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Útdráttur 

Þetta lokaverkefni er unnið til B.Ed prófs við kennaradeild á hug- og félagsvísindasviði 

Háskólans á Akureyri, vorið 2019. Lokaverkefnið er í tveimur hlutum, annars vegar 

greinagerð og hins vegar leikjahandbók. 

Leitast var við að finna svör við spurningunum hvers vegna er upphitun mikilvæg í 

íþróttakennslu og af hverju leikir? Upphitun er mikilvægur þáttur í byrjun allra íþróttatíma. 

Hún getur aukið árangur og komið í veg fyrir meiðslahættu. Upphitun getur verið tvenns 

konar, annars vegar virk og hins vegar óvirk. Með virkri upphitun er átt við líkamlega 

hreyfingu. Óvirk upphitun er hins vegar þegar notast er við hitagjafa eins og t.d. heitt vatn. 

Mikilvægt er að hita upp þá vöðva sem eru aðalþættir kennslustundarinnar. Algengasta 

upphitunar aðferðin er virk upphitun. 

Við komumst að því að leikir geta verið einstaklega góð leið til upphitunar. Leikir geta verið 

margskonar eins og einstaklingsleikir, hópleikir, liðaleikir, knattleikir, útileikir o.s.frv. Með 

leikjum fá einstaklingar tækifæri til að prófa sig áfram, gera mistök og tilraunir. Leikir hafa 

þann kost að henta flestum vegna þess að það er hægt að ná til þeirra sem alla jafna vilja ekki 

vera með. Leikir eru áhugahvetjandi og í þeim þróa börn með sér mál- og hugleikni og hreyfi- 

og félagshæfni. Flestum nemendum finnst gaman að fara í leiki og kunna betur við kennara 

sem fara með þeim í leiki. Ef að kennari vill kynnast nemendum sínum betur og á öðruvísi 

hátt er talað um að leikir séu góð leið til þess. Kennari sem fer með nemendur sína í leiki 

getur laðað það besta fram í þeim. Leikir geta haft áhrif á líkamlega færni s.s. hreyfifærni, 

hraða, kraft, jafnvægi, fimi, lipurð, viðbragðsflýti og úthald. 

Með greinagerðinni fylgir leikjahandbók með ýmsum leikjum. Markmiðið með handbókinni 

er að auðvelda aðgengi að leikjum til að nýta við íþróttakennslu. Það ætti að vera auðvelt að 

fletta upp skemmtilegum leikjum sem veita góða alhliða upphitun fyrir komandi verkefni í 

tímanum. Leikirnir eru flokkaðir eftir tegundum, s.s. boltaleikir, hlaupaleikir, fim- og 

áhaldaleikir, hópeflisleikir og útileikir.  

 

Abstract 

This paper is presented as part of the requirements for the degree of Bachelor of Education at 

the Faculty of education at the University of Akureyri, spring 2019. This final project is in 

two parts, an analysis and a game manual. 

This paper seeks to answer the questions why is it important to warm up in sports lessons and 

why games? Warm-up is an important part of all sports. It can improve performance and 

prevent injury. There are two types of warm-ups, active and inactive. Active warm-up refers 

to physical exercise. Inactive warm-ups refer to when a heat sources such as e.g. hot water is 

used as a warm-up. It is important to warm up the muscles that are the main components of 

the exercise during the lessons. The most common warm-up method is active heating.  

We found out that games can be great way to warm up. There are many types of games such 

as individual games, group games, team games, ball games, outdoor games, etc. With games 

the participant is given an opportunity to experiment, make mistakes and experience. Games 

have the advantage of being suitable for most people because they can make those who 

usually do not want to participate to want to join the game. Games are motivational and with 

them children developed language, thoughts, movement and social skills. Most students like 

to play games and like a teacher who plays games with them. Games are good a way for a 
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teacher to get to know their students better in different ways. Games can bring out the best in 

students. Games can affect physical skills, e.g. motor skills, speed, power, balance, dexterity, 

agility, alertness and endurance.  

With this analysis there is a game manual included with different types of games. The aim of 

the manual is to grant access to games that teachers can take advantage of in sports lessons. It 

should be easy to look up fun games that provide good universal warming for upcoming 

projects. The game manual is categorized e.g. ball games, running games, gymnastics and crib 

games, team games and outdoor games. 
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1. Inngangur 

Það er mikilvægt að huga að hreyfingu og heilsu. Hreyfing getur stuðlað að betri líðan og 

bættum lífsgæðum. Með líkamsrækt og íþróttaiðkun getum við minnkað líkur á þunglyndi, 

kvíða og sálvefrænum einkennum. Einnig stuðlar líkamsrækt og íþróttaiðkun að jákvæðari 

líkamsmynd, sjálfsvirðingu og sjálfsmati, sem er gott veganesti (Þórólfur Þórlindsson, 

Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994, bls. 75, 91). 

Börn hafa alla jafna mikla hreyfiþörf og því mikilvægt að uppfylla þær þarfir. Það er 

stórt stökk fyrir barn að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Í grunnskóla eru þau skyldug til að 

mæta og ekki lengur í vernduðu umhverfi leikskólans. Þar er alla jafna mun meiri kyrrseta og 

ætlast til að börn, sem eru nú kölluð nemendur, einbeiti sér að námsefninu. Grunnskólar eru 

þó ekki lausir við það að sinna þörfum barna um hreyfingu og eiga þeir að fylgja eftir 

ákveðnum kröfum sem kveðið er á um í Aðalnámskrá grunnskóla um tímafjölda íþróttatíma.  

Þegar kemur að íþróttatímum er mikilvægt að hafa þá fjölbreytta og skemmtilega. Þar 

komum við að efni þessarar greinagerðar, leikir í upphitun. Við teljum leiki í upphitun afar 

mikilvæga. Leikir geta hentað öllum aldri og auðvelt að fá sem flesta til að vera virka og 

hreyfa sig. Við sáum stórt tækifæri í því að útbúa leikjahandbók sem inniheldur hugmyndir að 

leikjum sem eru tilvaldir í upphitun í kennslu til þess að kveikja áhuga nemenda á hreyfingu. 

Mun því verkefnið skiptast í tvo hluta, annars vegar í greinagerð með heimildum sem styðja 

okkar skoðun og hins vegar leikjahandbókina. Í greinagerðinni verður farið yfir hvers vegna 

er mikilvægt að huga að hreyfingu og heilsu og hver skylda grunnskóla er gagnvart hreyfingu. 

Reynt verður að svara spurningunum, hvers vegna er upphitun mikilvæg í íþróttatíma og af 

hverju leikir? 

Byrjað verður á að fara almennt yfir hreyfingu og heilsu og teknar svo saman íþróttir í 

grunnskólum og kröfur Aðalnámskrár til íþróttakennslu. Þar á eftir er rætt um upphitun, leiki 

og helstu kennsluaðferðir. Að lokum er farið yfir uppsetningu leikjahandbókarinnar og efnið 

dregið saman í umræðukafla. 
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2. Hreyfing og heilsa  

Ein af grundvallarathöfnum mannsins er hreyfing og svo hefur verið frá örófi alda. Hér áður 

fyrr kröfðust dagleg verkefni líkamlegrar áreynslu og eins þurftu menn að fara langar 

vegalengdir til þess að draga björg í bú. Með hraðri tækniþróun síðustu áratugi hefur hreyfing 

manna farið minnkandi og ekki eins mikil þörf á henni í daglegum verkefnum. Nú notar fólk 

farartæki til að koma sér á milli staða og ýmis heimilisverk krefjast ekki jafn mikillar áreynslu 

og þau gerðu hér áður fyrr. Með tilkomu tækninnar hefur fólk meiri frítíma og eyða margir 

honum gjarnan fyrir framan tölvu- eða sjónvarpskjá sem kostar mikla kyrrsetu 

(Lýðheilsustöð, 2015, bls. 4). 

Í hinum vestræna heimi er offita og hreyfingarleysi að verða stórt vandamál. Börnum 

fjölgar sem eru of feit og afleiðingar þess eru sykursýki, hjartasjúkdómar, slitgigt o.fl. Gunnar 

Svanbergsson (2005, bls. 21-24) telur þrjá þætti þurfa að standa saman til að bæta þetta 

ástand. Þeir eru skipulag skólanna, skipulag bæjar- og sveitarfélaga og foreldrarnir sjálfir. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á því hvort hægt sé að tengja offitu, kvíða og aðra kvilla við litla 

sjálfsvirðingu og slaka líkamsímynd og hvernig væri hægt að bæta það ástand. Í bókinni Um 

gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni segir að það hafi sýnt sig að þeir sem bera virðingu fyrir 

sjálfum sér þjást síður af þunglyndi og kvíða. Því er sjálfsvirðing, jákvæð sjálfsmynd og 

sjálfstraust mikilvægt veganesti miðað við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið. Það má 

einnig benda á að áfengisneysla unglinga tengist lítilli sjálfsvirðingu og er því hægt að túlka 

það sem ákveðna forvörn að auka sjálfsvirðingu barna og unglinga. Hvernig aukum við 

sjálfsmat, sjálfsvirðingu og jákvæða líkamsímynd? Í samantekt rannsókna í bókinni Um gildi 

íþrótta fyrir íslensk ungmenni er sýnt fram á það að líkamsrækt og íþróttaiðkun hafi mest áhrif 

á sjálfsmat og veruleg áhrif á sjálfsvirðingu. Einnig kom í ljós að því meiri sem íþróttaiðkun 

einstaklings er þeim mun sterkari er líkamsímynd hans (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1994, bls. 

75-82). Því er talið að íþróttatímum sé vel varið, að virkni nemenda sé góð, upplifunin jákvæð 

og eftirsóknarverð. 

Hreyfing er mikilvæg fyrir alla, með henni aukum við lífsgæði okkar og minnkum 

líkurnar á sjúkdómum og öðrum kvillum. Þeir þættir sem hafa einnig áhrif á lífsgæði okkar 

eru reykingar, áfengisdrykkja og mataræði. Ef við hreyfum okkur reglulega, höldum 

mataræðinu góðu og sleppum því að reykja og drekka, erum við á réttri braut með betri 

lífsgæði. Ekki má gleyma að með hreyfingu bætum við marga aðra hluti eins og andlega 

líðan, félagsfærni, betri svefn, minnkum líkur á kvíða o.fl. (Kristján Þór Magnússon, 2012, 

bls. 165). Staðreyndin er sú að iðkun íþrótta og líkamsþjálfun stuðla að bættri heilsu með því 
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að efla andlega og líkamlega vellíðan. Niðurstöður þar sem tengsl íþróttaþátttöku og andlegrar 

líðan eru tekin saman sýna að með íþróttaiðkun er síður hætta á einkennum eins og þunglyndi, 

sálvefrænum einkennum og kvíða. Einnig er hægt að vitna í rannsóknir sem hafa sýnt fram á 

aukinn metnað og jákvæð áhrif á námsárangur hjá þeim sem stunda íþróttir (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994, bls. 91-101, 103). Það er margt sem segir okkur að líkamsrækt og 

íþróttaiðkun hafi jákvæð áhrif á líkama og sál. Þó hefur það sýnt sig að sum börn stundi 

aðeins skólaíþróttir. Með leikgleði og fjölbreytileika er hægt að ná til fleiri nemenda og 

vonandi auka áhuga þeirra á hreyfingu. 

 

2.1 Hreyfingarleysi  

Hvað er það sem gerist ef við hugum ekki að hreyfingu? Hreyfingarleysi getur valdið miklu 

andlegu tjóni og aukið líkur á sjúkdómum. Þeim sem hreyfa sig lítið er frekar hætt við að 

greinast með sjúkdóma en þeim sem hreyfa sig mikið. Hægt er að telja upp dæmi eins og að 

tíunda hvert heilablóðfall er af völdum hreyfingarleysis, sjöunda hvert tilfelli af 

ristilkrabbameini er af völdum hreyfingaleysis, fimmta hvert hjarta- og æðasjúkdómatilfelli 

má rekja til hreyfingarleysis og tíunda hvert brjóstakrabbameinstilfelli má einnig rekja til 

hreyfingarleysis (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 12). Þeir sjúkdómar sem taldir hafa verið 

upp eru þó ekki beintengdir við hreyfingarleysi að öllu leyti. En vegna hreyfingarleysis er 

skortur á framleiðslu ákveðinna efna í líkamanum sem verður til þess að sjúkdómar taka sig 

upp. Það sem gerist þegar einstaklingur hreyfir sig lítið, s.s. situr í marga klukkutíma í senn, er 

að lífhvatinn fer í hvíld. Lífhvatinn framleiðir lípóprótín lípasa sem sogar fitu úr blóðinu og 

hefur þar af leiðandi áhrif á kólesterólið og aðrar blóðfitur. En þegar við hreyfum okkur 

verður lípóprótín lípasinn fljótt virkur og sogar til sín fituna. Ef við framleiðum ekki 

lípóprótín lípasa er frekar hætta á hjarta- og æðasjúkdómum ásamt heilablóðfalli. Það á þó enn 

eftir að rannsaka nákvæmlega hversu mikið þarf að hreyfa sig til að halda lípaprótín 

lípasanum alltaf virkum (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 18-19). 

Nýlega hefur komið í ljós að virkir vöðvar framleiða mýókín. Mýókín getur haft áhrif 

á blóðfitu og blóðsykur ásamt samsetningu líkamsfitunnar. Mýókín virðist geta haft áhrif þar 

sem þetta er einskonar boðberar frá vöðvum til líkamans. Bent er á að ekki dugi að hreyfa sig 

einu sinni á dag eða fara í ræktina þrisvar í viku og halda að það sé nóg, heldur þarf að halda 

virkni í vöðvunum reglulegum yfir daginn og þess vegna er mælt með því að standa upp 

reglulega eða teygja úr sér. Það er ekki fullrannsakað hvers vegna hreyfingarleysi hefur svo 

mikil áhrif en talið er að í framtíðinni verði komnar mjög góðar skýringar á þessu (Hansen og 

Sundberg, 2016, bls. 18-20). Það má lesa sem svo að kyrrseta í lengri tíma þar sem vöðvar eru 
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í hvíld í marga klukkutíma í senn eða stóran part úr degi leiði af sér aukna hættu og skerðingu 

lífsgæða með sjúkdómum. 

Kyrrseta er að verða algengari með hverju árinu sem líður eftir því sem tæknin eykst. 

Kyrrseta er alvarlegt mál vegna þess að hún getur drepið. Skilgreiningin á kyrrsetu er þegar 

við sitjum lengi í sófanum fyrir framan sjónvarpið, vinnum við skrifborð eða tölvu í marga 

klukkutíma og allt sem lætur okkur sitja lengi án þess að hreyfa vöðvana í langan tíma. Með 

lengi er hér átt við marga klukkutíma í senn eða stóran part úr degi án þess að virkja vöðvana 

(Hansen og Sundberg, 2016, bls. 17-18). Kyrrseta er lúmsk og getur stolið mörgum árum frá 

okkur sem er sorglegt t.d. má nefna að sjónvarpið getur stolið fimm árum af lífi okkar. 

Sjónvarpsvenjur Ástrala voru kannaðar og sjúkrasaga. Þeir sem horfðu á sjónvarpið í tvo 

klukkutíma á dag styttu líf sitt um eitt og hálft ár. Einnig voru þeir sem horfðu á sjónvarp í sex 

klukkutíma á dag skoðaðir og útkoman var sú að þeir styttu líf sitt um fimm ár miðað við þá 

sem horfðu ekki á sjónvarp. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu að ef horft er í klukkutíma 

á sjónvarp styttir maður líf sitt um 22 mínútur (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 22). 

Hvað er hægt að gera til þess að forðast kyrrsetu? Það er margt hægt að gera t.d. getur 

fólk sem vinnur við mikla kyrrsetu staðið reglulega upp og teygt úr sér, unnið standandi hluta 

úr degi og jafnvel tekið fundi standandi. Mikilvægt er að fá einhverja hreyfingu til að virkja 

vöðvana á klukkutíma fresti (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 19). Einnig er góður ávani að 

ganga frekar upp stiga í stað þess að taka lyftu, ganga til vinnu og fyrir þá sem taka strætó að 

fara einni stoppistöð fyrr út. Að taka réttar ákvarðanir með aukna hreyfingu eykur brennslu og 

dregur úr hættu á þyngdaraukningu. En að sjálfsögðu skiptir mataræðið miklu máli og að velja 

hollari kostinn. Þetta er þó ekki alltaf auðvelt því líkaminn kallar á þær hitaeiningar sem við 

brennum með því að láta okkur vera svöng. Þróunin er dapurleg og við hreyfum okkur sífellt 

minna. Gerð var rannsókn á Amish-fólki í Bandaríkjunum sem lifir sambærilegu lífi og við 

gerðum fyrir um 100-150 árum síðan. Amish-fólk er án sjónvarps, rafmagns, bíla, tölvu og 

farsíma. Í ljós kom að skrefafjöldinn sem það tók var á bilinu 18.000 – 19.000 skref á dag, en 

aðrir Bandaríkjamenn fara að meðaltali 6000-7000 skref á dag. Þarna sást líka að Amish-fólk 

var með um 1% hlutfall af of feitu fólki (líkamsþyngdarstuðull yfir 30) á meðan 

Bandaríkjamenn voru með 30% þegar á heildina var litið. Eins og áður hefur komið fram að 

einhverju leyti þá sitjum við æ lengur á dag þó svo að hreyfingarleysi sé hættulegt (Hansen og 

Sundberg, 2016, bls. 22-23). 
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2.2 Hreyfing 

Skilgreining á hreyfingu er hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun 

umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing er mjög yfirgripsmikið hugtak og nær yfir allar 

athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum eða öðrum hætti. Dæmi um það er t.d. að hjóla, 

ganga, heimilisstörf, garðvinna, íþróttir og skipulögð þjálfun (Lýðheilsustöð, 2015, bls. 4). 

Hreyfing barna og unglinga ætti að standa í minnst 60 mínútur á hverjum degi. 

Hreyfingin skal vera bæði miðlungserfið og erfið. Ekki þarf að hreyfa sig samfellt í 60 

mínútur heldur má skipta tímanum niður þannig að heildartími hreyfingar verði 60 mínútur. 

Hreyfing fyrir börn og unglinga þarf að vera fjölbreytt og efla marga þætti líkamshreysti eins 

og afkastagetu hjarta, lungna- og æðakerfis, liðleika, vöðvastyrk, samhæfingu og viðbragð. Á 

kynþroskaskeiði er mikilvægt að láta ungmenni gera kröftugar hreyfingar sem reyna á beinin. 

Mikilvægt er að börn og unglingar stundi hreyfingu sem þeim finnst skemmtileg og er í 

samræmi við getu þeirra og færni. Hreyfifærni barna og unglinga eykst við skipulagt 

íþróttastarf og leiki t.d. með því að hoppa, grípa, sparka, hlaupa og kasta. Að hafa góða 

hreyfifærni veitir börnum og unglingum aukið sjálfstraust og fleiri tækifæri til að stunda 

hreyfingu þegar þau verða eldri. Börn sem hafa skertan hreyfiþroska eða önnur þroskafrávik 

hafa oft ekki áhuga á að taka þátt í hópleikjum eða hreyfingu því það reynist þeim erfitt, sem 

dregur úr löngum þeirra til að hreyfa sig. Ef gripið er inn í á réttum tíma og tekið á slíkum 

frávikum eru meiri líkur á því að barnið hafi löngun í að bæta færni sína og þá kynnist það 

hreyfingunni á jákvæðan hátt. Mikilvægt er að börn og unglingar kynnist hreyfingu á 

jákvæðan hátt því það eykur líkurnar á því að þau stundi hreyfingu á fullorðinsárum. 

Nauðsynlegt er fyrir börn að fá daglega hreyfingu fyrir eðlilegan vöxt, andlega vellíðan og 

þroska. Hreyfingin er sameiginlegur leikur sem skapar mörg tækifæri eins og að bæta 

líkamshreysti, efla sjálfstraust, þjálfa hreyfifærni, auka félagsfærni og eignast vini 

(Lýðheilsustöð, 2015, bls. 9). 
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3. Íþróttir í grunnskóla 

Að veita nemendum gott veganesti fyrir lífið er eitt af meginmarkmiðum kennslu í 

skólaíþróttum. Það getur lagt grunn að reglulegri hreyfingu og öðrum heilsusamlegum 

lífsvenjum í framtíðinni að eiga ánægjulega reynslu af íþróttatímum ásamt þeirri færni og 

þekkingu sem nemendur öðlast í þeim. Því er mikilvægt að skapa góðar aðstæður sem stuðla 

að árangursríkri íþróttakennslu í grunnskólum (Elísabet Ólafsdóttir, 2010, bls. 73). 

Árið 1939 voru íþróttalög samþykkt og var það mikilvægur áfangi fyrir íþróttir í 

grunnskólum og allt íþróttastarf í landinu, þar sem lítil umfjöllun var um íþróttir í 

fræðslulögum á þessum tíma. Lögin kváðu um að allir barnaskólar landsins væru skyldugir til 

þess að bjóða upp á íþróttakennslu og búa til viðeigandi aðstæður fyrir kennslu í íþróttum. Í 

núgildandi íþróttalögum segir að kenna og iðka eigi íþróttir í öllum grunn- og 

framhaldsskólum landsins samkvæmt námskrám, lögum og reglugerðum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla er þeim skylt að veita nemendum að lágmarki þrjár kennslustundir í 

hverri viku í íþróttum (Elísabet Ólafsdóttir, 2010, bls. 74). Undir skólaíþróttum tilheyrir sund 

og íþróttir. Frá 1.- 10.bekk er viðmiðið 120 mínútur á viku í skólaíþróttum. Það er þó ekkert 

sem mælir á móti því að kenndar séu fleiri kennslustundir í skólaíþróttum en lágmarkið er 120 

mínútur á viku. Það er þó tekið fram að skólasund eigi að vera allavega einn tími á viku í 

stundarskrá nemenda. Ef ekki er hægt að verða við því þá er æskilegast að haldið sé námskeið 

sem er að lágmarki 20 kennslustundir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52, 

186) 

Fischer segir að börn sem eru að byrja í skóla séu með mikla hreyfiþörf og hafi mikinn 

rannsóknarhuga og leikgleði. Samkennd er hægt að efla með íþróttakennslu og hennar 

námsþáttum. Fischer bendir einnig á að mikilvægt sé að nýta tímann vel á þeim stutta tíma 

sem úthlutað er fyrir íþróttakennslu. Hann telur einnig að mikilvægt sé að halda börnum 

virkum allan tímann og það sé hægt með góðu skipulagi. Mikilvægt er að vera ekki að bera 

börn saman heldur miða hvert og eitt við sjálft sig. Það ber að varast að setja börnum fyrir 

markmið sem er ómögulegt fyrir þau að ná. Hafa þarf í huga að varðveita námsgleði barna og 

bættan árangur hvers og eins. Þegar börn þroskast og verða eldri læra þau smátt og smátt að 

meta styrkleika sína og veikleika. Börn læra hreyfingar best með leikjum. Það er auðvelt að 

gera einfaldar hreyfingar spennandi með leik (Fischer, 1991, bls. 6-7). 
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3.1 Hlutverk skólaíþrótta 

Í daglegu lífi er lítið sem kallar á líkamlega áreynslu. Kyrrseta fólks á öllum aldri og 

fylgifiskar hennar ógna nú heilsu allra landsmanna og leggja fjárhagslegar byrðar á 

samfélagið, fjölskyldur og einstaklinga. Til þess að stoppa þessa þróun er mikilvægt að skapa 

aðstæður sem auðvelda hreyfingu í tengslum við skólastarf, heimili, frístundir og ferðamáta. 

Einnig eiga börn og unglingar að fá tækifæri til að öðlast viðeigandi þekkingu á hreyfingu, 

jákvætt viðhorf gagnvart henni og nægjanlega færni til að stunda hana á sinni skólagöngu og 

þannig leggja grunninn að framtíðar heilsusamlegum lífsvenjum. Eitt stærsta hlutverk 

skólaíþrótta er að efla heilsufar, afkastagetu og þroska hvers nemanda (Elísabet Ólafsdóttir, 

2010, bls. 75). 

Einn af grunnþáttum í Aðalnámskrá grunnskóla er heilbrigði og velferð. Heilbrigði 

byggist á líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan sem ræðst af flóknu samspili umhverfis, 

aðstæðna og einstaklings. Skólastarf skal vera skipulagt til að efla heilbrigði og markvisst skal 

stuðla að velferð og vellíðan nemenda, enda eyða nemendur stórum hluta dagsins í skólanum. 

Námsgreinin skólaíþróttir gegnir stóru hlutverki í heilsurækt og heilsuuppeldi nemenda alla 

grunnskólagönguna. Mikilvægur hluti heilsueflingar og heilsuræktar sem nemendur eiga að fá 

er notkun líkamans og markviss hreyfing í skólaíþróttum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 181). 

Þegar námsþættir í skólaíþróttum eru tengdir saman við aðrar námsgreinar í 

skólastarfinu skapast margir möguleikar á heilsueflandi umhverfi og jákvæðum skólabrag. 

Með samtengingu skólaíþrótta og annarra námsgreina hlúum við að þroska nemenda og 

heilbrigði frá sem flestum hliðum. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru 

heilbrigðisþættirnir sem skal leggja áherslu á: jákvæð sjálfsmynd, hvíld, hreyfing, næring, 

skapandi hugsun, andleg vellíðan, öryggi, jákvæð samskipti, kynheilbrigði, hreinlæti og 

skilningur á tilfinningum sínum og annarra. Í Aðalnámskrá grunnskóla er vísað í að gott 

líkamlegt ástand nemenda og markviss hreyfing geti haft jákvæð áhrif á námsgengi nemenda. 

Með hreyfingu virkjast skynfæri og eftir því sem fleiri skynfæri virkjast eykst virkni 

heilastöðva, súrefnismettun blóðsins og blóðflæði til heilans, sem hefur þessi jákvæðu áhrif á 

námsgengi nemenda. Mikilvægt er að kennarar í skólaíþróttum hafi kennsluna fjölbreytta og 

efli marga þætti eins og þol og líkamsstyrk til þess að geta tekist á við langtíma álag, 

hámarksátök og kyrrstöðuálag. Kennurum í skólaíþróttum ber skylda til þess að efla liðleika 

nemenda til þess að fá hreyfanleika og hreyfivídd í liðamót. Við kennslu á kappleikjum og 

íþróttagreinum nást mörg markmið sem taka til líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta. Því 

er mikilvægt að hafa gleðina sem mesta til staðar og reyna að efla löngun nemenda í meiri 
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hreyfingu sem sjálfkrafa leiðir af sér bætt líkamsástand og aukið sjálfstraust (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 182). 

Sagt er í Aðalnámskrá grunnskóla að hverjum nemanda í skólaíþróttum eigi að gefa 

tækifæri á að læra að þekkja sinn eigin líkama og skynja möguleika hans til sköpunar og 

tjáningar. Á þann hátt má styrkja sjálfsmynd og efla sjálfstraust hvers nemanda. Leikur sem 

inniheldur dans og söng, sköpun og leikræna tjáningu þarf að vera hluti af kennslunni. Þetta 

þarf ekki endilega að vera kennt í skólaíþróttum en íþróttir eru vel til þess fallnar þar sem þær 

efla tilfinninga-, félags- og siðgæðisþroska nemenda. Samvinnuverkefni og leikir gera þær 

kröfur á nemendur að þeir sýni tillitssemi og temji sér aga. Nemendur læra einnig að hvetja og 

styðja félaga sína og að vinna með öðrum. Margir leikir og samvinnuverkefni krefjast þess að 

nemendur vinni saman sem ein heild því þarf samstilling að vera til staðar og samvinna að 

eiga sér stað (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 182). 

Jafnra tækifæra og einstaklingsbundinna þarfa skal gætt í kennslu skólaíþrótta. Allir 

þurfa að geta nýtt styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Það má nýta mörg 

áhugamál sem nemendurnir hafa til þess að hvetja til heilbrigðis og hreyfingar. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla skal vera borin virðing fyrir hverjum og einum nemanda og tekið 

tillit til hvers og eins í skólaíþróttum. Vinna á gegn öllu einelti með eftirliti, góðum forvörnum 

og eftirfylgni við áætlanir skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 183). 
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4. Upphitun 

Með upphitun er átt við athafnir sem eru gerðar áður en meginhluti æfingar, tíma eða keppni 

fer fram. Þær athafnir miða að því að undirbúa vöðvana sem á að nota mest í íþróttatímanum, 

æfingunni eða keppninni. Innan íþróttanna á upphitun sér langa sögu og eru flestir 

íþróttamenn meðvitaðir um að upphitun skiptir miklu máli. Algengasta upphitunaraðferðin er 

líkamleg hreyfing svo sem æfingar sem virkja smátt og smátt heilu vöðvakerfin. Þessi 

upphitunaraðferð kallast virk upphitun. Annað afbrigði af upphitun kallast óvirk upphitun. Þá 

eru vöðvarnir hitaðir upp af hitagjafa t.d. er heit sturta hitagjafi. Með henni hitna vöðvarnir 

vegna hitans í vatninu. Sundmenn nota bæði virka og óvirka upphitun (Gjerset, Haugen og 

Holmstad, 2013, bls. 17). 

Líkaminn þarf tíma til að laga sig að breyttum aðstæðum, svo sem frá hvíld til vinnu. 

Þess vegna þarf upphitun að taka góða stund og vera bæði almenn og sérhæfð. Þegar upphitun 

er almenn þá er áherslan á að líkaminn aðlagist breytingunni frá hvíld yfir í vinnu og að álagið 

sé aukið smátt og smátt. Í sérhæfða hlutanum þarf að miða við þær athafnir sem eiga sér stað í 

meginhlutanum, t.d. að hita upp á dýnu og áhöldum fyrir fimleika, með bolta fyrir 

boltaíþróttir og spaða fyrir spaðaíþróttir (Gjerset o.fl., 2013, bls. 17). Niðurstaða rannsókna og 

reynsla sýna fram á að upphitun fyrir miklu líkamlegu erfiði leiðir til betri árangurs bæði 

líkamlega og andlega. Þegar börn eða fullorðnir finna fyrir árangri eykur það áhugahvötina 

hjá þeim. Að lokum leiðir upphitun til færri meiðslatilfella. Þegar hitað er upp hækkar 

líkamshitinn um eina til þrjár gráður og er það ein helsta ástæðan fyrir því að árangurinn 

eykst. Þegar líkamshitinn er svona hár starfa allir hlutar líkamans betur (Gjerset o.fl., 2013, 

bls. 18). Upphitun á langoftast að vera jákvæð athöfn bæði fyrir líkama og sál (Gjerset o.fl., 

2013, bls. 17). Þess vegna er tilvalið að hita upp vöðvana í leikjum sem innihalda hreyfingu. 

Leikir veita gleði og mikla hreyfingu. 

  

4.1 Upphitun í kennslu 

Það er mikilvægt að hita upp fyrir æfingu og byrjun kennslu í íþróttum. Engin ein upphitun er 

rétt því kennari þarf að huga að því að hafa upphitun sem hitar upp þá vöðva sem á að nota 

mest á æfingunni eða í kennslustund. En þættir sem skipta máli og ætti að leggja áherslu á 

skiptast í þrjá flokka: lífeðlisfræðilega, sálfræðilega og félagslega. Lífeðlisfræðilegir þættir 

eru að undirbúa líkamann fyrir aðalþætti kennslustundar og stígandi álagi á blóðrásarkerfið, 

vöðva og liðmót. Sálfræðileg markmið eru að hvetja börn til að auka einbeitingu þeirra með 

róandi eða örvandi æfingum (það sem við á) og félagsleg markmið eru að undirbúa 
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sameiginlega vinnu með hóp-, einstaklings- og bekkjarverkefnum (Fischer, 1991, bls. 39-40). 

Að mati Fischer ætti ekki að byrja með hefðbundinni upphitun í æfingum eins og 

frjálsíþróttum, fimleikum og dans heldur sérhæfingu hverrar greinar fyrir sig. Í frjálsum er það 

t.d. hlaup, hopp og stökkæfingar. Leikir er mikilvægt tól sem hægt er nýta nánast hvar sem er. 

Hægt er að nota leiki í upphitun jafnt sem og í róandi niðurlag (Fischer, 1991, bls. 11). 
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5. Leikir 

Hægt er að skipta leikjum upp í formlega og óformlega leiki. Það segir sig nokkurn veginn 

sjálft að það er ekki það sama að spila leiki í raunveruleikanum eða í tölvu. Það getur þó hvort 

tveggja verið leikir. Hægt er að taka dæmi með fótbolta þar sem maður fær augljóslega ekki 

það sama út úr því að spila hann maður á mann eða í gegnum tölvuleik. Þannig má segja að 

fótbolti sé óformlegur leikur. Óformlegir leikir eru þeir leikir sem ekki er hægt að fá það sama 

út úr með því að spila maður á mann og í tölvu. Skák er hins vegar dæmi um formlegan leik 

þar sem hægt er að spila og æfa sig í honum í tölvu og maður á mann og sama fæst út úr því. 

Formlegt kerfi er skilgreint þar sem allt er endanlegt þannig að þegar leikur er spilaður endar 

hann á því að annar aðilinn vinnur. Niðurstöður segja því að hægt sé að forrita alla formlega 

leiki í tölvu en það á ekki við um óformlega leiki. Í óformlegum leikjum fer þó fram mesti 

þroski barna (Hrafnhildur Sigurðardóttir, Selma Dóra Þorsteinsdóttir og Svandís Skúladóttir 

1992, bls. 107-109). Í greinagerðinni er því einungis verið að horfa á óformlegu leikina. Leiki 

til upphitunar sem geta aukið þroska barna og félagsfærni. 

Gundersen (1994, bls. 7-8) segir að barnaíþróttir séu skilgreindar fyrir börn 12 ára og 

yngri. Ástæður fyrir barnaíþróttum eru ýmsar. Þær helstu eru að sem flestir taki þátt, að börn 

þroskist á líkamlegan-, andlegan- og félagslegan hátt. Að börn finni að þau nái ákveðinni 

færni og framförum með hvatningu og tilsögn. Að kennsla sé í samræmi við aldur og þroska 

og að þjálfunin fari fram við ólíkar aðstæður eins og t.d. úti, inni eða í vatni. Mikilvægt er að 

hugað sé að öryggi, vellíðan og gleði. Leikir, s.s. knattleikir og hlaupaleikir, eru vinsælir hjá 

börnum á öllum aldri. Þeir eru stór þáttur skólaíþrótta ásamt því að vera nýttir í annarri 

þjálfun, t.d. þjálfun afreksmanna í íþróttum. Það eru margir kostir við leiki og þar má nefna að 

oft þarf lítið af áhöldum og aðstæður geta verið einfaldar. Það er hægt að nýta þá fyrir 

undirbúning að flóknari leikjum eða ýmsum íþróttagreinum. Þar að auki gefa leikir oft mikla 

gleði, þörf fyrir hreyfingu og útrás (Ingimar Jónsson, 1983, bls. 11). Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir 

(2006, bls. 6) telur mikilvægt að hafa í huga ákveðin atriði áður en farið er í leiki t.d. er nægt 

pláss fyrir hann, eru börnin í þægilegum fötum svo hreyfingar séu auðveldar og eru öll áhöld 

til staðar sem þarf. Einnig ber að hafa í huga hvernig hópurinn er og sníða leikinn eftir reynslu 

hans. Varast skal að þvinga börn til þátttöku og leitast við að skapa gott andrúmsloft. Gott er 

að vera sveigjanlegur og geta breytt ákveðnum þáttum í leiknum ef aðstæður breytast.  

Íþróttir barna ætti að líta á sem framhald af leikjum sem þau hafa verið að stjórna sjálf. 

Það ætti alltaf að hvetja börn til að stunda leiki þar sem fullorðnir eru ekki við völd. Æfingar 

fyrir 5-7 ára ættu að mati Gundersen að einkennast af grunnhreyfingum, s.s. göngu, stökki, 
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hlaupi, gripi, köstum, jafnvægi og að hanga. Börn á aldrinum 8-9 ára ættu að fá kennslu í 

grunntækni ýmissa íþróttagreina. Ekki er talið æskilegt að börn undir 10 ára æfi sömu greinina 

allt árið um kring. Þegar börn eru komin á aldurinn 10-12 ára er fjölhæfni mikilvæg og 

æfingaval ætti að vera fjölbreytt í tækniþjálfuninni (Gundersen, 1994, bls. 10-11). Að mati 

Gundersen er þýðing leiks í þroska barna mikil. Hann segir að það sé mikill þroski sem barnið 

þróar með sér í leik, t.d. mál- og hugleikni og hreyfi- og félagshæfni. Einnig segir hann að 

börn vinni úr ýmsum vandamálum, bæði góðum og slæmum, og skilji þar af leiðandi sjálf sig 

betur. Í leik fær barnið tækifæri til að prófa sig áfram, gera mistök og gera tilraunir. 

Gundersen telur að þau börn sem haldin eru afreksótta geti í leik tekist á við verkefni sem þau 

hefðu annars ekki þorað að glíma við. Leikir eru áhugahvetjandi og því besta þjálfunin 

(Gundersen, 1994, bls. 19). 

 

5.1 Leikir sem kennsluaðferð 

Til eru margar kennsluaðferðir sem kennarar notast við. Íþróttakennarar notast við 

innlifunaraðferð og tjáningaraðferðir í kennslu sinni. Innan þessara kennsluaðferða fellur 

leikræn tjáning. Í mörgum leikjum fara nemendur í hlutverk. Hægt er að nefna leikina köttur 

og mús, úlfurinn og lömbin, tröllin ræna o.s.frv. Leikræn tjáning bendir til aðferða þar sem 

nemendur eiga að túlka námsefnið með leikrænum tilþrifum. Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 

102) vill meina að þessa kennsluaðferð sé hægt að nota í mörgum námsgreinum og hún sé 

vinsæl vegna þess að nemendur eru virkir og þykir hún skemmtileg. Fræðilega er þessi aðferð 

orðin afar þróuð en undir leikræna tjáningu falla margar stefnur, ýmsar áherslur og ólíkir 

straumar. Megintilgangur leikrænnar tjáningar er að fá alla nemendur til að taka þátt þannig 

að allir í nemendahópnum fái hlutverk en það er enginn í hlutverki áhorfenda. Það sem 

íþróttakennarar taka úr leikrænni tjáningu eru leikrænar æfingar, tengsl- og traustæfingar og 

skynjunar og einbeitingaræfingar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 102). 

Fox (2008, bls. 2-3) segir frá staðhæfingum nokkurra fræðimanna í grein sinni „Back 

to basics: Play in early childhood“. t.d. að leik- og vitsmunalegri þróun er lýst með ólíkum 

hætti hjá Piaget og Vygotsky. Piaget heldur því fram að leikur stuðli ekki endilega að nýrri 

vitrænni myndun, s.s. börn séu ekki að læra neitt nýtt. Þegar börn leika eru þau einungis að 

skemmta sér og æfa þá hluti sem þau kunnu fyrir. Vygotsky telur hins vegar börn í leik ekki 

aðeins vera að æfa hluti sem þau hafa lært heldur einnig skapa nýjar hugsanir. Hvort sem börn 

eru að æfa hluti sem þau þekktu áður eða byggja ofan á þá með nýrri þekkingu gegnir leikur 

mikilvægu hlutverki í kennslu í skólum. Kennarar hafa lengi viðurkennt gildi leiks í áætlunum 

fyrir ung börn. Það vill þó gerast að kennarar missi af tækifærum til að nýta hann. Með því að 
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leyfa börnum að leika geta kennarar fylgst með þeim í félagslegum samskiptum, málfari 

þeirra, hæfileikum, tilfinningum og hreyfifærni. Fox (2008, bls. 2-3) segir einnig frá því í 

grein sinni „ Back to basics: Play in early childhood“ að Frost mæli með því að fylgst sé með 

börnum að leik reglulega. Kennarar geta með því greint hvort börn þurfi aðstoð við ákveðna 

hluti. Með því er hægt að skipuleggja aðstoð, upplýsa foreldra og fylgja vandamálinu eftir. 

Með því að fylgjast með börnum í leik er hægt að sjá styrkleika þeirra og veikleika. 

Raunveruleg matsmeðferð er gerð með athugun á leik barna í kennslu á yngri árum. Hyems 

segir að börn eigi að hafa tvær kennslustofur, annars vegar inni og hins vegar úti. Kennslan 

utandyra ætti að vera framlenging af kennslunni innandyra. Kennslan á að vera jafn vel 

skipulögð úti sem inni. Börn eiga að læra á umhverfið sem hvetur til hreyfingar og 

félagsfærni. 

Nú verður litið á nokkrar gerðir æfinga sem skipt hefur verið niður í leikrænar æfingar, 

tengsl- og traustæfingar og skynjunar- og einbeitingaræfingar. Þessar æfingar er hægt að 

samtvinna í íþróttakennslu. 

 

5.1.1 Leikrænar æfingar 

Leikræn tjáning er þegar nemendur setja sig inn í hluti með leikrænum hætti. Með þessu er 

hægt að fá nemendur til að nálgast efnið með lifandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

72-73). Í leikrænum æfingum er átt við ýmiss konar þjálfunaræfingar þar sem nemendur eru 

látnir rannsaka hreyfingar sínar. Hægt er að nefna hvað hreyfingarnar taka langan tíma eða 

stuttan tíma, hvað taka hreyfingarnar mikið pláss sem fer eftir hverjar hreyfingarnar eru, hvort 

þær eru háar, lágar, fyrir aftan líkamann eða fyrir framan hann. Einnig eru hreyfingarnar 

kannaðar út frá því hvort þær séu mjúkar, harðar, léttar eða þungar. Nemendur þurfa einnig að 

átta sig á því hvernig skal framkvæma hreyfinguna og þar má nefna í hring, þríhyrning, eftir 

beinni eða sveigðri línu, ferning eða í skeifu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 103). 

 

5.1.2 Tengsl- og traustæfingar 

Helsta markmiðið með tengsl- og traustæfingum er að styrkja tengsl og traust í hópnum. 

Viðfangsefni þessara kennsluaðferða getur t.d. verið að tveir og tveir eru saman og annar 

stendur fyrir framan og hinn fyrir aftan. Sá sem er fyrir framan lætur sig detta og sá sem er 

fyrir aftan á að grípa þann sem lætur sig detta. Sá fremri verður að treysta því að sá sem er 

fyrir aftan grípi sig (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 103). Einnig geta tveir og tveir nemendur 

verið saman og annar er með bundið fyrir augun og hinn leiðir hann yfir þrautabraut, sá sem 



15 
 

er með bundið fyrir augun þarf að treysta því að sá sem leiðir hann segi honum til hvert hann 

eigi að fara og leiði hann á réttan stað. 

 

5.1.3 Skynjunar- og einbeitingaræfingar 

Það er mikilvægur þáttur í að varðveita og þroska þann hæfileika að geta beint athygli óskipt 

að athugunarefni sem liggur fyrir hverju sinni. Þessi hæfileiki á sér upphaf hjá börnum á 

yngsta stigi grunnskólans. Síðan þróast hann smám saman í samfelldri könnun nýrra hluta og í 

leikjum. Aðstæður barna í uppvexti bæði heima fyrir og utan heimila geta haft lamandi áhrif á 

einbeitinguna. Því er það ein af skyldum kennarans að efla hana á ný. Þó þurfa elstu bekkir 

grunnskólans mest á einbeitingaræfingum að halda þar sem margir unglingar glíma við feimni 

og óvissu með sjálfa sig. Að efla einbeitingu getur verið góð leið til þess að sigrast á 

taugaóstyrk og ótta við aðra og álit þeirra. Með þjálfun einbeitingar er athyglisgáfa og áhugi 

efldur, en hvort tveggja er frumskilyrði þess að sjálfstraust og sköpunargáfa þróist með 

eðlilegum hætti. Einbeiting er fólgin í því að beina allri athygli sinni í stuttan tíma eða lengur 

að aðeins einu efni eða efnisheild. Fyrstu skref einbeitingaæfinga ættu að styðjast við atferli, 

sem öllum mönnum er sameiginleg: skynjanir skilningarvitanna fimm heyrn, sjón, ilmur, 

tilfinninga og smekks. Auðveldast er að byrja einbeitingaræfingar á því að æfa heyrn. Hlustun 

er persónulegt atferli og sú skynjun sem hjálpar einstaklingum mest við að útiloka návist 

annarra (Baldur Ragnarsson, 1973, bls. 16-17). Helsta markmið skynjunar- og 

einbeitingaræfinga er að efla næmni. Það má nefna allar æfingar sem fela það í sér að þurfi að 

hlusta, skoða, lykta og snerta (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 103).  

Hægt er að nefna dæmi eins og leikinn stríð. Þá eru allir inni á ákveðnu afmörkuðu 

svæði, kennari ákveður einhverja þrjá hluti sem á að framkvæma þegar hann segir tölu. Þegar 

hann segir einn þá eiga allir að setjast niður, ef kennari segir tveir þá eiga allir að hoppa 

tvisvar sinnum, ef kennari segir þrír þá eiga allir að gefa hver öðrum fimmu, ef kennari segir 

stríð þá eiga allir að reyna ná öðrum nemanda út fyrir afmarkaða svæðið. Þessi leikur reynir á 

hlustun, þ.e. að heyra það sem kennarinn segir, hann reynir á einbeitingu, þ.e. að vita hvað á 

að gera við hverja tölu, og á snertingu með því að gefa fimmu og að reyna koma öðrum 

nemendum út fyrir afmarkaða svæðið. 

 

5.2 Áhrif leikja 

Leikir geta haft áhrif á marga vegu, meðal annars gefið mikilvægt uppeldisgildi s.s. að veita 

skemmtun, gleði og tilbreytingu. Einnig kenna þeir börnum að sigra og tapa, fara eftir 

ákveðnum reglum, læra að þekkja hvaða rétt þau eiga, virða rétt annarra með því að sýna 
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kurteisi og nærgætni, herða vilja og áræði, efla samvinnu og draga úr eigingirni (Anton 

Bjarnason, 1990, bls. 5). 

Leikir hafa áhrif á líkamlega færni. Með því að veita börnum frelsi til að hreyfa sig, 

eykst hreyfifærni, kraftur, hraði, viðbragðsflýti, jafnvægi, fimi, lipurð og úthald. Einnig geta 

nemendur eflst í hraða og getu til að greina fjarlægð og aukið sjónvídd (Anton Bjarnason, 

1990, bls. 5). 

Það sem má almennt segja um leiki og kennara eru að: 

• Börn kunna betur við kennara sem fara með þeim í leiki. 

• Ef að kennari vill kynnast nemendum sínum betur og á öðruvísi hátt er talað um að 

leikir séu góð leið til þess. 

• Kennari sem fer með nemendur sína í leiki getur laðað það besta fram í þeim. 

• Kennarinn getur veitt þeim börnum sem þurfa öryggiskennd og vernd með leikjum. 

• Það er mjög gott að kennari sem fer með börnum í hreyfingaleiki hafi góða og alhliða 

þekkingu á íþróttum (Anton Bjarnason, 1990, bls. 5). 

 

5.3. Leikjakennsla 

Leikir eru þekkt kennsluaðferð en margt bendir til þess að þeir séu ekki mikið notaðir til 

kennslu. Leikir eru gæddir þeim kostum að þeir eru líklegir til að auka áhuga nemenda og 

veita fjölbreytni í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 80). Það er ekki eingöngu hægt að 

nota leiki í íþróttakennslu heldur einnig í almennri kennslu. Í þessu verkefni er þó eingöngu 

verið að skoða leiki til íþróttakennslu og þá helst til upphitunar. Að mati Antons Bjarnasonar 

(1990, bls. 6) eru nokkrir hlutir sem þarf að hafa í huga þegar farið er í leik í íþróttakennslu. 

Þeir eru eftirfarandi:  

1. Kennari skal velja leik eftir getu, aldri, þroska, áhuga, árstíð og umhverfi eigi kennsla 

að fara fram úti. 

2. Undirbúa skal leikinn fyrir fram svo sem að vera búin að finna til áhöld og tæki sem 

nota skal í leiknum. 

3. Þegar kennari útskýrir leikinn skal hann gæta þess að allir nemendur sjái sig og heyri 

vel í sér. 

4. Kennari skal ekki tala of hátt því nemendurnir eiga að læra að hlusta og taka eftir. 

5. Kynning leikja skal vera stutt, markviss og skýr. 

6. Hefja skal leikinn sem allra fyrst eftir útskýringar. 
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7. Kennari skal gefa ákveðið merki svo sem að flauta í flautu þegar leikurinn á að hefjast 

og þegar hann á að enda. 

8. Kennari skal skera ákveðið og fljótt úr um reglur. 

9. Kennari skal stjórna ákveðið. 

10. Fylgjast skal með öllum nemendum hvort allir séu ekki virkir. 

11. Fyrir yngstu nemendur skal skipta oft um leiki til að ná til sem flestra en á meðan 

áhugi er til staðar skal halda leik áfram. 

12. Aðlaga leikinn og leikreglur þannig að sem fæst slys eigi sér stað. 

13. Athuga skal hvort svæðið sem leikurinn á að fara fram á sé nógu stórt. 

14. Alltaf skal taka fram hverjir eða hver sigraði í leiknum, börn vilja fá að vita árangur 

sinn af erfiðinu. Verið fljót að byrja á nýjum leik til þess að þau hafi ekki tækifæri til þess 

að rífast um hver sigraði eða tapaði (Anton Bjarnason, 1990, bls. 6). 

 

5.4 Leikjagerðir 

Gerðum leikja er hægt að skipta niður í alls kyns flokka. Hér verður fáeinum flokkum leikja 

lýst. Dæmi um tegundir leikjagerða eru einstaklingsleikir þar sem allt veltur á einstaklingnum 

og hópleikir þar sem hópurinn er að vinna saman að einhverju. Einnig eru til liðaleikir þar 

sem hópnum er skipt í mörg lið og hvert lið þarf að vinna saman. Knattleikir eru svo þeir 

leikir sem þarf að notast við knött. Svo má nefna eltingaleiki þar sem nokkrir eða einn eru 

hann og eiga að reyna að ná hinum. Loks eru útileikir allir þeir leikir sem hægt er að 

framkvæma utandyra og leikir yngri barna þar sem farið er yfir hvaða leikir henta best yngri 

börnum.  

Lýsa má einstaklingsleikjum sem leik þar sem einstaklingurinn tekur þátt fyrir sig og 

án sérstaks samleiks við annan. Nemendur hreyfa sig frjálst um svæðið sem leikið er á og eru 

annað hvort í óskipulögðum hóp eða í einvígi við hvern og einn. Einstaklingsleiki er best að 

nota með nemendum á öðru skólaári (Fischer, 1991, bls. 12). Nemandinn á fyrst og fremst að 

sjá um sjálfan sig en ekki neinn annan, til að viðkomandi sjái hvað hann getur. 

Hópleikir eru leikir þar sem öllum bekknum er skipt niður í nokkra hópa. Hver hópur 

þarf að vinna saman og hver að hjálpa öðrum en í leiðinni líka að vera sjálfstæður 

einstaklingur. Markmið kennarans með hópleikjum er að láta börn vinna sem mest sjálfstætt 

en samt að finna að samvinna skiptir máli. Fischer telur best að nota hópleiki á nemendur á 

þriðja skólaári og í byrjun þess fjórða (Fischer, 1991, bls. 12). 
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Liðaleikir eru leikir þar sem bekknum er skipt í jafn stór lið sem keppa á móti hvort 

öðru. Að undantöldum leikjum sem innihalda knetti þá hafa allir liðsmenn sama verkefnið. 

Fischer telur að áhugi á liðaleikjum kvikni í lok þriðja skólaárs (Fischer, 1991, bls. 12). 

Knattleikir eru leikir sem allir innihalda knött. Helstu knattleikir eru 

undirbúningsleikir fyrir körfubolta, fótbolta, blak og handbolta. Þessi leikir eru til að kynna 

þessar íþróttir án þess að leika eftir alvöru reglum. Markmiðið með undirbúningsleikjum er að 

hver liðsmaður fái sitt sérstaka hlutverk. Ýmiss konar tækni og leikskilning þarf til þess að ná 

valdi á leiknum og krefst það ákveðins þroska því er ekki ráðlegt að fara í knattleiki með 

nemendum yngri en fimmta bekk. Kynna má þó boltagreinar fyrr með ýmsum léttum 

undirbúningsleikjum sem eru einfaldir og með fáum reglum (Fischer, 1991, bls. 12). 

Útileikir eru leikir sem framkvæmdir eru úti í náttúrunni. Þessi leikir krefjast mikils 

pláss og því er náttúran tilvalinn staður fyrir þá. Það getur verið heillandi að hafa annað 

undirlag en er í íþróttahúsum svo sem gras, steina, ójöfnu og kletta. Þó þarf að skipuleggja 

útileikina aðeins betur en hina leikina til þess að koma í veg fyrir óhöpp og reglur verða að 

vera strangar svo enginn týnist úr hópnum (Fischer, 1991, bls. 13). 

Eltingaleikir eru leikir sem flestir þekkja enda eru eltingaleikir stærsti flokkur 

hreyfileikja fyrir börn. Þeir lýsa sér þannig að það eru einn eða tveir nemendur valdir úr 

hópnum til þess að reyna ná hinum nemendunum með því að klukka þá. Þeir sem eru eltir 

reyna að láta ekki ná sér með því auka hraðann og sýna viðbrögð. Hegðun nemenda í fyrstu er 

byggð á innsæi, en fljótlega fara þeir að þróa með sér aðferðir eins og brellur, gabbhreyfingar, 

úthugsaðan flótta og hlaupaleiðir og laga sig að hegðun hópsins. Eltingaleikir eru góðir fyrir 

knattleiki vegna þess að í þeim er að finna alla þá þætti sem eru mikilvægir í knattleikjum 

(Fischer, 1991, bls. 14). 

Eltingaleikir hafa líka annan tilgang, og þá sérstaklega fyrir yngstu nemendurna, því 

þeir geta unnið úr hræðslu. Eltingaleikir geta endurspeglað hræðslu sem fylgt hafa manninum 

í margar aldir með táknrænum hætti. Í mörgum leikjum er sá sem er valinn til þess að vera 

hann eitthvað illt eins og í stórfiskaleik er það hákarlinn sem á að ná fiskunum, illskeytti 

úlfurinn á að ná lömbunum, kötturinn hræðilegi á að ná músunum. Börnin fara því alltaf í 

hlutverk og annað hvort mæta því illa eða eru það illa í leiknum. Með leikni og hugsun geta 

börnin komist hjá hættunni s.s. frá hákarlinum, illskeytta úlfinum og kettinum hræðilega og 

náð í mark. Þótt að barn taki leiknum og hlutverkunum alvarlega og leiki af lífi og sál, veit 

það að ef hann næst af hákarlinum, illskeytta úlfinum eða kettinum hræðilega gerist ekkert 

illt. Í þessu felst einmitt af hverju leikir eru góðir fyrir líkams- og sálarþroska. Góður árangur 

styrkir innra öryggi og sjálfstraust barnsins (Fischer, 1991, bls. 14). 
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Leikir yngri barna lýsa sér oftast í að börn nota ímyndunaraflið og leika í frjálsum leik. 

Þau klæðast fötum af foreldrum og leika aðrar persónur. Með þessu er hægt að fylgjast með 

tjáskiptum barna, talsmáta og samskiptum (Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir, 2006, bls. 9). 

Nafnaleikir geta verið góðir þar sem það er mikilvægt að börn læri nöfn hvert annars 

og kennarans. Auk þess þjálfa leikir af þessum toga hlustun og einbeitingu. Dæmi um 

nafnaleik er t.d. hvað heitir þú? Tónlist er spiluð og hlutur er látinn ganga á milli barna. Þegar 

tónlistinn stoppar á viðkomandi með hlutinn að segja hvað hann heitir. Hægt er að breyta því í 

það að hann segi hvenær hann á afmæli, áhugamál, aldur eða annað áhugavert í stað nafns 

(Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir, 2006, bls. 11). 

Einbeiting og hlustun er annar þáttur sem er mikilvægt fyrir yngri börn að þjálfa. 

Einbeiting barna er mikilvæg í því sem þau gera. Leikir þar sem þau þurfa að hlusta eykur 

einbeitingu þeirra. Hlustunarleikir eins og þegar börn sjá nokkra hluti og eru látin loka 

augunum. Einn hlutur í einu er svo látinn detta og þau giska á hvaða hlutur það var. Gott er að 

byrja á þeim hlut sem er stærstur eða heyrist mest í. Annar leikur bæði fyrir einbeitingu og 

hlustun getur verið þar sem allir setjast í hring eða í röð. Einn er valinn til þess að finna orð 

eða stutta setningu sem hann síðan hvíslar í eyrað á næsta manni við hlið sér, sá sem hlustaði 

hvíslar svo að næsta og síðan koll af kolli. Þegar sá síðasti í röðinni hefur hlustað á orðið eða 

setninguna segir hann upphátt hvað hann heyrði og spyr hópinn hvort það hafi verið 

upprunalega orðið eða setningin (Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir, 2006, bls. 16-17). 

Hægt er að þjálfa sjónskyn barna á marga vegu en gott dæmi þess er að fá þau til að 

lýsa atburðum og hlutum. Börnin leika atburði, t.d. að þau séu að lesa eða horfa á ákveðna 

hluti t.d. leiðinlegt, spennandi o.s.frv. Dæmi um ímyndunarleik er þegar börn eru tvö og tvö 

saman og skoða í lófann á hvort öðru og bera saman línurnar eða þar sem þau horfast í augu 

hvors annars og lýsa þeim lit sem þau sjá o.fl. Að bragða er leikur þar sem börn setja upp 

svipbrigði eftir því sem þau þykjast vera að borða t.d. appelsínu, ís o.s.frv. (Jóhanna Fjóla 

Ólafsdóttir, 2006, bls. 19, 23). 

Það er mikilvægt að huga að góðum grunni fyrir yngstu börnin og má það auðveldlega 

gera með leik. Þó ekki hafi sérstaklega verið rætt um leik sem hreyfingu hjá yngri börnum þá 

eru ýmiss konar skynfæri og tjáning í gangi sem ekki má gleyma. 
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6. Leikjahandbók 

Grunnskólum er skylt að uppfylla ákveðnar kröfum um íþróttakennslu, eins og áður hefur 

komið fram. Einnig hefur komið fram að mikilvægt er að hita upp vöðva fyrir átök í hreyfingu 

og leikir eru einstaklega hentugir til þess. Þegar leitað var eftir leikjum kom í ljós að aðgengi 

af leikjahandbókum er ekki mikið. Bækurnar sem fundust voru flestar gamlar og miðaðar að 

einni íþróttagrein. Því var tekin ákvörðun um að setja saman leikjahandbók sem hluta af 

lokaverkefninu. Handbókin er full af ýmsum tegundum leikja eftir flokkum þannig að auðvelt 

er að finna leiki sem henta í hvert skipti fyrir sig. Gróflega er henni skipt niður í boltaleiki, 

hlaupaleiki, fim- og áhaldaleiki, hópeflisleiki og útileiki. 

Boltaleikir voru flokkaðir eftir ákveðnum íþróttagreinum þ.e.a.s. handbolta, 

körfubolta, blaki, fótbolta og ýmsum afbrigðum boltaleikja. Í boltaleikjum eru leikir þar sem 

aðaláhaldið í leiknum er bolti/boltar. Þessir leikir krefjast mikillar virkni og eru góð leið til að 

hita upp. Hlaupaleikir eru ýmsir leikir þar sem eltingaleikir spila stóran þátt. Undir fim- og 

áhaldaleiki er þá helst átt við leiki þar sem áhöld koma til sögunnar t.d. badmintonspaðar, 

baunapokar, leikfimisbekkir o.fl. Hópefli eru leikir þar sem hópur þarf að klára verkefni 

saman og jafnvel keppni milli hópa. Að lokum koma útileikir þar sem bæði gamlir og góðir 

leikir eru teknir fram ásamt nýrri leikjum. Mikilvægt að gleyma ekki útileikjum þar sem bæði 

vor og snemma hausts er tilvalinn tími til að nýta góða veðrið til íþróttakennslu utandyra. Í 

bókinni kemur fram hvaða áhöld þarf að nota, stærð hóps og aldur ásamt lýsingu á leiknum. 

Ef vitað er um annarskonar afbrigði á leiknum er það tekið fram. 

Við gerð leikjahandbókarinnar komu strax hugmyndir að öðrum bókum. Bók þar sem 

eingöngu væru listaðir upp leikir sem tilheyra vetraríþróttum. Einnig bók þar sem væri 

eingöngu listaðir niður leikir til að nota í almennri kennslu. Það hefði því miður orðið 

gríðarstórt verkefni að taka þetta allt og valið varð leikir sem upphitun fyrir almenna 

íþróttakennslu. 
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7. Umræður 

Okkur finnst umræðan um hreyfingu og ávinning hennar ekki vera nógu mikil í samfélaginu. 

Það sama má segja um afleiðingar kyrrsetu. Í dag sitja krakkar miklu meira en þeir gerðu fyrir 

10 árum. Tæknin er orðin svo stór hluti af lífi okkar að við þurfum nánast lítið sem ekkert að 

hreyfa okkur við dagleg störf. Nú sjá vélar um mörg þau störf sem fólk þurfti áður að sinna 

sjálft. Hægt er að nefna dæmi um uppþvottavélar og þvottavélar. Bílar eru notaðir í meira 

magni til þess að keyra börnum á milli staða og krakkar ganga minna en þeir gerðu fyrir 20 

árum. Í mörgum tilfellum finnst krökkum tæknin skemmtilegri en náttúran og því getur 

kyrrsetan orðið mikil. Við augum okkar blasa afleiðingar hennar til framtíðar litið. Það má 

taka sem dæmi að óalgengt er að sjá börn úti í leikjum nú til dags en flestir krakkar sitja heima 

fyrir framan sjónvarpið eða við sín eigin snjalltæki. Það væri áhugavert að framkvæma 

rannsókn um áhuga barna á leikjum og hversu miklum tíma þeir eyði í leik fyrir utan 

skólatíma og æfingar. 

Okkur finnst mikilvægt að kennarar, hvort sem það eru íþróttakennarar eða almennir 

kennarar, veki áhuga nemenda sinna á leikjum sem hægt er að stunda úti með lítilli fyrirhöfn. 

Börnum líkar misvel við hreyfingu því teljum við leiki geta haft þau áhrif að þau gleymi sér 

því þau eru svo upptekin við að hafa gaman í leik. Leikir hafa einnig þann kost að þeir geta 

kveikt áhuga nemenda á hinum ýmsu íþróttagreinum og þar af leiðandi teljum við leiki í 

upphitun vera frábæra leið til að fá alla í hópnum til að vera með og kveikja áhugann á 

hreyfingu. 

Spurningarnar sem við leituðumst svara við voru, hvers vegna er upphitun mikilvæg í 

íþróttatíma og af hverju leikir? Niðurstaðan er sú að bersýnilega hefur komið í ljós að 

upphitun og leikir er hvort fyrir sig mikilvægur þáttur í hreyfingu barna. Upphitun getur verið 

fyrirbyggjandi fyrir mögulega hættu á meiðslum og aukið getu og færni í komandi verkefni. 

Leikir eru hins vegar góð leið til að hita upp þá sérstaklega fyrir börn. Leikir geta veitt ánægju 

og henta oft ólíkum einstaklingum þannig að allir hafi gaman og hreyfi sig. Ekki ætti að vera 

erfitt að finna góðan leik sem hitar upp alla þá líkamshluta sem þurfa að vera heitir fyrir 

verkefni tímans. Einnig er hægt að bregða á leik einungis til að fá hreyfinguna og hafa gaman. 

Leikir geta stuðlað að bættri félagsfærni og tjáningu barns. Að okkar mati ættu fleiri kennarar 

að nota leiki í kennslu. Eins og kemur fram í listanum hjá Antoni Bjarnasyni þá kunna 

nemendur betur við kennara sem fara í leik með þeim, einnig er það góð leið fyrir kennara að 

kynnast nemendum sínum á öðruvísi og betri hátt og kennarar geta veitt þeim börnum sem 

þurfa vernd og öryggiskennd með leikjum (Anton Bjarnason, 1990, bls. 5).  
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Við vorum ekki alltaf sammála öllu því sem Anton lagði til við undirbúning kennslu 

leikja. Þar má nefna að kennari eigi alltaf að tilgreina sigurvegara í hverjum leik. Við teljum 

hættu á því að missa stjórn á hópnum vegna mikils keppnisskaps og æstra nemenda. Það 

þyrfti svolítið að fara eftir því hvernig hópurinn er samansettur hverju sinni hvort ætti að 

greina frá sigurvegurum í hverjum leik. Mikilvægara finnst okkur að hvetja og hrósa 

nemendum sem ekki stunda íþróttir eða hafa áhuga á þeim með von um að láta þeim líða vel í 

íþróttatímum. Að okkar mati er mikilvægt að taka tillit til barna sem hafa litla keppnishvöt 

jafnt þeim sem hafa mikla keppnishvöt. Fyrir okkur sem stefnum að íþróttakennslu er 

mikilvægt að geta tekist á við ólíkar þarfir einstaklinga og gert íþróttatímann skemmtilegan og 

eftirsóknarverðan. 

Það hefur ýmislegt komið í ljós annað en að upphitun sé mikilvæg og leikir góð leið til 

að hita upp. Hreyfing er afar mikilvæg fyrir alla og getur verið góð forvörn fyrir alvarlegum 

sjúkdómum. Einnig kom í ljós að líkamsrækt og íþróttaiðkun er góð forvörn gegn tóbaks- og 

áfengisnotkun. Bætt líkamsmynd, sjálfstraust og sjálfsmat eykst með líkamsrækt og 

íþróttaiðkun sem getur jafnframt stuðlað að bættum námsárangri (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994, bls. 75, 91, 101). 

Það kemur fram hjá Lýðheilsustöð að börn skuli hreyfa sig í 60 mínútur á hverjum 

degi. Hreyfing er mikilvæg fyrir alla hvort sem það er fyrir börn eða fullorðna. Eins og hefur 

komið fram hér að ofan þá getur hreyfing bætt heilmargt eins og líkamsmynd, sjálfstraust og 

sjálfsmat sem getur leitt til betri árangurs í námi. Okkur finnst kröfur Aðalnámskrár 

grunnskóla almennt ekki uppfylla hreyfiþörf nemenda með því að hafa kröfur um þrjá 40 

mínútna íþróttatíma í viku. Við myndum vilja sjá íþróttatíma annað hvort þrisvar til fjórum 

sinnum í viku klukkutíma í senn eða einu sinni á dag í 40 mínútur. Með þessu gætum við 

mögulega séð betri námsárangur. 

Leikir geta verið fjölbreyttir, við hvetjum alla kennara til að prufa að bæta leikjum inn 

í kennslu hjá sér. Einstaklingur þarf ekki að vera hugmyndaríkur til að finna upp á leikjum 

heldur höfum við handbækur eins og okkar sem fylgir greinagerðinni til aðstoða. Einnig er 

hægt að spyrja nemendur um hvort þeir kunni skemmtilega leiki og leyfa þeim að taka þátt í 

skipulagningu á eigin námi. Það eru allir alltaf að læra eitthvað nýtt og eins og orðatiltakið 

segir það er leikur að læra.  
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