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Útdráttur 
Verkefni þetta er unnið til B.Ed.-prófs í kennarafræðum við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. Markmið verkefnisins var að kanna hvernig hægt sé að samþætta 
hreyfingu og almennar kennslustundir í grunnskólum og að auki vekja kennara til 
umhugsunar um það hversu mikilvægt, en á sama tíma auðvelt, er að bæta við 
a.m.k. örlítilli hreyfingu í kennslustundir. Lögð var áhersla á að skoða stöðu 
hreyfingar í samfélaginu og bera saman við þær ráðleggingar sem gefnar eru út af 
Embætti landlæknis. Að auki var kannað hvaða áhrif hreyfing hefur á heilsu 
einstaklinga sem og kyrrseta. Hreyfing virðist hafa víðtæk áhrif á lífsgæði fólks 
almennt, ávinningurinn birtist líkamlega, andlega og að auki má oft sjá betri 
námsárangur hjá nemendum sem hreyfa sig reglulega. Börn og ungmenni verja 
stórum hluta dagsins í skólanum og því er mikilvægt að þau hljóti einhverja hreyfingu 
alla daga, reglulega yfir daginn til að stuðla að aukinni heilsueflingu. Breytingar þyrftu 
því að eiga sér stað í almennum kennslustundum þar sem oft er lögð rík áhersla á að 
sitja við borð og læra. Í ritgerðinni er enn fremur fjallað um fræðimenn sem sett hafa 
fram kenningar um nám og þroska barna og tekin eru dæmi um kennsluaðferðir sem 
innihalda hreyfingu og hægt er að samþætta við almennar kennslustundir. Að auki er 
komið með hugmyndir að leikjum sem hægt er að nýta í almennum kennslustundum 
til þess að draga úr kyrrsetu nemenda. Það er mín von að allir kennarar innleiði 
a.m.k. örlitla hreyfingu í sína kennslustundir því hreyfing á vel heima í 
kennslustofunni.  
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Abstract 
This thesis is for B.Ed degree at the Faculty of Education at the University of 
Akureyri. The aim of the project was to study how physical exercise can be 
combined with general education as well raise awareness amongst teachers on its 
importance and how easily it can be added to the curriculum. Emphases was placed 
on exploring the statue of exercise within the community and compare them to the 
guidelines issued by Directorate of Health. Additionally, the impact of active lifestyle 
versus sedentary lifestyle on general health was explored. Exercise seems to have 
positive impact on quality of life, the benefits can be seen in better mental and 
physical health and pupils that undertake regular exercise do better academically. 
Children and young adults spend large part of their day in school and therefore it is 
important that they exercise regularly. Changes are needed in the classroom where 
students sit and study majority of their time. The thesis also covers studies that have 
been conducted on the link of exercise and doing well academically and samples on 
teaching methods that combine exercise and studying. In the thesis it is also 
discussed about scholars who have presented theories about children‘s learning and 
development and examples of teaching methods that contain physical exercise are 
presented. Additionally, ideas are presented on games that can be used in the 
classroom to reduce the number of hours students spend sitting. It is my hope that 
teachers will implement at least some physical exercise to their curriculum because 
physical exercise does belong in the classroom.  
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1. Inngangur 

Börn og ungmenni eyða stórum hluta af deginum í skólanum þar sem skólastarf fer 

að öllu jafna fram í skólastofu þar sem börn sitja við borð og læra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 52). Mælst er til með að börn á aldrinum 5–17 

ára hreyfi sig í a.m.k. eina klukkustund á dag af mikilli ákefð (Lýðheilsustöð, 2008). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna eyða nemendur í 4.–7. bekk um 1400 

mínútum í bóklegum fögum og má reikna með að oft sé ætlast til þess að þau sitji 

kyrr meiri hlutann af þessum mínútum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 52). Mælst er til með að brjóta sem oftast upp langvarandi kyrrsetu barna á 

aldrinum 5–17 ára til að draga úr áhrifum hennar sem geta verið skaðleg (The 

Department of Health, e.d.).  

Heilbrigði og velferð er einn af grunnþáttum í aðalnámskrá grunnskólanna og 

eiga kennarar og starfsfólk skóla t.a.m. að leggja áherslu á hreyfingu í skólastarfinu. 

Efla á hreyfifærni nemenda og skapa þeim öruggt umhverfi sem hvetur til hreyfingar. 

Taka skal mið af þessu í öllu skólastarfi en ekki einungis í skólaíþróttum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23).  

 Hreyfing hefur margþætt áhrif á nemendur og þar má nefna líkamleg og 

andleg áhrif og að auki góð áhrif á námsárangur þeirra (Hansen og Sundber, 2016, 

bls. 6; VanKim og Nelson, 2013, bls. 13; White o.fl., 2017, bls. 661; Ericsson og 

Karlsson, 2012, bls. 5–6). Það er því frábært að vita af því að möguleiki er á 

samþættingu almennra kennslustunda og hreyfingar. Kennsluaðferðir til 

samþættingar hafa verið í þróun en einnig er að finna fjölda leikja sem kennarar geta 

nýtt í sínum kennslustundum til að brjóta upp kyrrsetuna og fá nemendur til þess að 

teygja aðeins úr sér og hreyfa sig (Leikur að læra, e.d.; Take10, 2015; Hafdís 

Sigurðardóttir, 2019, bls. 72–79).  

 Nemendur eru þó ekki einungis í bóklegum fögum í skólanum en í 

skólastarfinu er að finna ýmsa hreyfingu. Nemendur fá t.a.m. þrjá íþróttatíma á viku, 

tvo leikfimitíma og einn sund tíma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

186). Að auki eru einar til þrennar frímínútur yfir skóladaginn sem eru mislangar, í 

flestum skólum er þó ekki skylda fyrir nemendur á unglingastigi að fara út.  

 Markmið þessa verkefnis er að vekja kennara til umhugsunar, gefa þeim 

hugmyndir að leikjum og kennsluaðferðum til samþættingar og um leið hvetja þá til 

þess að bæta við hreyfingu í sínar kennslustundir. 
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2. Ráðleggingar um hreyfingu 

Almennt er hreyfing skilgreind sem vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun 

umfram það sem gerist þegar einstaklingur er í hvíld (Caspersen o.fl., 1985, bls. 

126). Hreyfing á því við um nánast allar athafnir sem krefjast þess að við hreyfum 

okkur með einum eða öðrum hætti. Að ganga, hjóla, sinna heimilisstörfum, vinna í 

garðinum, ýmsir leikir, íþróttir eða skipulögð þjálfun eru allt dæmi um hreyfingu 

(1985, bls. 126).  

 Fjórir meginþættir eru notaðir til þess að skilgreina hreyfingu. Það eru ákefð; 

hversu erfið hreyfingin er, tíðni; hversu oft hreyfing er stunduð, tími; hve lengi 

hreyfing er stunduð t.d. yfir daginn eða viku og að lokum tegund; hvers konar 

hreyfing er stunduð (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Hreyfing getur farið fram hvar sem 

er og hvenær sem er, hún er ekki bara mikilvæg fyrir líkamann heldur einnig fyrir 

andlega og félagslega vellíðan. Allir ættu að tileinka sér hreyfingu í sínu daglega lífi, 

óháð aldri, kyni, holdafari, andlegri eða líkamlegri getu (Gígja Gunnarsdóttir, 2013, 

bls. 29).  

 Það er misjafnt eftir hverjum og einum hvað telst sem miðlungserfið eða erfið 

hreyfing vegna þess að fólk er misjafnlega á sig komið. Alla jafna er þó talað um að 

miðlungserfið hreyfing sé sú hreyfing sem kreftst þrisvar til sex sinnum meiri 

orkunotkunar en hvíld (WHO, e.d.). Hjartsláttur og öndun verður hraðari en þó á að 

vera hægt að halda uppi samræðum. Miðlungserfið hreyfing er t.d. rösk ganga, 

heimilisþrif, tiltekt o.fl. Erfið hreyfing krefst sex sinnum meiri orkunotkunar heldur en 

hvíld (WHO, e.d.). Erfið hreyfing kallar fram svita, mæði og erfiðleika með að halda 

uppi samræðum. Dæmi um það er hlaup, fjallganga, flestar íþróttir o.fl. 

 Samkvæmt alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (e. World Health Organization, 

WHO) ættu börn á aldrinum 5–17 ára að hreyfa sig í að minnsta kosti 60 mínútur á 

hverjum degi af mikilli ákefð (WHO – Pysical Activity and young people, e.d.). 

Hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar á Íslandi byggja á þessum ráðleggingum 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9). Þessi hreyfing þarf þó ekki að vera samfelld heldur má 

skipta henni upp í styttri tímabil yfir daginn, t.d. vinna í 10-15 mínútur í senn nokkrum 

sinnum yfir daginn (Haskell o.fl., 2007, bls. 1426).  

 Í riti Lýðheilsustöðvar sem nefnist Virkni í skólastarfi: Handbók um hreyfingu 

fyrir grunnskóla er að finna dæmi um gildi daglegrar hreyfingar fyrir börn og má þar 

nefna að:  
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 Hreyfing er nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt og þroska barna og unglinga. 

 Hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega líðan. 

 Hreyfing stuðlar að bættum svefni og hvíld. 

 Með því að stunda ýmsar hreyfingar eins og t.d. hlaup, hopp, kast, spark o.fl. 

þá er hreyfifærni bætt og viðhaldið. 

 Hreyfing eykur félagslega færni og skapar tækifæri til að viðhalda 

vinatengslum sem og mynda ný.  

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

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

     (Gígja Gunnarsdóttir, 2007) 

 

 Mikilvægt er að kynna fyrir börnum hversu fjölbreytt hreyfing getur verið, allir 

ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og í samræmi við færni og getu 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).   

 

3. Ávinningur hreyfingar 

3.1. Líkamlegur ávinningur 

Flestir vita að hreyfing er góð fyrir okkur en margir átta sig líklegast ekki á því hversu 

mikið hún gerir fyrir okkur. Hún heldur ekki einungis þyngd okkar í skefjum heldur 

getur hún minnkað verulega hættuna á að fá alvarlega sjúkdóma, gefur okkur meiri 

kraft, eykur einbeitingu okkar, styrkir hjartað og svo margt fleira (Hansen og 

Sundberg, 2016, bls. 6).  

 Algengasta dánarorsök Íslendinga eru lífsstílssjúkdómar en til þeirra telja 

krabbamein, hjartasjúkdómar og heila- og æðasjúkdómar (Haraldur Briem o.fl., 2016, 

bls. 1–3). Samkvæmt alþjóðaheilbrigðisstofnuninni eru kransæðasjúkdómar og 

heilablóðföll helstu dánarorsakir manna, en kransæðasjúkdómar ollu tæplega 9 

milljón dauðsfalla árið 2015. Árið 2000 voru tæplega 7 milljón dauðsföll af völdum 

kransæðasjúkdóma en það er aukning um u.þ.b. 2 milljónir dauðsfalla á 15 árum 

vegna áunna sjúkdóma (WHO, 2018). 
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 Konur sem hreyfa sig reglulega eru 25% ólíklegri til þess að fá 

brjóstakrabbabein miðað við þær sem eyða miklum tíma í kyrrsetu (Hildebrand o.fl., 

2013, bls. 1909). Hreyfingarleysi veldur þar að auki sjöunda hverju tilfelli af 

ristilkrabbameini, tíunda hverju heilablóðfalli og eykur líkur á sykursýki 2 (Hansen og 

Sundberg, 2016, bls. 11 – 12). Eflaust hljómar þetta allt eins og sjúkdómar sem 

aðeins fullorðið fólk greinist með, en allt byrjar þetta á unga aldri. Það er mikilvægt 

að venja börn og ungmenni á reglulega hreyfingu því jákvæð reynsla á yngri árum 

eykur líkur á að þau temji sér heilsusamlega lífshætti á fullorðinsárum 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9) og þar af leiðandi er hægt að draga úr líkum á ýmsum 

sjúkdómum og kvillum.   

 Börn og ungmenni læra að nota líkama sinn þegar þau fá áreiti frá umhverfi 

sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 6). Wrotniak o.fl. (2006, bls. 

1760–1761) könnuðu tengsl á milli hreyfifærni og líkamlegra athafna hjá börnum á 

aldrinum átta til tíu ára. Í ljós kom að börn með lélega hreyfifærni eru líklegri til þess 

að velja sér athafnir sem krefast minni líkamlegrar hreyfingar seinna á lífsleiðinni 

heldur en þau börn sem hafa góða hreyfifærni. Þau börn sem eru með góða 

hreyfifærni eiga auðveldara með allar líkamlegar athafnir og hreyfa sig meira miðað 

við jafnaldra með lélega hreyfifærni. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að 

börn sem hafa lélega hreyfifærni hreyfi sig minna á fullorðinsárum og þar af leiðandi 

auka þau líkur á ýmsum sjúkdómum og kvillum.  

 

3.2. Andleg vellíðan 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir góða geðheilsu (e. mental health) sem ákveðið 

ástand andlegrar vellíðunar (e. mental well-being) þar sem einstaklingur er 

meðvitaður um hæfni sína og getur tekist á við þá erfiðleika og streitu sem komið 

geta upp í lífinu (WHO, 2019). 

 Eitt af hverjum fimm börnum í heiminum í dag greinast með einhverskonar 

geðröskun. Helmingur allra þeirra sem greinast einhverntímann á lífsleiðinni með 

geðröskun, greinast fyrir fjórtán ára aldur. Tæplega 800.000 manns fremja sjálfsvíg 

árlega og er þetta önnur algengasta dánarorsök ungmenna á aldrinum 15–29 ára. 

Fólk sem þjáist af alvarlegum geðröskunum deyja að meðaltali 10–20 árum fyrr en 

almenningur (WHO, 2019).  
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Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing eykur vellíðan okkar (VanKim og Nelson, 

2013, bls. 13; White o.fl., 2017, bls. 661). Þegar við hreyfum okkur leysir líkaminn 

efni úr læðingi eins og serótónín, dópamín, noradrenalín og endorfín. Serótónín 

veldur hugarró og ánægju, dópamín veitir okkur vellíðan, noradrenalín gerir okkur 

virk og hress og endorfín dregur úr sársauka og eykur vellíðan (Hansen og 

Sundberg, 2016, bls. 33). Ef til væri tafla sem veitti okkur allt þetta, þ.e. vellíðan, 

hugarró, virkni o.fl. þá myndu eflaust flestir gera sér ferð í apótekið til þess að kaupa 

hana. Við erum þó heppin að þurfa ekki að eyða pening í þessa töflu því með 

hreyfingu, hvort sem hún er áköf eða hæg, getum við fundið þessi einkenni (Hansen 

og Sundberg, 2016, bls. 33).  

Einkennin sem talin eru hér upp eru eflaust allt einkenni sem kennarar vilja að 

nemendur sínir upplifi. Því er mikilvægt að sjá til þess að þeir hreyfi sig reglulega til 

þess að líkaminn leysi þessi efni úr læðingi og um leið kalli fram fyrrgreind einkenni 

svo þeim líði vel í kennslustundum og jafnvel læri betur.  

 

3.3. Áhrif á námsárangur 

Heilinn er flóknasta líffæri líkamans en jafnframt það líffæri sem við vitum minnst um. 

Þó rannsóknir á heilanum eigi langt í land þá höfum við samt komist að því að 

hreyfing og heilavirkni tengjast sterkum böndum (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 

36). Menn hafa komist að því að drekasvæðið (e. hippocampus) í heilanum er 

mikilvægt fyrir minni og nám. Þetta svæði minnkar eftir því sem líður á ævina og því 

versnar minnið stöðugt. Drekasvæðið stækkar hinsvegar við líkamlega þjálfun og 

dregur úr andlegri hrörnun og heilabilun hjá yngra fólki. Í rannsókn sem Erickson o.fl. 

(2011, bls. 3019) framkvæmdu kom í ljós að drekasvæðið getur minnkað um allt að 

1,4% á ári hjá fólki sem stundar ekki reglulega hreyfingu en því má búast við í 

eðlilegri öldrun. Hins vegar stækkar drekasvæðið um allt að 2% á ári hjá fólki sem 

stundar reglulega hreyfingu. Tvö prósent virðist ekki vera svo ýkja mikið en munurinn 

samsvarar tveggja ára mun á öldrun. Þjálfun virðist því ekki einungis stöðva öldrun 

heilans heldur getur hún að auki yngt hann um tvö ár.  

 Rannsóknir hafa þar að auki leitt í ljós að mismunandi hreyfing hefur áhrif á 

mismunandi svæði heilans (Erickson o.fl., 2011, bls. 3017). Með því að stunda sem 

fjölbreyttasta hreyfingu, t.d. þolþjálfun og styrktarþjálfun, þá eflum við fleiri 

heilastöðvar og minnið verður enn betra.  
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 Heilinn er líklega það líffæri sem við notum hvað mest í námi og mikil áhersla 

er lögð á námsárangur nemenda, þ.e. lokaeinkunnir í áföngum. Það hefur sýnt sig að 

börn og unglingar sem eru í kjörþyngd og vel á sig komin líkamlega, eru líklegri til 

þess að ganga vel á prófum og vera með hærri einkunnir heldur en jafnaldrar sínir 

sem eru yfir kjörþyngd og fremur illa á sig komnir líkamlega (Hippel og Bradbury, 

2015, bls. 47). 

Rannsókn var framkvæmd í grunnskóla Málmey í Svíþjóð þar sem öll börn í 

yngri bekkjum skólans voru látin taka þátt (Ericsson og Karlsson, 2012, bls. 2–3). 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða áhrif aukin hreyfing barna hefði á 

námsárangur þeirra. Tveir bekkir fóru í skólaíþróttir á hverjum degi en einn bekkur fór 

tvisvar í viku eins og venjan var. Enginn munur var á kennslu bekkjanna, sömu 

kennarar kenndu bekkjunum, sömu fög voru kennd og allir komu af sama 

skólasvæðinu. Bekkirnir voru að öllu jöfnu sambærilegir og því mátti búast við því að 

börnin stæðu sig álíka vel í skólanum. Raunin var þó önnur. Börnin sem stunduðu 

íþróttir daglega voru að meðaltali með hærri einkunnir í reikningi, sænsku og ensku 

(2012, bls. 5–6). Að auki voru þau með hærri einkunn í íþróttum, en rannsakendur 

bjuggust þó við þeim niðurstöðum vegna þess hve oft börnin stunduðu íþróttir í hverri 

viku samanborið við hin.  

Enn önnur ástæða þess að börn sem stunda reglulega íþróttir standi sig betur 

í skóla er sú að þau trúa því að þau séu betur á sig komin, bæði andlega og 

líkamlega, heldur en jafningjar sínir. Þau hafa að auki meiri trú á því að þau geti 

skarað fram úr á öðrum sviðum eins og t.d. í námi. Það að stunda íþróttir virðist fá 

börn og ungmenni til þess að átta sig á því, að til þess að ná árangri, bæði í námi og 

íþróttum, þarf að sýna aga og metnað (Gísladóttir o.fl., 2013, bls. 1141–1143). 

Sjálfsstjórn (e. self-regulation) virðist því vera einn þáttur sem skilur að þau 

ungmenni sem skara fram úr í íþróttum en það nýtist þeim einnig í námi. Að auki 

hefur það sýnt sig að þeir nemendur sem stunda íþróttir sæki skóla betur heldur en 

samnemendur þeirra (Jonker o.fl., 2009, bls. 59).  

 Rannsókn var framkvæmd í skóla í Bandaríkjunum þar sem íþróttakennslu var 

breytt og aukin áhersla var lögð á hreysti og lífsstíl (Viadero, 2008). Breytingarnar 

höfðu í för með sér mælanlegan bættan námsárangur og bætta líðan nemenda. Í 

kjölfarið var farið af stað með stefnu sem byggir á sterkum grunni rannsókna sem 

undirstrika góð áhrif hreyfingar á þróun heilastarfsemi, andlegrar heilsu og hegðun. 

Tækifæri nemenda til aukinnar hreyfingar voru bætt, nemendur fengu að fara í 
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íþróttatíma á morgnanna fyrir bóklegu tímana og einnig yfir skóladaginn. Einkunnir 

nemendanna í bóklegu fögunum hækkuðu í kjölfar þessarar stefnu. 

Þó svo að flestar rannsóknir bendi til þess að hreyfing hafi góð áhrif á 

námsárangur nemenda þá hafa rannsóknir sýnt að það sé þó ekki alltaf raunin. 

Umbach o.fl. (2006) könnuðu þetta á meðal háskólanema (e. college) í 

Bandaríkjunum. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að þeir nemendur sem stunduðu íþróttir 

voru að meðaltali með lægri einkunnir heldur en samnemendur sínir. Rannsakendur 

telja það vera vegna þess að það fer mikill tími í að stunda íþróttina og einbeita sér 

að því að halda skólastyrk sínum, sem er lykillinn að áframhaldandi námi nemenda, 

og því sé lítill tími eftir til þess að sinna skólanum (Umbach o.fl., 2006, bls. 723–725). 

Það er því hægt að velta því fyrir sér hvort það sé eitthvert hámark á því hversu oft 

eða mikið megi æfa til þess að það bitni ekki á náminu.  

Einnig er að finna rannsókn sem sýnir veik tengsl á milli hreyfingar og 

árangurs í skóla (Tremblay o.fl., 2000, bls. 318). Rannsóknin var gerð á sjöttu 

bekkingum og voru tengsl könnuð á milli hreyfingar og sjálfsálits, árangurs í skóla og 

líkamsþyngdarstuðuls (BMI). Í ljós kom að sjálfsálit nemenda jókst með aukinni 

hreyfingu, líkamsþyngdarstuðull þeirra lækkaði en eins og áður kom fram voru veik 

tengsl á milli aukinnar hreyfingar og námsárangurs, bæði í stærðfræði og lestri.  

Þó að einhverjar rannsóknir hafi ekki fundið tengsl þá eru sterkar vísbendingar 

um góð áhrif almennrar hreyfingar á námsárangur. Þær rannsóknir sem virðast sýna 

veik eða engin tengsl eiga oft við um einstaklinga sem eyða mjög miklum tíma í að 

stunda sína íþrótt. Almenn hreyfing, t.d. klukkustund á dag gefur þó sterkar 

vísbendingar um jákvæð áhrif. 

4. Kyrrseta 

Athöfn þar sem orkunotkun fer lítið yfir hvíldarorkunotkun kallast kyrrseta. Í dag er 

mikið af afþreyingu í boði sem krefst engrar hreyfingar heldur komast einstaklingar 

upp með algjöra kyrrsetu og þar má nefna tölvuleiki, snjallsíma, sjónvarpsáhorf og 

fleira (Pate o.fl., 2008, bls. 174). Að sofa, sitja, liggja útaf o.fl. eru líka dæmi um 

kyrrsetu.  

 Hreyfing og kyrrseta einstaklinga var könnuð í Noregi (Hansen o.fl., 2019). 

Rannsóknin hófst árið 2011 og voru um 8000 einstaklingar sem tóku þátt. Sex, níu 

og fimmtán ára gömul börn tóku þátt og einnig 20–85 ára gamlir einstaklingar 

(Hansen o.fl., 2019, bls. 105–108). Í ljós kom að stelpur eyddu um 2–4% meiri tíma í 
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kyrrsetu heldur en strákar en þegar komið var upp á fullorðinsárin voru það mennirnir 

sem eyddu meiri tíma í kyrrsetu en konur. Að auki kom í ljós að kyrrseta jókst um 

hálfa mínútu með hverju árinu. Sex ára börn voru að eyða að meðaltali um 377–396 

mínútum á dag í kyrrsetu á meðan 15 ára börn eyddu um 558–580 mínútum að 

meðaltali.  

 Árið 2004 voru það einungis 9% 15 ára íslenskra barna sem uppfylltu 

ráðleggingar Lýðheilsustöðvar varðandi meðalerfiða og erfiða hreyfingu á hverjum 

degi og aðeins 34% 18 ára unglinga (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011; Sigurbjörn 

Árni Arngrímsson o.fl., 2012). Að auki var rannsókn gerð á íslenskum börnum á 

aldrinum 9 og 15 ára þar sem kom í ljós að hreyfing minnkar með aldrinum á sama 

tíma og sjónvarpsáhorf eykst. En þó svo að rannsóknin hafi sýnt að hreyfingin 

minnkaði almennt með aldrinum þá sýndi hún einnig að þeir sem héldu áfram að 

hreyfa sig juku hreyfinguna talsvert (Arnardóttir, 2008, bls. 35).  

 Langvarandi kyrrseta er mikill áhættuþáttur fyrir allskyns sjúkdóma, óháð því 

hver hreyfingin er. Kyrrseta ætti ekki að vera meiri en tvær klukkustundir á dag og 

mikilvægt er að draga úr henni á sama tíma og hreyfing er aukin (Ploeg o.fl., 2012, 

bls. 494; Strong o.fl., 2005, bls. 737). Í viðamikilli rannsókn sem framkvæmd var í 

Ástralíu kom í ljós að því lengri sem kyrrsetan var yfir daginn því meiri líkur voru á 

því að þessir einstaklingar létust um aldur fram. Þeir sem sátu hins vegar skemur en 

fjórar klukkustundir á dag voru líklegra til þess að lifa lengur. Kyrrsetusjúkdómarnir 

eru t.a.m. sykursýki 2, hjarta- og æðasjúkdómar, þunglyndi, minnisglöp og brjósta- 

og ristilskrabbamein (Pedersen, 2009, bls. 5559).  

 Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að nemendur í 5.–7. bekk eigi að 

eyða samtals um 1400 mínútum í greinum skólans á viku (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 52). Ef skólaíþróttir eru dregnar frá eru það 

1280 mínútur, það er rúmlega 21 klukkustund sem deilist á 5 daga. Ef kennarar 

ætlast til þess að nemendur sitji í öllum þeim bóklegu greinum sem eru í stundaskrá 

nemenda þá ætti kyrrseta þeirra að vera um 4,2 klukkustundir á dag í skólanum. Að 

auki má gera ráð fyrir því að nemendur eyði líka einhverjum hluta dagsins í kyrrsetu 

heima hjá sér og eru þau því að öllum líkindum að sitja mun lengur en þessar tvær 

klukkustundir sem mælst er til með. Það er þó erfitt að finna nákvæmar ráðleggingar 

um kyrrsetu en mælt er með að brjóta upp langvarandi kyrrsetu sem oftast fyrir börn 

á aldrinum 5–17 ára (The Department of Health, e.d.). Auðveldasta leiðin til þess að 
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takmarka kyrrsetu og auka hreyfingu er að flétta hana saman við okkar daglega líf 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).  

5. Hreyfing á skólatíma 

Börn og ungmenni eyða stórum hluta dags í skólanum og því er mikilvægt að þau 

hljóti einhverskonar hreyfingu alla daga. Það er kannski einfalt og nokkuð þægilegt 

að láta nemendur sitja og leysa verkefni í t.d. spjaldtölvu, með annarri tækni eða í 

vinnubókum en það takmarkar hreyfingu ansi mikið. Í aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að skólastarf eigi að efla heilbrigði nemenda og stuðla markvisst að 

velferð og vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, bls. 23). Hreyfing er einn 

þáttur heilbrigðis sem ber að annast. Með því að leggja áherslu á daglega hreyfingu 

er lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð barna og ungmenna. 

Mikilvægt er að fræða nemendur um hreyfingu, efla hreyfifærni þeirra og skapa þeim 

umhverfi sem hvetur til hreyfingar. Þetta skal hafa hugfast í íþróttakennslu sem og 

öllu öðru skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23). 

 Í grunnskólum landsins ber öllum nemendum skylt að fara í skólaíþróttir sem 

skiptast upp í skólasund og skólaíþróttir. Hver nemandi á að fá a.m.k. þrjá 

íþróttatíma á viku, tvo í skólaíþróttir og einn í skólasund. Hverjum skóla er þó heimilt 

að bæta við fleiri tímum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 5).   

 

5.1. Skólaíþróttir 

Skólaíþróttir hafa ekki alltaf verið námsgrein við skóla landsins þó svo að á 18. öld 

hafi nemendur stundað þær af eigin frumkvæði. Það var Baldvin Einarsson sem var 

fyrstur Íslendinga til þess að gera tillögur um íþróttakennslu í skólum. Árið 1850 var 

það svo orðin skylda að kenna piltum íþróttir í Latínuskólanum og gert var ráð fyrir 

a.m.k. einum leikfimitíma í viku. Erfitt var þó að kenna leikfimi vegna skorts á 

húsnæði og var það ekki fyrr en átta árum seinna, árið 1858, sem búið var að reisa 

viðeigandi húsnæði við skólann og kennsla gat hafist (Gils Guðmundsson, 1985, bls. 

14–15). Fyrsti leikfimikennari Íslands var danskur maður að nafni Steenberg og 

kenndi hann aðallega skylmingar, stökk og fimleika en margir voru ósáttir við að ekki 

væri kennd glíma. Árið 1877 tók Ólafur Rósenkranz við íþróttakennslunni en hann 

hafði verið aðstoðarmaður Steenberg um nokkurt skeið. Ólafur fór að kenna glímu og 

ýmislegt annað svo íþróttakennslan var orðin mun fjölbreyttari en áður (Gils 
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Guðmundsson, 1987, bls. 15). Það var svo árið 1896 sem sundkennsla var orðin 

skylda í Latínuskólanum en það var Páll Erlingsson sem tók að sér að kenna piltum 

skólans sund. Á svipuðum tíma voru aðrir framhaldsskólar þá farnir að innleiða 

leikfimi í sitt skólastarf. Árið 1939 var það orðin skylda samkvæmt lögum að allir 

barnaskólar á landinu kenndu íþróttir í skólanum og þar með talið sund (Elísabet 

Ólafsdótir, e.d., bls. 74). 

 Skólaíþróttir eru mikilvæg námsgrein til að skapa börnum og ungmennum 

aðstæður til heilbrigðra lífshátta, efla færni þeirra í samskiptum, auka þrek, byggja 

upp sjálfsmynd, styrkja ákvarðanatöku, kenna markmiðasetningu og streitustjórnun. 

Betri sundfærni styrkir sjálfsmynd og eykur sjálfsöryggi einstaklingsins. Sund er góð 

leið til heilsubótar enda er aðgengi að góðri sundaðstöðu almennt afar gott hér á 

landi. Auðvelt er að nýta þessa tíma til þess að kenna börnum um hreinlæti, 

líkamlega umhirðu, fræða þau um kynímyndir og staðalmyndir og taka umræðuna 

um einelti og annað ofbeldi. Í skólaíþróttum er mikilvægt að gæta að jöfnum 

tækifærum nemenda til náms og taka mið af einstaklingsþörfum þeirra, allir þurfa að 

njóta styrkleika sinna til þess að byggja upp jákvæða sjálfsmynd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 183).  

 Eins og fyrr segir eiga nemendur að fá að minnsta kosti tvo íþróttatíma í viku 

ásamt einum sundtíma. Íþróttatímarnir eiga ekki að vera kenndir í röð heldur á að 

dreifa þeim á vikuna. Við skipulag stundatöflu er mikilvægt að reikna með tíma fyrir 

nemendur til þess að koma sér til og frá kennsluaðstöðu svo ekki dragist mikill tími 

frá virkum kennslutíma (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2013, bls. 186).  

 

5.2. Frímínútur 

Frímínútur eru skilgreindar sem frí nemenda frá einbeitingarvinnu á skólatíma. 

Frímínútur eru tækifæri fyrir nemendur til þess að hreyfa sig, þær eiga að vera auka 

hreyfing yfir skóladaginn en ekki staðgengill fyrir aðra hreyfingu á skólatíma 

(Ramstetter o.fl., 2010, bls. 524; Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 85-86). Frímínútur eiga 

að efla sköpun, félagsfærni og tilfinningaþroska nemenda og á þessi tími að vera 

nemendum frjáls en ekki tengjast námi eða vera nýttur til refsingar (Ramstetter o.fl., 

2010, bls. 524). 

 Í flestum grunnskólum eru einar til þrennar frímínútur en lengd þeirra fer eftir 

aldri nemenda og lengd skóladagsins. Í flestum tilfellum frá nemendur frjálsar hendur 
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í frímínútum utandyra en þær eru einnig kjörið tækifæri til þess að hafa skipulagða 

leikjadagskrá og er margt sem mælir með því (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 86). Með 

leikjum, sem fela í sér hreyfingu, fá nemendur andlega og líkamlega útrás og þegar 

inn er komið eiga þeir auðveldara með að einbeita sér að náminu (Rúnar Sigríksson, 

2010, bls. 86, 90). Útrásin er þó ekki eini ávinningur leikja í frímínútum heldur læra 

nemendur að fara eftir reglum, félagsfærni þeirra eflist ásamt samvinnu og margt 

fleira (Ramstetter o.fl., 2010, bls. 534). Leikjadagskrá getur verið í samráði við 

nemendur og gott er að huga að óskum þeirra til þess að auka líkur á að þeir taki 

frekar þátt, að auki er gott að skipuleggja fjölbreytt framboð leikja.  

6. Kennsluhættir í íslenskum grunnskólum 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður viðamikillar rannsóknar sem 

framkvæmd var á Íslandi á árunum 2008–2013 á starfsháttum í grunnskólum (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 113–160). Alls tóku 20 grunnskólar þátt í rannsókninni 

en þeir komu úr fjórum sveitarfélögum: Reykjavík, Akureyri, Reykjanesbæ og einn af 

landsbyggðinni sem ekki var unnt að nafngreina vegna þess að á því svæði er bara 

einn grunnskóli. Var þessi rannsókn samstarfsverkefni sem fjöldi fagaðila stóð að 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 11).  

 Viðtöl voru tekin við kennara í skólunum, að auki voru gerðar 

vettvangsathuganir og lagðar fyrir spurningakannanir en í þeim var svarhlutfall mjög 

gott eða 80–93%. Nemendur í 7.–10. bekk fengu einnig spurningalista sendan til 

þess að svara (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 123). Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna hvernig kennslu væri háttað í grunnskólum landsins. Eins og hefur 

komið fram þá var þessi rannsókn viðamikil og var henni skipt í marga kafla eftir því 

hvað var verið að rannsaka, í þessu verkefni verður fjallað um niðurstöðurnar sem 

snúa að kennsluháttum. 

 Í rannsókninni voru kennarar, meðal annars, spurðir að því hversu oft þeir 

notuðust við eftirfarandi kennsluaðferðir:  

 

 Bein kennsla 

 Útikennsla og vettvangsferðir 

 Námsleikir og spil 
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 Leikræn tjáning, söngur eða hreyfing 

 

 Niðurstöður leiddu í ljós að 61% kennara notaðist við beina kennslu daglega 

og 26% sögðust notast við beina kennslu einu sinni til fjórum sinnum í viku. Aðeins 

1% sögðust notast við útikennslu eða vettvangsferðir daglega en 23% sögðust gera 

það einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði. Þegar spurt var um námsleiki og spil 

sögðust 7% kennara notast við þá kennsluaðferð daglega, 34% sögðust gera það 1 

einu sinni til fjórum sinnum í viku og 26% sögðust nota það einu sinni til þrisvar 

sinnum í mánuði. Aðeins 10% kennara notuðust við leikræna tjáningu, söng eða 

hreyfingu daglega í sinni kennslu, 22% einu sinni til fjórum sinnum í viku og 19% 

einnu sinni til þrisvar sinnum í mánuði (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130).  

 Munur var á kennsluháttum kennara eftir því hvaða aldursstigi þeir kenndu. 

Leikræn tjáning, söngur og hreyfing var algengast á yngsta stigi, þ.e. 1.–4. bekk en 

það voru 19% kennslustunda samanber 10% hjá 8.–10. bekk. Sömu niðurstöður má 

sjá um námsleiki og spil. Útikennsla og vettvangsferðir voru ekki oft á dagskrá hjá 

nemendum í 8.–10. bekk þar sem 10% fóru út með nemendur sína einu sinni í 

mánuði eða oftar samanber 68% kennara á yngsta stigi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014, bls. 133–134). Að auki var munur á kennsluháttum eftir því hvort skólarnir voru 

bekkjar- eða teymiskennsluskólar. Í bekkjarkennsluskólunum voru bein kennsla, 

vinnu- og verkefnabækur, sýnikennsla og útskýringar og skrifleg verkefni úr ýmsum 

áttum algengustu aðferðirnar. Í teymiskennsluskólunum voru hóp- og samvinna í 

kennslustundum algengustu kennsluaðferðirnar. Leikræn tjáning, söngur og hreyfing, 

námsleikir og spil og útikennsla og vettvangsferðir eru allt aðferðir sem voru 

algengari í teymiskennsluskólum (2014, bls. 134–135). Í fimm 

teymiskennsluskólunum var útikennsla t.a.m. fastur liður í hverri viku. Þá er farið í 

leiki/ratleiki, kraftgöngur eða verkefni unnin sem tengjast ýmsum námsgreinum.  

 Í spurningakönnununum sem kennarar svöruðu voru þeir spurðir út í ýmsar 

kennsluaðferðir, notkun þeirra o.fl. Í ljós kom að langanir kennaranna og 

raunverulegar aðferðir sem notaðar eru stangast á (2014, bls. 149). Kennarar vilja 

gjarnan auka við útikennslu og vettvangsferðir en eins og komið hefur fram eru 

kennarar ekki að nýta sér það neitt gríðarlega mikið.  

 Hér á eftir verður vikið að kennsluaðferðum sem hægt er að nýta til 

samþættingar bóknáms og hreyfingar. Eins og sjá má á niðurstöðum þessarar 
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rannsóknar þá virðast kennarar hafa áhuga á því að minnka beina kennslu og auka 

samþættingu.   

7. Kennsluaðferðir til samþættingar 

Stutt hlé á bóklegu námi nemenda í kennslustundum virðist skila sér í aukinni 

einbeitingu þeirra og að auki eykst vinna þeirra í kennslustundum (Grieco o.fl., 2009, 

bls. 1924; Mahar o.fl., 2006, bls. 163; Webster o.fl., 2015, bls. 2089). Að auki virðist 

hegðun nemenda verða betri og eirðarleysi minnkar (Jarrett o.fl., 1998, bls. 124). Til 

eru kennsluaðferðir sem samþætta bóklegt nám og hreyfingu nemenda.  

Það er margt sem bendir til þess að slík samþætting hafi góð áhrif á 

vinnusemi og nám nemenda. Til að mynda var rannsókn gerð í Bandaríkjunum til 

þess að kanna hvaða áhrif hreyfing í kennslustundum hefur á námsárangur 

nemenda (Donnelly o.fl., 2009, bls. 337). Alls voru 24 skólar sem tóku þátt í 

rannsókninni, fjórtán bættu við reglulegri hreyfingu í skólanámskránna sína en tíu 

skólar voru til samanburðar við hina fjórtán og bættu ekki við neinni reglubundinni 

hreyfingu í sínar kennslustundir. Áhugavert var að sjá hvernig námsárangur þeirra 

nemenda sem fengu reglulega hreyfingu breyttist til hins betra (2009, bls. 339). Það 

er því vel við hæfi að samþætta bóklegar kennslustundir og hreyfingu eða jafnvel 

taka stutt hlé til að leyfa nemendum að hreyfa sig til þess að auka möguleika á meiri 

afkastagetu þeirra. Eins og fram hefur komið eyða nemendur í 4.–7. bekk um 1400 

mínútum í bóklegum fögum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 52) og 

oft krafist þess að þau sitji í sínum sætum að læra meiri hlutann af tímanum og því er 

mikilvægt að samþætta bókleg fög og hreyfingu til þess að draga úr kyrrsetunni.  

 Nemendur virðast vera mest virkir frá kl 12–18 á virkum dögum, sem er eftir 

hádegismat í skólanum og að kvöldmat (Nanna Ýr Arnardóttir, 2008, bls. 30). Það er 

því kjörið tækifæri fyrir kennara að virkja nemendur fyrir hádegi með því að bæta inn 

smá hreyfingu í kennslustundir sínar þá annað hvort með því að samþætta bóklegt 

nám og hreyfingu eða brjóta upp kennslustundir með hreyfingu.  

 

7.1. Take 10! 

Take 10! er kennsluaðferð sem byggir á samþættingu bóknáms við reglubundna 

hreyfingu. Hugmyndin kom fram á ráðstefnu í maí 1999 en þar voru samankomnir 

sérfræðingar úr ýmsum geirum sem snúa að heilbrigði og menntun barna (Kibbe 
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o.fl., 2011, bls. S44). Á þessari ráðstefnu var samþykkt að auka þyrfti hreyfingu í 

kennslustundum vegna skorts á aukinni hreyfingu með bóklegum fögum. Fyrsta 

útgáfa af kennsluaðferðinni var prófuð árið 1999 en síðan þá hefur aðferðin verið 

þróuð og endurbætt í Bandaríkjunum sem og öðrum löndum (Kibbe o.fl., 2011, bls. 

S44).  

 Kennsluaðferðin er hönnuð fyrir 1.– 5. bekk í grunnskóla og leggur til aðferðir 

fyrir 10 mínútna hreyfihlé í kennslustundum. Lögð er áhersla á að tengja saman 

bóknámið og hreyfinguna án þess að fórna tíma sem ætlaður er í bóknám (Take10, 

2015). Take10! kennsluaðferðin krefst hreyfingar á sama tíma og nám á sér stað í 

t.d. stærðfræði, lestri, tungumálakennslu o.fl. Sem dæmi má nefna er hægt að gera 

fjölda æfinga í samræmi við margföldunartöflu, 3-6-9-12 o.s.frv. og í 

tungumálakennslu er hægt að hafa fyrirmæli á því tungumáli sem verið er að kenna.  

 Að minnsta kosti 10 rannsóknir hafa verið gerðar á aðferðinni og benda þær til 

þess að aðferðin skili góðum árangri fyrir nemendur, bæði í bóklegu námi og 

líkamlegu ástandi (Kibbe o.fl., 2011, bls. S48). Niðurstöður rannsókna sýna að álit 

kennara og nemenda sé að hreyfihlé stuðli að meiri vellíðan, minni truflunum og betri 

einbeitingu hjá nemendum og að nemendur endurheimti einbeitingu eftir slík hlé 

(Castelli og Ward, 2012, bls. 23; Kibbe o.fl., 2011, bls. S47-S48).  

 Take 10! kennsluaðferðin segir ekki til um hversu oft á dag eða viku skuli gera 

slík hreyfingarhlé. Könnun leiddi þó í ljós að ef notast var við hreyfingarhlé í 30–50 

mínútur á viku þá skilaði það sér í ofangreindum efnum, þ.e. meiri vellíðan, minni 

truflun, betri einbeiting o.fl. (Kibbe o.fl., 2011, bls. S45).   

 Hægt er að versla TAKE 10! kennsluaðferðina á netinu, hún samanstendur af 

fjörutíu litríkum spjöldum sem sýna mismunandi viðfangsefni í hreyfingu. Mörg 

spjaldanna eru aðlöguð að tilteknum námsgreinum, þeim fylgir verkefnalisti, 

skorblöð, límmiðar, leiðbeiningabæklingur og önnur hjálpartæki fyrir kennara til 

kennslunnar (Materials – TAKE10, 2015).  

7.2. Leikur að læra 

Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að leikur sé mikilvæg námsaðferð og er 

hann jafnframt sjálfsprottin leið til náms og þroska (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24, 38). Mikilvægt er að hafa samfellu á milli 

leik- og grunnskóla. Í leikskólum er leikurinn í stóru hlutverki og því er mikilvægt að 
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reynsla barnanna frá leikskólanum verði áfram hluti af grunnskólanum, þ.e. að 

leikurinn heldur áfram (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 74). 

 Kristín Einarsdóttir, íþrótta- og grunnskólakennari, þróaði kennsluaðferð sem 

nefnist Leikur að læra, kennsluaðferðin er ætluð fyrir börn á aldrinum tveggja til tíu 

ára og á að kenna bókleg fög í gegnum leiki og hreyfingu (Leikur að læra, e.d.). Með 

leikjum og hreyfingu er nemendum kennt allt það námsefni sem aðalnámskráin 

mælir fyrir um og áhersla er lögð á að öllum settum markmiðum námskrár sé náð 

með þessari aðferð. Þetta á við um stærðfræði, lestur, íslensku, landafræði, sögu og 

tungumál. Kennsluaðferðin er ýmist kennd inni eða úti (Leikur að læra, e.d.).  

 Það er kennarinn sem sér um að stýra kennsluaðferðinni og verkefni hans er 

að innleiða nemendum kennsluefnið í gegnum leik. Hugmyndin er að hugsa um 

námsefnið út frá sjónahorni barna og þeirra þörf fyrir að hreyfa sig og leika. Með 

þessari kennsluaðferð er stuðlað að því að börnin tileinki sér heilbrigðan lífstíl og 

venjist því að standa upp og hreyfa sig reglulega. Einnig læra nemendur að það er 

ekki aðeins ein leið til náms (Leikur að læra, e.d.).  

 Áskrift af kennsluaðferðinni er hægt að kaupa inn á heimasíðunni 

www.leikuradlaera.is en áskriftin efur kennurum og starfsfólki aðgang að ýmsum 

hugmyndum um það hvernig hægt er að samþætta bóklega kennslu með leik og 

hreyfingu. Efnið nýtist kennurum, stuðningsfulltrúum, íþróttakennurum sem og öðru 

starfsfólki skóla. Áskriftinni fylgir æfingasafn, skjöl til að prenta, fræðslumyndbönd 

o.fl. Æfingasafnið hefur að geyma skemmtilega og árangursríka leiki þar sem allt er 

vel útskýrt með texta, myndum og myndböndum. Skjölin sem hægt er að prenta eru 

sett upp mjög skipulega og geta sparað kennurum mikinn tíma í undirbúning. 

Fræðslumyndböndin sýna kennurum hvernig er gott að byrja að flétta saman 

bóklega kennslu með leik og hreyfingu.  

 Að auki bjóða aðstandendur Leikur að læra  upp á námskeið fyrir kennara og 

einnig geta þeir mætt á t.d. bekkjarkvöld þar sem kynntir eru leikir og hugmyndir til 

þess að gera heimanámið skemmtilegra og árangursríkara (Leikur að læra, e.d.).  

 

7.3. Útikennsla 

Útikennsla er ein þeirra aðferða sem hægt er að nýta til þess að samþætta bóknám 

við virkni og hreyfingu. Hér á landi er útikennsla skilgreind sem kennsla sem 

reglulega er færð út fyrir kennslustofuna og í nærumhverfið (Jordets, 1998, bls. 24). 

http://www.leikuradlaera.is/
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Útikennsla gefur skemmtilegt tækifæri til þess að tengja saman kennslu, hreyfingu og 

útiveru og þar getur fjölbreytt hreyfing átt sér stað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183). Nemendum getur gengið betur að læra 

þegar lærdómsumhverfi þeirra er fjölbreytt sem og vinnubrögð, þá læra nemendur 

með öllum skynfærum sínum og líkama (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 103). Samkvæmt kenningum Aristotelesar, Rousseau, Piaget 

og Dewey læra börn mest með því að nota fleira en eitt skynfæri og með því að nota 

allan líkamann í náminu. Vygotsky leggur þar að auki áherslu á samvinnunám þar 

sem nemendur eða nemendur og kennari vinna saman í leit að þekkingu (Ann-Helen 

Odberg, 2010, bls. 61).  

 Breytingar á samfélagi okkar og lífsháttum kalla á breytingar í menntakerfinu. 

Heimurinn er stanslaust að minnka ef svo má segja, samfélög eru orðin fjölþjóðlegri 

og samsetning íbúa breytt (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 

23). Þetta hefur áhrif á það hvað börn þurfa að læra og hvernig þau læra. Í dag ætti 

utanbókalærdómur að heyra fortíðinni til þar sem við getum auðveldlega farið á netið 

og flett upp upplýsingum sem okkur vantar að vita. Við ættum frekar að leggja 

áherslu á að efla gagnrýna hugsun, sköpun, ígrundun og túlkun nemenda (2014, bls. 

39).  

 Góð útikennsla getur tengst öllum sex grunnþáttum menntunar. Í bók Ingu 

Lovísu og Auðar kemur fram að sé „...unnið með læsi í víðum skilningi orðsins, 

sjálfbærni, heilbrigði og líkamlega, andlega og félagslega velferð, lýðræðisleg 

vinnubrögð og mannréttindi, jafnræði og sköpun“ (2014, bls. 71). Mikilvægt er að 

kennari hafi skýr markmið og gott aðgengi að fjölbreyttum verkefnum því þá er 

auðveldrara að skipuleggja kennsluna og færa rök fyrir gagnsemi hennar (2014, bls. 

26). 

 Á vefsíðunni www.utikennsla.is er að finna fjölda verkefna fyrir útikennslu. Þar 

er að finna tilbúin verkefni en einnig tengla á íslenskar og erlendar síður þar sem 

kennsluhugmyndir er að finna. Kennarar og kennaranemar hafa unnið verkefnin sem 

finna má á síðunni án endurgjalds (Útikennsla, 2014).  

Reynslan hefur sýnt að ávinningur útináms er fjölþættur: 

 

 Hreyfing er meiri og nemendur beita öllum líkamanum án þess að vera 

meðvituð um það.  
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 Félagsleg færni eykst. Nemendur þurfa að eiga í samskiptum hver við annan, 

vinna og bera ábyrgð saman. 

 Nemendur læra að klæða sig í samræmi við veður og ættu síður að láta 

veðurfar stoppa sig þegar kemur að útiveru. 

 Skilningur nemenda á náttúru, umhverfi sínu og vísindum eykst. Nemendur 

þurfa að takast á við fjölbreytt verkefni í raunverulegum aðstæðum.  

 Einbeiting og ró verður meiri eftir góða útiveru sem skilar sér í minni 

agavandamálum.  

    (Ann-Helen Odberg, 2010, bls. 61) 

 

 Góð útikennsla krefst sífelldrar þróunar og að margir leggi sitt af mörkum til 

þess að allt saman gangi upp. Mikilvægt er að setja nemendum skýr mörk um það 

hvar megi vera en í útikennslu eru svæðin oft ekki eins vel afmörkuð og inni í 

kennslustofunni. Hægt er að nota ýmis kennileiti til þess að gera nemendum grein 

fyrir því svæði sem má ekki fara út fyrir (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 108). Útikennslan krefst sveigjanleika og mikilvægt er að 

kennari byrji smátt og smátt og dragi lærdóm af hverri kennslustund til þess að nýta 

sér til lærdóms og þróunar (2014, bls. 156).   

8. Fræðimenn og kenningar 

8.1. Jean Piaget 

Jean Piaget var svissneskur sálfræðingur sem er þekktastur fyrir rannsóknir sínar á 

vitsmunaþroska einstaklinga og þá hvernig hann þroskast frá fæðingu til fullorðinsára 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98). Hann taldi að allir 

fæddust með ákveðna greind sem þroski þess og nám byggðist svo á. Samkvæmt 

kenningum hans öðlast börn aukinn vitsmunaþroska í fjórum áföngum, hann skipti 

því vitsmunaþroska þeirra í fjögur mismunandi skeið/stig. Stigin eru:  
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 Skynhreyfistig (0–2 ára): Á þessu stigi lærir barnið á umhverfi sitt með 

hreyfifærni sinni og skynjun, þ.e. sjón, heyrn, bragð, sterting og lykt (Shaffer 

og Kipp, 2007, bls. 247). 

 

 Foraðgerðarstig (2–7 ára): Á þessu stigi er barnið farið að hugsa 

raunverulega, getur notað tákn yfir mismunandi hluti og notar tungumálið til 

þess að tjá sig. Á þessu stigi geta börnin ekki sett sig í spor annarra og sjá 

hlutina eingöngu út frá sínu sjónarhorni. Börn meðhöndla marga hluti eins og 

lifandi verur, t.a.m. dúkkur og bangsa (2007, bls. 255–266) 

 

 Stig hlutbundinna aðgerða (7–11 ára): Á þessu stigi tekur rökhugsun miklum 

framförum. Börn þroskast mikið af samskiptum við aðra og sjálflægni þeirra 

fer minnkandi (2007, bls. 266–267). 

 

 Stig formlegra aðgerða (11–15 ára): Á þessu stigi verður hugsun barnanna 

skipulagðari og óhlutbundnari. Barnið hefur náð þeim þroska til þess að verða 

fært um rökhugsun, það getur ímyndað sér aðstæður og sett fram tilgátur 

(2007, bls. 268).  

 

Samkvæmt kenningum Piaget er mikilvægt að kennarar átti sig á því hvar nemendur 

sínir eru staddir í vitsmunaþroskaferlinu til þess að geta skapað þeim aðstæður við 

hæfi og áttað sig á þeim kröfum sem hægt er að setja á börnin í leik og starfi (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 99–100).  

 

8.2. John Dewey 

John Dewey (1859–1952) var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og 

menntunarfræðingur og er af mörgum talinn vera einn helsti menntahugsuður 20. 

aldar. Hann setti fram kenningar sem hafa haft mikil áhrif á kennslufræði allt til 

dagsins í dag. Margar af kenningum hans má tengja við samþættingu hreyfingar og 

virkni í bóknámi (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls.91; Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2010, bls. 43). Dewey rannsakaði það hvernig best væri að kenna 

ákveðnar námsgreinar en hann hélt því fram að börn lærðu mest með því að eiga í 

samskiptum við annað fólk, hvort sem það væri í einstaklings- eða hópavinnu (2014, 
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bls. 92).  

 Dewey lagði áherslu á að reynsla væri grundvallaratriði í menntun, börn öðlast 

ekki raunverulegan skilning á því sem verið er að kenna nema með því að fá að gera 

sjálf með beinni þátttöku eða „learning by doing“ eins og orðsamband hans er á 

ensku (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 35). Hann lagði því meiri áherslu á verklegar 

námsgreinar fremur en t.d. lestur, skrift og stærðfræði. Hann taldi mikilvægt að 

kennsla færi fram utandyra og sagði það skipta miklu máli að skipuleggja kennsluna 

með áhuga og þekkingu nemenda til hliðsjónar (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 92). Hann taldi að utanbókarlærdómur gerði viðfangsefni 

fjarlægt nemandanum og sagði að það væri nauðsynlegt að nemendur fengju sjálfir 

að taka virkan þátt í lærdómnum en ekki bara með því að fá upplýsingar frá kennara 

eða heyra staðreyndir og niðurstöður rannsókna. Nemendur ættu að fá að taka þátt í 

ferlinu og rannsókninni og komast þannig að niðurstöðu til þess að læra. Til að 

mynda taldi hann að best væri að nemendur myndu læra um plöntur með því að fara 

út í sitt nærumhverfi, skoða, snerta, taka sýni og rannsaka frekar en að hlusta á 

fyrirlestra eða lesa um plöntur (2014, bls. 92–93).  

 Eins og fram hefur komið er reynsla, að mati Deweys, grundvallarhugtak í allri 

umfjöllun um markmið menntunar. Það er mikilvægt að greina í sundur hvernig og 

hvaða reynsla getur verið menntandi. Þó svo að reynsla stuðli að menntun þá stuðlar 

öll reynsla ekki að jafn góðri menntun. Við þurfum því að gera okkur grein fyrir 

hugtökunum jákvæð reynsla og neikvæð reynsla. Jákvætt og neikvætt á ekki við um 

notalega og ónotalega reynslu. Þetta snýst ekki um tilfinningalega upplifun heldur 

hvaða reynsla ýtir undir frekari reynslu eða hefur langtímaáhrif. Það er því hlutverk 

kennara að veita nemendum tækifæri til þess að öðlast jákvæða og þar af leiðandi 

menntandi reynslu því það gefur möguleika á frekari reynslu síðar (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010, bls. 21).  

 Dewey gagnrýndi skóla fyrir það að stuðla að neikvæðri reynslu, þ.e. neikvætt 

menntunargildi með því að hafa kennarann og námsbókina í forgrunni. Hann vildi að 

kennarar yrðu aðstoðarmenn nemenda og hjálpuðu þeim við vinnslu verkefnis. Í stað 

þess að mata upplýsingar ofaní nemendur ættu kennarar að spyrja opinna spurninga 

sem skapa umræður og fá nemendur til þess að finna lausnina sjálfir með eigin 

rannsóknum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 94).  

 Það er gríðarlega mikilvægt að kennarar, stjórnendur og allir sem koma að 

menntun barna spyrji sig að því hvaða reynsla sé í raun menntandi og hvernig skuli 
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hátta kennslunni svo hún verði menntandi fyrir nemendur (Ólafur Páll Jónsson, 2010, 

bls. 22) .  

 

8.3. Lev Vygotsky 

Sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) setti fram kenninguna um félagslega 

hugsmíðahyggju (Meyvant Þórólfsson, 2003). Kenningin byggist á því að hugsun 

barna þroskist fyrst og fremst í gegnum samræður og samskipti við aðra. Það á ekki 

eingöngu við um samræður á milli barns (nemanda) og fullorðins (kennara) heldur 

engu að síður eigi þetta við um samræður tveggja jafningja, þar sem annar er 

einhverju fróðari um tiltekin málefni. Tungumálið er okkar helsta verkfæri til náms og 

því mjög mikilvægt að nýta það (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, 

bls. 94). Samkvæmt Vygotsky lærum við í tveimur skrefum; fyrra skrefið er í gegnum 

þátttöku í samfélaginu með því að skiptast á upplýsingum við aðra en annað skrefið 

er „innra tal“ barnsins eða sjálfstal (2014, bls. 96).  

 Vygotski talaði um svæði hins mögulega þroska og á hann þar við um þá 

færni sem barn hefur tileinkað sér, hvað það getur gert eitt og óstutt og hvað það 

getur gert með hjálp annars. Það er mikilvægt að kennsla sé innan þroskasvæði 

nemenda, nemendur þurfa að fá hæfilega ögrandi verkefni, sé verkefnið of létt gæti 

nemandanum farið að leiðast en sé það of erfitt gæti nemandinn gefist upp. Kennari 

þarf því að velta fyrir sér og meta þroska nemenda sinna til þess að veita þeim 

hæfilega krefjandi verkefni sem stuðla að stækkun þroskasvæðissins. Kennari þarf 

einnig að hafa í huga að þroskasvæði hvers einstaklings getur verið mismunandi eftir 

sviðum, það gæti verið stærra í íþróttum en hinsvegar lítið á þeim sviðum þar sem 

minni rækt hefur verið lögð við (2014, bls. 97).  

 Kenningar Vygotsky tengjast t.a.m. viðfangsefni í útikennslu. Hann nefndi að 

þekking væri sprottin af virkri aðlögun manna að umhverfi sínu og samræðum. Í 

útikennslu ættu nemendur að fá tækifæri til þess að ræða og lýsa því sem þau sjá og 

eru að upplifa í sínu nærumhverfi. Þannig læra þau um sitt umhverfi, bæði með því 

að hlusta á það sem aðrir hafa að segja og tjá sig sjálf, hugsun þeirra örvast með 

notkun tungumálsins (2014, bls. 97–98).  

 Allir þeir fræðimenn sem hér hefur verið vitnað í eru sammála um að nám 

barna og ungmenna eigi að fela í sér tengingu við þeirra nærumhverfi og samfélag. 

Börn þurfa að fá að gera tilraunir sjálf, reka sig á og læra af mistökunum. Þá lagði 

Piaget sérstaka áherslu á leikinn og taldi að börnin lærðu hve mest í gegnum hann. 
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Það er því vel við hæfi að samþætta bóklegt nám og leiki/hreyfingu til þess að ýta 

undir bæði áhuga nemenda og þroska þeirra.  

9. Hugmyndir að hreyfileikjum 

Hér að ofan er fjallað um kennsluaðferðir sem hægt er að nýta sér til að samþætta 

bókleg fög og hreyfingu. Ekki er þó nauðsynlegt að vera með ákveðnar 

kennsluaðferðir til samþættingar vegna þess að til er fjöldinn allur af leikjum og öðru 

sem hægt er að nýta í kennslu sem örlítið uppá brot. Hér að neðan er að finna 

hugmyndir að leikjum en listinn er þó langt því frá að vera tæmandi.  

9.1. Hreyfimiðar 

Kennari getur útbúið sjálfur svokallaða hreyfimiða sem hann hefur á kennaraborðinu 

sem hann getur notað hvenær sem er. Nemendur draga þá miða þegar kennari 

býður þeim það og á honum stendur hvað þau eigi að gera. Það gæti verið eitthvað 

sem tekur mjög stuttan tíma eins og 10 hnébeygjur en einnig gæti það verið að 

hlaupa hring í kringum skólann, um að gera að leyfa hugmyndafluginu að ráða för og 

gera fjölbreytta hreyfimiða.  

 Á hreyfimiðana er að auki hægt að setja inn hreyfingu sem krefst þess að 

börnin fari aðeins út til þess að fá sér frískt loft á sama tíma og þau hreyfa sig. Það 

er ótal margt í umhverfi okkar sem hægt er að nýta í hreyfingu og leiki. Það þarf ekki 

endilega að vera eitthvað sem við mannfólkið höfum sett upp heldur getur það 

einfaldlega verið eitthvað sem okkar magnaða náttúru hefur skapað. Til að mynda er 

hægt að láta nemendur fara út, finna poll og hoppa ákveðið oft yfir hann (Sabína 

Steinunn Halldórsdóttir, 2013, bls. 45). Einnig er hægt að fá nemendur til þess að 

fara út og hopppa yfir hellur eða fá þau til þess að athuga hversu margar hellur þau 

geta hoppað yfir í einu stökki (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2013, bls. 16). 

9.2. Spila leikur  

Kennari getur haft spilastokk á borðinu hjá sér og boðið nemendum að draga eitt spil 

hjá sér. Á töfluna er hann búinn að teikna upp táknin, spaði, hjarta, tígull og lauf og 

útlista hvaða æfing fylgir hverju tákni. Nemandi dregur svo spil og gerir þá æfingu 

eins oft og tala spilsins gefur til kynna. Einnig er hægt að bæta smá stærðfræði við 

og nemendur gætu þá þurft að leggja saman eða margfalda við töluna sem þau 

draga til þess að finna út hversu margar endurtekningar á að gera. Til dæmis gæti 
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staðið á töflunni að hjarta merki hnébeygjur, nemandi sem dregur hjarta áttu ætti því 

að gera átta hnébeygjur. Ef margföldun er bætt við er gott að hafa ákveðna tölu sem 

allir nemendur margfalda með t.d. þrír. Nemdandi þarf þá að finna út hvað átta 

sinnum þrír er og gera 24 hnébeygjur.  

 

9.3. QR hreyfing 

Höfundur þessar ritgerðar hefur verið að vinna að gerð QR kóða þar sem finna má 

ýmsa hreyfingu og svipar að mörgu leiti til hreyfimiðanna. Hver kóði hefur að geyma 

eina æfingu. QR kóðarnir eru þá hengdir upp á vegg í skólastofunni eða geymdir hjá 

kennara og nemendur þurfa þá að notast við spjaldtölvu eða farsíma til þess að 

skanna kóðann inn í símann. Þá opnast myndband þar sem farið er yfir þá hreyfingu 

sem á að framkvæma. Dæmi um QR kóða má sjá á mynd 1 Auðvelt væri að flétta 

saman upplýsingamennt og gerð QR kóðanna. Nemendur gætu þá sjálfir tekið upp 

myndband, mynd eða hvað sem þeir vilja hafa á bakvið kóðann til þess að útskýra 

hreyfinguna.   

Frekari upplýsingar um þetta verkefni má finna á vefsíðunni: 

www.sites.google.com/view/qr-hreyfing  

 

 

Mynd  1 - Dæmi um QR kóða (Erna Hákonardóttir og Sara Dögg Margeirsdóttir, 2020) 

 

9.4. Bingó 

Í lokaverkefni Hafdísar Sigurðardóttur (2017, bls. 74) má finna ýmsar hugmyndir að 

leikjum og æfingum sem hægt er að nýta í kennslu til þess að koma örlítilli hreyfingu 

inn. Eitt af því er bingó. Nemendur eru þá með bingóspjöld og í stað þess að á 

spjaldinu séu tölur þá eru ýmsar hreyfingar (sjá mynd 2). Kennari dregur svo miða 

með hreyfingu og þeir nemendur sem eru með þá hreyfingu á sínu spjaldi eiga að 

framkvæma hana. Bingóinu lýkur svo þegar nemendur hafa framkvæmt allar 

http://www.sites.google.com/view/qr-hreyfing
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æfingarnar á sínu spjaldi og þar af leiðandi komnir með bingó.  

Þetta gæti tekið um það bil 15-20 mínútur.  

 

 

Mynd  2 - Hreyfi-bingó spjald (Hafdís Sigurðardóttir, 2017, bls. 74) 

 

9.5. Tabata 

Í lokaritgerð Hafdísar Sigurðardóttur (2019, bls.76) er að finna hugmynd að því 

hvernig hægt sé að notast við tabata sem uppbrot í kennslustund. Kennari leggur 

fyrir t.a.m. fjórar æfingar sem gætu t.d. verið hnébeygjur, planki, framstig og 

axlapressur. Í tabata er unnið í 20 sekúndur og hvílt í 10 sekúndur. Unnið er í átta 

lotum; átta sinnum í hnébeygjunum (20/10 sek) áður en farið er í næstu æfingu sem 

er í þessu tilviki planki. Gott er að taka um eina til tvær mínútur í hvíld áður en farið 

er í næstu æfingu.  

 Kennari getur að sjálfsögðu aðlagað æfingarnar að sinni kennslu, ef hann 

hefur takmarkaðan tíma er hægt að fækka lotunum eða æfingunum til þess að þetta 

taki skemmri tíma.  

 

9.6. Búmm 

Búmm er stærðfærðileikur sem gaman er að notast við þegar verið er að kenna 

margföldunartöfluna. Nemendur sitja í hring, standa upp á stól eða hvernig sem 
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kennari vill hafa það og kasta eða láta bolta ganga á milli sín.  

 Tökum sem dæmi þrisvar sinnum töfluna. Einn byrjar að telja og segir einn, 

lætur næsta fá boltann sem segir tveir o.s.frv. Alltaf þegar það kemur tala sem þrír 

gengur upp í, eða inniheldur þrjá, segir maður búmm og næsti segir svo töluna sem 

kemur á eftir, í þessu tilviki fjórir. Til þess að bæta inn hreyfingu er hægt að láta 

nemendur gera ákveðnar æfingar ef þeir klikka á því að segja boom.  

Dæmi: 1, 2, búmm, 4, 5, búmm, 7, 8, búmm o.s.frv. 

(Búmm eða Pling, e.d.).  

 

10. Umræður 

Bæði hef ég fundið rannsóknir sem sýna fram á bætann námsárangur nemenda sem 

stunda reglulega hreyfingu (Ericsson og Karlsson, 2012, bls. 2–3) en einnig hef ég 

fundið rannsóknir sem sýna veik eða neikvæð tengsl þar á milli (Umbach o.fl., 2006, 

bls. 723–725; Tremblay o.fl., 2000, bls. 318). Viðamikil rannsókn sem framkvæmd 

var hér á landi árið 1992 sýndi fram á að því oftar sem nemendur stunda íþróttir því 

ólíklegra var að þeim gengi illa í námi (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, bls. 105-107). 

Í 8. bekk mátti t.d. sjá að fjórðungur þeirra nemenda sem stunduðu engar íþróttir 

gekk illa í náminu en hlutfallið lækkaði töluvert ef nemendur stunduðu íþróttir fimm 

sinnum eða oftar í viku. Að auki kom í ljós að rúmlega fjórðungur nemenda í 8. og 9. 

bekk, sem stunduðu íþróttir fimm sinnum í viku eða oftar, voru meðal þeirra hæstu 

þegar kom að einkunnum en þegar litið var til þeirra sem stunduðu aldrei íþróttir þá 

lækkaði hlutfallið (1994, bls. 118). Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar, 

virðist það vera sem svo að þeir nemendur sem stunda íþróttir fimm sinnum eða 

oftar í viku standi sig betur í námi.   

 Margt bendir til þess að stór hluti barna og unglinga í dag þurfi á aukinni 

hreyfingu að halda (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011; Sigurbjörn Árni Arngrímsson 

o.fl., 2012) borið saman við hreyfiráðleggingar (Lýðheilsustöð, 2008). Ein 

auðveldasta leiðin til þess að bæta við hreyfingu í sitt líf er að flétta hana saman við 

sitt daglega líf (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9). Daglegt líf nemenda er í skólanum og 

því er kjörið tækifæri að nýta kennslustundir til þess að bæta við örlítilli hreyfingu. 

Kennsluaðferðir sem vísað er í í þessu verkefni ná frekar til yngri nemend (Take10, 

2015; Leikur að læra, e.d.) en kyrrsta virðist samt sem áður aukast með hækkandi 

aldri og því er ekki síður mikilvægt að bæta við hreyfingu í kennslustundir eldri 
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nemenda (Hansen o.fl., 2019, bls. 105–108).  

 Það var áhugavert að lesa þær rannsóknir sem virðast leiða í ljós jákvæð 

tengsl á milli þess að brjóta örlítið upp kennslustundina með smá hreyfingu til þess 

að auka einbeitingu nemenda og afkastagetu þeirra (Grieco o.fl., 2009, bls. 1924; 

Mahar o.fl., 2006, bls. 163; Webster o.fl., 2015, bls. 2089). Eðlilegt er að líta á það 

sem svo að hreyfingin sé tímafrek og taki tíma frá bóklegu námi nemenda. Miðað við 

þær rannsóknir sem vitnað hefur verið í í þessu verkefni virðist það ekki draga úr 

þeim tíma sem fer í verkefnavinnu nemenda. Ef kennslustund er ekki brotin upp með 

örlítilli hreyfingu virðist tíminn frekar fara í eirðarleysi og óróa heldur en hreyfingu og 

fjör.  

 Ýmis rök eru á bakvið það hvers vegna ætti að samþætta bóklegt nám og 

hreyfingu en þau rök varða yfirleitt almenna þekkingu á strafsemi líkamans, t.d. hvað 

það er sem þarf til þess að auka einbeitingu, vellíðan, hugarró o.fl. Take10! 

kennsluaðferðin byggir t.a.m. á þeim rökum ásamt því að bæta líkamlegt ástand 

nemenda og temja nemendum jákvætt viðhorf gagnvart hreyfingu (Castelli og Ward, 

2012, bls. 23; Kibbe o.fl., 2011, bls. S47-S48). Að minnsta kosti tíu rannsóknir hafa 

verið gerðar á TAKE10! kennsluaðferðinni en þær ná aðeins upp að 12–13 ára aldri 

(Kibbe o.fl., 2011, bls. S45). Áhugavert væri að skoða hverju kennsluaðferðin skilar 

til eldri ungmenna en þrátt fyrir að þau hafi meiri aga og tök á því að sitja lengur þá 

þurfa þau samt sem áður að hreyfa sig reglulega sbr. hreyfiráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar (Lýðheilsustöð, 2008).  

 Hlutverk kennara í kennslu er að miðla þekkingu áfram til nemenda sinna, 

vekja áhuga þeirra á náminu og viðhalda honum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). Kennari er ákveðinn leiðtogi í námi 

barnanna, hann á að sjá til þess að nemendur fái fjölbreytilegar námsaðstæður og 

að allir fái að njóta sín. Kennsla sem er vönduð og aðlöguð að þörfum einstakra 

nemenda eykur líkur á námsárangri (2013, bls. 44). Að auki á kennari að sjá til þess 

að nemendur fái að kynnast ýmsum kennsluaðferðum, þ.e. að kennslan sé fjölbreytt. 

Nemendur geta verið jafn ólíkir og þeir eru margir og eru þeir með ólíkar þarfir. Því er 

mikilvægt að vinna með aðferðir sem ná til sem flestra svo sem flestir fái að láta ljós 

sitt skína. Einnig er fjölbreytt kennsla mikilvæg vegna þess að nemendur þurfa á 

svolítilli tilbreytingu að halda þegar þeir læra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 10). Ef 

kennari er alltaf með sömu kennsluaðferðirnar er hætta á því að þeim fari að leiðast 

námið og þá er kennari ekki að sinna sínu hlutverki sem er að vekja og viðhalda 
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áhuga nemenda. Kennarar virðast vera opnir fyrir fjölbreyttari kennsluháttum heldur 

gengur og gerist en mögulega þurfa þeir smá hvatningu til þess að stíga örlítið út fyrir 

þægingarammann (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014, bls. 149). Fyrir þá kennara sem 

vilja auka útikennslu og vettvangsferðir er góð hugmynd að afla sér upplýsinga í 

bókinni Útikennsla og sömuleiðis á heimasíðunni sem tengist bókinni. (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014; Útikennsla, 2014). 
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11. Lokaorð 

Börn á skólaaldri eyða stórum hluta dagsins í skólanum líkt og hefur verið í gegnum 

tíðina. Samfélagið okkar hefur þó tekið miklum breytingum síðustu ár en helsta 

breytingin er aukin tæknivæðing. Með henni hafa komið tölvur og tölvuleikir, sjónvörp 

o.fl. sem eykur kyrrsetu. Eins og hefur verið minnst á þá þurfa börn að hreyfa sig í að 

minnsta kosti klukkustund á hverjum degi. Börnum og ungmennum þykir ekki auðvelt 

að sitja kyrr í langan tíma og læra enda er það okkur ekki eðlislægt að gera það. 

Líkaminn er hannaður til hreyfingar en ekki kyrrsetu.  

 Markmið þessa verkefnis var að vekja kennara til umhugsunar og hvetja þá til 

þess að bæta inn hreyfingu í sínar kennslustundir og sýna þeim hversu auðvelt það 

getur verið. Samþætting bóknáms og hreyfingar virðist skila sér betri líðan nemenda 

og minni óróleika. Aukin hreyfing í kennslustundum er að mörgu leyti í höndum 

umsjónarkennara og mesta áskorunin felst í því að virkja þá til þess að koma 

hreyfistundum inn í kennsluna. Ef kennara líður eins og hann sé að drukkna í 

verkefnum gæti það verið lausn að setja inn meiri hreyfingu í bóklegu tímana, til að 

losa um spenning hjá hópnum og í kjölfarið skapa betri vinnufrið. Það er mín skoðun 

að allir kennarar ættu að geta gefið sér nokkrar mínútur í hreyfingu nokkrum sinnum 

yfir daginn.  

 Það er von mín og trú að í framtíðinni verði þetta orðið að eðlilegri kennslu, 

þ.e. að hreyfing verður orðinn stór hluti að bóklegu námi til þess að tryggja að 

nemendur fái þá hreyfingu sem þeir þurfa á að halda og að öllum líði vel.  
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