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Ágrip 

Mikilvægt er að auka heilsueflingu í öllu skólastarfi, stuðla að markvissri 

heilsueflingu innan skólans og gera hana hluta af almennu skólastarfi. 

Nauðsynlegt er að skapa börnum og unglingum jákvætt umhverfi þar sem 

unnið er markvisst að því að finna lausnir í heilsueflingu. Börn og unglingar 

verja miklum tíma dags í skólanum og því er kjörið að skólinn taki þátt í að 

sinna hreyfiþörf nemenda.  

Markmið þessa verkefnis var að búa til hreyfistundir fyrir kennara sem þeir 

geta nýtt í vinnu með nemendum í almennri kennslu. Útbúnar voru tvær 

fjögurra vikna áætlanir sem innihéldu átta 15–20 mínútna hreyfistundir, annars 

vegar fyrir nemendur á yngsta stigi og hins vegar á mið- og unglingastigi. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna upplifun kennara af 

hreyfistundum, hvort þeir upplifðu betri vinnusemi og einbeitingu hjá 

nemendum við notkun á þeim og hvort efnið henti eins og það var lagt fram 

eða hvort þörf væri á úrbótum. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð en 

tekin voru þrjú einstaklingsviðtöl við kennara á þessum þremur mismunandi 

kennslustigum. Notast var við hentugleikaúrtak við val á viðmælendum fyrir 

rannsóknina. Valdir voru viðmælendur sem auðvelt var að nálgast og voru 

tilbúnir til að prófa hreyfistundirnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samhljómur var á meðal 

viðmælanda. Þeim fannst að hreyfistundirnar myndu auka vinnusemi og 

einbeitingu. Kennararnir voru allir sammála um að upplifunin væri góð, 

hreyfistundirnar væru skemmtilegar og fjölbreyttar. Helstu úrbætur sem 

stungið var upp á voru uppröðun á dögum í áætlun, byrja á einfaldari dögum 

sem innihalda færri æfingar og bæta svo við æfingum jafnt og þétt næstu 

hreyfistundir á eftir. Úrbætur fyrir hreyfistundir ættu að auðvelda kennurum 

enn frekar að notast við þær í kennslu hvort sem þær eru notaðar í upphafi 

skóladags eða sem uppbrot í kennslu.  

 

 



 

Abstract 

Promoting health in schools is of great importance as is supporting strategic 

health promotion within schools, thus making it an integral part of all 

schoolwork. Also, creating a positive environment for children and teenagers 

that offers solutions contributing to health promotion. Children and teenagers 

spend a great number of hours in school and therefore, it is an ideal platform 

for children´s need for physical activities. 

The aim of this project was to design a classroom-based physical activity 

for teachers which they can use while working with students within the 

traditional classroom setting. Two separate four-week plans were put together, 

containing eight different activity brakes, each one taking 15–20 minutes. One 

was designed for students from grades 1–4, and the other one for grades 5–10. 

The objective of this research was to explore how teachers experienced 

these intermittent activity brakes , and if they found them to improve students’ 

work and concentration. Also, if the activity brakes was suitable as presented, 

or if further improvements were needed. Qualitative research methods were 

used based on individual interviews with three teachers, each teaching separate 

age groups  Convenience sampling was used to select the teachers, that is to 

find teachers who were open to participating and piloting the plan.  

The findings of this research revealed general agreement among the 

interviewees as they all experienced activity brakes improving students´ work 

and concentration. The teachers all agreed that this change was a positive one, 

activity brakes was enjoyable and diverse. According to the teachers, there was 

room for improvement, such as changing the sequence so that the first days 

contained simpler exercise-time and then adding to the number of exercises 

gradually. These improvements should then make it easier for teachers to 

implement and use exercise-time in the classroom, in the beginning of the 

school day or as a tool to break the class up later in the day.  
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1. Inngangur 

Hreyfing og heilsuefling hefur lengi skipað stóran sess í lífi höfundar þessa 

lokaverkefnis og öllum þeim þáttum sem því tengist, en síðustu ár hefur 

áhuginn aðallega beinst að börnum og unglingum.  

Flestir eru sammála um mikilvægi þess að viðhalda góðri heilsu alla ævi og 

mikilvægt sé að stunda reglulega hreyfingu. Í Aðalnámskrá grunnskóla er 

heilbrigði einn af sex grunnþáttum menntunar. Mikilvægt er að efla lýðheilsu 

almennings og auka heilsueflingu í öllu skólastarfi. Til þess að svo megi verða 

er nauðsynlegt að stuðla að markvissri heilsueflingu innan skólans og að 

heilsuefling verði hluti af almennu skólastarfi. Einnig er mikilvægt að skapa 

jákvætt umhverfi þar sem unnið er markvisst að því að finna lausnir í 

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

Heilbrigði byggist á mörgum samverkandi þáttum; andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan. Þetta ræðst af mörgum flóknum þáttum og samspil 

einstaklings, umhverfis og aðstæðna getur haft mikil áhrif. Mikilvægt er að allt 

skólastarfið stuðli að eflingu heilbrigðis og sinni velferð og vellíðan. 

Embætti landlæknis gefur út ráðleggingar um að börn og unglingar eigi að 

hreyfa sig að lámarki 60 mínútur á dag. Samkvæmt þeim á hreyfingin að vera  

miðlungserfið og/eða erfið, en tekið er fram að það megi skipta 

heildartímanum í nokkrar styttri lotur yfir daginn (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, 

bls. 9). Út frá ráðleggingum landlæknis er því mikilvægt að skólinn sinni 

hreyfiþörf nemenda þar sem börn verja miklum tíma í skólanum. Það er mat 

höfundar að afar brýnt sé að börn og unglingar upplifi hreyfingu á jákvæðan 

hátt, þar sem sú reynsla gæti átt eftir að hafa áhrif fullorðinsárunum. 

Margir koma að uppeldi barna og unglinga, foreldrar, skólakerfið og 

samfélagið í heild gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar heilsu og velferð 

barna og unglinga. Nauðsynlegt er að hvert samfélag veiti þeim aðhlynningu, 

vernd og réttindi sem hæfir aldri þeirra og þroska. Skólakerfið þarf að hafa  

tækifæri til að búa til heilsuhvetjandi og fræðandi umhverfi eins og þeim ber 

samkvæmt Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

16). Mikilvægt er að skólar stuðli að jákvæðum skólabrag og umhverfi sem 

styður við almenna heilsueflingu. Skólastarf á að huga að eflingu heilbrigðis 
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og leggja sig fram við að hafa vellíðan og velferð nemenda að leiðarljósi 

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

Kveikjan að þessari rannsókn var þegar rannsakandi byrjaði að starfa sem 

íþróttakennari í heilsueflandi grunnskóla, skóla sem hafði það markmið að 

nemendur fengju hreyfingu alla daga á skólatíma. Rannsakanda langaði að 

auðvelda bóknámskennurum að notast við hreyfingu í kennslu. 

Tilgangur með verkefninu er því að búa til kennsluefni um hreyfingu fyrir 

kennara og starfsfólk sem þeir geta nýtt í vinnu með nemendum. Markmiðið 

er að hreyfing verði daglegur hluti af skólastarfi og styðji kennara og starfsfólk 

við að gera það að veruleika. Skólinn þarf að gefa nemendum og starfsfólki 

tækifæri til að sinna þessum þáttum. Þetta verkefni er því þáttur í því að auka 

þessa möguleika og auðvelda kennurum að grípa tækifærið til að notast við 

hreyfistundir í almennri kennslu. Útbúnar voru tvær fjögurra vikna áætlanir, 

svokallaðar hreyfistundir, sem innihalda átta 15-20 mínútna hreyfistundir, 

annars vegar fyrir nemendur á yngsta stigi og hins vegar á mið- og 

unglingastigi.  

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin 

voru einstaklingsviðtöl við þrjá kennara sem starfa í grunnskóla, einn af hverju 

skólastigi. Kennarar voru valdir með hentugleikaúrtaki, en leitað var eftir 

kennurum með viðamikla reynslu af kennslu og af kennslu á sínu kennslustigi.  

Ritgerðin skiptist upp í fræðilegan kafla, aðferðafræði, niðurstöður og 

umræður. Í fræðilega kaflanum verður fjallað um  mikilvægi hreyfingar bæði 

fyrir líkamlega og andlega heilsu sem og hreyfiráðleggingum fyrir börn og 

unglinga. Einnig verður fjallað um heilsueflingu og hvert hlutverk foreldra, 

samfélags og grunnskólans er í heilsueflingu barna og unglinga. Í 

niðurstöðukaflanum eru niðurstöður viðtala kynntar. Að lokum er umræðukafli 

þar sem farið er betur yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman 

við fræðin og tengd þeim ásamt eigin vangaveltum um efnið.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvernig upplifun kennara var af 

hreyfistundum, hvort þeir upplifðu betri vinnusemi og einbeitingu hjá 

nemendum og hvort efnið henti eins og það er, eða hvort þörf sé á breytingum. 

Ef rannsakandi metur að þörf sé að breyta hreyfistundum þá verði þær gerðar 

út frá niðurstöðum úr viðtölum við kennara.
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2. Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður viðfangsefnið skoðað út frá fræðilegu sjónarhorni og 

fyrri rannsóknum um efnið. Farið verður yfir mikilvægi hreyfingar bæði fyrir 

líkamlega og andlega heilsu og gerð verða skil á hreyfiráðleggingum fyrir börn 

og unglinga. Einnig verður fjallað um heilsueflingu og hvert hlutverk foreldra, 

samfélags og grunnskólans er í heilsueflingu barna og unglinga.  

2.1 Mikilvægi hreyfingar 

Góð heilsa er eitt af því mikilvægara sem við eigum í lífinu og er hún okkur 

nauðsynleg. Heilsa er skilgreind sem líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan, 

ekki aðeins það að vera laus við sjúkdóma (Gígja Gunnarsdóttir, 2005).  

Hreyfing er mikilvægur þáttur í lífi hvers einstaklings og þá ekki síst barna 

og unglinga til að lifa við góða heilsu. Hreyfing er góð forvörn og eykur líkur 

á betri lífsgæðum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 20). Öll börn 

ættu að fá tækifæri til að stunda daglega hreyfingu við hæfi (Embætti 

landlæknis, 2015). Hreyfing er yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir alla þá þætti 

sem krefjast einhverskonar athafna, má þar nefna athafnir eins og að ferðast á 

milli staða hjólandi eða gangandi, margskonar heimilisstörf, ganga upp og 

niður stiga, leiki og íþróttir bæði skipulagðar með íþróttafélagi og  

óskipulagðar. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir hreyfingu 

þegar beinagrindavöðvar notast við meiri orku en þeir þurfa í hvíld (World 

Health Organization [WHO], 2017a; WHO, 2017b). Þrátt fyrir að stór hluti 

fólks sé meðvitaður um hversu mikilvæg hreyfing er þá er ekki nema 

helmingur Bandaríkjamanna og Evrópubúa sem stunda einhverskonar 

hreyfingu (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 10). 

Á okkar tæknivæddu tímum er enn mikilvægara að upplýsa og hvetja börn 

og unglinga til að stunda hreyfingu. Tölvuleikir og sjónvörp eru sterkt 

aðdráttarafl og velja þau það frekar heldur en að leika sér (Epstein o.fl., 2008, 

bls. 239–245). Það er því stórt verkefni fyrir aðila sem starfa með börnum og 

unglingum hvort sem það er í kennslu eða þjálfun, að auka áhuga þeirra sem 
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hreyfa sig lítið eða ekki neitt og fá þau til að tileinka sér ástundun hreyfingar á 

sem fjölbreyttastan hátt (Weinberg og Gould, 2003, bls. 400). 

Til að auka líkur á að börn og unglingar stundi hreyfingu þá þarf að tryggja 

að þau hafi tækifæri til að gera það sem þeim finnst skemmtilegt og hæfir þeim. 

Einnig er nauðsynlegt að huga að því að hafa hreyfingu sem fjölbreyttasta til 

að árangur verði sem bestur og auki líkamshreysti. Jákvæð reynsla barna og 

unglinga af hreyfingu er nauðsynleg og eykur líkur á að þau stundi alhliða 

hreyfingu þegar þau komast á fullorðinsár (Embætti landlæknis, 2015). 

Á árunum 2006 til 2008 var gerð rannsókn á lífsstíl sjö til níu ára barna í 

grunnskólum Reykjavíkur. Um 300 börn tóku þátt í rannsókninni og var 

helmingur barnanna í íhlutunarhópi en hinn í viðmiðunarhópi. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna líkamsástand og komast að því hvort sértækar 

íhlutunaraðgerðir gætu haft áhrif, en íhlutunaraðgerðirnar fólust í aukinni 

hreyfingu og breyttu mataræði. Með þessu var verið að hafa áhrif á holdarfar, 

þrek, mataræði og blóðgildi. Markmið var að auka hreyfingu í skólanum og 

utan skólatíma og var það gert í samstarfi við foreldra og kennara. Hreyfing 

var notuð í ýmiss konar formi og var hreyfingu og hinum ýmsu bóklegum 

greinum blandað saman auk þess var íþróttakennsla aukin. Þegar rannsókn 

hófst stóð skipulögð hreyfing yfir í um 35 mínútur á dag hjá börnum í 

íhlutunarskólunum. Fá börn hreyfðu sig samkvæmt hreyfiráðleggingum 

Embættis landlæknis. Niðurstöður sýndu að jöfn aukning var á hreyfingu á 

tímabilinu og þegar rannsókninni lauk var hreyfing þeirra um 60 mínútur á dag 

af skipulagðri hreyfingu á skólatíma. Einnig voru börn í íhlutunarskólum með 

10% betra þol en börn í samanburðarskólum (Erlingur Jóhannsson ofl. 2015). 

Út frá þessum niðurstöðum má álykta að hægt sé að bæta lífsstíl og almennt 

heilsufar á jákvæðan hátt með íhlutunaraðgerðum í skólastarfi.  

Gerð var önnur íslensk rannsókn árið 2018 á hreyfingu sextán ára unglinga 

sem búsettir voru í Reykjavík. Þá var alls 411 nemendum í 10. bekk boðin 

þátttaka í rannsókninni. Niðurstöður sýndu að aðeins helmingur náði 

ráðleggingum embætti landlæknis um hreyfingu. Notast var við spurningalista 

og hreyfimæla sem þátttakendur báru meðan rannsóknin stóð yfir. Niðurstöður 

úr spurningalistum sýndu að munur var á milli kynja en 52,8% stráka stunduðu 

líkamsrækt eða íþróttir í sex tíma eða meira á viku, en aftur á móti einungis 

36,9% stelpna. Einnig kom í ljós að strákar hreyfa sig af meiri ákefð en stelpur 

í hverri viku (Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls. 79–85). 
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Hreyfing minnkar með aldrinum eða alveg fram á þrítugsaldurinn og er það 

mikið áhyggjuefni (Sallis, 2000, bls. 1599). Hins vegar getur verið erfitt að 

túlka magn hreyfingar vegna þess að mæliaðferðirnar eru ekki alltaf þær sömu. 

Í flestum rannsóknum nú til dags er notast við skrefamæla eða hröðunarmæla 

en hins vegar eru viðmið fyrir meðalerfiða hreyfingu ekki alltaf þau sömu og 

þarf að hafa það í huga við túlkun á ákefð hreyfingar. Slagafjöldi er eining sem 

fæst með útreikningum þegar hröðunarmælir er notaður. Í hröðunarmæli er 

pendúll sem slær í hvert skipti sem hreyfing er framkvæmd og gefur ákveðna 

tölu eða aðra reiknanlega einingu (Troiano o.fl., 2008, bls. 181–182).  

Í rannsókninni frá 2018 kom í ljós að flest níu ára börn og 50–80% fimmtán 

ára barna náðu hreyfiráðleggingum Landlæknisembættisins en samkvæmt 

slagafjölda hröðunarmæla náðu aðeins 5% sömu barna í hópi níu ára  

hreyfiráðleggingum og 10% af sömu fimmtán ára börnum. Ef skoðaðar eru 

tölur meðal íslenskra skólabarna þar sem enn önnur viðmið eru notuð kemur 

fram að 40% grunnskólabarna ná hreyfiráðleggingum embætti landlæknis 

(Ingi Þór Einarson o.fl., 2015, bls. 411–418). Þrátt fyrir mismunandi túlkun á 

viðmiðum um slagafjölda (Trost o.fl., 2002, bls. 350–351) fyrir meðalerfiða 

hreyfingu hefur hreyfing barna og unglinga dregist saman á síðustu árum 

(Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015).  

Á árunum 2006 til 2008 var gerð íhlutunarrannsókn í sex skólum í 

Reykjavík með það markmið að auka hreyfingu sjö ára barna. Þá fór fram 

íhlutun á skólatíma. Í því fólst að hvert barn fékk 60 mínútur af hreyfingu á 

dag. Þetta var gert án þess að auka skólaíþróttir en hreyfing var aukin í 

hefðbundnum bóknámsgreinum. Með þessu var hægt að auka verulega 

hreyfingu sjö ára barna. Einnig voru þau áhugasamari að sinna bóklegu námi 

þegar hreyfingu lauk (Kristján Þór Magnússon, Ingvar Sigurgeirsson, Þórarinn 

Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011, bls. 2–8). 

Hreyfing unglinga er mikið áhyggjuefni og þegar hreyfing við átján ára 

aldur er skoðuð kemur í ljós að einungis þriðjungur þeirra nær að fara yfir 

10.000 skref á dag. Á átta ára tímabili, frá 15-23 ára, minnkaði hreyfing þessa 

hóps mikið. Þessar niðurstöður komu fram í rannsókn sem gerð var á tæplega 

300 framhaldskólanemendum á átjánda aldursári í Reykjavík. Notast var við 

skrefamæli til þess að mæla daglega hreyfingu og hámarkssúrefnisupptökupróf 

var notað til að kanna úthald nemenda (Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Erlingur 

Birgir Richardsson, Kári Jónsson og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2012, bls. 277–

279). 
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Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem notaður er stór úrtakshópur 

og sýna þær fram á að einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu lifa að 

jafnaði lengur eða í þrjú til fimm ár samanborið við þá sem ekki stunda 

reglulega hreyfingu (Janssen o.fl., 2013, bls. 26–27). Talið er að þau ár sem 

einstaklingur bætir við ævina vegna hreyfingar séu jafnan góð ár  og þetta fólk 

er líklegra til að lifa við góð lífsgæði og betra líkamlegt hreysti. Þegar kemur 

að því að efla og auka skilning fólks á mikilvægi hreyfingar og ávinning 

hreyfingar er mikilvægt að notast við aukna og gagnreynda þekkingu og 

rannsóknir til að tryggja góða og jákvæða niðurstöðu (Anderssen og Strømme, 

2001, bls. 53–57).  

Að tileinka sér hreyfingu á unglingsárum getur haft margvísleg jákvæð 

áhrif á líf og heilbrigði viðkomandi. Einn af mikilvægum þáttum hvað það 

varðar eru auknar líkur á að hreyfing haldi áfram þegar komið er á fullorðinsár 

(Telama o.fl., 2005, bls. 263–273). Hreyfing hefur margvíslegan ávinning í för 

með sér og benda rannsóknir til þess að að hún geti bætt námsárangur (Ahamed 

o.fl., 2007, bls. 374–375). Sýnt hefur verið fram á samband milli aukinnar 

íþróttakennslu í námskrá og betri einbeitingar betra minni nemenda og betri 

frammistöðu í bóklegum greinum (Strong o.fl., 2005, bls. 219–223). Hlé frá 

bóklegum greinum í 10 mínútur í kennslustund hefur gefið góða raun og 

hjálpar nemendum með aukna athygli og einbeitingu (Budde, Voelcker-

Rehage, Pietrassyk-Kendziorra, Ribeiro og Tidow, 2008, bls. 219–223). 

Þegar horft er til heilbrigðisviðhorfa og lýðheilsu almennings þá getur skipt 

sköpum að hafa áhrif snemma á ævinni og fá fólk til að tileinka sér jákvæð 

heilbrigðisviðhorf. Hluti af því er að skapa möguleika í hverju samfélagi og þá 

hverju skólasamfélagi með því að að skapa umhverfi sem gerir starfsfólki kleift 

að aðstoða börn og unglinga til að stunda hreyfingu með skipulögðum 

aðferðum og námsefni sem auðveldar og vekur áhuga nemenda.   

2.1.1 Líkamlegur ávinningur hreyfingar 

Að stunda reglulega hreyfingu, lifa heilsusamlegu lífi og líða vel á yngri árum 

eykur líkur á því að þróa með sér heilbrigðan lífsstíl á fullorðinsárum (Hansen 

og Sundberg, 2016, bls. 12). Við hreyfingu getur einstaklingur aukið afköst 

lungna, hjarta- og æðakerfis og aukið vöðvastyrk, vellíðan og lífsgæði geta 

aukist. Einnig getur hreyfing minnkað líkur á flestum langvinnum sjúkdómum 

eins og hjartasjúkdómum, ofþyngd og offitu, sykursýki og krabbameini (Gígja 
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Gunnarsdóttir, 2008, bls. 5; Hansen og Sundberg, 2016, bls. 6; WHO, 2017a; 

WHO, 2017b). 

Hreyfing getur aukið gæði svefns, aukið einbeitingu og gert ónæmiskerfið 

sterkara (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 6; US Department of Health and 

Human Service, 1996, bls. 85–87). Beinþéttni eykst þegar hreyfing er stunduð 

og nær hámarki við tvítugsaldurinn og er því mikilvægt að börn og unglingar 

stundi reglulega hreyfingu til að stuðla að sem mestri beinþéttni (Kenney, 

Wilmore og Costill, 2012, bls. 372–373). Sú beinþéttni sem myndast á 

unglingsárum fylgir fólki fram á fullorðinsár og með því að stunda reglulega 

hreyfingu er hægt að viðhalda beinþéttni og minnka líkur á beinþynningu 

(Kenney o.fl., 2012, bls. 372–373; Strong o.fl., 2005, bls. 735). Þegar börn og 

unglingar stunda ekki reglulega hreyfingu eru þau líklegri til að verða of feit, 

þróa með sér lífstílssjúkdóma og einnig sýna þau lakari námsárangur 

(Tremblay o.fl., 2011, bls. 10–15; Strong o.fl., 2005, bls. 735–737). Ástundun 

reglulegrar hreyfingar getur aukið líkur á að einstaklingar lifi lengur og lifi 

sjálfstæðara lífi. Að stunda daglega hreyfingu getur aukið orku til að takast á 

við verkefni dagsins. Því er mikilvægt að allir stundi hreyfingu óháð 

líkamsástandi, holdarfari eða aldri (Embætti landlæknis, 2017). Þessir þættir 

eiga auk þess við börn og unglinga og geta komið í veg fyrir að þau þrói með 

sér fyrrnefnda sjúkdóma (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 9).  

Hjá þeim sem ná að tileinka sér heilsusamlegt líferni snemma á lífsleiðinni 

dregur úr líkum á óheilbrigðu líferni síðar og einnig dregur úr líkum á 

áhættuhegðun, en þar má nefna reykingar og áfengis- og fíkniefnaneyslu 

(WHO, 2010). Regluleg hreyfing er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að 

öðlast góða heilsu. Hreyfing getur bæði aukið og viðhaldið góðri heilsu hvort 

sem það á við um líkamlega eða andlega heilsu (Hansen og Sundberg, 2016, 

bls. 14). 

2.1.2 Andlegur ávinningur hreyfingar  

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á geðheilsu er sú 

að þegar einstaklingi líður vel og hann áttar sig á möguleikum sínum, getur 

tekist á við eðlilegar athafnir daglegs lífs, náð árangri og tekið þátt í verkefnum 

samfélagsins (WHO, 2014). Undanfarin ár hefur hreyfingu verið gefin meiri 

gaumur hvað varðar betri lífsgæði og mælt með því að einstaklingar hreyfi sig 

reglulega til þess að auka lífsgæði sín (Peluso og Andrade, 2005, bls. 61–70).  



14 

Andleg heilsa skiptir okkur miklu máli, almenn líðan, það hvernig við 

hugsum um okkur, hegðum okkur og hvernig við tökumst á við erfiða tíma. 

Flestir ganga í gegnum tímabil þar sem þeim líður illa, eru stressaðir eða 

hræddir, hjá flestum hverfa þessar tilfinningar á stuttum tíma.  

Einnig geta þær orðið að frekari vandamálum og getur hver sem er lent í 

því. Andleg líðan er breytilegt ferli og getur breyst eftir því hvað einstaklingar 

eru að ganga í gegnum (Patel og Chaudhari, 2014, bls. 34–43). 

 Þeir sem stunda reglulega hreyfingu eru líklegri til að upplifa betri líðan, 

aukið sjálfstraust og sýna færri kvíða- og þunglyndiseinkenni en þeir sem ekki 

stunda hreyfingu. Því má segja að hreyfing sé mikilvægur þáttur í forvörnum 

þegar kemur að andlegri heilsu. Þegar unglingar stunda óreglulega hreyfingu 

eða nánast enga eru þeir líklegri til að kljást við kvíða- og þunglyndiseinkenni 

(Tremblay o.fl., 2011, bls. 10–15; Strong o.fl., 2005, bls. 735–737). Margt á 

sér stað í líkamanum við hreyfingu, hægt er að nefna bæði lífeðlisfræðilegar 

breytingar sem og sálfræðilegar. Þessar breytingar geta verið af margvíslegum 

toga og mjög flóknar (Anderson og Shivakumar, 2013, bls. 1–4). Sýnt hefur 

verið fram á að hægt er að notast við hreyfingu sem meðferðarúrræði í 

tengslum við andleg veikindi (Anderson og Shivakumar, 2013, bls. 1–4). 

Einnig er farið að notast við hreyfingu í meira mæli sem meðferðarúrræði við 

andlegum veikindum meðfram öðrum meðferðarúrræðum. Sérfræðingar notast 

við hreyfingu vegna þess að hún er talin auka vellíðan, draga úr kvíða og 

þunglyndi (Anderson og Shivakumar, 2013, bls. 1–4; Herring, Jacob, Suveg; 

O’Connor, 2011, bls. 71–77; Pedersen og Saltin, 2015, bls. 5; Peluso og 

Andreade, 2005, bls. 61–70). Rannsóknir sýna að þau ungmenni sem upplifa 

kvíða, streitu eða þunglyndi geta dregið úr einkennum með því að stunda 

reglulega hreyfingu (Warburton, Nicol og Bredin, 2006, bls. 801–809).  

Rannsókn & greining hefur skoðað líðan ungmenna frá árinu 2000. Í 

rannsókninni 2016 kemur fram að þau ungmenni sem finna fyrir kvíða og 

depurð hefur fjölgað (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 39).  

Breytingar eru á milli mælinga ef skoðað er hvernig þátttakendur meta 

andlega og líkamlega heilsu sína. Stór hluti þátttakenda telur andlega og 

líkamlega heilsu sína góða eða mjög góða, en niðurstöður sýna að hlutfallið 

lækkar töluvert á milli mælinga. Þær sýna að 76% drengjum í 9. og 10. bekk 

meta líkamlega heilsu góða eða mjög góða árið 2016 en 85% árið 2014. 

Niðurstöðurnar hjá stúlkum eru svipaðar, árið 2014 mátu 79% stúlknaí 9. og 

10. bekk heilsu sína góða eða mjög góða en árið 2016 hefur hlutfallið lækkað 
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töluvert eða um 10 prósentustig, í 69%. Það sama gerist þegar skoðað var 

hvernig nemendur mátu andlega heilsu sína, þá mátti sjá að hlutfallið lækkar 

bæði hjá stúlkum og drengjum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 

39).  

Mikilvægt er að samfélög hugi vel að þeim umhverfisþáttum sem geta 

stuðlað að aukinni vitund um mikilvægri góðrar heilsu. Skólaumhverfið þarf 

að hafa tækifæri til að tryggja börnum og unglingum umhverfi sem stuðlar að 

jákvæðu viðhorfi gagnvart hreyfingu og gefa þeim tækifæri til að efla þekkingu 

sína hvað varðar áhrifaþætti andlegrar heilsu. Því er mikilvægt að skólum sé 

gefið tækifæri til að tryggja fræðslu um mikilvægi hreyfingar fyrir andlega 

líðan í skólastarfi og umhverfi sem stuðlar að ástundun hreyfingar 

(Lýðheilsustöð, 2011). 

2.1.3 Hreyfiráðleggingar fyrir börn og unglinga 

Mikilvægt er að börn og unglingar hreyfi sig á hverjum degi til þess að þau 

nái að vaxa og þroskast eðlilega. Samkvæmt Embætti landlæknis er öll 

hreyfing mikilvæg, börnum og unglingum er ráðlagt að hreyfa sig í að minnsta 

kosti 60 mínútur á dag. Þá er mælt með að hreyfingin sé miðlungserfið og erfið 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 4–9). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er hreyfing miðlungserfið þegar hún krefst 

þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld (WHO, 2010). Þegar 

miðlungserfið hreyfing er stunduð eykst hjartsláttur og öndun verður hraðari 

en samt er hægt að halda uppi samræðum. Dæmi um slíka hreyfingu er að 

synda, ganga rösklega og skokka rólega (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 4–9). 

Þegar erfið hreyfing er stunduð er notast við að minnsta kosti sex sinnum meiri 

orku en í hvíld. (WHO, 2010). Erfitt er að halda uppi samræðum vegna þess 

hve andstuttur einstaklingurinn vill verða og myndast sviti sökum erfiðleika 

hreyfingarinnar (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 5).  

Líkamsástand fólks getur verið mjög ólíkt og því er gott að hafa í huga að 

miðlungserfið hreyfing fyrir einn einstakling getur verið erfið hreyfing fyrir 

annan (Cavill o.fl., 2006, bls, 3; Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls, 4–5). Dæmi 

um erfiða hreyfingu er hlaup, rösk fjallaganga og allflestar íþróttir og þjálfun 

þar sem markmið er að ná árangri (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 9). 

Samkvæmt hreyfiráðleggingum þarf hreyfing ekki öll að gerast í sömu 

lotunni, hægt er skipta hreyfingu upp í 10–15 mínútur í senn í nokkrum lotum 
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yfir daginn. Þegar um hreyfingu barna og unglinga ræðir er mikilvægt að hún 

sé fjölbreytt og miðlungserfiðri og erfiðri hreyfing sé blandað saman, notast að 

minnsta kosti þrisvar sinnum í viku við erfiða hreyfingu til þess að styrkja 

vöðva og bein (WHO, 2010).  

2.2 Heilsuefling 

Heilsuefling (e. health promotion) hefur það að markmiði að gera fólki kleift 

að lifa heilsusamlegu lífi við góðar aðstæður. Heilsueflingu er ætlað að hafa 

áhrif á og bæta lífsstíl (Embætti landlæknis, e.d). Til þess að auka heilbrigði er 

mikilvægt að fólki  séu skapaðar félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar 

aðstæður til þess (Embætti landlæknis, e.d.). 

Hugtakið heilsuefling er viðamikið hugtak og geta margir komið að 

heilsueflingu en þar má nefna næringarfræðinga, kennara og félagsráðgjafa en 

þeirra hlutverk getur verið misjafnt eftir því hvert lokamarkmið viðkomandi 

verkefnis er. Á undanförnum árum hefur heilsuefling breyst mikið. Hér áður 

fyrr var hlutverk heilsueflingar að takast á við vandamál sem þegar voru til 

staðar og til þess að minnka þann skaða sem þegar var kominn. Í dag er 

aðaláhersla heilsueflingar á snemmtæka íhlutun og heildræna nálgun og leitast 

er við að nota fyrirbyggjandi aðferðir (Laverack, 2004, bls. x–xiii).  

Markmið með heilsueflingu er að hafa áhrif á einstaklinga og lífsgæði þeirra 

(Embætti landlæknis, e.d.; Public health, e.d.) auk þess að draga úr 

ótímabærum dauðsföllum. Heilsuefling leitast við að auka þekkingu, færni og 

hafa áhrif á hegðun einstaklinga, hópa og samfélaga (Public health, e.d.).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur upp með að heilsuefling sé ákveðið ferli 

sem hjálpar fólki við að bæta heilsu sína og ná betri stjórn á henni. Heilsuefling 

er áætlun sem framkvæmd er yfir lengri tíma og til þess að aðstoða einstakling 

við að viðhalda jákvæðum breytingum (WHO, e.d.). 

Þegar þróun heilsueflingar er skoðuð út frá sögulegu sjónarhorni er horft til 

tveggja áhrifaþátta hvað varðar heilbrigði og heilsueflingu barna og ungmenna. 

Fyrri áhrifaþátturinn er Alma Ata ráðstefnan sem haldin var árið 1978 af WHO 

en þar var hvatt til heilbrigðisfræðslu í skólum sem forvörn gegn 

heilbrigðisvandamálum. Seinni þátturinn er alþjóðaráðstefnan sem haldin var 

um heilsueflingu í Ottawa í Kanada og er kölluð Ottawa ráðstefnan. 

Niðurstöður þessara tveggja ráðstefna eru lagðar til grundvallar þegar verið er 

að kynna og leiðbeina um mikilvægi hugmyndafræði heilsueflingar í skólum 



17 

(Edward, Ward og Heald, 2003, bls. 5). Á báðum þessum ráðstefnum var lagt 

til að heilsuelfing yrði aukin og hvatt til aukinnar heilbrigðisvitundar. Margt 

hefur áunnist eftir þessar ráðstefnur en undanfarin ár hefur komið í ljós að 

árangurinn er ekki nægjanlega góður og því þurfa áherslur að breytast til að 

auka árangur af heilsueflingu. Meiri áherslu þarf að leggja á umhverfisþætti og 

skoða vel áhrif umhverfis á heilsu. Heildræn nálgun er einnig betri leið til að 

ná árangri (Marita, Margot, Schofield og Sanson-Fisher, 1997, bls. 44–45). 

Hver og einn ber ábyrgð á eigin heilsu en aftur á móti eru margir þættir í 

umhverfi okkar sem geta annað hvort haft jákvæð eða neikvæð áhrif á okkur 

og hvernig við hugsum um eigin heilsu (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Þóra 

Björt Sveinsdóttir, 2008). Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gaf út 

skýrslu árið 1995 um mótun framtíðarstefnu á sviði forvarna og heilsueflingar 

(Ingimar Einarsson, 1995, bls. 4). Markmið hennar var að hætta að huga að 

sjúkdómum og meðhöndlun eða lækningu og snúa sér að forvörnum, 

heilsueflingu og endurhæfingu. Það er að segja að auka umræðu um heilbrigði 

í stað þess að huga að sjúkdómum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2001, bls. 32–35).  

Skipaður var faghópur árið 2005 og reynt var að tryggja að sem flest 

ráðuneyti ættu fulltrúa þar. Faghópurinn skilaði af sér skýrslu árið 2006 með 

tillögum að aðgerðum til að efla almenna lýðheilsu á Íslandi (Embætti 

landlæknis, 2007). Heilbrigðisráðherra kynnti árið 2007 áherslur í 

lýðheilsumálum; Heilbrigði og forvarnir í sókn með samtakamætti landsmanna 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008, bls. 2). Drög að velferðarstefnu, 

heilbrigðisáætlun til 2020 var lögð fyrir á Alþingi árið 2012 

(Velferðarráðuneytið, 2012, bls 3–6). Heilbrigðisáætlun var gerð til 2020 og 

var markmið hennar að móta framtíðarsýn í heilbrigðismálum 

(Velferðarráðuneytið, 2016a, bls. 1–3). 

Lýðheilsa og heilsuefling eru víðtæk hugtök og ná yfir margar stofnanir og 

ráðuneyti. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins setti fram 

stefnuyfirlýsingu árið 2013 (Stjórnarráð Íslands, 2013) þar sem fram kom að 

auka ætti lífsgæði landsmanna með auknum forvörnum og lýðheilsustarfi. Út 

frá þessu var sett á laggirnar nefnd um lýðheilsumál og var verkefni hennar að 

vinna að heildstæðri aðgerðaráætlun og stefnumótun (Velferðarráðuneytið, 

2016b, bls. 9–11). Markmiðið var að auka lýðheilsu almennings á öllum aldri. 

Þetta málefni snertir fjölmörg svið s.s. menntamála, heilbrigðismála, 
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umhverfismála, félagsmála og skipulags- og fjármála (Velferðarráðuneytið, 

2016b, bls. 9–11).  

Stefnumótun heilsueflingar á Íslandi er stýrt af velferðarráðuneytinu en 

aftur á móti sér Embætti landlæknis um verkefni til að auka forvarnir og 

heilsueflingu almennings (Lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007). 

Markmið lýðheilsustefnunnar var að Íslendingar yrðu með heilbrigðustu 

þjóðum í heimi árið 2030. Fjórir áhrifaþættir heilbrigðis voru sérstaklega 

skoðaðir, en þeir eru næring, geðrækt, hreyfing og lífsgæði 

(Velferðarráðuneytið, 2016b, bls. 5–6).  

Heilsuefling og mikilvægi hennar er öllum kunnug. Nauðsynlegt er að 

skoða innleiðingu heilsueflingar eða hvernig hægt er að gera breytingar á 

skólastarfi til þess að auka hana. Þegar breytingar eiga sér stað vegna aukinnar 

heilsueflingar þurfa stjórnendur að vera leiðandi í því starfi. Það voru 

bandarísk samtök, Association for Supervision and Curriculum Development 

(ASCD) sem komu af stað verkefni sem miðar að því að auka heilbrigði og 

námsárangur í kanadískum og bandarískum samfélögum. Þær ráðleggingar 

sem samtökin gefa skólum eru á þann veg að stjórnendur séu mjög mikilvægir 

og grundvallaratriði sé að þeir séu leiðandi, hafi frumkvæði, skipuleggi 

vinnuhópa og vinni vel með öllum sem koma að starfinu (ASCD, e.d.).  

2.2.1 Hver ber ábyrgð? - Foreldrar, -samfélag, -skólar  

Þegar kemur að heilsu og velferð barna og unglinga er mikilvægt að allir 

leggist á eitt og hjálpist að. Samfélagið í heild gegnir hlutverki í velferð barna 

og unglinga og ber að veita þeim aðhlynningu, vernd og réttindi sem hæfir aldri 

þeirra og þroska. Stjórnvöld axla ábyrgð á því að umhverfið sem við búum í 

geri þeim kleift að stunda hreyfingu og hafa tækifæri til að lifa sem 

heilbrigðustu lífi, andlega, líkamlega og félagslega (Hannes Hrafnkelsson, 

2016). 

Grunnskólinn og kennarar hafa ákveðnar skyldur í uppeldi barna og 

unglinga. Mikilvægt er að allir sem koma að skólakerfinu vinni saman í að 

auka hreyfingu og samtvinna hreyfingu og bóknámsgreinar (Hannes 

Hrafnkelsson, 2016). Það er hlutverk foreldra eða þeirra sem fara með forsjá 

barna og unglinga að koma fram við þau af umhyggju og sinna þörfum þeirra. 

Þeim ber skylda til að veita þeim ásættanlegar uppeldisaðstæður og huga að 

velferð þeirra. Mikilvægt er þeir átti sig á mikilvægi heilsueflingar og stuðli að 
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aukinni hreyfingu. Þegar kemur að heilsueflingu barna og unglinga liggur 

veigamesta ábyrgðin hjá foreldrum (Hannes Hrafnkelsson, 2016). 

2.2.2 Hlutverk foreldra 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í uppeldi barna sinna, þau eru þeim 

fyrirmyndir og eru í lykilhlutverki þegar kemur að heilsueflingu þeirra.  

Barnalög segja til um rétt barna og unglinga til þess að lifa, njóta verndar og 

þroskast. Einnig er tekið fram að það sem er barni fyrir bestu skuli alltaf hafa 

forgang í uppeldi þeirra og að foreldrar taki ákvarðanir um málefni út frá því 

(Barnalög nr. 76/2003). 

Mikilvægt er að foreldrar hvetji börn sín til hreyfingar og þeir stundi 

einhverskonar hreyfingu með þeim (Gígja Gunnarsdóttir, 2005; Guðrún 

Káradóttir, 2008, bls. 20). Foreldrar geta haft gríðarleg áhrif á hreyfingu barna 

sinna, til dæmis með því að takmarka þann tíma sem börn eyða í tölvuleiki og 

sjónvarpsáhorf og hvetja þau til að stunda hreyfingu hvort sem það er frjáls 

leikur eða skipulagt íþróttastarf sem hentar þeirra getustigi og áhugasviði 

(Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 

Að verja tíma saman sem fjölskylda getur skipt sköpum hvað varðar 

heilsueflingu barna. Að hreyfa sig saman er mikilvægt, með því er ekki aðeins 

verið að auka heilbrigði heldur er þetta einnig góð samverustund 

fjölskyldunnar (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 7). Rannsóknir sýna að tengsl 

eru á milli hreyfingar barna og hvatningar foreldra. Því er mikilvægt að 

foreldrar sýni börnum sínum áhuga og hvatningu (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, 

bls. 9). 

Samverustundir fjölskyldunnar auka tengsl milli foreldra og barna og eru 

mikilvægar fyrir vellíðan og þroska þeirra. Samverustundir hafa forvarnargildi, 

þau börn sem verja miklum og jákvæðum tíma með foreldrum sínum eru 

líklegri til þess að upplifa vellíðan og ganga betur í námi (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009, bls. 29). 

2.2.3 Hlutverk samfélagsins - Heilsueflandi samfélag  

Samfélagið gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að heilsueflingu. Hvert 

samfélag þarf að velta fyrir sér þeim skilaboðum sem það ætlar að senda frá 
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sér, og einnig þeim viðhorfum og gildum sem ríkjandi eru (Embætti 

landlæknis, 2018). Mikilvægt er að viðhalda og bæta heilsu allra og að 

stjórnvöld velji sem bestar leiðir í þeim efnum. Að notast við markvisst 

lýðheilsustarf sem byggt er á bestu þekkingu á hverjum tíma fyrir sig, hefur 

gríðarlegt gildi fyrir alla sem koma að heilsueflingu, en þar má nefna 

sveitarfélög, einstaklinga, stjórnvöld og aðra sem koma að heilsueflingarstarfi 

(Embætti landlæknis, 2018). 

Heilsueflandi samfélag er hugmyndafræði sem byggir á heildrænni nálgun 

sem Embætti landlæknis vinnur að í samstarfi og samráði við fjölmarga aðila 

en þar má nefna, sveitarfélög, opinberar stofnanir, frjáls félagasamtök o.fl. 

Hugmyndafræðin á bakvið Heilsueflandi samfélag kemur frá WHO og byggir 

m.a. á Ottawa skýrslunni (e. Ottowa charter). Embætti landlæknis hefur 

umsjón með verkefninu, það fylgist með þróun og styður við samfélög og 

aðstoðar við að skapa aðstæður og umhverfi sem gerir fólki kleift að lifa 

heilbrigðum lifnaðarháttum sem stuðla að vellíðan (Embætti landlæknis, 

2018).   

Í Heilsueflandi samfélagi er heilsa og líðan allra í samfélaginu höfð að 

leiðarljósi þegar unnið er að stefnumótun og aðgerðum. Unnið er með félags-, 

efnahags- og menningarlegar aðstæður og markmiðið er að skapa ákjósanlegar 

aðstæður í lífi, leik og starfi fyrir alla í samfélaginu. Sveitarfélög óska sjálf 

eftir því að gerast Heilsueflandi samfélög. Til að svo megi verða þarf bæjar-

/sveitarstjóri að skrifa undir umsókn um þátttöku. Einnig þarf að koma á 

laggirnar þverfaglegum stýrihóp sem heldur utan um verkefnið og hefur með 

því yfirumsjón. Þegar samfélag ákveður að taka þátt í þessu verkefni setur 

samfélagið sér markmið í lýðheilsustarfi með stuðningi frá Embætti landlæknis 

og þeim aðilum sem koma að starfinu. Ef vel tekst til við innleiðingu 

Heilsueflandi samfélags má vænta að andleg, líkamleg og félagsleg heilsa og 

vellíðan íbúa verði betri en annars, jöfnuður verði meiri sem og öryggi og 

lífsgæði almennt (Embætti landlæknis, 2018).  

2.2.4 Grunnskólinn - Heilsueflandi grunnskóli  

Grunnskólinn gegnir mikilvægu hlutverki í uppeldi barna. Hann stuðlar að 

almennri menntun  leiðir þá í átt að því markmiði að takast á við þær áskoranir 

sem daglegt líf hefur uppá að bjóða. Grunnskólanum er ætlað að veita 

nemendum almenna menntun sem byggð er á heildstæðu og fjölbreyttu námi 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 15). Mikilvægt er að skólinn 

skapi nemendum jákvæðan skólabrag og umhverfi sem styður við almenna 

heilsueflingu. Skólastarf á að efla heilbrigði og mikilvægt er að það hafi 

vellíðan og velferð nemenda að leiðarljósi enda verja börn og unglingar stórum 

hluta dagsins í skólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23).  

Einn af sex grunnþáttum í Aðalnámskrá er heilbrigði og velferð (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16) en til þess að uppfylla þennan 

grunnþátt er verkefnið Heilsueflandi grunnskóli góður kostur.  

Upphaf Heilsueflandi grunnskóla má rekja til ársins 1992 en þá byrjaði 

samstarfsverkefni WHO, Evrópuráðsins og Evrópusambandsins. Það samstarf 

lagði upp með að efla áhuga og vitund skóla á heilsueflingu, bæði starfsfólks 

og nemenda. Upphaflega tóku um 40 lönd þátt í verkefninu. Árið 1999 var 

Ísland formlega hluti af verkefninu og ákveðið var að öll skólastig yrðu tekin 

inn í verkefnið. Lýðheilsustöð hefur haft umsjón með verkefninu síðan 2003 

eða frá því að hún var stofnuð, áður hafði Landlæknisembættið séð um 

verkefnið en nú hafa Lýðheilsustöð og Landlæknisembættið verið sameinuð 

(Lýðheilsustöð, 2011).  

Heilsueflandi skólar eru á sama tíma vinnustaður kennara og annars 

starfsfólks og með heilsueflandi stefnu hvetur skólinn starfsfólkið til að 

tileinka sér heilbrigða hegðun í gegnum skólastarfið og þannig myndast sá 

möguleiki að þær breytingar sem þarf að framkvæma innan veggja skólans 

festist í sessi hjá starfsfólkinu (Dennison, Warwick og Aggleton, 2010, bls. 

163–165). Hugmyndafræði Heilsueflandi skóla byggir á heildrænni nálgun og 

miðar að því að auka heilbrigði og heilbrigðisviðhorf. Samspil einstaklings og 

umhverfis skiptir miklu máli til að markmiðum sé náð. Ef það er gert þá er 

líklegra að einstaklingurinn sjálfur taki þátt í og geti mótað sitt eigið líf. 

Nauðsynlegt er að virkja bæði nærsamfélag og samfélagið í heild til að gera 

einstaklingum kleift að ná flestum af markmiðum sínum og stuðla að bættri 

heilsu og vellíðan (St. Leger, Young, Blanchard og Perry, 2010, bls. 2–6). 

Það er grundvallaratriði að allir geri sér grein fyrir mikilvægi þess að ef 

einstaklingurinn á að ná eins góðum lífsgæðum og völ er á þarf umhverfi hans 

að gera honum það fært. Huga þarf að öllu umhverfi skólans og þeirra 

áhrifaþátta sem geta stuðlað að bættri heilsu og vellíðan. Móta þarf stefnu 

innan skólans sem farið er eftir til eflingar skólasamfélagsins. Nauðsynlegt er 

að ná góðu samstarfi á milli skólastjórnenda, starfsfólks skólans, nemenda, 

foreldra og skólahjúkrunarfræðings (Gígja Gunnarsdóttir, 2008, bls. 7). 
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Heilsueflandi skóli hefur það aðalmarkmið að stuðla að góðri heilsu 

nemenda og starfsfólks, efla námsárangur og styrkja félagsvitund. Tryggja 

réttlæti og búa til öruggt og heilsusamlegt umhverfi til að gera nemendum og 

starfsfólki kleift að efla heilbrigði sitt. Hugmyndafræðin stuðlar einnig að 

tengingu heilbrigðis og menntamála og mótar samvinnu sem eflir samstarf við 

foreldra og sveitarstjórn. Heilsueflandi skóli mótar umhverfið á þann hátt að 

heilbrigði er aðlagað inn í daglegt skólastarf (Ingibjörg Guðmundsdóttir og 

Sveinbjörn Kristjánsson, 2013, bls. 7–8). Þegar skóli stígur það mikilvæga 

skref að innleiða heilsueflandi þætti inn í skólastarfið með það að markmiði að 

verða Heilsueflandi skóli þarf allt skólasamfélagið að vera samstillt um þá 

ákvörðun (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 2013, bls.7). 

Heilsueflandi skóli byggir á því að vinna sérstaklega með eftirfarandi átta 

þætti: nemendur, mataræði - tannheilsu hreyfingu öryggi, geðrækt, lífsstíl, 

starfsfólk, heimili og nærsamfélag. Sett eru sameiginleg viðmið fyrir alla 

þættina og allir innan skólasamfélagsins taka þátt í að móta stefnuna sem og 

aðilar úr nærsamfélaginu. Einnig þarf að fylgja stefnunni eftir og er það á 

ábyrgð sömu aðila (Ingibjörg Guðmundsdóttir og Sveinbjörn Kristjánsson, 

2013, bls. 9). 

Í lögum um grunnskóla 91/2008 segir að skólar skuli stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum og skulu horfa til einstaklingsmiðaðra sjónarmiða. Með 

hugmyndafræði Heilsueflandi grunnskóla eru meiri líkur á að farið sé eftir 

þessum lögum. Þegar ávinningur heilsueflandi aðgerða í skólum er skoðaður 

kemur í ljós að síðustu ár hafi gefið gagnlegar upplýsingar varðandi hvernig 

best sé að standa að heilsueflingu í skólum. Það þykir henta vel að skipuleggja 

hana sem hluta af náminu þannig að meiri líkur séu á að börn og ungmenni nái 

að tileinka sér heilbrigða lífshætti sem stuðla að góðri heilsu sem einnig er 

samtvinnuð árangri í námi (Edwards o.fl., 2003, bls. 9). 

Samkvæmt rannsókn sem var gerð á árunum 2005 til 2006 á ungmennum í 

sjötta til tíunda bekk í kanadískum skólum kom fram að umhverfi skólans og 

tækifæri barna til að stunda hreyfingu á skólatíma í aðgengilegu umhverfi, 

eykur hreyfingu almennt. Eins er talið að stefna skólans hvað varðar umhverfi 

og íþróttaiðkun á skólatíma skipti miklu máli. Skóli sem skapar hvetjandi 

umhverfi sýnir betri árangur í að efla heilbrigðishegðun (Nichol, Pickett og 

Jensen, 2009, bls. 253). Eins og fram kom á fyrstu alþjóðlegu ráðstefnunnu í 

Evrópu um heilsueflandi grunnskóla ættu öll börn og ungmenni rétt á og hafa 

tækifæri til að fá menntun í heilsueflandi skóla. Með því má stuðla að auknum 
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lífsgæðum, góðri sjálfsmynd og góðu heilsufari grunnskólabarna. 

Lokamarkmiðið er þá að lífsgæði skólabarna séu góð, sjálfsmynd þeirra sterk, 

andleg og líkamleg líðan góð og að nemendur hafi tileinkað sé jákvæð 

heilbrigðisviðhorf (WHO, e.d.).  

2.2.5 Heilsuefling í aðalnámskrá 

Aðalnámskrá á að tryggja að börn og ungmenni hafi góðar aðstæður til náms. 

Aðalnámskrá leggur fram menntastefnu stjórnvalda, námskröfur og 

námsframboð, síðan er það hlutverk skóla og starfsfólks hans að fylgja henni 

við skipulagningu skólastarfs (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls.11). Í Aalnámskrá fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla eru gerð skil á sex 

grunnþáttum í íslenskri menntun. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og heilbrigði og velferð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). 

Gefið er út þemahefti um hvern grunnþátt til þess að styðja kennara og 

annað starfsfólk. Þau eru gefin út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í 

samstarfi við Námsgagnastofnun (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir, 

og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 4–5). Markmiðið með grunnþáttunum er að 

kenna og þjálfa nemendur í að þekkja og læra á samfélag, menningu, umhverfi 

og náttúru og að hugsa vel um sig bæði líkamlega og andlega. Einnig er 

markmið þeirra að nemendur geti bjargað sér og þjálfist í að vinna með öðrum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). Undir grunnþættinum 

heilbrigði og velferð kemur fram að mikilvægt sé að skapa börnum og 

unglingum aðstæður sem eru heilsueflandi. Þau þurfa að þjálfast í að eiga 

samskipti, byggja upp sjálfsmynd sína, að hafa stjórn á eigin streitu og að 

öðlast færni í að taka ákvarðanir og setja sér markmið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). 

Áhersla skal vera á jákvæðan skólabrag og að áherslur í heilsueflandi 

þáttum skóla nái yfir hreyfingu, öryggi og kynheilbrigði og góða næringu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 25). Börn og unglingar verja 

miklum tíma á hverjum degi í skólanum, mikilvægt er að allt skólastarf miði 

að því að efla heilbrigði, velferð og vellíðan allra nemenda óháð efnahag 

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

Þegar kemur að heilbrigði og velferð nemenda gegna kennarar og 

starfsmenn mikilvægu hlutverki. Þeir eru fyrirmyndir og eiga að skapa 
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nemendum umhverfi og aðstæður sem efla heilbrigði þeirra og velferð 

(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 13–14). Heilbrigði og líðan nemenda er 

ekki einföld og stýrist hún af flóknu samspili einstaklingsins og umhverfi hans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Því er mikilvægt að 

vinna með nærumhverfi, s.s. heilsugæslu og foreldrum til þess að ná sem 

mestum árangri (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 59). 

2.3 Samantekt 

Hér hefur verið greint frá mikilvægi þess að stunda reglulega hreyfingu og lifa 

heilsusamlegu líferni. Það eru bæði líkamlegir og andlegir þættir sem hafa áhrif 

á heilsu okkar. Mikilvægt er að allir sem koma að uppeldi barna og unglinga 

leggi sitt af mörkum hvað varðar heilsu og velferð þeirra. Foreldrar bera mestu 

ábyrgðina þegar kemur að heilsueflingu barna og unglinga og eru þeim 

mikilvægar  fyrirmyndir þegar kemur að hreyfingu. Að stunda hreyfingu 

saman sem fjölskylda getur skipt sköpum í heilsueflingu barna og unglinga og 

nauðsynlegt er að foreldrar hvetji börn sín áfram í að stunda einhverskonar 

hreyfingu.  

Samfélagið gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að heilsueflingu barna 

og unglinga. Hvert samfélag þarf að setja sér stefnu sem byggist á bestu 

þekkingu á hverjum tíma fyrir sig. Samfélög geta hafið innleiðingu á 

Heilsueflandi samfélagi en þá byggist heilsuefling samfélagsins á heildrænni 

nálgun og að allir sem koma að uppeldi barna og unglinga taki þátt.  

Börn og unglingar verja stórum hluta dagsins í skólanum, því er 

nauðsynlegt að grunnskólinn veiti nemendum menntun sem byggð er á 

heildstæðu og fjölbreyttu námi. Skólastarf á að efla heilbrigði og mikilvægt er 

að það hafi vellíðan og velferð nemenda að leiðarljósi. Aðalmarkmið 

Heilsueflandi skóla er að stuðla að góðri heilsu nemenda og starfsfólks, efla 

námsárangur og styrkja félagsvitund. Tryggja réttlæti og búa til öruggt og 

heilsusamlegt umhverfi til að gera nemendum og starfsfólki kleift að efla 

heilbrigði sitt. Hugmyndafræðin stuðlar einnig að tengingu heilbrigðis og 

menntamála, mótar samvinnu sem eflir samstarf við foreldra og sveitarstjórn. 

Heilsueflandi skóli mótar umhverfið á þann hátt að heilbrigði er aðlagað inn í 

daglegt skólastarf. Í dag er það viðurkennt af flestum að heilsa og menntun eru 

nátengd. Heilbrigður nemandi er líklegri til að geta stundað skólann af kappi 

og námsárangur getur einnig verið betri. Talið er að skólinn sé mjög hentugur 
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til að hvetja börn og ungmenni til að efla eigið heilbrigði. Stór hluti barna ver 

miklum tíma af daglegu lífi innan veggja skóla. Mikilvægt er að þau læri um 

heilbrigt líferni, öðlist þekkingu og trú á mikilvægi þess að temja sér heilbrigða 

hegðun sem hefur jákvæð áhrif á líf þeirra og heilsu síðar á ævinni (Marita L., 

Margot, J., Schofield, M. J., Sanson-Fisher, R. W., 1997). Það er orðið almennt 

viðhorf að horft sé til skólanna í tengslum við heilsueflingu meðal ungmenna, 

því þar getur heilsuefling skipt sköpum. Það getur verið hverjum skóla til 

mikilla heilla að setja fram stefnu sem hefur jákvæð áhrif á líðan og heilsu. Því 

tel ég mikilvægt að skólar og kennarar geti gengið að tilbúnu efni sem hjálpar 

þeim við að notast við hreyfistundir í kennslu. 
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3. Rannsóknin 

Hér á eftir verður gerð skil á þeirri aðferðafræði sem lögð var til grundvallar  

við gerð þessa verkefnis. Fjallað verður um rannsóknaraðferð, viðtöl, 

viðmælendur verða stuttlega kynntir undir nafnleynd og framkvæmd 

rannsóknarinnar lýst. Gerð verður grein fyrir úrvinnslu gagna og að lokum 

verður sagt í stuttu máli frá réttmæti, áreiðanleika, siðferði og takmörkun 

rannsóknarinnar. Rannsóknin byggir á einstaklingsviðtölum við kennara sem 

tóku þátt í innleiðingu hreyfistunda. 

Markmið þessa verkefnis var að búa til hreyfistundir fyrir kennara sem þeir 

geta nýtt í vinnu með nemendum. Útbúnar voru tvær fjögurra vikna áætlanir 

sem innihéldu átta 15–20 mínútna hreyfistundir, annars vegar fyrir nemendur 

á yngsta stigi og hins vegar á mið- og unglingastigi. Hér á eftir verða 

hreyfistundirnar átta útskýrðar í stuttu máli: 

Dagur 1 ,,Hver er setningin/orðið“ . Kennari leggur fram setningu eða orð 

fyrir bekkinn og nemendur framkvæma æfingu fyrir hvern bókstaf í 

setningunni. Hver bókstafur í stafrófinu fær æfingu með endurtekningafjölda.  

Dagur 2 ,,Hreyfiliðkun og slökun“. Þá standa nemendur fyrir aftan sætið 

sitt og framkvæma æfingar eftir leiðsögn kennara. Kennari getur annað hvort 

sýnt æfingar sjálfur eða kveikt á myndbandi af æfingum. Í slökun sitja 

nemendur í sínu sæti og fylgja fyrirmælum kennara um æfingar í slökun.  

Dagur 3 ,,Bingó“. Þá fær hver nemandi bingóspjald. Kennari dregur miða 

með ákveðinni hreyfingu og þeir nemendur sem eru með tiltekna hreyfingu á 

sínu spjaldi, framkvæma hana. Þetta gengur svona þangað til nemendur hafa 

klárað allar hreyfingarnar á sínu spjaldi og komnir með bingó.  

Dagur 4 ,,Spilatími“. Þá skrifar eða varpar kennari upp á töflu hvaða 

æfingar á að framkvæma við hvert spil. Kennari leggur spilastokk á borðið, 

nemendur eða kennari draga eitt spil og framkvæma þá nemendur þá æfingu 

sem við á. Nemandi leggur saman eða margfaldar í spilið sem hann dregur og 

fær þá út fjölda endurtekninga sem hann á að gera. Þegar þeir hafa lokið við 

æfinguna koma þeir og draga nýtt spjald.  

Dagur 5,,Tabata“. Þá leggur kennari inn fjórar æfingar sem unnið er með. 

Unnið er í fjögurra mínútna lotum sem skiptast niður í vinnu á fullu í 20 
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sekúndur og hvíld í 10 sekúndur, þetta gera því átta lotur þar sem unnið er á 

fullu, ýmist er unnið með eina æfingu eða fleiri. Gott er að hvíla eina til tvær 

mínútur á milli æfinga. Þetta er framkvæmt fjórum sinnum með mismunandi 

æfingum.  

Dagur 6 „Teningaleikur“. Notaðir eru tveir teningar og spjald með 36 

æfingum, annar teningurinn er blár og hinn rauður. Nemendur kasta báðum 

teningunum og framkvæma þá æfingu sem fellur undir þær tölur sem þeir fá.  

Dagur 7 „UNO“. Notast er við UNO spilastokk. Kennari skrifar eða varpar 

upp á töflu hvaða æfingar á að framkvæma við hvert UNO spil. Kennari eða 

nemendur draga eitt spil og framkvæma þá æfingu sem á við. Þegar þeir hafa 

lokið æfingunni er nýtt spjald dregið.  

Dagur 8 ,,Hreyfimiðar“. Þá er dreginn hreyfimiði sem inniheldur æfingar 

sem á að ljúka við. Þegar nemendur hafa lokið við hreyfimiðann koma þeir og 

draga sér annan miða eða þangað til hreyfistund lýkur. Hreyfimiðar verða í 

þremur styrkleikum og geta nemendur því valið miða eftir getu. Stig 1 eða 

léttustu hreyfimiðarnir verða bláir á litinn, stig 2. eða miðlungs erfiðu miðarnir 

verða grænir á litinn og stig 3. eða erfðustu miðarnir verða rauðir á litinn.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hver upplifun kennara var af 

hreyfistundunum, hvort þeir upplifðu betri vinnusemi og einbeitingu hjá 

nemendum í sambandi við notkun á þeim og hvort efnið henti eins og það er 

eða hvort þörf sé á breytingum.  

3.1 Aðferðafræði  

Í þessu verkefni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research). Í eigindlegri rannsóknaraðferð er hægt að segja að rannsakandi fái 

öll sín gögn frá orðum en þegar  notast er við megindlega rannsóknaraðferð 

koma öll gögn úr tölum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–239). 

Rannsakandinn og viðmælendur eiga samræður um reynsluheim viðmælanda. 

Rannsakandinn er með fyrirfram ákveðið viðfangsefni en áherslur og innihald 

geta ráðist af viðtalinu sjálfu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 24). Ákveðið 

var að taka viðtöl við kennara til að fá sem raunverulegustu mynd af reynslu 

kennara. Þegar notast er við viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð er öllum gögnum 

safnað í gegnum viðtöl og samanstanda gögnin af hugsunum, hegðun, reynslu 

og tilfinningum þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Með þessari 

aðferð er markmið rannsakandans ekki að alhæfa heldur er hann að öðlast meiri 
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þekkingu og betri skilning á viðfangsefninu (Creswell, 2012, bls. 206; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 281). Þá er notast við fyrirfram ákveðna punkta eða 

spurningar þar sem ekki þarf að fylgja nákvæmu orðalagi, en notast við 

spurningar í ákveðinni röð (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls 341–342). Notast 

var við hálf opið viðtal (e. semistructured interview) til þess að gefa 

viðmælendum tækifæri til að segja frá sínu viðhorfi og miðla upplýsingum. 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við kennara byrjuðu á opnum spurningum til þess 

að leiða viðtalið af stað og til þess að fá almenna upplifun viðmælenda af 

hreyfistundunum. Til þess að fá sem skýrasta mynd af því hvernig framkvæmd 

hreyfistundanna gekk fyrir sig beindust síðari spurningar að því að fá 

viðmælendur til að segja frá hverri og einni hreyfistund, hvernig hún gekk og 

laða fram umræðu til þess að rannsakandi fengi sem besta mynd af henni (sjá 

fylgiskjal 4). Spurningarnar gáfu til kynna hvert umræðuefnið væri hverju sinni 

og hvað rannsakandi lagði áherslu á hverju sinni. Það var misjafnt hversu lengi 

viðmælendur stöldruðu við hverja spurningu en rannsakandi gætti þess að 

trufla ekki frásögn og leyfði viðmælanda að klára frásögnina.  

Notast var við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) við val á 

viðmælendum fyrir rannsóknina. Þá eru viðmælendur valdir eftir því hversu 

auðvelt er að nálgast þá eða hafa góða þekkingu á viðfangsefninu (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124). Rannsakandi vildi að þeir 

kennarar sem tóku þátt væru með viðamikla reynslu af kennslu og af kennslu 

á sínu kennslustigi. Ástæðan fyrir því var sú að rannsakandi vildi fá sem besta 

mynd af hreyfistundum hjá kennurum sem voru öruggir í sinni kennslu. 

Viðmælendur voru þrír einstaklingar sem allir eru kennarar í sama grunnskóla, 

einn á hverju skólastigi. Viðmælendur voru allt konur sem hafa kennt á sínu 

skólastigi í fjöldamörg ár.   

Ása er kennari í 1. bekk og hefur kennt í 22 ár og þar af 13 ár á yngsta stigi. 

Rut er kennari í 6. bekk og hefur kennt í 21 ár og þar af 20 ára á miðstigi. Eva 

er að kenna 8. bekk og hefur kennt í 14 ár,  öll á unglingastigi. Ákveðið var að 

nafngreina ekki viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni og því eru þetta 

tilbúin nöfn á viðmælendum.   

3.2 Framkvæmd og úrvinnsla gagna  

Þegar rannsóknarefnið var ákveðið var byrjað á að afla tilskilinna leyfa, óskað 

var eftir leyfi frá fræðslustjóra (fylgiskjal 1) til þess að setja sig í samband við 
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skólastjóra og óska eftir hans leyfi (fylgiskjal 2) til þess að hefja innleiðingu á 

hreyfistundum. Einnig var fengið leyfi hjá þeim kennurum sem tóku þátt í 

rannsókninni (fylgiskjal 3). Í upphafi var haldinn kynningarfundur fyrir 

kennara og kennsluefni kynnt. Kennarar fylgdu eftir átta hreyfistundum á 

fjórum vikum, tvær í hverri viku. Að þeim tíma liðnum var tekið ítarlegt viðtal 

við kennarana. 

Fyrir viðtölin var búinn til viðtalsrammi (fylgiskjal 4) sem var byggður á 

fræðilegu yfirliti rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum tveimur. Hann 

hafði að geyma 23 spurningar. Spurningar skiptust upp í bakgrunnsspurningar 

þar sem rannsakandi spyr um starfsreynslu, hvaða skólastigi hann kennir á og 

hvort kennari hafi áður notast við hreyfingu í kennslu. Þar á eftir koma 

spurningar um áhuga nemenda, hvernig gekk að koma hreyfistundum fyrir í 

kennslustundum og hvernig gekk að fylgja eftir leiðbeiningum. Þá var spurt 

hvort kennari upplifði aukna vinnusemi og einbeitingu hjá nemendum þá daga 

sem hreyfistundir voru framkvæmdar og í lokin voru kennarar spurðir út í 

hvern dag fyrir sig af hreyfistundum. Einnig var viðmælendum boðið að bæta 

við í lokin ef þeir höfðu eitthvað að segja sem ekki hafði komið fram.  

Viðtölin þrjú voru hljóðrituð með upptökutæki með samþykki viðmælenda. 

Síðan voru viðtölin skrifuð orðrétt upp í tölvu samdægurs. Einnig hélt 

rannsakandi upp á athugasemdir sem hann skrifaði niður meðan á viðtölum 

stóð. Viðtölin þrjú voru samtals 105 mínútur og var afritun 48 blaðsíður í tölvu. 

Meðallengd viðtalanna var um 35 mínútur. Þegar greining gagna var unnin 

voru viðtölin lesin þó nokkrum sinnum yfir og skoðað hvað þau ættu 

sameiginlegt.  

Gögnin voru greind og fundin voru þemu sem flokkuð voru með litum. 

Horft var á heildarmynd þemanna sem urðu til, þau flokkuð og efnisþáttum 

endurraðað og þannig urðu smátt og smátt til yfirþemu (Creswell, 2012, bls. 

237–239 og 243–246). Niðurstöður úr viðtölum voru svo notaðar til þess að 

svara rannsóknarspurningum og taka saman tillögur að úrbótum á 

hreyfistundum fyrir nemendur (fylgiskjal 5 og 6). 

3.3 Siðferðisleg álitamál, takmarkanir og réttmæti  

Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð getur reynst erfitt að sýna fram á 

réttmæti rannsóknar. Réttmæti er skipt í innra og ytra réttmæti, en innra 

réttmæti segir til um hvort rannsakandi telji niðurstöður standast samanburð 
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við raunveruleikann. Aftur á móti segir ytra réttmæti til um hvort hægt sé að 

alhæfa um niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 211, 217–218). Hægt er að mæla áreiðanleika með því að skoða 

hvort hægt sé að endurtaka tiltekna rannsókn við aðrar aðstæður (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 219). 

Réttmæti eigindlegra rannsókna verður meira þegar hugað er að gæðum 

aðferðafræðinnar þegar öflun gagna fer fram og greina rannsóknargögn um 

leið og þeirra er aflað (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 233). Nafnleyndar var gætt gagnvart viðmælendum sem tóku þátt og fengu 

viðmælendur dulnefni. Rannsakandi var sá eini sem hafði aðgang að gögnum 

rannsóknar meðan á úrvinnslu stóð, þ.e. upptökum af viðtölum og afritun 

þeirra en öllum gögnum var eytt að rannsókn lokinni.  

Í rannsókninni var skoðuð reynsla og upplifun þriggja kennarara af 

hreyfistundum. Niðurstöður eru reynsla og upplifun þeirra og lýsa því aðeins 

þeirra upplifun á hreyfistundunum. Því er tæplega hægt að yfirfæra á aðra 

kennara í sambærilegri stöðu. Þær gefa hins vegar einhverjar vísbendingar um 

gagnsemi hreyfistunda í almennu skólastarfi.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er sagt frá niðurstöðum viðtalanna og þær kynntar út frá þremur 

þemum sem fengust úr viðtölum og bera undirkaflarnir nafn þeirra: Notkun 

hreyfingar í bóklegri kennslu, vinnusemi og einbeiting nemenda og upplifun af 

hreyfistundum; henta þær eins og þær eru eða er þörf á breytingum? Eins og 

áður hefur komið fram hefur öllum nöfnum verið breytt og því er eingöngu um 

tilbúin nöfn viðmælenda að ræða hér að neðan.  

4.1 Notkun hreyfingar í bóklegri kennslu  

Börn og unglingar þurfa mikla hreyfingu og getur verið erfitt að sitja langar 

kennslulotur. Eftir því sem nemendur eldast verður skóladagurinn lengri og 

meira krefjandi námslega.  

Í þessari rannsókn var talað við þrjá kennara sem allir eiga það sameiginlegt 

að hafa kennt í mörg ár á sínu skólastigi. Rannsakanda langaði að vita hvort 

nemendur væru vanir því að kennslustund væri brotin upp með hreyfingu eða 

að skóladagurinn hefðist á hreyfingu og því voru kennarar spurðir hvort þeir 

höfðu notast við hreyfingu sem uppbrot í kennslu eða í upphafi dags áður en 

þeir tóku þátt í innleiðingu á hreyfistundum. Mismunandi var eftir kennurum 

hvort þeir hefðu notast við hreyfingu í kennslu og þá hversu skipulögð hún 

hefði verið.  

Ása sem kennir fyrsta bekk, hefur reynt að notast við hreyfingu síðustu ár 

þó hún sé ekki regluleg. Hún notast einna helst við hreyfingu sem felst í því að 

hlaupa hring í kringum skólann eða fram og til baka á ganginum, 

dansprógrammið Just Dance og hreyfispýtur sem hún útbjó en þá er ein 

hreyfing á hverri spýtu og nemendur draga sér spýtu og framkvæma þá 

hreyfingu sem þau fá. Misjafnt var hversu lengi þær stóðu yfir. Þannig svaraði 

Ása þegar hún var spurð hvenær hún notaðist við hreyfingu: ,,þegar maður 

finnur að allir séu orðnir órólegir“. Rut kennir sjötta bekk og hefur síðustu tvö 

ár notast reglulega við hreyfingu sem uppbrot í sinni kennslu. Þegar Rut var 

spurð hvaða hreyfingu hún notaði helst til að brjóta upp kennslustund, svaraði 

hún eftirfarandi: 
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Við höfum verið að notast bæði við að fara út að hlaupa, svo höfum við 

notast við Just Dance og svona hreyfispýtur þar sem nemendur draga 

eina spýtu með æfingu sem þeir eiga að gera. Mig hefur vantað alla 

fjölbreytni og þetta verið mjög óformlegt hjá mér og alltaf eins, en þeim 

hefur fundist þetta gaman þannig að ég hef nýtt mér það.  

Eva sem kennir áttunda bekk hefur ekki notast við hreyfingu í sinni kennslu 

fyrr en hún byrjaði í innleiðingu á hreyfistundum. Kennarar þurfa að undirbúa 

kennslu sína vel og hafa oft á tíðum ekki tíma eða hugmyndaflug í að undirbúa 

hreyfingu til þess að nota í uppbroti á kennslustund.  
 

4.2 Vinnusemi og einbeiting nemenda 

Einn megintilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvort aukin vinnusemi 

og einbeiting fengist við að innleiða hreyfistundir í kennslu. Það var 

samhljómur í svörum kennara,  þeim fannst öllum að hreyfistundirnar myndu 

auka vinnusemi og einbeitingu nemenda. 

Þegar Ása var spurð hvort hún fyndi fyrir aukinni vinnusemi og 

einbeitingu hjá nemendum sínum þann tíma sem hún notaðist við 

hreyfistundirnar svaraði hún: 

Já ég finn mikinn mun á vinnusemi þegar ég er búin að notast við 

hreyfistund. Þau skipti sem ég byrjaði skóladaginn á hreyfingu voru þau 

miklu meira tilbúin í daginn og svo vel vakandi, gæti alveg hugsað mér 

að byrja alla daga á hreyfingu en hef aldrei komið mér í það.  

Við þetta bætti Ása síðan, aðspurð hvort hún fyndi einhvern mun eftir kyni 

eða á nemendum sem væru með skilgreindar greiningar: 

Nei ég finn ekki mun eftir kyni, finnst þetta virka jafn vel á þau. Í 

sambandi við þá nemendur sem eru með greiningar þá held ég að þau 

þurfi þetta, en hreyfistundirnar flæktust meira fyrir þeim en ég held að 

það lagist þegar þau eru búin að kynnast þessu og þekkja þetta betur, þau 

hafa svo gott af þessu.  

Kennarar voru mis mikið upplýstir um mikilvægi hreyfingar fyrir börn og 

unglinga og misjafnt var hvort kennarar höfðu notast við hreyfingu í kennslu. 

Rut hafði notast við þó nokkra hreyfingu í sinni kennslu þó svo að hún hafi 

ekki alltaf verið regluleg. Hún segir: ,,Mér finnst þær klárlega auka einbeitingu, 

þær auka líka gleðina. Þetta eru svona tímar þar sem nemendur þjappast saman 
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finnst mér”. Þegar hún var spurð hvort hún fyndi mun eftir kyni þá segist hún 

ekki finna mun á einbeitingu og vinnusemi eftir kyni en hún segist hafa séð 

mun í sjálfum hreyfistundunum en þar voru strákarnir kappsamari heldur en 

stelpurnar. Þegar Rut var spurð hvort hún fyndi fyrir mun á vinnusemi og 

einbeitingu hjá þeim nemendum sem eru með skilgreinda greiningu þá segir 

hún:  

Alls ekki, ég er með hátt hlutfall nemenda með einhverskonar greiningar 

og get ekki sagt að ég hafi fundið fyrir mun. ADHD krakkarnir voru 

yfirleitt mikið til í þetta, einhverfu börnin voru minna til í þetta, þau 

þurfa aðeins lengri tíma til að átta sig og stundum byrjuðu þau þegar þau 

sáu hvað hinir voru að gera. Svo virtist þolið hjá þeim bara vera minna.  

Þegar Eva var spurð út í það hvort hún upplifði meiri vinnusemi og 

einbeitingu hjá nemendum þegar hún notaðist við hreyfistundir svaraði hún á 

þennan veg: ,,Já það finnst mér, þegar ég tek þetta fyrir fagið mitt, það er alveg 

þannig“. Þegar hún var spurð hvort hún fyndi mun eftir kyni eða á þeim 

nemendum sem væru með skilgreindar greiningar svaraði hún að hún fyndi 

ekki mun eftir kynjum en um þá nemendur sem eru með skilgreinda greiningu 

sagði hún: ,, að þeir hefðu átt erfitt með að taka þátt í upphafi en svo varð þetta 

bara pínu spennandi og þau tóku svo þátt líka”. Það var ljóst á svörum kennara 

að þeir fyndu fyrir betri vinnusemi og einbeitingu nemenda þegar þeir notuðust 

við hreyfistundir í kennslu.  

4.3 Upplifun af hreyfistundum; henta þær eins og 

þær eru eða er þörf á breytingum?  

Einn megintilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvernig 

hreyfistundirnar virkuðu og hvort þörf væri á úrbótum. Því voru kennarar 

spurðir út í almenna upplifun af hreyfistundunum. Þegar viðtöl hófust og 

kennarar voru beðnir að segja frá almennri upplifun hreyfistunda voru þær allar 

sammála um að upplifun væri góð og sagði Ása: ,,Það er alltaf kostur að fá 

svona verkefni fullunnin í hendurnar, það er að segja að maður þarf ekki að 

leita að efni til þess að notast við”. Hinir kennararnir höfðu sömu upplifun af 

hreyfistundunum. Kennurum og nemendum fannst þær fjölbreyttar og 

skemmtilegar. Ása svaraði á þennan veg:  

Heildarpakkinn er mjög góður, þetta er fjölbreytt en samt eru þetta sömu 

æfingarnar aftur þannig að þau verða fljót að læra þetta, þegar maður er 
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búin að keyra þetta oftar verða þau fljótari að átta sig hvað er hvaða 

æfing. Svo er hægt að nota þetta bæði sem einstaklings og líka svona 

hópa, það er hægt að keyra þetta hvernig sem er.  

Eva sem er kennari í áttunda bekk var sammála hinum kennurunum, að 

hreyfistundirnar væru skemmtilegar, innihéldu fjölbreyttar æfingar og fannst 

frábært að þurfa ekki að undirbúa þær sjálf. Eva lýsti því jafnframt að 

skipulagið þyrfti að vera öðruvísi á unglingastigi þar sem faggreinakennsla 

færi fram, annars gæti þetta mögulega bitnað á einu fagi. Hún nefndi að 

mikilvægt væri að koma hreyfistundum inn í stundarskrá og þá myndi þetta 

ekki bitna á kennslu í einu fagi. Kennarar töldu langflesta nemendur hafa tekið 

þátt og skemmt sér vel í hreyfistundum.  

Þegar leitað var eftir viðbrögðum kennara um hvort þörf væri á breytingum 

á hreyfistundunum voru svörin mjög misjöfn á milli kennara en þó var einhver 

samhljómur á milli þeirra um að þörf væri á breytingum á hreyfistundum og 

uppsetningu einhverja daga. Út frá upplýsingum úr viðtölum má sjá að mest 

þörf er á breytingum á hreyfistundum fyrir yngsta stigið. 

Þegar spurt var út í dag 1 ,,Hver er setningin/orðið“ voru allir kennarar 

sammála um að mögulega myndi henta að hafa þann dag aftar í áætlun vegna 

þess hve margar æfingar eru á þessum degi og nemendur þekki þær ekki allar. 

Með því að hafa þetta aftar kynnast þau æfingunum jafnt og þétt. Ása kom með 

þá hugmynd að dagur 1 ,,Hver er setningin/orðið“ og dagur 6 

,,Teningaleikurinn“ væru tveir síðustu dagarnir. Þá væri hægt að notast við 

fyrri hreyfistundir til þess að innleiða æfingar og þá myndu nemendur þekkja 

þær þegar kæmi að þessum dögum. Ása svaraði á þennan veg þegar hún var 

spurð hvernig dagur 1 sem felur í sér hreyfileikinn ,,Hver er setningin/orðið“ 

hefði gengið: ,,Hann gekk ágætlega, ég þurfti að útskýra margar æfingar og tók 

það langan tíma til þess að byrja með þó svo að ég væri með stutt orð”. Ása 

var spurð að því hvort hún sæi fyrir sér hvernig hægt væri að setja þessa 

hreyfistund öðruvísi upp. Þá lagði hún til að halda sama fyrirkomulagi en 

fækka fjölda æfinga og hafa frekar sömu æfinguna oftar en með mismunandi 

endurtekningum og færa þessa hreyfistund aftar í áætlunina og hafa þá þær 

æfingar sem nemendur hafa verið að vinna með í hreyfistunum á undan. Eins 

og fram kom hér að ofan nefndu allir kennarar að heppilegt væri að færa hana 

aftar og þá myndu nemendur þekkja þær æfingar sem hafa verið á fyrri 

hreyfistundum.   

Þegar þær voru spurðar um dag 2 ,,Hreyfiliðkun og slökun“ voru svörin 

mjög misjöfn. Það var mismunandi á milli skólastiga hvernig ,,hreyfiliðkun og 
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slökun“ gekk en niðurstöðurnar koma alls ekki á óvart. Misjafnt var hvort það 

var hreyfiliðkun eða slökun sem vafðist fyrir nemendum. Hjá yngstu 

nemendum var það hreyfiliðkun sem vafðist fyrir nemendum en Ása svaraði á 

þennan veg þegar hún var spurð hvernig þessi hreyfistund hefði gengið:  

Þetta var ótrúlega forvitnilegt því það kom mér rosalega mikið á óvart 

hvað þau voru ótrúlega stirð. Þau áttu erfitt með samhæfingu og áttuðu 

sig illa á því hvort þau ættu að vera snúa til hægri eða vinstri og hvort 

það var verið að lyfta hendinni eða hvað, snúa henni en þeim fannst þetta 

ótrúlega skemmtilegt og fannst náttúrlega kýrhaus nafnið á æfingunni 

ótrúlega skemmtilegt.  

En aftur á móti gekk þetta mjög vel hjá mið- og unglingastigi og áttu þau 

mjög auðvelt með að fylgja fyrirmælum í hreyfiliðkun. Þeim fannst þetta 

skemmtilegt og flestir tilbúnir að taka þátt. Þegar skoðað var hvað kennarar 

sögðu um sitjandi slökun snérist þetta við. Hjá fyrsta bekk gekk þetta eins og í 

sögu og sagði Ása: 

Slökunin var mjög skemmtileg, þau hafa mjög gott af því að fara í slökun 

og hef ég notast við þessa nokkrum sinnum síðan við tókum hana fyrst, 

við höfum endað daginn á henni því þau eru stundum dálítið tætt og reitt 

eftir langa daga og er það þá mjög gott.  

Rut hafði þetta að segja um sitjandi slökun: 

Þau áttu sum hver erfitt með að loka augunum í fyrsta skipti sem 

slökunin var og voru ekki allir tilbúnir að loka augunum og slaka á en 

þegar við gerðum þetta aftur þá voru miklu fleiri sem voru tilbúnir að 

taka þátt. Og það er ekkert skrýtið þar sem að í þessum bekk er fullt að 

krökkum sem eru með svona traustvanda þannig að við þurftum bara að 

ræða það að loka augunum og slaka á í bekk er oft bara átak. Við gerðum 

bara samkomulag um að allir væru að fara gera það, það væri engin að 

fara glápa á mann.  

Nemendur í áttunda bekk áttu erfitt með slökunina þó svo að einhverjir 

nemendur hafi slakað á. Eva segir ,,að þau hafi bara ekki þorað eða ég held að 

það sé málið. Þau þurfa bara að átta sig á því hvað þetta er notalegt”. Hún kom 

einnig inn á að hún myndi halda að það hentaði betur að hafa hreyfiliðkun og 

slökun seinna í áætluninni og þá væru nemendur mögulega öruggari og frekar 

tilbúnir að taka þátt að fullu.  

Þær voru allar sammála um að þessari hreyfistund þyrfti ekki að breyta. Þær 

voru einnig sammála um hversu mikilvægt það væri fyrir nemendur að slaka á 

og fá hvíld frá amstri dagsins. Þær voru sammála um að með tímanum og 
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þjálfun myndu nemendur finna sjálfir fyrir því að góður ávinningur væri af 

slökunarstundum.  

Þegar kennarar voru spurðir út í dag 3 ,,Bingó“ hreyfistundina voru þær 

allar sammála um að hún hefði gengið mjög vel á öllum skólastigum og töluðu 

kennarar um að nemendum hafi fundist þetta góð skemmtun. Ása kennari í 

fyrsta bekk notaðist við ,,Bingó“ sem eina stöð í stöðvavinnu og gekk það 

vonum framar að hennar sögn: 

Þeim fannst þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég lagði þetta ekkert inn í bekk 

heldur fóru þau í þetta í stöðvavinnu með öðrum bekk, þannig að þau 

fóru öll í þetta bæði fyrsti og annar bekkur. Þau voru mjög sjálfbjarga í 

þessu og skiptust á að vera stjórnandi sem var mikið sport.  

Það sama var upp á teningnum hjá nemendum í sjötta bekk, hreyfistundin 

gekk vel. Þegar Rut var spurð hvernig ,,Bingó“ hefði gengið svaraði hún 

þannig:  

Þessi hreyfistund gekk vel, þeim fannst þetta ofboðslega skemmtilegt. 

Það var mikið keppnisskap og þau voru fljót að skoða spjöldin hjá hvort 

öðru og athuga hvort að það væru einhverjar líkur á því að fleiri væru að 

fá bingó heldur en þau sjálf. 

Þær voru allar sammála því að þetta væri hæfilega langt og erfiðleikastigið 

passlegt. Eva sem kennir áttunda bekk sagði ,,að þau hefðu náð að spila 

,,Bingó“ tvisvar sinnum á þeim tuttugu mínútum sem hún gaf sér í þetta”. Allir 

nemendur þekkja fyrirkomulagið þegar spilað er Bingó, kennararnir settu 

Bingóið mismundi upp en allir skemmtu sér vel og fengu góða og skemmtilega 

hreyfingu að sögn kennara.  

Samhljómur var í svörum kennara þegar þær voru spurðar um dag 4 

„Spilatími“. Ása, Rut og Eva voru allar sammála um að ,,Spilatíminn“ hefði 

gengið vel og þetta hefði verið skemmtilegt, nemendur réðu vel við þetta og 

þekktu æfingarnar vel. Ása talaði um að erfiðleikastigið mætti vera örlítið 

meira, tölurnar sem átti að leggja saman við spilin væru aðeins of léttar fyrir 

nemendur. Einnig sagði Ása: ,,Ég sé líka alveg fyrir mér að hægt sé að notast 

við frádrátt og þjálfa nemendur í leiðinni að fást við mínus tölur”. En aftur á 

móti töluðu Rut og Eva um að erfiðleikastigið hjá þeim hefði verið mjög 

passlegt og góð þjálfun í margföldunartöflunni. Þær framkvæmdu þetta allar 

eins: kennari stjórnaði og dró úr spilastokki og nemendur framkvæmdu æfingu 

fyrir aftan sinn stól. Ása talaði um að hún gæti líka alveg hugsað sér að setja 

þau í litla hópa og leyfa þeim að draga sjálf. Eva taldi það ekki heppilegt með 



39 

nemendur á unglingastigi, hún taldi að þá yrði of mikið rót á þeim og þau 

myndu þá tvístrast um allt og erfitt væri að koma til baka og hefja lærdóm að 

nýju. Rut hins vegar prófaði bæði, í upphafi dró hún sjálf spil og allir 

framkvæmdu sömu æfingu en í lokin voru þau tvö til þrjú saman og drógu spil 

til skiptis. Þegar hún var spurð að því hvor útfærslan væri heppilegri svaraði 

hún:  

Það sem mér finnst svo frábært við hreyfistundirnar er hversu 

fjölbreyttar þær eru og hægt er að notast við þær á nokkra vegu en þeim 

fannst bara svo gaman að draga sjálf spil en ég held að gott sé að blanda 

þessu bara saman og jafnvel leyfa þeim að velja.   

Einnig nefndi Eva að það væri kannski aðeins of stutt á milli ,,Spilatímans“ 

og dags 7 „UNO“ þar sem þeir dagar væri svipaðir í uppsetningu. 

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur út í dag 5 ,,Tabata“ kom í ljós að 

allir þrír viðmælendur misskildu leiðbeiningar og framkvæmdu hana örlítið 

öðruvísi en útskýrt var í leiðbeiningum en þær töldu að það hefði ekki komið 

að sök. Samhljómur var meðal kennara gagnvart ,,Tabata“ hreyfistund. 

Kennarar lýstu því að hún hefði verið of erfið fyrir nemendur, Ása lýsti því á 

þennan veg:  

Eftir burpeesið þá voru þau varla staðinn upp þegar næsta byrjaði, en 

þeim fannst þetta samt mjög skemmtilegt en ég myndi meðan maður 

kynnir þetta fyrir þeim þá er fínt að fara fjórum sinnum í gegn í staðin 

fyrir átta sinnum. Þau bara föttuðu ekki hvað hvíldin væri stutt og 

föttuðu ekki að nýta sér hana.  

Rut talaði líka um að nemendum hennar hefði einnig fundist þetta erfitt og 

sagði: „Þetta fannst þeim erfitt og þau grenjuðu daginn eftir af strengjum”. Hún 

nefndi líka að hún hefði gefið sér of lítinn tíma í þetta og ekki gefið þeim 

nægilega langa hvíld á milli æfinga. Hún kemur inn á að þetta hafi verið eina 

æfingin sem þau gáfust upp á og hefðu bara verið komin með nóg.  

Sama var upp á teningnum hjá Evu, hún misskildi leiðbeiningarnar en henni 

fannst þessi hreyfistund aðeins of löng og talaði um að stytta hana. Hún sagði 

jafnframt að „krökkunum hefði fundist þetta mjög skemmtilegt í byrjun en 

þegar leið á tímann voru þau komin með leið á þessu”.  

Dagur 6, „Teningaleikur“ gekk mismunandi vel eftir skólastigum. Eva og 

Rut sem kenna á mið- og unglingastigi voru sammála um að teningaleikurinn 

hefði verið skemmtilegur og nemendur hefði getað haldið endalaust áfram. 

Upplifun Ásu var aðeins öðruvísi en kennarana á mið- og unglingastigi, hún 
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nefndi svipaða þætti og í sambandi við hreyfistund “Hver er setningin/orðið”, 

Ása sagði: 

Það eru of margar æfingar sem þau þurfa að þekkja og því fer of langur 

tími í að fara yfir með þeim hvernig allar æfingarnar eru framkvæmdar. 

Hér þyrfti að fækka þeim aðeins og þá væri eins og ég nefndi með dag 

eitt að gera sömu æfinguna bara með mismunandi endurtekningum. Sum 

komust samt alveg yfir margar æfingar af því þau skyldu hvað þau ættu 

að gera og náðu því að framkvæma en önnur komust yfir mjög litið og 

maður þurfti að hjálpa þeim svo mikið.  

Þær framkvæmdu þetta allar eins eða vörpuðu þessu upp og köstuðu 

teningum sjálfar og krakkarnir fundu hvaða æfingu þau áttu að gera. Þær voru 

sammála um að gaman væri að prófa aðra útfærslu, skipta þeim í litla hópa og 

leyfa þeim þá að kasta sjálfum og hver og einn myndi þá framkvæma þá æfingu 

sem ætti við og koll af kolli. 

Fram kom hjá kennurum að nemendum fannst dagur 7, „UNO“ mjög 

skemmtilegur. Ása segir: „þær hreyfistundir sem eru með fáum æfingum eru 

þær hreyfistundir sem þeim finnst hvað skemmtilegastar”. 

Ása skipti þeim niður í litla hópa og skiptust þau svo á að draga sér spil, en 

hún sagði: „Þau voru náttúrlega geðveikt spennt þegar þau fengu drykkjarpásu, 

þá hlupu þau öll fram og komu svo inn aftur“. Ása talaði um að áður en hún 

byrjaði vissi hún ekki alveg hvernig þetta myndi fara með þau, að fara fram í 

drykkjarpásu en þeim fannst svo gaman að þau komu strax aftur inn til þess að 

draga næsta spil. Aftur móti þegar Rut og Eva lýstu drykkjarpásunum þá var 

annað uppá teningnum. Nemendum á mið- og unglingastigi fannst algjör óþarfi 

að hafa drykkjarpásu og hefðu frekar viljað hafa æfingu í staðin. Rut kom inn 

á að ef það á að vera drykkjarpása þarf að undirbúa hana vegna þess að 

nemendur vilja ekki drekka af stút í vaskinum. Þau þyrfti þá að vera með 

flöskur eða glös hjá sér inn í stofu. Eva talaði einnig um drykkjarpásuna: 
 

Þegar við erum að gera þetta öll saman í einu væru allir á sama tíma í 

drykkjarpásu og þá tekur hún of langan tíma. Ég vil ekki missa 

nemendur fram því þá kemur kannski ekki einhver tilbaka.  

Þær voru allar sammála um að þessi hreyfistund væri mjög góð og 

skemmtileg. Þær töluðu um að hún væri hæfilega einföld, fáar æfingar, 

þyngdarstig passlegt og nemendur skemmtu sér mjög vel.  

Misjafnt var hvernig kennarar framkvæmdu dag 8 „Hreyfimiðar“ en hann 

er síðasti dagur hreyfistundanna. Rut komst ekki í að gera þessa æfingu en segir 
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að sér lítist vel á hana, hún segir: „Mér finnst mjög spennandi að þau velji sér 

þyngdarstig og þá fari þau kannski aðeins út fyrir þægindaramman”. Ása tók 

þá ákvörðun að notast ekki við erfiðleikastig þrjú en hún taldi að nemendur 

væru alltof lengi að framkvæma þann miða. Einnig kom hún inn á það að gott 

væri ef nemendur hefðu gert allar þær æfingar sem eru á miðunum fyrr í 

áætluninni til þess að þau gætu verið sjálfstæð. Eva var í tímaþröng þegar hún 

framkvæmdi þessa æfingu en hún lét alla nemendur gera öll erfiðleikastigin og 

kemur hún inn á það að ekki hafi allir nemendur treyst sér í erfiðleikastig þrjú. 

Það má teljast alveg eðlilegt en það stig var hugsað fyrir nemendur í góðu 

líkamlegu formi.  

Hér á undan hefur sýn viðmælenda komið fram varðandi 

rannsóknarspurningarnar, en samhljómur var á meðal viðmælanda, þeim 

fannst hreyfistundir skemmtilegar og fjölbreytar. Kennurum á yngsta- og 

miðstigi gekk vel að koma hreyfistundum fyrir í kennslu sinni en aftur á móti 

talaði kennari á unglingastigi um að mikilvægt væri að hafa hreyfistundir í 

stundatöflu þar sem faggreinakennsla væri til staðar. Viðmælendur voru allir 

sammála því að dagur 1 ,,Hver er setningin/orðið“ myndi henta betur aftar í 

áætlun vegna þess hve margar æfingar eru á þessum degi og nemendur þekki 

þær ekki allar, en með því að hafa þetta aftar kynnast þau æfingunum jafnt og 

þétt yfir áætlunina. Viðmælendur voru allar sammála um að dagur 2 

„Hreyfiliðkun og slökun“ hafi gengið heilt yfir vel og ekki væri þörf á 

breytingum. Dagur 3 „Bingó“ gekk vel á öllum skólastigum. Þegar 

viðmælendur voru spurðar út í dag 5 „Spilatími“ töluðu þær allar um að þessi 

dagur hafi gengið mjög vel og væri auðveldur í framkvæmd. Kennari á yngsta 

stigi talaði um að erfiðleikastigið gæti verið meira en nemendur skemmtu sér 

mjög vel. Dagur 6 „Teningaleikur“ gekk mjög vel á mið- og unglingastigi og 

töluðu viðmælendur um að nemendur hefðu getað verið í þessu endalaust. Á 

yngsta stigi var erfiðleikastig of mikið og nefndi kennarinn að nemendur hefðu 

átt erfitt með þekkja allar æfingarnar. Hreyfistund dagur 7 „UNO“ gekk mjög 

vel og voru viðmælendur sammála því. Síðasta hreyfistundin dagur 8 

„Hreyfimiðar“ var framkvæmd á mismunandi hátt milli kennara, kennari í 

fyrsta bekk talaði um að erfiðleikastig þrjú hefði verið of erfitt og hreyfistundin 

of löng fyrir nemendur, en erfiðleikastig eitt og tvö hefðu gengið mjög vel. 

Hreyfistundirnar gengu yfir höfuð mjög vel og voru kennarar ánægðir með 

þær. Helstu niðurstöður viðtalanna er að fækka fjölda æfinga og breyta 

uppröðun daga til þess að gera þetta sem aðgengilegast fyrir nemendur og 

kennara. 
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5. Umræður 

Nú hafa niðurstöður þessarar rannsóknar verið kynntar og þá er komið að 

umræðum þar sem niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegri umfjöllun 

verður tvinnað saman. Leitast verður við að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagðar voru fram í upphafi. Kaflanum verður skipt upp í tvo undirkafla og 

tengjast þeir báðir rannsóknarspurningum sem rannsakandi lagði fram í 

upphafi. Undirkaflar bera heitin: Notkun hreyfingar í bóklegri kennslu til að 

auka vinnusemi og einbeitingu nemenda annars vegar og upplifun kennara af 

hreyfistundum og tillögur að úrbótum hins vegar. 

5.1 Notkun hreyfingar í bóklegri kennslu til að 

auka vinnusemi og einbeitingu nemenda  

Markmið þessa verkefnis var að búa til hreyfistundir fyrir kennara sem þeir 

geta nýtt í vinnu með nemendum. Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna 

notkun hreyfingar í bóklegri kennslu og hvort hreyfistundir hjálpuðu 

nemendum að auka vinnusemi og einbeitingu. Rannsakanda langaði einnig að 

vita hvort nemendur væru vanir að kennslustund væri brotin upp með 

hreyfingu eða skóladagurinn hefjist á hreyfingu. Því voru kennarar spurðir 

hvort þeir höfðu notast við hreyfingu sem uppbrot í kennslu eða í upphafi dags 

áður en þeir tóku þátt í innleiðingu á hreyfistundum. Kennarar voru misvel 

upplýstir um mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga, misjafnt var hvort 

kennarar höfðu notast við hreyfingu í sinni kennslu og hversu skipulögð hún 

hefur verið. 

Tveir af þremur kennurum höfðu notast við hreyfingu í kennslustund áður 

en það voru kennarar á yngsta- og miðstigi. Kennararnir höfðu aðallega notast 

við einfalda hreyfingu sem ekki þurfti að undirbúa. Að mati rannsakanda er 

helsta ástæða þess að bóknámskennarar notist ekki við heyfingu í kennslu sú 

að ekki gefst tími til undirbúnings og virðist kennara vanta þekkingu og 

hugmyndaflug til að skipuleggja hreyfingu af þessu tagi. Þær voru að notast 

við svipaða hreyfingu en þar má nefna hlaup í kringum skóla og á gangi, Just 
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Dance og hreyfispýtur. Kennari á unglingastigi hafði ekki notast áður við 

hreyfingu í kennslu en nefndi þó að þetta væri erfiðara á unglingastigi þar sem 

mikil faggreinakennsla færi fram og allir væru að passa upp á sinn tíma og vont 

væri að nemendur væru alltaf að missa úr sömu fögunum.  

Ahmed og félagar gerðu rannsókn sem hafði það markmið að bera saman 

námsárangur nemenda sem tóku þátt í AS!BC, en það er líkan sem hefur það 

að markmiði að stuðla að jákvæðu viðhorfi til hreyfingar nemenda í 

skólaumhverfi. Þetta líkan er í samræmi við hugmyndafræði heilsueflandi 

skóla. Þegar notast er við þetta líkan eiga nemendur af fá hreyfingu í 

mismunandi formi sem hægt er að gera í kennslustofum, göngum skólans eða 

á skólalóð. Niðurstöður gáfu til kynna að auka 10-15 mínútur af daglegri 

hreyfingu draga ekki úr námsárangri nemenda (Ahamed o.fl., 2007, bls. 372–

375). 

Mikilvægt er að allir nemendur hafi tækifæri til að stunda daglega hreyfingu 

við hæfi. Góð einbeiting er nauðsynleg fyrir nemendur og getur hún hjálpað 

nemendum að stunda nám sitt. Gott er að brjóta upp bóklegar kennslustundir 

með hreyfingu og hafa þannig áhrif á einbeitingu nemenda (Carlson o.fl. 2015, 

bls. 69–70). Rannsóknir sýna að hægt er að auka skipulagða hreyfingu í skólum 

án þess að íþróttakennsla sé aukin (Erlingur Jóhannsson o.fl. 2015; Kristján 

Þór Magnússon o.fl., 2011, bls. 2–8). Út frá þessum niðurstöðum má álykta að 

hægt sé að bæta lífsstíl og almennt heilsufar á jákvæðan hátt með 

íhlutunaraðgerðum í skólastarfi. Í viðtölum við kennara voru þeir spurðir hvort 

þeir upplifðu betri vinnusemi og einbeitingu hjá nemendum þegar þær notuðust 

við hreyfistundirnar. Það var samhljómur á meðal svara kennaranna en þeir 

upplifðu allir að hreyfistundirnar myndu auka vinnusemi og einbeitingu 

nemenda. Þegar kennarar sem kenna bókleg fög, notast við hreyfingu í 

kennslustund uppskera flestir nemendur betri einbeitingu, þeir auka vinnusemi 

sína og hegða sér betur (Carlson o.fl. 2015, bls. 69–70). Einn kennari talaði um 

hversu mikinn mun hún fyndi á einbeitingu og vinnusemi nemenda þegar hún 

byrjaði daginn á hreyfistundum og talaði um að hún gæti hugsað sér að byrja 

alla daga á hreyfingu. Rannsóknir sýna að hlé frá bóklegum greinum í 10 

mínútur í kennslustund getur gefið góða raun og hjálpar nemendum með aukna 

athygli og einbeitingu (Budde, Voelcker-Rehage, Pietrassyk-Kendziorra, 

Ribeiro og Tidow, 2008, bls. 219–223). 

Hreyfing er helsta áhugamál rannsakanda, og finnst honum mjög mikilvægt 

að börn og unglingar stundi einhverskonar hreyfingu alla daga og leitast við að 
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kynna nemendum ýmiskonar hreyfingu hvort sem hún er skipulögð eða 

óskipulögð. Einn kennari kemur líka inn á það að hreyfistundir auki gleði hjá 

nemendum og þjappi nemendahópnum saman, einnig nefnir hún að þau hvetji 

og styðji hvort annað áfram. Til þess að hreyfing skili góðum árangri er 

grundvallaratriði að notast við fjölbreytta hreyfingu. Börn og unglingar þurfa 

að stunda hreyfingu sem þeim finnst skemmtileg og hæfir aldri þeirra (Embætti 

landlæknis, 2015). Rannsakandi tengir vel við þessa upplifun um gleðina, þetta 

er einmitt það sem ég upplifi þegar nemendur eru hjá mér í íþróttum. Flest allir 

eru glaðir, njóta tímans og fá að vera þeir sjálfir. Þetta er þó auðvitað ekki algilt 

þar sem sumir nemendur hreinlega þola ekki íþróttir í skólanum en það á þá 

oftast við um eldri nemendur. Ég reyni eftir fremsta megni að koma til móts 

við þessa nemendur með því að bjóða þeim aðra hreyfingu hvort sem það er 

göngutúr með stuðningsfulltrúa eða framkvæmd æfinga og teygja á dýnusvæði 

fyrir utan íþróttasal. Með þessu er verið að koma til móts við alla nemendur og 

skapa þeim aðstæður til þess að stunda hreyfingu. Í lögum um grunnskóla 

91/2008 segir að skólar skuli stuðla að heilbrigðum lífsháttum og horfa til 

einstaklingsmiðaðra sjónarmiða. Grunnskólinn og kennarar hafa ákveðnar 

skyldur í uppeldi barna og unglinga. Mikilvægt er að allir sem koma að 

skólakerfinu vinni saman í að auka hreyfingu og samtvinna hreyfingu og 

bóknámsgreinar (Hannes Hrafnkelsson, 2016). 

Nauðsynlegt er að skólar haldi áfram að bjóða uppá hreyfingu á skólatíma 

og telur rannsakandi að nauðsynlegt sé að fleiri bóknámskennarar notist við 

hreyfingu í kennslu. Nauðsynlegt er að nemendur sitji ekki of lengi heldur sé 

kennsla brotin upp með hreyfingu af einhverju tagi. Það skilar árangri bæði út 

í námið og almenna vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

23).  

5.3 Upplifun kennara af hreyfistundum og 

tillögur að úrbótum  

Megintilgangur þessa verkefnis var að athuga hvernig hreyfistundirnar virkuðu 

og hvort þörf væri á úrbótum. Því voru kennarar spurðir út í almenna upplifun 

af hreyfistundunum. Þegar viðtöl hófust og kennarar beðnir að segja frá 

almennri upplifun hreyfistunda voru þær allar sammála um að upplifunin væri 

góð, þær skemmtilegar og fjölbreyttar. Þegar leitað var eftir viðbrögðum 

kennara um hvort þörf væri á breytingum á hreyfistundunum voru svörin mjög 
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misjöfn á milli kennara en þó var einhver samhljómur á milli þeirra að þörf 

væri á breytingum á hreyfistundum og uppsetningu einhverja daga.  

Út frá upplýsingum úr viðtölum má sjá að mest er þörf á breytingum á 

hreyfistundum fyrir yngsta stigið. Kennari í áttunda bekk lýsti því jafnframt að 

skipulagið þyrfti að vera öðruvísi á unglingastigi. Hún nefndi að mikilvægt 

væri að koma hreyfistundum inn í stundarskrá og þá myndi þetta ekki bitna á 

kennslu í einu fagi. Kennarar töldu langflesta nemendur hafa tekið þátt og 

skemmt sér vel í hreyfistundunum.  

Út frá viðtölum við kennara á yngsta stigi var talið hentugt að færa dag 1 

„Hver er setningin/orðið” aftar í áætlun eða hafa þá hreyfistund sem til dæmis 

dag 7. Einnig að fækka æfingum og hafa þá einhverjar æfingar tvisvar sinnum 

en þá með mismundandi fjölda endurtekninga. Kennari í fyrsta bekk talaði um 

að mikill tími hefði farið í að útskýra og horfa á myndbönd af öllum æfingum 

og nemendur hefðu átt erfitt með að muna þær allar.  

Með því að lagfæra þetta yrði framkvæmd auðveldari bæði fyrir nemendur 

og kennara. Þá væri búið að innleiða þær æfingar sem ætti að framkvæma í 

hreyfistundinni „Hver er setningin/orðið” og því ættu nemendur að þekkja allar 

æfingar úr fyrri hreyfistundum. Með þessu verða nemendur sjálfstæðari og 

hægt er að notast við hreyfistundina á fjölbreyttari hátt, t.d. setja nemendur í 

litla hópa og hver hópur fengi eitt orð til þess að leysa með hreyfingum. Einnig 

væri hægt að hafa þetta sem umbun þegar nemendur klára tiltekið verkefni, þá 

fengju þeir orð tengt þeirri vinnu og hreyfa sig í gegnum það. Út frá 

niðurstöðum viðtala við kennara á mið- og unglingastigi þá var ekki þörf á 

miklum breytingum í þessari hreyfistund en þær koma báðar inn á að nemendur 

voru ekki með allar æfingar á hreinu og þurftu að kíkja á myndbönd frá 

rannsakanda. Því tel ég líka heppilegt að færa þennan dag aftar þó svo að 

æfingar og endurtekningar haldist óbreyttar.  

Þegar niðurstöður úr viðtölum eru skoðaðar kemur fram að ekki er þörf á 

að gera úrbætur á degi 2 „Hreyfiliðkun og slökun“. Kennararnir voru allir 

sammála því að þessi hreyfistund hefði gengið vel þó svo allir hafi ekki tekið 

þátt í fyrstu. Viðmælendur töldu aðrar ástæður fyrir því að einhverjir nemendur 

hefðu átt erfitt með að taka þátt í slökuninni að fullu og þegar þessir nemendur 

hefðu kynnst því að vera í slökun þá myndi þeir byrja að taka þátt. Einnig 

vafðist hreyfiliðkun aðeins fyrir nemendum á yngsta stigi, tel ég því 

heppilegast fyrir þá kennara sem eru að byrja að notast við þessar hreyfistundir 

að innleiða dag 2 í tvennu lagi og geta þannig þjálfað nemendur betur í 
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æfingum í hreyfiliðkun. Ástæðan fyrir því að æfingum í hreyfiliðkun var ekki 

fækkað hjá nemendum á yngsta stigi er að rannsakandi og kennari eru sammála 

um mikilvægi þessara æfinga fyrir nemendur. Allir kennararnir komu inn á það 

hversu mikilvægt sé að hafa slökun fyrir nemendur. Skólinn einkennist oft á 

tíðum af miklum hraða, gott er að kenna börnum mun á spennu og slökun og 

þau þjálfast í því að slaka á og vera afslöppuð.  

Eftir niðurstöður úr viðtölum við kennara, metur rannsakandi að ekki sé 

þörf á úrbótum á degi 3 „Bingó“. Kennarar voru sammála að hann hefði gengið 

mjög vel á öllum skólastigum og nemendur hefðu skemmt sér mjög vel við 

hreyfinguna. 

Heilt yfir gekk dagur 4 „Spilatími“ vel, rannsakandi telur að gott væri að 

gera minniháttar úrbætur á þessari hreyfistund. Kennari á yngsta stigi var mjög 

ánægður með æfingafjöldann og réðu nemendur vel við þær. Hún nefndi að 

erfiðleikastigið mætti vera örlítið meira, tölurnar sem átti að leggja saman við 

spilin væru aðeins of léttar fyrir nemendur. Rannsakandi telur gott að taka mið 

af þessum niðurstöðum og gera úrbætur á þessu. Kennarar sem kenna á mið- 

og unglingastig töldu ekki þörf á úrbótum í þessari hreyfistund.  

Út frá viðtölum við kennara telur rannsakandi að þörf sé á úrbótum á degi 

5 „Tabata“ hreyfistund. Kennarar voru sammála um að þessi hreyfistund væri 

of erfið fyrir nemendur og erfitt hafi verið að ljúka henni. Rannsakandi telur 

heppilegast að halda áfram að vera með fjórar æfingar en minnka 

endurtekningar fjölda um helming, það er að segja að fækka úr átta 

endurtekningum niður í fjórar. Þá ætti erfiðleikastigið að verða minna.  

Þörf er á úrbótum á degi 6 „Teningaleiknum“ fyrir nemendur á yngsta stigi, 

æfingar eru of margar eins og nefnt var um dag 1 „Hver er setningin/orðið”. 

Eins tel ég best að gera sömu úrbætur á þessari hreyfistund eins og lagt var 

til með dag 1 „Hver er setningin/orðið“, það er að fækka æfingum og hafa 

einhverjar æfingar tvisvar sinnum og þá með mismunandi endurtekningar 

fjölda.  

Kennararnir voru allir sammála um að dagur 7 „UNO“ hafi gengið mjög 

vel og ekki sé þörf á úrbótum. Kennararnir voru allir sammála um að þessi 

hreyfistund væri mjög góð og skemmtileg. Þær töluðu um að hún væri hæfilega 

einföld, fáar æfingar, þyngdarstig passlegt og nemendur skemmtu sér mjög vel.  

Dagur 8, ,,Hreyfimiðar“ þarfnast minniháttar úrbóta. Út frá viðtölum tel ég 

að ekki sé þörf á að hafa þrjú erfiðleikastig af hreyfimiðum fyrir yngsta stig. 

Út frá niðurstöðum úr viðtali við kennara kemur fram að það tekur nemendur 
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of langan tíma að framkvæma erfiðleikastig þrjú. Ekki er þörf á úrbótum fyrir 

nemendur á mið- og unglingastigi. 

Úrbætur fyrir hreyfistundir ættu að auðvelda kennurum enn frekar að notast 

við þær í kennslu hvort sem þær eru notaður í upphafi skóladags eða sem 

uppbrot í kennslu. Eins og áður hefur komið fram taldi kennari á yngsta stigi 

mesta þörf á breytingum á hreyfistundum og þá aðallega uppröðun daga og 

fjölda æfinga. Því telur rannsakandi að helstu úrbætur séu uppröðun á dögum, 

byrja á einfaldari dögum sem innihalda færri æfingar og bæta svo við æfingum 

jafnt og þétt inn í næstu hreyfistundir þar sem nemendum væri þá aðeins 

kenndar ein til tvær æfingar í hverri hreyfistund. Kennarar á mið- og 

unglingastigi nefndu þetta ekki í viðtölum en komu þó inn á að suma daga 

hefði tekið töluverða stund fyrir nemendur og kennara að finna út hvaða 

æfingar átti að framkvæma. Því tel ég að þessar úrbætur myndu einnig gagnast 

mið- og unglingastigi og myndi það auðvelda bæði kennurum og nemendum 

að notast við hreyfistundir. Eftir úrbæturnar ætti tíminn sem fer í útskýringar á 

æfingum að minnka töluvert og þá aukast líkurnar á notkun hreyfistunda. 

5.3 Svar við rannsóknarrannsóknarspurningum 

og samantekt  

Í þessum kafla eru niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningum 

svarað. Þær eru: Hvernig er upplifun kennara af hreyfistundum, auka þær 

vinnusemi og einbeitingu nemenda? Hentar efnið eins og það var lagt fram 

eða er þörf á úrbótum? 

Niðurstöður mínar eftir þessa rannsókn er að upplifun kennara af 

hreyfistundum var góð. Viðmælendur nefndu allir að þær væru skemmtilegar, 

fjölbreyttar og einfaldar í notkun. Þeir töldu nemendur vera snögga að tileinka 

sér þær þar sem þetta væru sömu æfingar í gegnum hreyfistundir gerðar í 

mismunandi útfærslum. Einnig væri mikill kostur að geta bæði framkvæmt þær 

á öllum bekknum í einu og í minni hópum.  

Samhljómur var í svörum kennara en þeim fannst öllum að 

hreyfistundirnar myndu auka vinnusemi og einbeitingu nemenda. Einn kennari 

talaði um að hann fyndi mikinn mun á einbeitingu og vinnusemi þegar 

dagurinn hófst á hreyfingu. Annar kennari talaði um að þær myndu einnig auka 

gleðina og hreyfistundirnar myndu þjappa nemendum saman og þau væru að 
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hvetja hvort annað áfram. Kennararnir töldu langflesta nemendur hafa tekið 

þátt og skemmt sér vel í hreyfistundum. 

Þær úrbættur sem lagðar hafa verið fram eru allar til þess að auðvelda bæði 

kennurum og nemendum að notast við hreyfistundir. Út frá niðurstöðum úr 

viðtölum við viðmælendur telur rannsakandi þörf á að fækka fjölda æfinga til 

þess að auðveldara verði fyrir nemendur og kennara að þekkja þær og 

framkvæma þær rétt. Einnig telur rannsakandi þörf á að breyta uppröðun daga 

hreyfistunda. Færa þá daga sem innihalda margar mismundi æfingar aftar í 

fjögurrra vikna áætlun og byggja þannig upp þekkingu nemenda á æfingunum 

jafnt og þétt og þegar kemur að þeim dögum sem innihalda margar æfingar þá 

þekkja nemendur og kennarar þær. Mun það vera verkefni rannsakenda í 

framtíðinni/eða á næstu mánuðum að gera þær úrbætur sem fjallað hefur verið 

um hér að ofan og vonast rannsakandi til að hreyfistundir geti nýst kennurum 

í að auka hreyfingu í sinni kennslu.  
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6. Lokaorð 

Mikilvægt er að börn og unglingar hreyfi sig á hverjum degi til þess að þau nái 

að vaxa og þroskast eðlilega. Að stunda reglubundna hreyfingu er mikilvægt 

fyrir líkamlega og andlega heilsu barna og er ávinningurinn margþættur fyrir 

heilsu og velferð þeirra. Hægt er að notast við heilsueflingu sem hvatningu til 

þess að auka líkur á því að einstaklingur nái betri tökum á eigin heilsu. Börn 

þurfa leiðsögn og kennslu um hvernig best er að lifa heilsusamlegu lífi. Skólinn 

er kjörinn vettvangur til þess að hafa áhrif á heilsu barna og virkja þau í 

hreyfingu. Mikilvægt er að skólinn skapi nemendum sínum jákvæðan 

skólabrag og umhverfi sem styður við almenna heilsueflingu. Skólastarf á að 

efla heilbrigði og mikilvægt er að hafa vellíðan og velferð nemenda að 

leiðarljósi enda verja börn og unglingar stórum hluta dagsins í skólanum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Það getur verið hverjum 

skóla til mikilla heilla að setja fram stefnu sem hefur jákvæð áhrif á líðan og 

heilsu. Því tel ég mikilvægt að skólar og starfandi kennarar geti gengið að 

tilbúnu efni sem hjálpar þeim að notast við hreyfistundir í kennslu.  

Markmið þessarar rannsóknar var að búa til hreyfistundir fyrir kennara 

sem þeir geta nýtt í vinnu með nemendum. Útbúnar voru tvær fjögurra vikna 

áætlanir sem innihéldu átta 15-20 mínútna hreyfistundir, annars vegar fyrir 

nemendur á yngsta stigi og hins vegar á nemendur á mið- og unglingastigi. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvernig upplifun kennara var af 

hreyfistundum, hvort þeir upplifðu betri vinnusemi og einbeitingu hjá 

nemendum í sambandi við notkun á þeim og hvort efnið henti eins og það er 

eða hvort þörf sé á breytingum. Tekin voru einstaklingsviðtöl við þrjá kennara 

sem allir kenna í sama grunnskóla, einn af hverju skólastigi.  

Niðurstöður rannsóknar sýna að samhljómur var á meðal kennara sem 

tekin voru viðtöl við, en þeim fannst öllum að hreyfistundirnar myndu auka 

vinnusemi og einbeitingu nemenda. Þegar viðtöl hófust og kennarar voru 

beðnir að segja frá almennri upplifun hreyfistunda voru þeir allir sammála um 

að upplifun væri góð, þær væru skemmtilegar og fjölbreyttar. Út frá 

upplýsingum úr viðtölum má sjá að mest er þörf á breytingum á hreyfistundum 

fyrir yngsta stigið. Kennari í áttunda bekk lýsti því jafnframt að skipulagið 

þyrfti að vera öðruvísi á unglingastigi þar sem faggreinakennsla færi fram 
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annars gæti þetta mögulega bitnað á einu fagi og myndi það stýra betri lukku 

að koma hreyfistundum inn í stundarskrá. Helstu úrbætur eru uppröðun á 

dögum í áætlun, byrja á einfaldari dögum sem innihalda færri æfingar og bæta 

svo við æfingum jafnt og þétt á næstu hreyfistundir þar sem nemendum væru 

þá aðeins kenndar ein til tvær æfingar í hverri hreyfistund. Úrbætur fyrir 

hreyfistundir ættu að auðvelda kennurum enn frekar að notast við þær í kennslu 

hvort sem þær eru notaður í upphafi skóladags eða sem uppbrot í kennslu.  

Það hefur verið áhugavert að vinna að þessari rannsókn og hefur 

rannsakandi aukið fyrri þekkingu töluvert undanfarna mánuði. Auk þess hef ég 

fengið góða innsýn í hvernig hægt er að auka hreyfingu nemenda á markvissan 

hátt. Einnig var áhugavert að upplifa bóknámskennara notast við hreyfistundir 

í bóklegri kennslu og hvernig þeir upplifðu að notast við hreyfinguna.  

Heilsuefling og mikilvægi hennar er öllum kunnug. Nauðsynlegt er að 

skoða innleiðingu heilsueflingar eða hvernig hægt er að gera breytingar á 

skólastarfi til þess að auka hana. Heilbrigður nemandi er líklegri til að geta 

stundað skólann af kappi og námsárangur getur einnig verið betri. Talið er að 

skólinn sé mjög hentugur til að hvetja börn og ungmenni til að efla eigið 

heilbrigði.  

Áhugavert væri að halda áfram með þetta verkefni og leggja það fram með 

úrbótum sem fjallað hefur verið um hér að ofan. Einnig væri áhugavert að setja 

upp heimasíðu með hreyfistundum og gera þær aðgengilegri fyrir kennara og 

annað starfsfólki grunnskólum landsins.  

Erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem úrtakið 

er fremur lítið og er það helsti veikleiki rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar gefa 

þó góða innsýn í hversu hentugt er að notast við hreyfistundir í bóklegri 

kennslu grunnskólanemenda og vissar vísbendingar um að nemendur öðlist 

betri vinnusemi og einbeitingu við að notast við hreyfingu í kennslu. Hreyfing 

barna og unglinga í bóklegri kennslu hefur jákvæð áhrif á einbeitingu og 

vinnusemi og vísbendingar hafa komið fram um það í þessari rannsókn. 

Vonandi munu hreyfistundirnar halda áfram að lifa góðu lífi og þróast með 

tímanum og verða þekkt verkfæri í grunnskólakennslu landsins. 
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Fylgiskjal 1  Kynningarbréf um rannsóknina til fræðslustjóra  

 

Akureyri, 23. janúar, 2019 

 

Erindi: Leyfi fyrir innleiðingu á kennsluefni sem snýr að hreyfistundum 

fyrir nemendur í grunnskólum 

 

Kæri fræðslustjóri, X 

Ég undirrituð, Hafdís Sigurðardóttir, er meistaranemi við kennaradeild hug- 

og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að vinna að áætlunin í  

tengslum við meistararitgerð mína um að búa til kennsluefni sem snýr að  

hreyfingu nemenda fyrir kennara og starfsfólk, sem verður nýtt í  

kennslustundum.  Útbúin verður fjögurra vikna áætlun sem inniheldur tvær 

15-20 mínútna hreyfistundir. Markmiðið er tvíþætt, kanna upplifun kennara 

af kennsluefninu, og að hreyfing verði daglegur hluti af skólastarfi.  

Kennsluefnið mun styðja kennara og annað starfsfólk við að gera það að 

veruleika. 

Með þessu bréfi óska ég eftir leyfi til þess að setja mig í samband við 

stjórnendur Oddeyrarskóla og með þeirra leyfi innleiða kennsluefni í 

skólann. Í innleiðingarferlinu mun ég fylgja eftir einum kennara á hverju 

skólastigi fyrir sig. Í upphafi verður haldinn kynningarfundur fyrir kennara 

og kennsluefni kynnt og munu kennarar í kjölfarið fylgja fjögurra vikna 

áætlun. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð þar sem  ítarlegt viðtal 

verður tekið við alla þá kennara sem tóku þátt í rannsókninni um upplifun 

þeirra af kennsluefninu. Gætt verður fyllsta trúnaðar við meðferð gagna og 

farið með allar upplýsingar sem trúnaðargögn. Viðtalsnótum og upptökum 

verður eytt samkvæmt reglum um eyðingu gagna að lokinni úrvinnslu. 

Leiðbeinandi er  Dr. Nanna Ýr Arnardóttir, lektor  íþróttafræðum við 

Háskólann á Akureyri 

s: 4608558 

 

 

Með kærri kveðju og von um samstarf 

Virðingarfyllst 

Hafdís Sigurðardóttir 

ha170128@unak.is  s: 8494623 

mailto:ha170128@unak.is
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Upplýst samþykki fræðslustjóra, 

__________________________________ Staður og dagsetning 

__________________________________ Nafn  
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Fylgiskjal 2  Kynningarbréf um rannsóknina til skólastjóra 

 

 

Akureyri, 25. janúar, 2019.  

Beiðni um leyfi fyrir innleiðingu á hreyfistundum fyrir nemendur  

 

Kæri skólastjóri,  

Ég, Hafdís Sigurðardóttir, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, hug-  

og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að hefja vinnu að  

lokaverkefni mínu til M.Ed.  

Útbúið verður kennsluefni um hreyfingu fyrir kennara og starfsfólk sem  

þeir geta nýtt í vinnu með nemendum.  Það verður útbúin var fjögurra vikna 

áætlun sem inniheldur tvær 15-20 mínútna hreyfistundir. Lagt verður upp 

með að hreyfistundir verði þá daga sem nemendur hafa ekki skipulagða 

íþrótta- eða sundtíma. Markmiðið með verkefninu er að hreyfing verði  

daglegur hluti af skólastarfi og styðji  kennara og starfsfólk við að gera það  

að veruleika. Einnig verður leitast eftir því að fá upplifun kennara af hverju 

skólastigi á kennsluefninu, hvort efnið henti eins og það er eða hvort það sé 

þörf á breytingum. Eining verður leitast eftir upplifun kennari hvort 

hreyfistundir auki vinnusemi og einbeitingu nemenda. Rannsóknin byggir 

á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða einstaklingsviðtöl við Kennara. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Háskólann á 

Akureyri, nanna@unak.is.  

 

Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að hafa samband við kennara í 

skólanum þínum, framkvæma rannsóknina og nýta niðurstöður í M.Ed. 

ritgerð minni. Fyllsta öryggis verður gætt við meðferð og úrvinnslu gagna 

og farið með allar upplýsingar sem trúnaðargögn. Viðtalsnótum og 

viðtalsupptökum verður eytt að lokinni úrvinnslu. 

 

Virðingafyllst, Hafdís Sigurðardóttir 

ha170128@unak.is, sími: 8494623  

Upplýst samþykki skólastjóra,  

_____________________________________ Staður og dagsetning       

_____________________________________ Nafn 

 

mailto:nanna@unak.is
mailto:ha170128@unak.is
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Fylgiskjal 3 Upplýst samþykki til kennara 

 

 

Akureyri, 27. janúar, 2019.  

 

 

Beiðni um leyfi fyrir innleiðingu á hreyfistundum fyrir nemendur  

 

 

Kæri Kennari,  

Ég, Hafdís Sigurðardóttir, er nemi í kennarafræðum við kennaradeild, hug 

og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að hefja vinnu að 

lokaverkefni mínu til M.Ed.  

Útbúið verður kennsluefni um hreyfingu fyrir kennara og starfsfólk sem 

þeir geta nýtt í vinnu með nemendum.  Það verður útbúin var fjögurra vikna 

áætlun sem inniheldur tvær 15-20 mínútna hreyfistundir. Lagt verður upp 

með að hreyfistundir verði þá daga sem nemendur hafa ekki 

skipulagðaíþrótta- eða sundtíma. Markmiðið með verkefninu er að hreyfing 

verði daglegur hluti af skólastarfi og styðji  kennara og starfsfólk við að 

gera það að veruleika. Einnig verður leitast eftir því að fá upplifun kennara 

af hverju skólastigi á kennsluefninu, hvort efnið henti eins og það er eða 

hvort það sé þörf á breytingum. Eining verður leitast eftir upplifun kennari 

hvort hreyfistundir auki vinnusemi og einbeitingu nemenda. Rannsóknin 

byggir á eigindlegri aðferð þar sem tekin verða einstaklingsviðtöl við 

Kennara. Leiðbeinandi verkefnisins er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við 

Háskólann á Akureyri, nanna@unak.is.  

 

Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að hafa samband við kennara í 

skólanum þínum, framkvæma rannsóknina og nýta niðurstöður í M.Ed. 

ritgerð minni. Fyllsta öryggis verður gætt við meðferð og úrvinnslu gagna 

og farið með allar upplýsingar sem trúnaðargögn. Viðtalsnótum og 

viðtalsupptökum verður eytt að lokinni úrvinnslu. 

 

     Virðingafyllst, Hafdís Sigurðardóttir  

ha170128@unak.is,  

sími: 8494623  

mailto:nanna@unak.is
mailto:ha170128@unak.is


68 

Með undirskrift minni hér að neðan samþykki ég að taka þátt í rannsókn  

sem mér hefur verið kynnt og varðar innleiðingu á kennsluefni og upplifun  

mína á hreyfistundum fyrir nemendur. Í því fellst einstaklingsviðtal við  

rannsakenda. Ég gef leyfi mitt fyrir því að þær upplýsingar sem koma fram  

verði notaðar við úrvinnslu verkefnisins og niðurstöður birtist í ritgerð. Ég  

treysti því að fyllsta trúnaðar verði gætt og að ekki verði hægt að rekja  

niðurstöður til mín eða þess skóla sem ég starfa við 

 

 

Upplýst samþykki Kennara,  

_____________________________________ Staður og dagsetning 

_____________________________________ Nafn 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi  

 

 

Bakgrunnsspurningar  

 Hvaða bekk ertu að kenna ?  

 Hversu lengi ert þú búin að kenna? 

 hversu lengi ertu búin að kenna á þessu skólastigi? 

 Hefur þú notast við einhverskonar hreyfingu í þinni kennslu  

o hvaða hreyfingu hefur þú verið að notast við? 

o hefur hreyfing verið regluleg eða af og til? 

o hvað hefur hreyfingin tekið langan tíma? 

 Hvernig gekk að koma þessu fyrir á deginum ? 

 Voru börnin áhugasöm ? 

 Fannst þér auðvelt að fylgja þessu efir eða þurfa leiðbeiningar 

að vera ítarlegri fyrir kennara  

o ef þarf að vera ítarlegra hvað er það þá helst 

Rannsóknarspurning 1: 

 Finnst þér að hreyfistundirnar auka vinnusemi og einbeitingu 

nemenda? 

o Finnur þú mun á einbeitingu eftir kyni eftir 

hreyfistundirnar? 

o Finnur þú mun á einbeitingu  nemenda eftir því hvernær 

dags hreyfistundir eru framkvæmdar?  

o Finnur þú mun á nemendum með einhverskonar 

greiningar eftir hreyfistundirnar og þeim nemendum 

sem ekki hafa slíkar greiningar 
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Rannsóknarspurnin 2:  

Langar að byrja að fá almenna upplifun þína af kennsluefninu, síðan langar 

mig að fá upplifun af hverri og einni hreyfistud og hvort þér finnst efnið 

henta eins og það er eða er hvort þörf sé á breytingum.  

 

Dagur 1 - Hver er setningin 

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  

 

Dagur 2 – Hreyfiliðkun og slökun 

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  

Dagur 3 – Bingó  

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  

Dagur 4 – Spilatími  

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  
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Dagur 5 – Tabata 

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  

Dagur 6 – Teningaleikur 

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  

Dagur 7 – UNO 

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  

Dagur 8 – Hreyfimiðar  

 Hvernig gekk þessi hreyfistund  

 Var lengdin hæfileg 

 Var erfiðleika stigið passlegt og viðeigandi fyrir þeirra aldur 

 Myndi henta að gera þetta á annan hátt þannig að þetta henti 

betur með almennri kennslu  
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Fylgiskjal 5 Hreyfistundir – yngstastig 

 

Hreyfistundir - Vika 1 
 

Dagur 1 - Hvert er Orðið 

 

Útskýringar á hreyfingu: 

Kennari leggur fyrir orð eða setningu fyrir bekkinn, getur verið það sama 

fyrir allan hópinn eða mismunandi milli nemenda. Nemendur framkvæma 

æfingu við hvernig bókstaf í orðinu. Kennari getur lagt fyrir orð sem verið 

er að vinna með í námsefni. Einning er hægt að setja fram orð á öðrum 

tungumálum eða eftir því í hvaða námsgrein nemendur eru í.  

 

Lengd: 15-20 mínútur  
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Dagur 2 – Hreyfiliðkun og slökun 

Útskýrining á hreyfingu: 

Hluti 1 - Liðkun 

Kennari stjórnar æfingum. Nemendur standa fyrir aftan sæti og framkvæma 

æfingar eftir leiðsögn kennara. Kennari getur annað hvort sýnt æfingar sjálfur 

eða kveikt á myndbandi af æfingum.  

 

Æfingar fyrir hluta 1: 

30x Standandi brjóstbaksopnun  

10x hægri og 10x vinstri Mjaðmahringir  

10x hægri og 10x vinstri Hryggvinda fyrir brjóstbak  

10x Kýrhaus 

10x Bókstafa æfingar  

1-2x Tuskudúkka  

 

Myndbönd af æfingum:  

Standandi Brjóstbaksopnun: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIkPANWe76w 

Mjaðmarhringir: https://www.youtube.com/watch?v=bO1NEzCRw4Y 

Tuskudúkkan: https://www.youtube.com/watch?v=i9MT9Kfu3c0 

Hryggvinda fyrir brjóstbak: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZf5XfMtVYw 

Kýrhaus ( losar spennu í öxlum): 

https://www.youtube.com/watch?v=88NAJEGrGUA 

Bókstafa æfingar: https://www.youtube.com/watch?v=IdkP6kNb7cU 

Lengd: 8 – 12 mínútur  

 

Hluti 2 - Slökun  

 

Sitjandi slökun eftir Guðjón Bergmann á Spotify 

Nemendur sitja í sínu sæti og fylgja fyrirmælum. Hægt er að byrja á 2-3 

mínútum í sitjandi slökun fyrir yngri nemendur og lengja svo smátt og smátt.  

 

Lengd: 5-6 Mínútur  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO1NEzCRw4Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9MT9Kfu3c0
https://www.youtube.com/watch?v=sZf5XfMtVYw
https://www.youtube.com/watch?v=88NAJEGrGUA
https://www.youtube.com/watch?v=IdkP6kNb7cU
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Hreyfistundir - Vika 2 
 

Dagur 3 – Bingó  

Útskýring á hreyfingu: 

Hver nemendi er með bingóspjald. Kennari dregur miða með hreyfingu  og 

þeir nemendur sem eru með tiltekna hreyfingu á sínu spjaldi, framkvæma 

æfinguna. Þetta gengur svona þangað til nemendur hafa klárað allar 

hreyfingarnar á sínu spjaldi og komnir með bingó.  

Einnig væri hægt að útfæra þetta sem umbun fyrir nemendur en þá væri 

lítill hópur af nemendum og myndu þeir skiptast á að vera stjórnendur og 

þátttakendur.  

 

Lengd: 15- 20 mínútur  
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Dagur 4 – Spilatími  

Útskýring á hreyfingu:  

Það sem þarf er spilastokkur. Kennari skrifar eða varpar uppá töflu hvaða 

æfingar á að framkvæma við hvert spil. Kennari leggur spilastokk á borð, 

nemendur draga eitt spil og framkvæma þá æfingu sem við á. Einnig getur 

kennari dregið og allir nemendur framkvæma sömu æfingu og hjálpast við 

að finna hvað á að gera margar endurtekingar. Nemandi margfaldar í spilið 

sem hann dregur og fær þá út fjölda endurtekninga sem hann á að 

framkvæma. Þegar þau hafa lokið við æfingu koma þau og draga nýtt 

spjald. Þetta gengur svona fyrir sig í 15 mínutúr eða þann tíma sem kennari 

ákveður. Dæmi: Ef nemandi dregur hjarta fimmu þá margfaldar hann með 

fjórum og fær út fjölda englahoppa sem hann á að framkvæma.  

 

Lengd: 15-20 mín  
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Hreyfistundir - Vika 3 

 
Dagur 5 – Tabata 

 

Útskýring á hreyfingu: 

Kennari leggur inn fjórar æfingar sem unnið er með. Unnið er í 4 mínútna 

lotum sem skiptast niður í vinnu  í 20 sekúndur og hvíld í 10 sekúndur, þetta 

gera því 8 lotur þar sem unnið er, ýmist er unnið með eina æfingu eða fleiri. 

Gott er að hvíla eina til tvær mínútur á milli æfinga. Þetta er fræmkvæmt 

fjórum sinnum með mismunndi æfingum.  

 

Lengd: 20 mínútur  
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      Dagur 6 – Teningaleikur 

Útskýring á hreyfingu: 

Notaðir eru tveir teningar og spjald með 36 æfingum, annar teningurinn er 

blár og hinn rauður. Nemendur kasta báðum teningum og framkvæma þá 

æfingu sem fellur undir þær tölur sem þeir fá á teningum. 3-5 nemendur 

saman í hóp og gengur þetta hringin þangað til kennari stoppar hreyfistund.  

Dæmi: Ef nemandi kastar teningum og fær fjóra á bláa teningnum og tvö  á 

rauða teningum þá framkvæmir hann 5 Burpees.  

 

Lengd: 15 – 20 mínútur  
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Hreyfistundir - Vika 4 

 
Dagur 7 – UNO 

Útskýring á hreyfingu: 

Notast er við UNO spilastokk. Kennari skrifar eða varpar uppá töflu hvaða 

æfingar á að framkvæma við hvert UNO spil. Kennari leggur UNO spil á 

borð, nemendur draga eitt spil og framkvæma þá æfingu sem á við. Einnig 

getur kennari dregið og allir nemendur framkvæma sömu æfingu. Þegar þau 

hafa lokið æfingu koma þau og draga nýtt spjald. Þetta gengur svona fyrir 

sig í 15 mínutúr eða þann tíma sem kennari ákveður. 

Einning er hægt að notast við þetta eftir verkefna vinnu, sem umbun og eina 

stöð í hrineykjarvinnu.  

 

Lengd: 15-20 mínútur 
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Dagur 8 – Hreyfimiðar  

Útskýring á hreyfingu:  

Nemendur saman í hóp eða hver og einn fyrir sig,  þeir draga miða hjá 

kennara og fá hreyfiverkefni sem þeir eiga að ljúka við. Þegar  þeir hafa  

lokið við hreyfimiðann koma nemendur og draga sér annan miða eða 

þangað til hreyfistund lýkur. Hreyfimiðar verða í þremur styrkleikum og 

geta nemendur því valið miða eftir getu. Stig 1 eða léttustu hreyfimiðarnir 

verða bláir á litinn, Stig 2. eða erfileikstigið í miðjuni verða grænir á litinn 

og stig 3. eða eftiðustu miðarnir verða rauðir á litinn.  

 

Lengd: 15-20 mínútur 
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      Fylgiskjal 5 Hreyfistundir – mið og elstastig 

 

Hreyfistundir - Vika 1 
 

Dagur 1 - Hver er Setningin 

Útskýringar á hreyfingu: 

Kennari leggur fyrir setningu eða setningar fyrir bekkinn, getur verið sú 

sama fyrir allan hópinn eða mismunandi milli nemenda. Nemendur 

framkvæma æfingu við hvernig bókstaf í setningunni. Kennari getur lagt 

fyrir setningu með orðum sem er verið að vinna með í námsefni. Einning er 

hægt að setja fram setningar á öðrum tungumálum eða eftir því í hvaða 

námsgrein nemendur eru í.  

 

Lengd: 15-20 mínútur  
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Dagur 2 – Hreyfiliðkun og slökun 

Útskýrining á hreyfingu: 

Hluti 1 - Liðkun 

Kennari stjórnar æfingum. Nemendur standa fyrir aftan sæti og framkvæma 

æfingar eftir leiðsögn kennara. Kennari getur annað hvort sýnt æfingar 

sjálfur eða kveikt á myndbandi af æfingum.  

 

Æfingar fyrir hluta 1: 

30x Standandi brjóstbaksopnun  

10x hægri og 10x vinstri Mjaðmahringir  

10x hægri og 10x vinstri Hryggvinda fyrir brjóstbak  

10x Kýrhaus 

10x Bókstafa æfingar  

1-2x Tuskudúkka  

 

Myndbönd af æfingum:  

Standandi Brjóstbaksopnun: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIkPANWe76w 

Mjaðmarhringir: https://www.youtube.com/watch?v=bO1NEzCRw4Y 

Tuskudúkkan: https://www.youtube.com/watch?v=i9MT9Kfu3c0 

Hryggvinda fyrir brjóstbak: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZf5XfMtVYw 

Kýrhaus ( losar spennu í öxlum): 

https://www.youtube.com/watch?v=88NAJEGrGUA 

Bókstafa æfingar: https://www.youtube.com/watch?v=IdkP6kNb7cU 

 

Lengd: 8 – 12 mínútur  

 

Hluti 2 - Slökun  

Sitjandi slökun eftir Guðjón Bergmann á Spotify 

Nemendur sitja í sínu sæti og fylgja fyrirmælum. Hægt er að byrja á 2-3 

mínútum í sitjandi slökun fyrir yngri nemendur og lengja svo smátt og  

smátt.  

 

Lengd: 5-6 Mínútur  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO1NEzCRw4Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9MT9Kfu3c0
https://www.youtube.com/watch?v=sZf5XfMtVYw
https://www.youtube.com/watch?v=88NAJEGrGUA
https://www.youtube.com/watch?v=IdkP6kNb7cU
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Hreyfistundir - Vika 2 
 

 

Dagur 3 – Bingó  

Útskýring á hreyfingu: 

Hver nemendi er með bingóspjald. Kennari dregur miða með hreyfingu  og 

þeir nemendur sem eru með tiltekna hreyfingu á sínu spjaldi, framkvæma  

æfinguna. Þetta gengur svona þangað til nemendur hafa klárað allar  

hreyfingarnar á sínu spjaldi og komnir með bingó.  

Einnig væri hægt að útfæra þetta sem umbun fyrir nemendur en þá væri  

lítill hópur af nemendum og myndu þeir skiptast á að vera stjórnendur og  

þátttakendur.  

    Lengd: 15- 20 mínútur  
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Dagur 4 – Spilatími  

Útskýring á hreyfingu:  

Það sem þarf er spilastokkur. Kennari skrifar eða varpar uppá töflu hvaða 

æfingar á að framkvæma við hvert spil. Kennari leggur spilastokk á borð, 

nemendur draga eitt spil og framkvæma þá æfingu sem við á. Einnig getur 

kennari dregið og allir nemendur framkvæma sömu æfingu og hjálpast við 

að finna hvað á að gera margar endurtekingar. Nemandi margfaldar í spilið 

sem hann dregur og fær þá út fjölda endurtekninga sem hann á að  

framkvæma. Þegar þau hafa lokið við æfingu koma þau og draga nýtt 

spjald. Þetta gengur svona fyrir sig í 15 mínutúr eða þann tíma sem kennari 

ákveður.  

Dæmi: Ef nemandi dregur hjarta fimmu þá margfaldar hann með fjórum og 

fær út fjölda englahoppa sem hann á að framkvæma.  

     Lengd: 15-20 mín  
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Hreyfistundir - Vika 3 

 

Dagur 5 – Tabata 

 

Útskýring á hreyfingu: 

Kennari leggur inn fjórar æfingar sem unnið er með. Unnið er í 4 mínútna 

lotum sem skiptast niður í vinnu á fullu í 20 sekúndur og hvíld í 10 

sekúndur, þetta gera því 8 lotur þar sem unnið er á fullu, ýmist er unnið með 

eina æfingu eða fleiri. Gott er að hvíla eina til tvær mínútur á milli æfinga. 

Þetta er fræmkvæmt fjórum sinnum með mismunndi æfingum.  

 

Lengd: 20 mínútur  
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Dagur 6 – Teningaleikur 

 

Útskýring á hreyfingu: 

Notaðir eru tveir teningar og spjald með 36 æfingum, annar teningurinn er 

blár og hinn rauður. Nemendur kasta báðum teningum og framkvæma þá 

æfingu sem fellur undir þær tölur sem þeir fá á teningum. 3-5 nemendur 

saman í hóp og gengur þetta hringin þangað til kennari stoppar hreyfistund.  

Dæmi: Ef nemandi kastar teningum og fær fjóra á bláa teningnum og tvö  á 

rauða teningum þá framkvæmir hann 5 Burpees.  

 

Lengd: 15 – 20 mínútur  
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Hreyfistundir - Vika 4 

 
Dagur 7 – UNO 

Útskýring á hreyfingu: 

Notast er við UNO spilastokk. Kennari skrifar eða varpar uppá töflu hvaða  

æfingar á að framkvæma við hvert UNO spil. Kennari leggur UNO spil á  

borð, nemendur draga eitt spil og framkvæma þá æfingu sem á við. Einnig  

getur kennari dregið og allir nemendur framkvæma sömu æfingu. Þegar þau  

hafa lokið æfingu koma þau og draga nýtt spjald. Þetta gengur svona fyrir  

sig í 15 mínutúr eða þann tíma sem kennari ákveður. 

Einning er hægt að notast við þetta eftir verkefna vinnu, sem umbun og eina 

stöð í hrineykjarvinnu.  

 

Lengd: 15-20 mínútur 
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      Dagur 8 – Hreyfimiðar  

Útskýring á hreyfingu:  

Nemendur saman í hóp eða hver og einn fyrir sig,  þeir draga miða hjá 

kennara og fá hreyfiverkefni sem þeir eiga að ljúka við. Þegar  þeir hafa 

lokið við hreyfimiðann koma nemendur og draga sér annan miða eða 

þangað til hreyfistund lýkur. Hreyfimiðar verða í þremur styrkleikum og 

geta nemendur því valið miða eftir getu. Stig 1 eða léttustu hreyfimiðarnir 

verða bláir á litinn, Stig 2. eða erfileikstigið í miðjuni verða grænir á litinn 

og stig 3. eða eftiðustu miðarnir verða rauðir á litinn.  

Lengd: 15-20 mínútur 
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