfsemi í því samfélagi sem nemandur 

væru hluti af. Vygotsky lagði áherslu á að virkja þyrfti börnin til að orða hugsanir sínar og 

upplifanir. Samkvæmt Vygotsky ættu kennarar frekar að vera í því hlutverki að vera nemendum 

til leiðsagnar en í hlutverki beins fræðafyrirlesara. Nám þyrfti einnig að eiga sér stað í 

menningarlegu og merkingarbæru samhengi (e. cultural and meaningful context) þar sem 

nemandinn tengdi forhugmyndir sínar við nýjar og stundum framandi hugmyndir (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Meyvant Þórólfsson, 2003). Allt rýmar þetta við 

markmið og aðstæður í útikennslu.  

6.3 Jean Piaget 

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) er þekktastur fyrir rannsóknir sínar á 

hvernig vitsmunaþroski einstaklinga þróast frá fæðingu og til fullorðinsára. Piaget leit svo á að 

vitsmunaþroski barna þróaðist í fjórum mismunandi skeiðum/stigum. Samkvæmt kenningum 

Piaget öðlast barnið þannig aukinn vitsmunaþroska í fjórum áföngum er taka hver við af öðrum 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Stigin nefnast:  

• Skynhreyfistig 0-2 ára, á því stigi notaði barnið líkamshreyfingu og skynjun með 

sjón, heyrn, bragði snertingu og lykt til að þroskast.  
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• Foraðgerðastig 2-7 ára, á því stigi væri barnið mjög sjálflægt og sæi umheiminn 

út frá sjálfu sér. Barnið notaði reynslu af því að snerta hluti og skoða umhverfið 

og þjálfunina í að tjá sig til að þorskast.  

• Stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára, á því stigi þroskaðist barnið aðallega af 

samskiptum við aðra, sjálflægni væri á undanhaldi og rökhugsun styrktist.  

• Stig formlegra aðgerða 11-15 ára, á því stigi verði hugsunin skipulagðari og 

óhlutbundnari. Barnið þroskaðist í að verða fært um rökhugsun, að geta sett 

fram tilgátur og ímyndað sér aðstæður. 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

 

Tengingar kenninga Piaget við útikennslu og hreyfingu eru meðal annars að gagnlegt getur 

verið að líta til skeiða vitsmunaþroskans þegar kennslan er skipulögð og viðfangsefnin valin. 

Samræmi þarf að vera milli þess vitsmunaþroskastigs sem nemendurnir eru á og þeirra krafna 

sem gerðar eru til þeirra. Þá lagði Piaget sérstaka áherslu á að börn fengu tækifæri til að læra 

með leikjum. Hann lagði einnig áherslu á þátt nærumhverfisins í vitsmunaþroska barna og 

ungmenna og samkvæmt Piaget felst hlutverk kennarans ekki síst í því að skapa nemendum 

þannig aðstæður að þeir geti verið virkir í náminu, fái tækifæri til að upplifa fjölbreytt 

viðfangsefni og öðlast margþætta reynslu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).   
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7 Hvernig er þessu háttað í íslenskum grunnskólum í dag? 

Við umfjöllun á því að hverju marki notast sé við kennsluaðferðir er samþætta hreyfingu við 

bóknám í íslenskum grunnskólum verður hér byggt á rannsóknarniðurstöðum úr viðamikilli 

rannsókn sem gerð var á árunum 2008 - 2013 á starfsháttum í grunnskólum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014a). Rannsóknin náði til alls 20 grunnskóla í fjórum sveitafélögum; Reykjavík, 

Reykjanesbæ, Akureyri og eins sveitafélags af landsbygðinni sem ekki er nafngreint í 

rannsókninni sökum þess að þar er aðeins einn grunnskóli. Um var að ræða samstarfsverkefni 

sem fjöldi fagaðila stóð að, með aðsetur á Menntavísindasviði Háskóla Íslands (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014a). 

Í þeim hluta rannsóknarinnar er snéri að kennsluháttum voru niðurstöður fengnar með 

svörum úr spurningakönnunum til kennara og skólastjórnenda og viðtölum við þá ásamt 

vettvangsathugunum rannsakenda í skólunum. Einnig voru hliðstæðar spurningar lagðar fyrir 

nemendur í 7.-10. bekk í þeim 14 skólum sem voru með unglingadeildir (Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl., 2014).  

Niðurstöður sýna að í skólunum eru í fyrirrúmi hefðbundnar kennsluaðferðir þ.e. bein 

kennsla og aðrar kennarastýrðar aðferðir og notkun vinnubóka (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

2014b). Í rannsókninni voru kennarar meðal annars spurðir að því hversu oft þeir notuðust við 

eftirtaldar kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014):  

• Leikræna tjáningu, söng eða hreyfingu. 

• Námsleiki og spil. 

• Útikennslu og vettvagnsferðir. 

 

Niðurstöður voru þær að við leikræna tjáningu, söng eða hreyfingu notuðust 10% kennara 

daglega, 22% 1-4 sinnum í viku, 19% 1-3 sinnum í mánuði og 49% sjaldnar en einu sinni í 

mánuði. Við námsleiki og spil notuðust 7% kennara daglega, 31% þeirra 1-4 sinnum í viku, 26% 

1-3 sinnum í mánuði og 33% sjaldnar en einu sinni í mánuði (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). 

Við útikennslu og vettvangsferðir notuðust 1% kennara daglega, 13% 1-4 sinnum í viku, 23% 1-
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3 sinnum í mánuði og 63% sögðust notast við útikennslu og vettvangsferðir sjaldnar en einu 

sinni í mánuði (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Alls sögðust 83% kennara stunda einhverja 

útikennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b). 

Talsverður munur var á fjölbreytni í kennsluaðferðum hjá kennurum eftir því á hvaða 

aldursstigi grunnskólans þeir störfuðu og hvort byggt var á teymiskennslu eða bekkjarkennslu. 

Kennarar yngstu barnanna og kennarar í teymiskennsluskólum notuðust meira við fjölbreytni í 

kennsluaðferðum, þar með talið beittu oftar kennsluaðferðum er samþætta hreyfingu við 

bóknám svo og útikennslu, en kennarar í eldri bekkjum og kennarar í bekkjarkennsluskólum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Útikennsla og vettvangsferðir voru til að mynda örsjaldan á 

dagskrá í 8.-10. bekk en að minnsta kosti mánaðarlega hjá 68% kennara í 1.-4. bekk og 41% 

kennara í 5.-7. bekk (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b).  

Athyglisvert er að þegar kennarar voru spurðir að því hvaða kennsluaðferðir þeir vildu nota 

meira nefndu flestir útikennslu og vettvangsferðir. Sú ástæða var einkum nefnd fyrir því af 

hverju meirihluti kennara notar útikennslu mjög lítið, að kennarar teldu sig bundna af yfirferð 

efnis námsbókanna. Rannsóknaraðilar benda og á að í framkvæmd virðist sem tenging 

útikennslu við markmið aðalnámskrár og nám í einstökum námsgreinum sé ekki ávallt svo skýr 

sem skyldi. Hjá kennurum kom hins vegar fram að þeir eru vel meðvitaðir um að nemendur 

væru ólíkir og byggju að margvíslegri mismunandi færni og gáfum. Þá bentu sumir kennarar á 

að þeir teldu að reynslumiðað nám dýpkaði skilning nemenda á því sem verið væri að fjalla um 

í námsbókunum og að nemendur myndu betur eftir því en það sem lesið væri af bókum (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014b).  

Loks er vert að geta þess að í skýrslu um rannsóknina kemur fram að lista- og mynjasöfn 

virðast markvisst stuðla að því að fá skólana til sín, greiði jafnvel ferðakostnað þeirra og taki á 

móti nemendum með leiðsögn og undirbúnum verkefnum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b).  
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8 Umræður 

Mér hefur ekki tekist að finna vísindarannsóknir er staðfesta að betri námsárangur hljótist af 

því að notast við kennsluaðferðir er innihalda samþættingu hreyfingar og bóknáms miðað við 

samanburðarhópa nemenda í kennslu þar sem slík hreyfing var ekki ástunduð, enda erfitt að 

framkvæma slíkar tilraunir. Því síður hef ég fundið rannsóknarniðurstöður um hvert magn 

hreyfingar í kennslustundum sé rétta uppskriftin að hámarksnámsárangri.  

Ýmsar rannsóknir þ.m.t. rannsókn á íslenskum börnum í 9. og 10. bekk, sýna fylgni milli 

góðs líkamlegs ástands og bætts námsárangurs þ.e. að þeir unglingar sem ástundi reglulega 

hreyfingu og hollt matarræði mælist almennt með betri námsárangur en samnemendur þeirra 

sem svo háttar ekki um. Þáttur í þessu er að nemendur sem eru í mikilli yfirvigt standa að 

meðaltali höllum fæti hvað varðar félagslega aðlögun og vellíðan og er hættara við að þjást af 

kvíða og þunglyndi (Sigfúsdóttir, Kristjánsson og Allegrante, 2007; Kristjánsson, Sigfúsdóttir og 

Allegrante, 2010).  

Eðlilegt er að horfa til eftirfarandi þátta þegar virtur er ávinningur af kennsluaðferðum sem 

miða að samþættingu hreyfingar og bóknáms. Hreyfing er tímafrek. Hvort sem um er að ræða 

þau hlé sem gerð eru á kennslunni til hreyfingar eða heilar kennslustundir teknar undir 

hreyfingu innandyra ellegar úti, er um að ræða styttingu á úthlutuðum tíma til bóknáms. 

Ávinningurinn þarf því að vera umtalsverður varðandi þann tíma sem eftir stendur til bóknáms. 

Á móti kemur að það er til lítils árangurs að halda áfram kennslu eftir að athyglin er horfin hjá 

nemendum. Þá er betra að gera hlé í því skyni að endurnýja orkuna hjá börnunum.  

Þegar mælt er fyrir líkamlegri hreyfingu í skólatíma búa að baki rök er varða almenna 

þekkingu á starfsemi líkamans svo sem hvað þurfi til einbeitingar, vellíðunnar o.s.frv. Með vísan 

til rannsókna á TAKE 10! kennsluaðferðinni (Kibbe o.fl., 2011) vinnur líkamleg hreyfing í 

skólatímum að betra líkamlegu ástandi barnanna. Þá er hún til þess fallin að temja börnunum 

jákvæð viðhorf til hreyfingar. 

Eins og áður greinir byggir útikennsla sumpart á þeirri forsendu að nemendur læri þar af 

beinni reynslu úr raunveruleikanum. Einnig að fjölbreytileiki í kennsluaðferðum hjálpi til við að 
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gera námið áhugaverðara og skemmtilegra í augum nemenda sem svo aftur skili sér í betri 

námsárangri. 

Sem hindrun fyrir útikennslu hafa sumir vísað til veðurfars á Íslandi á veturnar (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2010). Á vefsvæði Embætti landlæknis er bent á leiðir til að yfirvinna slíkar 

hindranir, veðrið sé sjaldan það slæmt að klæðnaður við hæfi sé ekki nægileg vörn. Ef hálka sé 

hindrun séu fjölnota íþróttahús eða verslunarmiðstöðvar (svo sem Kringlan og Smáralind) 

dæmi um hentugt svæði til gönguæfinga (Gígja Gunnarsdóttir, 2007).  

 

 

 



 27 

9 Lokaorð 

Börn á skólaaldri eru mikinn hluta af deginum í skólanum. Á sama tíma hafa lífsvenjur barna 

tekið miklum breytingum síðustu ár og áratugi fyrir tilstilli tækniþróunnar s.s. tölvuvæðingar 

og breyttra samfélagshátta. Eins og rakið hefur verið þurfa börn á að halda að hreyfa sig í 

samtals minnst klukkustund daglega í miðlungserfiðri eða erfiðri hreyfingu. Þá eiga börn og 

unglingar almennt erfitt með að sitja kyrr ásamt því að halda fullri athygli í langan tíma í einu, 

enda er hreyfing mannslíkamanum eðlislæg. 

Markmið ritgerðarinnar var að kynnast kennsluaðferðum er samþætta hreyfingu við 

bóknám og hverjar röksemdir liggja til grundvallar gagnsemi slíkra kennsluaðferða.  Ávinningur 

af slíkum kennsluaðferðum sýnist margþættur. Auk þess að stuðla að betra heilsufari barnanna 

virðast gild rök til að ætla að regluleg hreyfing sem uppbrot í kennslustund sé einnig til þess 

fallin að bæta námsárangur. Röksemdir svo sem að einbeiting nemenda verði endurheimt eftir 

slík hvíldarhlé og að litlu þjóni að halda áfram kennslu eftir að athygli nemenda er uppurin og 

loks að hreyfing stuðli að því að nemendur séu ánægðari í skólanum, eru þess eðlis að ekki 

verður framhjá þeim litið. Eftir þessa yfirferð er ég reyndar sannfærð um að ávinningurinn af 

því að hreyfing sé hluti af og fléttuð inn í bóklegt námsefni nemenda á grunnskólastigi sé langt 

umfram mikilvægi þess tíma sem fórnað er úr hefðbundinni bóknámskennslu.  

Miklu skiptir að kennarar gefi tækifæri á að mismunandi hæfileikar nemenda fái notið sín, 

með því að notast við fjölbreyttar aðferðir í kennslu og námsmati (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014). Þau kennsluform að tengja námsefni hreyfingu annaðhvort inni í 

skólastofunni eða með útikennslu falla að þessu markmiði.  

Í ljósi alls þessa tel ég að kostir kennsluaðferða er samþætta hreyfingu við bóknám séu 

ótvíræðir umfram hefðbundna bóknámskennlu og að í framtíðinni verði í auknum mæli lögð 

áhersla á að kennsla inniberi að mæta hreyfiþörf nemenda. 
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Viðauki: Æfinga- og leikjabanki 

 

Í þessum æfinga- og leikjabanka verða tekin fyrir nokkur dæmi um æfingar og leiki sem nota 

má til hreyfinga í almennum kennslustundum.  

Æfingunum er skipt í mismunandi flokka eftir því hvort um er að ræða einfaldar 

leikfimisæfingar, teygjuæfingar, jafnvægisæfingar eða slökunaræfingar.  

Leikjum verður skip niður í tvo flokka. Leiki sem krefjast lítils rýmis og hægt  er að 

framkvæma inní skólastofunni, í sæti eða fyrir aftan borð, svo ekki þarf að færa til í stofunni. 

Þessir leikir taka almennt stuttan tíma og krefjast lítillar fyrirhafnar varðandi undirbúning. Hinn 

flokkurinn eru leikir sem krefjast meira rýmis, annað hvort inn í skólastofunni eða í öðru opnu 

rými. Þessir leikir taka yfirleitt lengri tíma, jafnvel heila kennslustund. 

Heimildaskrá fyrir æfinga-og leikjabanka má finna aftast í viðauka.  

 

Efnisyfirlit æfinga-og leikjabanka: 

• Hreyfiæfingar..................................................bls. 33 

• Teygjuæfingar sitjandi.....................................bls. 33  

• Teygjuæfingar standandi.................................bls. 34 

• Jafnvægisæfingar.............................................bls. 35 

• Jógaæfingar......................................................bls. 36 

• Slökunaræfingar...............................................bls. 37 

• Leikir sem krefjast lítis rýmis............................bls. 38 

• Leikir sem krefjast mikils rýmis.........................bls. 46 

 

  



 33 

Hreyfiæfingar: 

Nemendur gera æfingar að fyrisögn kennara/stjórnanda, ýmist í sætum eða standandi bak 

við/á milli borðs og stóls 

• Ganga eða hlaupa á staðnum með armhreyfingum.  

• Fara upp á tær og/eða hæla. 

• Standa beinn með handleggi niður með síðum og velta öxlum áfram nokkrum sinnum 

og síðan jafn oft aftur á bak. 

• Halla höfði til hliðar og telja upp í t.d. fjóra og skipta síðan um hlið.  

• Gera hnébeygjur.  

• Lyfta höndum yfir höfuð. Þrýsta hægri lófa upp og teygja á hægri síðu, endurtaka 

vinstra megin.  

• Hoppa á báðum og/eða öðrum fæti.   

• Halda í stólbak og sveifla öðrum fæti fram og til hliðar, endurtaka á hinum fætinum.  

 

Teygjuæfingar sitjandi: 

Allar þessar æfingar er einnig hægt að gera standandi.  

• Teygt á handleggjum og fingrum. Teygja hendur fram og fingur eða spenna greipar og 

teygja hendur frá sér þannig að lófar snúi fram.  

• Teygja á öxl, með því að setja vinstri hendi yfir líkamann út til hægri og krækja hægri 

hendi yfir hana við olnboga og styðja við. Endurtaka svo á hægri hendi. 

• Armteygjur þar sem hendur eru settar upp í loft með spenntar greipar og líkaminn 

sveigður til hægri hliðar og síðan til vinstri hliðar. 

• Þríhöfðateygja þar sem hægri hendi er rétt upp og beygð aftur fyrir höfuð þannig 

olnbogi hvíli á hnakka og fingur styðji á bak. Hin hendin notuð til að mynda teygju 

með því að olnboga á hægri hendi er þrýst upp í vinstri hendina sem veitir mótstöðu 

og teygja myndast. 

• Úlnliðsteygjur upp, þar sem hendin er sett fram með lófann þannig að fingur vísa upp. 

Hin hendin er sett framan við lófann og myndar mótstöðu þegar úlnlið er þrýst fram.  

• Úlnliðsteygjur niður, þar sem hendin er sett fram þannig að handarbakið snýr fram og 

fingur vísa niður. Hin hendin styður á handarbak og veitir mótstöðu þegar úlnlið er 

þrýst fram.  
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• Hendur með spenntar greipar settar á hnakka og rétt úr baki.  

• Teygja á hálsi með því að halla höfði til hliðar og styðja laust á höfuð með hendi á 

sömu hlið eða höfði snúið til hliðar þannig að litið sé yfir öxl. Hinni öxlinni þrýst niður 

með því að hafa hendina niður með síðu.  

• Lyfta öxlum.  

• Baksveigjur með því að rétta úr sér og þrýsta herðablöðum saman. 

 

Teygjuæfingar standandi: 

• Standa á tám og setja hendur upp í loft til skiptis eins langt upp og maður getur.  

• Bakfetta þar sem staðið er jafnfætis og snúið rólega upp á bakið til sitthvorrar hliðar 

til skiptis og hendur fylgja í þá átt sem snúið er.  

• Teygt á framanverðu læri með því að standa á vinstri fæti, beygja hægri fót og taka 

með hægri hendi um rist á hægra fæti og toga hæl að líkama og þrýsta mjöðm fram. 

Endurtaka á gagnstæðum fæti.  

• Halla sér fram og reyna að setja hendur undir tær, jafnvel ganga nokkur skref um 

stofuna í þessari stöðu.  

• Setja hægri hendi á mjöðm og teygja vinstri hendi yfir höfuð og til hliðar. Hafa skal 

gott bil milli fóta. Endurtaka á gagnstæðri hlið.  

 

 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2010) 
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Jafnvægisæfingar: 
 
Til að auðvelda að halda jafnvægi er gott að finna sér ákveðinn punkt sem er í augnhæð til að 

horfa á, einbeita sér og anda rólega.   

• Standa á öðrum fæti og halda jafnvægi í 20 sekúndur. Skipta svo um fót og endurtaka. 

• „Tréð“. Standa með fætur saman og mjaðmabreidd á milli fóta. Þunginn er svo færður 

yfir á annan fótinn og hinum fætinum er lyft og ilin látin hvíla á kálfa eða læri eins 

ofarlega og hver og einn treystir sér. Nota má hendur til að styðja sig við t.d. stólbak á 

meðan jafnvægi er náð. Hendur eru síðar settar saman fyrir framan bringu þannig að 

lófar vísi saman og fingur upp (bænastaða). Að lokum er reynt að færa hendur upp yfir 

höfuð þannig að þær myndi V, annað hvort í sitt hvoru lagi eða samtímis, allt eftir því 

hvað hver og einn treystir sér. Endurtaka skal svo á hinum fætinum.  

• „Flugvél“ Standa á öðrum fæti, rétta úr báðum höndum í lárétta stöðu út frá 

líkamanum, halla líkamanum fram og lausa fætinum lyft samtímis upp aftur á bak. 

Endurtaka á hinum fætinum.   

 

 

 (Æfingar lærði höfundur ritgerðar í eigin leikfimi- og jógatímum) 
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Jógaæfingar: 

Gæta skal þess að gera æfingarnar rólega og teygja varlega. Hver og einn gerir eftir sinni getu 

og án þess að finna til óþæginda.  

• „Hundurinn“. Æfingin hefst á að farið er niður á fjórar fætur. Síðan skal lyfta sér upp á 

tær, fætur eru beinir en beygja má hné til skiptis. Rófubeininu er þrýst upp í loft og 

brjóstkassa niður í átt að lærum. Lófunum er þrýst niður í gólf og slakað á öxlum og 

hælunum þrýst niður í átt að gólfinu.  

• „Jóga Mudra“. Sest er á hnén, handleggir settir aftur fyrir bak og greipar spenntar þar. 

Beinum handleggjum er lyft upp frá baki, herðablöðunum þrýst saman og brjóstkassinn 

settur fram. Síðan skal beygja sig fram þar til enni nemur við undirlag og hendur teygðar 

hærra upp og haldið þar. Stöðuna má einnig gera standandi og hallast líkaminn þá fram 

og rófubeinið þrýstist upp.  

• „Dýrajóga“. Kennari/stjórnandi hefur útbúið myndir með jógaæfingum sem líkja eftir 

dýrum. Krakkarnir herma eftir dýrum á myndunum. Einnig er hægt að búa til sögu í 

kringum dýrin og krakkarnir leika með.  

• „Fjallið“. Standa með fætur saman eða með lítið bil á milli fóta. Rétta úr sér, vera beinn 

í baki með brjóstkassa og mjaðmir örlítð fram og klemma rasskinnar saman. Lyfta svo 

höndum upp yfir höfuð, slaka á í öxlum og snúa lófum saman og halda þannig í smá 

stund. 

 

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006; 

 Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003) 
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Slökunaræfingar: 

Dauðir fiskar 

Gögn: Engin. 

 

Framkvæmd: 

Allir liggja á maganum eða bakinu og dreifa sér um svæðið. Það verða allir að liggja grafkyrrir 

og ekki má heyrast hljóð. Þeir sem hreyfa sig eða gefa frá sér hljóð detta úr leiknum. Sá sem 

lengst getur verið kyrr án þess að gefa frá sér hljóð, vinnur.  

 

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006) 

 

Blaðra og álfur 

Gögn: Engin. 

 

Framkvæmd: 

Börnin liggja í slökunarstellingu á dýnum eða gólfi eða sitja í sætum sínum. Kennarinn/ 

stjórnandi segir þeim að ímynda sér að þau séu blöðrur sem var verið að kaupa úti í búð. Nú 

eigi að blása blöðrurnar upp og fylla þær af lofti. Börnin anda að sér og fylla magann af lofti. 

Síðan segir kennarinn að nú komi lítill álfur og stingi lítið gat á blöðrurnar þannig að loftið leki 

hægt úr þeim. Þá eiga börnin að blása loftinu hægt frá sér. Þetta er endurtekið nokkrum sinnum 

og börnin anda hægt og rólega. 

 

(Elín Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir, 2003)  
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Leikir sem krefjast lítils rýmis: 

Í þessum flokki eru leikir sem krefjast lítils rýmis og því vel hægt að framkvæma inni í 

skólastofunni án þess að þurfa að færa til borð og stóla. Þessa leiki er svo að sjálfsögðu hægt 

að framkvæma í stærra rými.  

 

Týndu börnin 

Gögn: Stólar og borð 

 

Framkvæmd:  

Nemendur sitja í sætum. Einn er valinn til að vera lögregluþjónn. Hann lítur vel yfir hópinn og 

reynir að leggja á minnið hvar hver situr. Hann fer svo út úr skólastofunni og þegar að hann er 

farinn út skipta hinir um sæti. Þegar „lögregluþjónninn“ kemur aftur inn í stofuna standa allir 

upp og ganga um stofuna í nokkurn tíma. Kennarinn/stjórnandi leiksins segir síðan: „Börnin 

hafa villst. Viltu vísa þeim aftur heim lögregluþjónn?“ þá stöðva allir leikmenn á þeim stað sem 

þeir eru staddir. „Lögregluþjónninn“ leiðir hvern og einn til sætis til samræmis við þá 

sætaskipan sem hann telur hafa verið þegar hann yfirgaf stofuna. Árangurinn miðast svo við 

fjölda þeirra „týndu barna“ sem hann kemur í rétt sæti.  Leikurinn er síðan endurtekinn og skipt 

um „lögregluþjón“. Í leikslok er sá vinningshafi sem hefur raðað flestum „týndum börnum“ í 

rétt sæti.  

 

 

 (Þórey Guðmundsdóttir, 1987) 
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Jósep segir 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd:  

Kennari stjórnar eða nemandi sem valinn er til að vera stjórnandi (Jósep). Jósep gefur fyrirmæli 

um hreyfingar ásamt því að framkvæma þær og hinir eiga að fylgja svo framarlega sem 

stjórnandinn (Jósep) segir: „Jósep segir“ framan við fyrirmæli um hreyfinguna. Sleppi hann því 

eða notar annað nafn t.d. Gunnar, eiga hinir ekki að fylgja fyrirmælunum um breytingu þ.e. 

ekki að herma eftir hreyfingunni þó Jósep geri hana fyrr en Jósep setur: „Jósep segir“ á undan 

lýsingu og framkvæmd hreyfingar. Dæmi: Sjórnandi segir „Jósep segir hoppa“ og hoppar 

sjálfur, þá eiga hinir að líkja eftir og hoppa. Næst segir stjórnandi:  „Stoppa“ og stoppar sjálfur 

en þá eiga hinir ekki að stoppa þar sem stjórnandi gaf þau fyrirmæli án þess að segja „Jósep 

segir“ á undan.  

 

Möguleiki er á að samræma þennan leik tungumálakennslu þar sem fyrirmælin eru gefin á 

erlendu máli.   

 

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) 

 

  



 40 

Höfuð herðar hné og tær 

Gögn: Engin. 

 

Framkvæmd: 

Hægt er að framkvæma þennan leik ýmist í litlu eða stóru rými, t.d. inni í skólastofu þar sem 

nemendur standa bak við borð sín eða við hlið þeirra, í stórum samkomusal eða úti á túni. 

 

Nemendur standa í hring og kennarinn með eða að nemendur dreifa sér um svæðið með gott 

bil á milli sín og snúa allir í sömu átt. Kennari stendur fremst og snýr á móti þeim. Kennarinn 

byrjar svo að syngja lagið Höfuð, herðar, hné og tær og gerir æfingarnar með, þ.e. bendir á 

viðkomandi líkamspart á þeirri stundu sem hann er nefndur í söngtextanum. Hægt er að byrja 

á að syngja textann hægt en auka svo hraðann eftir því sem nemendur ráða við. Einnig er hægt 

að breyta textanum og nota t.d. aðra líkamsparta svo sem axlir, maga, læri, rass o.fl. 

 

Texti: 

Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær, 

höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær, 

augu, eyru, munnur og nef, 

höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. 

 

 

(Leikinn lærði höfundur ritgerðar í æsku)  
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Borgin sefur 

Gögn: Borð og stólar 

 

Framkvæmd: 

Kennari velur tvo til fjóra nemendur sem standa fyrir framan bekkinn. Aðrir nemendur sitja 

kyrrir í sætum sínum inni í kennslustofunni, þeir eru borgarbúar. Kennarinn eða sá sem stjórnar 

segir: „borgin sefur“ og eiga þá borgarbúar að leggjast fram á borð sín á grúfu og fara að sofa. 

Þeir mega ekki kíkja á meðan það er nótt. Völdu nemendurnir læðast og velja sér hver og einn 

nemenda sem þeir pota í bakið á og læðast síðan aftur á upphafsstað. Kennarinn eða sá sem 

stýrir segir þá: „borgin vaknar“ og þeir sem potað var í um nóttina standa upp. Þeir eiga þá að 

giska á hver hafi potað í þá og sýna ágiskun sína með því að stilla sér upp á bak við þann sem 

þeir telja að hafi potað í bakið á þeim. Það geta fleiri en einn giskað á þann sama. Þegar allir 

sem potað var í hafa giskað, fá þeir að vita hvort þeir höfðu haft rétt fyrir sér eða ekki. Ef giskað 

er rétt, sest sá sem potaði í sætið sitt, og sá sem giskaði rétt tekur hans hlutverk í næsta leik.    

 

 

(Leik lærði höfundur ritgerðar í æsku.  

Leikinn má finna í aðeins breyttri útfærslu á Leikjavefnum:  

Leikjavefurinn, Borgin sefur, 2013).  
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Fylgið foringjanum 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Leikmenn/nemendur standa í röð eða dreifa sér milli um skólastofuna.  

Einn leikmaður er valinn til að vera foringinn. Foringinn stendur fremst fyrir framan hópinn og 

fer með eftirfarandi þulu aftur og aftur: 

 

Ég er foringinn. 

Allir fygja foringjanum 

og gera eins og hann.  

 

Um leið gerir foringinn æfingu eða hreyfingu og eiga hinir að herma eftir honum. Leikmenn 

skiptast svo á að vera foringinn, kennarinn eða stjórnandi gæti t.d. gefið merki þegar tímabært 

er að skipta um foringja. Þá tekur annar við hlutverki foringjans og fer með þuluna um leið og 

hann gerir aðra æfingu. Engir tveir foringjar mega gera sömu æfinguna. Gott er að skipta 

nokkuð ört um foringja t.d. að hver foringi geri aðeins eina til tvær æfingar.  

 

 

(Þórey Guðmundsdóttir, 1987)  
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Tíu, tíu, tvisvar sinnum tíu 

Gögn: Lítill hlutur til að fela. 

 

Framkvæmd: 

Allir leikmenn nema einn fara út úr skólastofunni. Leikmaðurinn, sem eftir er inni í stofunni, 

setur hlutinn sem á að fela á einhvern stað þar sem hann sést en lítið ber á honum. Önnur leið 

er að kennari/stjórnandi hafi sjálfur falið hlutinn á meðan nemendur voru t.d. í frímínútum. 

Leikmenn koma síðan aftur inn í stofuna og byrja að leita að hlutnum. Þegar leikmaður finnur 

hlutinn segir hann ekki frá því strax heldur þykist leita áfram í smá stund, til að gefa ekki upp 

hvar hlutinn er finna. Síðan kallar hann: „tíu, tíu, tvisvar sinnum tíu“ og sest niður. Leikurinn 

heldur áfram þar til allir hafa fundið hlutinn. Sá sem fyrstu fann hlutinn fær að fela hann næst.  

 

 

(Þórey Guðmundsdóttir, 1987) 
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Spegill, spegill, herm þú mér 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Nemendur standa tveir og tveir saman og snúa gengt hvor öðrum og horfast á. Þeir skipta með 

sér hlutverkum, annar er spegillinn og hinn sá sem speglar sig. Sá sem speglar sig gerir ýmsar 

æfingar og hreyfingar en hinn reynir að líkja eftir þeim samtímis eins og spegilmynd hans.           

Sá sem speglar sig má þó ekki hreyfa eða skipta um æfingu svo hratt að hinn nái ekki að fylgja 

eftir. Eftir nokkra stund er svo skipt um hlutverk og leikurinn endurtekinn.  

 

Önnur útfærsla af sama leik: 

Leikmenn eru nú þrír saman, tveir standa andspænis hvor öðrum en sá þriðji fyrir aftan þann 

sem speglar sig og fylgir hreyfingum hans eins og „skugginn.“ Ekki má tala á meðan leik stendur.  

 

 

(Þórey Guðmundsdóttir, 1987) 

  



 45 

Hænan og eggið 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Leikmenn dreifa sér um svæðið/stofuna. Hlutverkin í þessum leik eru: egg, kjúklingur, hæna og 

hani. Í upphafi leika allir egg og ganga um á hækjum sér. Leikmenn para sig saman tveir og tveir 

og hvert par fer í leikinn Stein, skæri, blað. Sá sem vinnur hækkar í tign, þ.e. breytist úr eggi í 

kjúkling, kjúkling í hænu, hænu í hana og síðast úr hana í súpu. Sá sem tapar heldur áfram í 

óbreyttu hlutverki. Leikmenn leita svo að öðrum leikmanni í sama hlutverki og þeir til að keppa 

við. Egg leitar að nýju eggi, kjúklingur að öðrum kjúklingi o.s.frv. Kjúklingarnir gefa frá sér há 

tíst, eru aðeins bognir í baki og mynda vængi með höndum. Hænurnar eru uppreistar, með 

höfuðið hátt og mynda vængi með höndunum og hlaupa gaggandi þar til þær finna aðra hænu 

til að keppa við. Haninn hoppar galandi á öðrum fæti og leitar sér að öðrum hana til að keppa 

við. Haninn sem vinnur verður að súpu. Súpan stendur kyrr og hendurnar ganga í bylgjum á 

meðan hún sýður með háu hljóði (blobb-blobb-blobb). 

Leikurinn klárast þegar flestir eru orðnir að súpu. 

 

Steinn, skæri, blað - Fyrir þá sem ekki þekkja leikinn Steinn, skæri, blað er hann í stuttu máli 

þannig að tveir leikmenn keppa. Þeir standa andspænis hvor öðrum og slá með hnefanum 

þrisvar í lófann á sér samtímis og segja: „steinn, skæri, blað“. Þegar síðasta orðinu er sleppt 

breyta leikmenn hnefanum í stein (krepptur hnefi), skæri (V myndað með vísifingri og 

löngutöng) eða blað (slétt hendi). Markmiðið er að vinna keppinautinn. 

• Steinninn vinnur skærin - beyglar þau.  

• Skærin vinna blaðið - klippa það. 

• Blaðið vinnur steininn -  hylur hann. 

 

 

(Leikjavefurinn, Hænan og eggið, 2013)  
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Leikir sem krefjast mikils rýmis 

Leikir í þessum flokki þurfa mikið rými t.d. hátíðarsal skólans, á skólalóð eða í opnu rými 

utandyra.  Leikina er einnig flesta hægt að framkvæma inni í skólastofunni en til þess þarf að 

færa til borð og stóla þannig að myndist gott gólfpláss. Fyrstu tvo leikina í þessum flokk þarf þó 

að framkvæma innandyra þar sem í þá þarf að nota stóla. Aðra er hægt að framkvæma 

utandyra jafnt sem innandyra. 

 

Blikkleikur 

Gögn: Stólar 

 

Framkvæmd:  

Stólum er raðað í hring þar sem einn stóll er fyrir hverja tvo leikmenn. Annar sest í stólnum og 

snýr inn í hringinn en hinn stendur sem vörður fyrir aftan hann með hendur fyrir aftan bak eða 

niður með síðum og horfir aftan á kollinn á þeim sem hann er að gæta. Einn vörður hefur autt 

sæti fyrir framan sig. 

Leikurinn felst í því að vörðurinn með auða stólinn blikkar einhvern af þeim sem sitja í 

hringnum. Sá sem verið er að blikka reynir að komast til hans í auða stólinn án þess að hans 

vörður nái að snerta hann á axlirnar eða bakið og þannig stöðva hann, því þá kemst hann ekki.  

Sá sem kemst úr sætinu sest í auða stólinn og sá vörður sem eftir hefur auðan stól tekur við því 

hlutverki að reyna að blikka einhvern til sín. Keppni varðanna er fólgin í því að vera sem allra 

skemmst með auðan stól fyrir framan sig og koma í veg fyrir að sá sem þeir eru að gæta nái að 

komast frá þeim.  

Eftir nokkurn tíma er skipt um hlutverk og leikurinn endurtekinn.  

 

 

 (Þórey Guðmundsdóttir, 1987) 
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Ávaxtakarfa 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Allir nemendur fá ávaxtanafn. Nemendur sitja á stólum í hring þar sem stólarnir eru einum 

færri en nemendur. Sá nemandi sem ekki hefur stól stendur í miðjunni, hann nefnir tvo ávexti 

t.d. appelsínu og epli. Þá standa þeir upp sem heita þeim nöfnum og skipta um sæti. Einnig 

getur hann sagt „ávaxtakarfa“ og þá eiga allir að standa upp og finna sér nýtt sæti. Sá sem er í 

miðjunni á einnig að reyna að ná auðum stól. Sá sem ekki nær sæti fer í miðjuna.  

 

 

(Leikjavefurinn, Ávaxtakarfa, 2013) 

 

Sardínurnar 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Þessi leikur krefst stórs svæðis þar sem hægt er að fela sig og er skemmtileg útfærsla af feluleik, 

stundum kallaður öfugur feluleikur. Leikurinn byrjar á að einn leikmaður er sardínan, hann fer 

og felur sig á meðan allir hinir telja saman, með lokuð augun, upp á t.d. 30. Síðan fara allir að 

leita að sardínunni. Þegar einhver finnur sardínuna þarf hann að gæta þess að enginn sjái til 

hans og felur sig með sardínunni á felustað hennar. Brátt fyllist felustaðurinn af sardínum og 

þá þurfa allir að passa að hvorki heyrist til þeirra né sjáist. Þegar síðasti sem leitar finnur loks 

felustaðinn er byrjað upp á nýtt og sá sem fann sardínuna fyrst verður næsta sardína. 

 

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006)   
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Boðhlaup 

Gögn:  

• Boðkefli, um það bil 25 cm löng, sívöl tré t.d. niðursagað kústskaft, einnig má nota t.d. 

hólk úr venjulegum eldhúsrúllum eða tómar gosdósir.  

• Merki, fyrir hvert lið sem segir til um hvar hlaupabrautin endar. Þetta geta verið 

staurar, keilur, stólar, steinar, fatahrúgur eða jafnvel veggur (sem á þá að snerta í stað 

þess að hlaupa í kringum).  

 

Framkvæmd: 

Tvö, eða fleiri lið keppa, með jafn marga liðsmenn. Liðin standa í beinni röð og fremstu menn 

hvers liðs standa við merkta ráslínu. Þeir halda á boðkeflum. 20-30 metrum frá ráslínunni eru 

merki, jafn mörg og liðin eru, sem segja til um hvar hlaupabrautin endar. Þegar leikurinn hefst 

segir ræsir: „takið ykkur stöðu!“ og þá taka fremstu hlauparar hvers liðs sér stöðu aftan við 

ráslínuna, án þess að snerta hana. Síðan segir ræsir: „viðbúin!“  og þá setja fyrstu hlaupararnir 

sig í hlaupastöðu. Þegar ræsir sér að allir eru tilbúnir gefur hann merki um að nú skuli þeir hefja 

hlaupið og kallar þá hátt og skýrt „af stað“. Hver hlaupari á að hlaupa að merki síns liðs, hlaupa 

í kringum það og aftur að ráslínunni/marklínunni og afhenda boðkeflið næsta hlaupara, sem 

leggur þá af stað sömu leið og svo koll af kolli þar til allir liðsmenn hafa hlaupið. Það lið sigrar 

sem kemur sínum síðasta hlaupara fyrst yfir marklínuna.  

Ef fjöldi leikmanna er ójafn er hægt að leysa það með því að þeir sem verða afgangs þegar 

skipt hefur verið jafnt í lið geta verið ræsar og/eða dómarar. Einnig er hægt að leysa þann 

vanda með því að einhver úr hinu liðinu taki að sér að hlaupa tvisar. 

Til eru nokkrar útgáfur af boðhlaupi t.d. boðhopp en þá er hoppað á milli hringja sem settir 

hafa verið á jörðina í stað þess að hlaupa og leikmenn þurfa að byrja upp á nýtt ef þeir hoppa 

óvart út fyrir hringina.  

 

 

(Hörður Haraldsson, 1994)   
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Fram fram fylking 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Leikurinn hefst á því að tveir útvaldir leikmenn stilla sér upp sem „brúarstólpar“, standa hvor á 

móti öðrum og haldast í hendur. Áður en þeir stilla sér upp hafa þeir þó ákveðið sín á milli að 

vera t.d. epli og appelsína eða hundur og köttur. Aðrir leikmenn fara í röð og styðja höndum á 

axlir þess sem er framan við þá og marsera þannig í halarófu undir brúna og í hring og syngja 

lagið Fram fram fylking. 

Texti: 

Fram, fram, fylking! 

Forðum okkur háska frá 

því ræningjar oss vilja ráðast á. 

Sýnum nú hug, 

djörfung og dug. 

Vakið, vakið vaskir menn! 

Voða ber að höndum. 

Sá er okkar síðast fer 

Sveipaður verður böndum. 

 

Um leið og lokaorðin eru sungin grípa „brúarstólparnir“ utan um þann sem stóð undir brúnni 

þegar laginu lauk og taka hann til fanga. Þeir fara með hann til hliðar og á fanginn að kjósa 

annað hvort epli eða appelsínu (það sem „burðarstólparnir“ ákváðu að vera) og mega aðrir 

leikmenn ekki heyra það, því það á að vera leyndarmál hvor „burðarstólpurinn“ er hvað. 

Fanginn fer svo í röð fyrir aftan þann „burðarstólpa“ sem hann valdi sér.  

 

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006)  
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Inn og út um gluggann 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Leikmenn standa í hring og leiðast. Einn stendur fyrir utan hringinn og þræðir sig í gegnum 

„gluggana“ (götin sem myndast í hringnum þegar leikmenn sem leiðast lyfta höndunum) á 

meðan sungið er :  

 

Inn og út um gluggann 

Inn og út um gluggann 

Inn og út um gluggann 

og alltaf sömu leið 

Við lok söngsins á hann að hafa tekið sér stöðu á bak við þann sem hann stóð næst þegar laginu 

var lokið og þá er sungið: 

 

Nem ég staðar bak við hana Jónu (nafn viðkomandi) 

Nem ég staðar bak við hana Jónu 

Nem ég staðar bak við hana Jónu 

Svo fer hún sína leið. 

 

Því næst tekur hann um axlir Jónu og nú stjórnar hún ferðinni og þau þræða saman „gluggana“ 

á hringnum á meðan sungið er aftur og leikurinn heldur áfram og fleiri leikmenn bætast í röðina 

í hvert skipti þangað til engir gluggar eru eftir. 

 

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006)   
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Faðir Abraham 

Gögn: Engin 

 

Framkvæmd: 

Leikmenn mynda hring standandi og syngja lagið Faðir Abraham. Í fyrstu umferð er aðeins 

textinn í laginu sunginn en eftir fyrstu umferð kallar stjórnandinn: „hægri hönd“ og þegar lagið 

er sunginn í annað sinn hrista allir leikmenn hægri hönd á meðan sungið er. Að þeirri umferð 

lokinni kallar stjórnandinn: „hægri hönd, vinstri hönd“ og eiga þá allir að hrista báðar hendur í 

næstu umferð meðan lagið er sungið. Þetta heldur svo áfram og að lokinni þriðju umferð kallar 

stjórnandinn: „hægri hönd, vinstri hönd, hægri fótur“ og eiga þá allir að hrista báðar hendur 

og hægri fót á meðan lagið er sungið í fjórða sinn. Þannig heldur leikurinn áfram koll af kolli og 

í hverri umferð bætist við nýr líkamspartur til að hrista; vinstri fótur, höfuðið og að lokum allur 

líkaminn. 

 

Texti:  

Faðir Abraham og hans synir 

og hans synir faðir Abraham 

og þeir átu kjöt og þeir drukku öl 

og þeir skemmtu sér mjög vel. 

 

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006) 
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Atómleikur 

Gögn: Í þennan leik þarf tónlist. 

 

Framkvæmd: 

Leikmenn dreifa sér um svæðið og mega dansa eða hlaupa frjálst um á meðan tónlist er spiluð. 

Þegar kennarinn/stjórnandinn stöðvar tónlistina kallar hann einhverja tölu og leikmennirnir 

eiga þá að safnast saman að mynda hópa/hóp sem eru jafn fjölmennir og talan sem 

stjórnandinn nefndi. Leikurinn er síðan endurtekinn nokkrum sinnum og þeir sem ekki ná að 

mynda hóp falla úr leiknum. Þannig heldur leikurinn áfram þar til aðeins tveir eru eftir.  

 
 

 (Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006).  
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Eltingaleikir 

Hér eru nokkrar mismunandi útgáfur af eltingaleik. Í venjulegum eltingaleik eru einn til tveir 

sem elta og reyna að ná hinum, sem reyna að forða sér á hlaupum, með því að klukka þá. 

 

Sprengi-eltingaleikur: 

Þetta er útfærsla af venjulegum eltingaleik. Sá sem er klukkaður springur með háum hvelli og 

leikrænum tilþrifum. Þetta er ágæt leið til að hrista upp í hópnum og skemmta sér. 

Skríðandi eltingaleikur: 

Í stað þess að hlaupa eiga allir að skríða. 

Öfugur eltingaleikur 

Í þessari útfærslu af eltingaleik hlaupa leikmenn aftur á bak. 

Eltingaleikur á hælunum 

Allir eiga að hlaupa/ganga á hælunum. Fyndin útgáfa af eltingaleik. 

Eltingaleikur með hnén saman 

Leikmenn verða að hafa hnén föst saman allan tímann.  

Zombie-eltingaleikur 

Í stað þess að hlaupa labba leikmenn rólega eins og zombie (uppvakningar). 

Eltingaleikur á öðrum fæti 

Leikmenn hoppa um á öðrum fæti í stað þess að hlaupa.  

 

(Arna Björk Árnadóttir og Sigurlaug Lára Ingimundardóttir, 2006).  
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