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Formáli 
 

Þetta verkefni er til fullnaðar M.Ed.-gráðu í íþrótta- og heilsufræðum við Háskóla Íslands. 

Vægi verkefnisins er 30 einingar og byggist á hugmyndavinnu höfundar úr starfi sínu sem 

leiðbeinandi í íþróttakennslu og margra ára starfi sem þjálfari ungra aldurshópa. Jákvæð 

upplifun af íþróttastarfi fékk hann til að rýna betur í fræðin á bak við mikilvægi hreyfingar og 

hvers vegna mikilvægt er að hefja fjölbreytta hreyfingu snemma. 

Leiðsögukennari var Þórdís Lilja Gísladóttir, lektor við Háskóla Íslands. Ég færi henni bestu 
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Grönvold og prófdómari Sabína Steinunn Halldórsdóttir. Að lokum fá allir þeir sem 

aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt þakkir; fjölskylda mín fær bestu þakkir fyrir 

umburðarlyndi í minn garð meðan á skrifum stóð. Sérstaklega þakka ég Magneu systur minni 

fyrir þann endalausa stuðning sem hún veitir mér í einu og öllu. Sérstakar þakkir fá þeir 

nemendur sem tóku þátt í tökum á leikjahandbókinni og foreldar þeirra. Harpa Hlín 

Haraldsdóttir og Hrund Ásgeirsdóttir fá þúsund þakkir fyrir góða leiðsögn og þá fær 

Öxarfjarðarskóli þakkir fyrir afnot af íþróttamannvirkjum þeirra ásamt búnaði fyrir upptökur. 
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Ágrip 
 

Allt nám þarf að vera skipulagt með það í huga að sem flestir nemendur nái settum 

hæfniviðmiðum og er markmið höfundar með þessari leikjahandbók að búa til verkfæri fyrir 

íþróttakennara til að auðvelda börnum á yngsta stigi grunnskóla að ná hæfniviðmiðum í 

íþróttum. Um er að ræða námsefni sem samanstendur af leikjahandbók og greinargerð. 

Í greinargerðinni er fjallað um hvernig fjölbreytt hreyfinám getur stuðlað að aukinni 

hreyfifærni barna og hvernig aukin hreyfing getur haft jákvæð áhrif á alhliða þroska. 

Markmiðið með leikjahandbókinni er að safna saman ýmsum útfærslum hagnýtra leikja og 

tengja þá við hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla fyrir nemendur á yngsta stigi eða 1.–4. 

bekk. Með hverjum leik fylgir skýringarmynd og hlekkur í formi „QR-kóða“ sem hægt er að 

skanna til að sjá framkvæmd leiksins á stafrænu formi. Innblásturinn að gerð þessarar 

handbókar fékk höfundur úr starfi sínu og hugmyndavinnu sem leiðbeinandi í íþróttakennslu 

og margra ára starfi sem þjálfari ungra aldurshópa. Jákvæð upplifun af íþróttastarfi fékk hann 

til að rýna betur í fræðin á bak við mikilvægi hreyfingar og hvers vegna mikilvægt er að hefja 

fjölbreytta hreyfingu snemma. 
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Abstract 
 

Education should be organized with the purpose that as many students as possible can 

achieve set learning outcomes. The author’s goal is to create a tool for P.E. teachers to help 

children at the youngest level of compulsory school to achieve set learning outcomes in 

physical education. This thesis consists of a handbook and a report. The purpose of the thesis 

is to explain how diverse motor learning can contribute to increased children’s motor skills 

and how increased physical activity can have a positive impact on physical development. The 

aim of the handbook is to compile various versions of practical games and link them to the 

learning outcomes in the national curriculum for compulsory school pupils at the youngest 

level, or grades 1-4. Every game includes a diagram and a link in the form of a “QR 

code“ that can be scanned to see the game in digital form. The book is based on the author’s 

experience working as a physical education instructor and as a youth coach for many years. A 

positive experience of physical education at a young age inspired him to take a closer look at 

the science behind the importance of physical activity and why it is important to start a varied 

physical activity at an early age. 
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1. Inngangur 
 

Lengi býr að fyrstu gerð er gamall málsháttur sem lýsir viðfangsefni þessa verkefnis mjög vel 

þar sem fjallað er sérstaklega um hversu miklu máli skiptir að hefja markvissa líkamlega 

virkni snemma í lífi ungra barna og hvers vegna. Leikir og markvissar æfingar sem eiga að 

stuðla að eflingu skynfæra líkamans og styrkja gróf- og fínhreyfingar ættu að einkenna 

íþróttakennslu á fyrstu skólaárum. Þær æfingar sem miða að þessum þáttum eru til að mynda 

sérhæfðar styrktaræfingar, þol, liðleika- og jafnvægisæfingar. Rík áhersla skal einnig vera 

lögð á almenna líkamshreysti og þrek (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007). Jákvæð 

reynsla barna af hreyfingu er mikilvægur þáttur í að vekja áhuga þeirra og eykur líkur á að 

hreyfing verði hluti af daglegu lífi þeirra á fullorðinsárum (Berg og Kippe, 2006). 

Reglubundin hreyfing er mikilvægur þáttur í andlegum sem og líkamlegum þroska barna þar 

sem þau fá tækifæri til að efla og þjálfa hreyfifærni, líkamshreysti og félagslega færni 

(Barnett o.fl., 2009). Með þjálfun gefast fleiri tækifæri fyrir börn til að æfa sig í að 

framkvæma fjölbreyttar hreyfingar og með meiri æfingu fylgja þróaðri hreyfingar sem skila 

sér í betri hreyfifærni (Haga, 2008). Líkamleg virkni grunnskólabarna á aldrinum 6–9 ára 

leggur grunn að hreyfifærni þeirra til framtíðar. Með minni áhuga á hreyfingu eru auknar 

líkur á minni framförum í hreyfifærni (Venetsanou og Kambas, 2016). Slök hreyfifærni getur 

sömuleiðis valdið minni áhuga á hreyfingu og íþróttum af ýmsu tagi og þar af leiðandi dregið 

úr líkamshreysti og félagsfærni einstaklingsins. Íþróttakennarar gegna veigamiklu hlutverki í 

að stuðla að jákvæðri upplifun nemenda af hreyfingu (Hermundur Sigmundsson, 2001). 

Leikurinn er ein leið til að styrkja áhuga nemandans og því gæti leikjahandbókin sem er hluti 

af þessu lokaverkefni nýst íþróttakennurum til að efla jákvæða upplifun. 
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2. Kynning á verkinu   
 

Leikjahandbókin „Lengi býr að fyrstu gerð“ er hugsuð sem verkfæri fyrir íþróttakennara til 

þess að auðvelda börnum að ná hæfniviðmiðum í skólaíþróttum sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla. Höfundur safnaði saman fjölbreyttum hreyfileikjum og breytti 

áherslum þeirra til að stuðla að hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Leikjahandbókin sýnir ýmsar 

útfærslur af leikjum sem tengdir eru við hæfniviðmið fyrir nemendur á yngsta stigi og eiga að 

styðja við grunnþætti menntunar. Yngsta stig er 1.–4. bekkur samkvæmt uppsetningu 

hæfniviðmiða. Í greinargerðinni er fjallað um hvernig fjölbreytt hreyfinám getur stuðlað að 

aukinni hreyfifærni barna og hvernig aukin hreyfing getur haft jákvæð áhrif á alhliða þroska 

nemenda. 

 

2.1 Efnisöflun og framkvæmd 

 

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða handbók með leikjabanka ásamt myndefni 

til útskýringa og leiðbeininga þar sem við á. Hinn hlutinn er fræðileg greinargerð þar sem 

gerð er grein fyrir viðfangsefninu sem er mikilvægi hreyfingar, spurningum svarað hvers 

vegna er þörf fyrir slíkan leikjabanka og hvernig hann tengist aðalnámskrá. Við gagnaöflun 

fyrir leikjahandbókina safnaði höfundur saman 35 fjölbreyttum hreyfileikjum sem hann telur 

stuðla að hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Að söfnun lokinni fór höfundur yfir leikina og 

breytti áherslum þeirra með því markmiði að færa skilgreinda grunnfærni inn í leikina til að 

uppfylla ákveðin hæfniviðmið og leitast við að þjálfa upp líkamlega færni með leiknum. 

Höfundur kallar þetta dulda færni í formi leiks sem stuðlar að einu stærsta undirliggjandi 

markmiði hans með verkefninu: að finna fleiri leiðir sem miða með beinum og óbeinum hætti 

að því að efla grunnfærni barna í hreyfingu í formi vel valdra leikja. Sú grunnfærni sem lögð 

er áhersla á að nemendur nái tökum á í 1.–4. bekk í skólaíþróttum er hopp, hlaup, köst og 

grip, spyrnur, gripstyrkur, búkstyrkur og jafnvægi í kyrrstöðu og á hreyfingu, veltur og 

kollhnísar, stöðugleiki, samhæfing augna og handa/fóta og þol í hlaupi. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Til að kanna betur notagildi bókarinnar framkvæmdi höfundur tilviksrannsókn (e. case study) 

með því að senda drög að leikjahandbókinni „Lengi býr að fyrstu gerð“ til fjögurra 

íþróttakennara, þriggja á höfuðborgarsvæðinu og eins sem starfar á landsbyggðinni. Þeir 

prófuðu leikina í handbókinni með nemendum sínum og könnuðu tengsl þeirra við 
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hæfniviðmið aðalnámskrár. Einnig lagði höfundur fyrir kennarana eina spurningu sem var: 

„Hvaða fimm leiki bókarinnar sérðu fyrir þér að nýtist þér best í kennslu?“ 

Höfundur notaði meðal annars uppbyggjandi gagnrýni þeirra til að þróa leikjahandbókina og 

sigta út útfærslur leikja sem gengu verr en aðrar. 

 

2.2 Skipulag 

 

Uppsetning handbókarinnar líkir eftir tímaseðli í íþróttum. Þannig er auðvelt fyrir 

íþróttakennara að færa leikina yfir í tímaseðil í íþróttakennslu til að notkun bókarinnar verði 

hagnýt og auðvelt fyrir kennarann að vinna eftir settum markmiðum og hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár í skólaíþróttum. Áhersluþættirnir í leikjunum eru tillögur frá höfundi 

handbókarinnar en gott er að hafa í huga að þær útfærslur sem kynntar eru í bókinni eru ekki 

tæmandi. Leikjunum má breyta og aðlaga að þörfum hverju sinni. Við hvern leik er að finna 

„QR-kóða“ sem er hlekkur og færir þeim sem leitar stutt sýnishorn og myndræna útskýringu 

á framkvæmd leiksins á stafrænu formi. 

Leikirnir eru flokkaðir eftir efnisþáttum og er hægt að sjá lýsingu leiks, hæfniviðmið sem 

leikurinn stuðlar að, áhersluþætti leiks og grunnfærni, áhöld sem nota skal við framkvæmd 

leiksins og að lokum skipulag. Markmið áhersluþátta hvers leiks er að reyna uppfylla ákveðin 

hæfniviðmið og leitast við að þjálfa upp ákveðna líkamlega færni á borð við þol, styrk, lipurð, 

samhæfingu og jafnvægi, en þessi færni fellur undir hæfniviðmiðaflokkinn: líkamsvitund, 

leikni og afkastagetu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Leikirnir í bókinni eru flokkaðir í fimm kafla: 

1. kastleiki, þar sem áhersla er lögð á að efla grunnfærni eins og köst og grip, 

2. eltingaleiki, sem reyna á hlaup, jafnvægi á hreyfingu, samhæfingu og þol, 

3. samvinnuleiki, þar sem stöðugleiki og samhæfing eru í aðalhlutverki, 

4. viðbragðsleiki, sem margir reyna á hlaup/viðbragðsspretti, spyrnur og samhæfingu, 

5. aðra hópleiki sem reyna meðal annars á hopp, búkstyrk og jafnvægi í kyrrstöðu. 

Við útfærslu leikjanna lagði höfundur áherslu á að nemendur væru virkir stærstan hluta 

kennslustundar en íþróttakennarar þurfa að meta getustig hvers hóps og velja útfærslu sem 

hentar hverju sinni. 
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2.3 QR-kóðinn – 
 

Höfundur tók alla leikina upp á stafrænu formi í íþróttahúsi á Kópaskeri og Öxarfirði með 

aðstoð 10 nemenda á yngsta stigi í Öxarfjarðarskóla. Með hverjum leik í handbókinni fylgir 

skýringarmynd og QR-kóði. Framkvæmd leikjanna í myndbandsformi var hlaðið upp á 

YouTube og vísar QR-kóðinn, sem hægt er að skanna með nýlegum farsímum, á stutt 

sýnishorn af framkvæmd hvers leiks. Í gegnum kóðann fæst því myndræn og skilvirk nálgun 

á framkvæmd leikjanna. Myndböndin eru fyrst og fremst hugsuð til stuðnings fyrir 

íþróttakennara en þar sem sjónræn kennsla reynist oft skila góðum árangri (Fish, Mun og 

A‘Jontue, 2016) má hugsa sér að myndböndin nýtist nemendum jafn vel hvort sem er í 

kennslustundum eða frjálsum leik. Öll myndböndin má finna á meðfylgjandi kóða sem leiðir 

notanda á YouTube-rás höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Markmið 

 

Markmið þessa verkefnis er að búa til leikjahandbók fyrir íþróttakennara og auka fjölbreytni í 

námsefni til íþróttakennslu í 1.–4.bekk. Leikirnir í bókinni eru tengdir við hæfniviðmið í 

aðalnámskrá grunnskóla fyrir nemendur á yngsta stigi. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 

3. Fræðileg umfjöllun 
 

Leikur gerir börnum kleift að vera skapandi á meðan þau læra að nota ímyndunaraflið sem er 

mikilvægt ferli fyrir heilbrigðan heilaþroska. (Anderson-McNamee og Bailey, 2010). 

Líkamlegi þátturinn fylgir í kjölfarið og mikilvæg þróun getur orðið á fín- og 

grófhreyfingum. Með fínhreyfingum er til dæmis átt við færnina að halda á blýanti á meðan 

grófhreyfingar eru t.a.m. stökk eða hlaup (Bodrova og Leong, 2005). Mikilvægt er að finna 

fleiri leiðir sem miða með beinum og óbeinum þætti að því að efla grunnfærni barna í 

hreyfingu í formi vel valdra leikja en grunnhreyfingar (e. fundamental movement skills) eru 

hlaup, ganga, hopp, stökk, kast, grip og jafnvægisæfingar (Gallahue og Ozmun, 2006). Með 

betri færni í grunnhreyfingum verða börn móttækilegri fyrir flóknari hreyfingum á eldri 

aldursstigum eins og æfingum sem innihalda jafnvægi, liðleika, hraða og samhæfingu. Einnig 

er hægt að bæta við samsettum æfingum eins og að hlaupa og kasta eða hlaupa og hoppa svo 

eitthvað sé nefnt. Mikilvægt er að allir nemendur fái jöfn tækifæri til að taka þátt í æfingum 

og leikjum til að geta þróað sína grunnhæfni og þá er fjölbreytni æfinga mjög mikilvæg til að 

koma í veg fyrir einhæfni (Balyi og Hamilton, 2004). 

Þjálfun veitir börnum fleiri tækifæri til að æfa sig í að framkvæma fjölbreyttar hreyfingar og 

með meiri æfingu fylgja þróaðri hreyfingar sem skila betri hreyfifærni (Haga, 2008). Góð 

hreyfifærni getur haft mikil áhrif á félagslega stöðu barna þar sem vinsældir tengjast aukinni 

færni á meðan léleg hreyfifærni getur leitt af sér lakari félagslega stöðu. Samkvæmt 

rannsóknum virðist þessi fylgni vera sterkari hjá drengjum en stúlkum (Hermundur 

Sigmundsson, 2001). Einnig virðist vera sterk fylgni á milli þeirra sem búa yfir góðri 

hreyfifærni og þeirra sem eru líkamlega virkir (Haga, 2009). Að þróa hreyfifærnina á 

æskuárum er mikilvægt í ljósi þess að það getur orðið til þess að börnin verði líkamlega 

virkari og upplifi jákvæða reynslu af líkamlegri virkni og íþróttum (Gallahue, Ozmun og 

Goodway, 2012). Með markvissri skipulagningu geta íþróttakennarar skapað kjöraðstæður 

fyrir alhliða þroska barna með því að búa til viðeigandi áreiti í umhverfi þeirra. Aðferðir eins 

og að leggja fyrir þau verkefni við hæfi sem fela í sér hindranir sem börnin geta leyst í formi 

leiks. Börn þurfa stöðuga líkamlega örvun sem gerir hlutverk íþróttakennarans mikilvægt; að 

sjá til þess að ungum börnum líði vel í því sem þau eru að gera og hafi gaman af hreyfingunni 

í íþróttatímum (Berg og Kippe, 2006). 
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3.1 Líkamlegar áherslur í skólaíþróttum 

 

Á yngsta stigi í grunnskóla er æskilegt að stuðlað sé að styrktar-, þol- og liðleikaþjálfun og að 

hún sé framkvæmd á fjölbreyttan hátt. Leikir og markvissar æfingar sem eiga að stuðla að 

eflingu skynfæra líkamans og styrkja gróf- og fínhreyfingar ættu að einkenna íþróttakennslu á 

fyrstu skólaárum. Þær æfingar sem miða að þessu eru til að mynda sérhæfðar styrktaræfingar, 

þol-, liðleika- og jafnvægisæfingar. Rík áhersla skal einnig vera lögð á almenna líkamshreysti 

og þrek (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007). 

Fjölbreytt hreyfing í formi miðlungserfiðra og erfiðra æfinga er mikilvæg í ljósi þess að 

þannig er hægt að efla flesta þætti líkamshreysti eins og afkastagetu lungna, hjarta og 

æðakerfis, vöðvastyrk, liðleika, viðbragð og samhæfingu (Lýðheilsustöð 2008). Hreyfingin 

stuðlar að og eflir ólíka þætti líkamlegrar hreysti, þar á meðal þol, vöðvastyrk, liðleika og 

samhæfingu (Gallahue og Ozmun, 2006). 

Þol skiptist í loftháð og loftfirrt þol (Gallahue og Ozmun, 2006). Loftháð þol tengist getu 

hjarta-, æða- og öndunarkerfanna og er framkvæmt á loftháðu orkukerfi yfir lengri tíma. 

Loftfirrt þol bætir loftfirrt efnaskipti í líkamanum og nær yfir framkvæmd hreyfinga á hárri 

ákefð í skamman tíma sem felur í sér meðal annars getu einstaklingsins til að komast hratt 

yfir á stuttum tíma eins og til dæmis í spretthlaupi (Bompa og Haff, 2009). 

Strax á unga aldri byrja börn að þróa með sér vöðvastyrk en vöðvastyrkur er geta líkamans til 

að mynda kraft með vöðvaátaki sem felur í sér styttandi eða eftirgefandi vöðvavinnu. 

Vöðvastyrkur í fótum þróast með grunnhreyfingum eins og hlaupi og hoppum á meðan 

vöðvastyrkur í efri líkama getur þróast með grunnhreyfingum eins og að lyfta, toga, ýta, 

hanga og svo framvegis (Gallahue og Ozmun, 2006). 

Liðleiki er hreyfigeta liðanna og er hann mikilvægur þáttur í öllu hreyfimynstri líkamans 

(Gallahue og Ozmun 2006). Við þörfnumst liðleika til allrar daglegrar hreyfingar. Liðleikinn 

er misjafn á milli einstaklinga og getur einnig verið misjafn hjá einum og sama 

einstaklingnum (Payne og Isaacs, 2012). 

Samhæfing felur í sér samvinnu tauga- og vöðvakerfa, en góð tengsl á milli þessara kerfa 

auðvelda framkvæmd samsettra hreyfinga í eitt ákveðið hreyfiferli. Samsettar hreyfingar eru 

einfaldari hreyfingar eins og að hlaupa og stökkva eða hlaupa og kasta bolta, eða enn flóknari 

líkt og rekja bolta eftir beinni línu. Samhæfing sem börn tileinka sér snemma leggur grunninn 

að aukinni færni til framtíðar. Með árunum þróast svo samhæfingin og getan til að takast á 
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við flóknari verkefni og hreyfiferla (Gallahue og Ozmun, 2006). 

 

3.2 Gildi hreyfingar fyrir börn 

 

Dagleg hreyfing er nauðsynleg undirstaða heilbrigðis og því fyrr sem byrjað er að stunda 

hreyfingu því betra. Reglubundin hreyfing getur leikið mikilvægt hlutverk í andlegum sem og 

líkamlegum þroska barna þar sem þau fá tækifæri til að efla og þjálfa hreyfifærni, 

líkamshreysti og félagslega færni (Barnett o.fl., 2009). Jákvæð reynsla barna af hreyfingu er 

mikilvægur þáttur í að vekja áhuga þeirra og eykur líkur á að hreyfing verði hluti af daglegu 

lífi þeirra á fullorðinsárum (Berg og Kippe, 2006). Sambandið á milli hreyfingar í æsku og á 

fullorðinsárum er sýnt hér á mynd 1. 

 

Mynd 1. Samband á milli hreyfingar og heilbrigði í æsku og á fullorðinsárum (Aðlagað frá Pedersen og Saltin, 2005, 

Boreham og Riddoch, 2001). 

 

Þjálfun í hreyfifærni er mikilvægur liður í þroskaferli barna og er þátttaka þeirra í fjölbreyttri 

hreyfingu talin leiða til betri hreyfifærni til frambúðar (Hermundur Sigmundsson, 2001). 

Líkamleg hreyfing er skilgreind sem öll hreyfing sem við framkvæmum í okkar daglega lífi 

og orsakast fyrir tilstilli eigin vöðvaafls sem leiðir til orkunotkunar. Fjölbreytt hreyfing 

stuðlar að vexti barna, þróun taugakerfis þeirra, vöðvastyrks og eykur bæði loftháða og 

loftfirrta eiginleika þeirra (Barnett o.fl., 2009). Niðurstöður langtímarannsókna benda til þess 

að börn sem stunda reglulega líkamlega hreyfingu séu líklegri til að halda því áfram á 

fullorðinsárum. Þau börn sem glíma við einhvers konar hreyfiröskun eða hreyfivandamál eru 

hins vegar líklegri til að þróa með sér hreyfivandamál á fullorðinsárum (Haga, 2009). 

Líkamsþrek, kyrrseta, þyngd og hreyfing barna getur gefið sterka vísbendingu um stöðu 

fyrrnefndra atriða seinna á lífsleiðinni (Erlingur S. Jóhannsson, 2016). Með fjölbreyttri og 
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reglulegri líkamlegri hreyfingu barna eru minni líkur á að þau verði fórnarlömb bæði 

áunninna lífsstílssjúkdóma og annarra sjúkdóma þar sem hreyfingin styrkir ónæmiskerfið og 

getu þess til að bregðast við líkamlegum kvillum (Bouchard, Shephard og Stephens, 1997). 

Einnig getur fjölbreytt hreyfing verið mikilvægur þáttur í að stuðla að betri svefngæðum og 

hvíld (Lýðheilsustöð, 2010). Í ráðleggingum Lýðheilsustöðvar er mælt með að börn hreyfi sig 

að lágmarki í 60 mínútur á dag og þá ætti hreyfingin að vera eins fjölbreytt og mögulegt er til 

að efla sem flesta þætti líkamshreysti. 

 

3.3 Gildi leiks sem kennsluaðferðar 
 

Leikurinn er ríkjandi athöfn meðal barna og mikilvæg náms- og þroskaleið. Sé hann notaður 

rétt í kennslu getur hann því verið gríðarlega mikilvægur fyrir samfélagslegan, 

tilfinningalegan, líkamlegan sem og vitsmunalegan þroska (Anderson-McNamee og Bailey, 

2010). Leikurinn er til í mörgum gerðum og eru skilgreiningar á þessum gerðum leiksins 

ólíkar eftir fræðimönnum. 

Í greininni „Play as Curriculum“ talar Francis Wardle um mismunandi gerðir leikja og telur 

meðal annars upp leikjagerðirnar: hreyfileiki, samskipta- og félagsleiki, byggingarleiki og 

ímyndunarleiki, svo eitthvað sé nefnt. Þá talar hann um mikilvægi hreyfileikja á þróun gróf- 

og fínhreyfinga auk samhæfingar hreyfinga líkamans, en markmiðið með hreyfingu og 

hreyfileikjum telur hann vera að efla alhliða þroska barnsins (Wardle, 2002). 

Aðrir tengja fjölbreyttar gerðir leikja við ákveðin aldursstig og geta þær verið misríkjandi á 

hverju skeiði barnæskunnar fyrir sig. Gerðir leikja ná þá allt frá frjálsum eða skapandi leik 

barna yfir í aðrar leikgerðir, til að mynda skynfæra- og hreyfileiki, ærslaleiki og þykjustu-

/hlutverkaleiki (Röthle, 2008). 

Leikir sem kennsluaðferð geta gefið börnum tækifæri til að örva ímyndunarafl sitt, örva 

sköpun og prófa sig áfram. Í leik barna sprettur upp ný þekking og geta þau öðlast nýja leikni. 

Hugmynda- og sköpunarþörf barna birtist í leik og ýtir undir hæfni þeirra til að leysa 

vandamál og byggja þannig upp færni sína til þrautalausna (Bodrova og Leong, 2005). Í leik 

endurspeglast lög og reglur raunveruleikans, en leikurinn gefur börnum einnig möguleika á 

að vinna úr reynslu úr raunveruleikanum með hjálp ímyndunaraflsins. Í gegnum leik eykst 

áræðni barnsins, sköpunargáfa og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og áskoranir í 

daglegu lífi (Ginsburg, 2007). 
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Megináhersla aðferðafræði íþrótta, líkams- og heilsuræktar í grunnskóla er að koma til móts 

við þarfir nemenda sem eru á viðkvæmu en síbreytilegu vaxtarskeiði. Leikurinn ýtir undir 

hreyfinám og hreyfistjórnun líkamans og sjálfsmynd barna getur eflst þar sem að barnið getur 

prófað nýja færni og upplifað marga sigra. Leikir og samvinnuverkefni gera þær kröfur til 

barna að þau temji sér aga og tillitssemi. Börn fá tækifæri til að læra að nota líkama sinn 

þegar þau taka við áreiti frá umhverfi sínu og með fjölbreyttum og markvissum leikjum má 

ná þeim markmiðum sem stefnt er að (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

John Locke var fræðimaður sem lagði mikla áherslu á líkamlegt uppeldi. Hann taldi forsendur 

þess vera líkamsæfingar, útiveru, hollt mataræði og nægan svefn. Í riti sínu „Some Thoughts 

Concerning Education“ (1693), talar hann um kjörorð kenninga sinna „Mens sana in corpore 

sano“ eða „heilbrigð sál í hraustum líkama“. Locke taldi að ef líkamanum er haldið hraustum 

og sterkum styrkist sálræni þátturinn í kjölfarið. Kenningar Locke benda einnig til þess að 

vægi kennarans sé mikið og þarf hann að vera góð fyrirmynd (Myhre, 2001). Kennarinn á að 

stuðla að betri skilningi á mikilvægi heilbrigðs lífernis ásamt því að innleiða hjá nemendum 

sínum visku og þekkingu. Þessi hugsunarháttur á við um allt nám, jafnt innan sem utan 

veggja skólans. Börn þurfa að geta tekið þátt í útivist og umgengist náttúruna af virðingu 

(Myhre, 2001). 

 

Hugmyndir John Dewey um nám og kennslu voru ólíkar hugmyndum annarra fræðimanna 

þess tíma en hann sá skóla fyrir sér sem samfélagið í smækkaðri mynd. Einkunnarorð 

kennsluhátta hans voru „Learning by doing“ eða „nám í verki“ – að læra með því að 

framkvæma. Áhersla hans var á að vekja áhuga barna, virkja þau í námi og veita þeim 

tækifæri til að byggja á eigin reynslu. Dewey taldi ábyrgð kennara og hlutverk þeirra 

mikilvægt í að kenna nemendum að temja sér ígrundaða hugsun. Ígrunduð hugsun var eitt 

helsta markmið menntunar að mati Dewey en hún verður til þess að fólk íhugar skoðanir 

sínar og gjörðir áður en það heldur þeim fram. Dewey talaði um að vitsmunaþáttur menntunar 

sé skilningur á efninu sem byggður væri á reynslu. Hlutverk kennarans í því samhengi er að 

spyrja spurninga sem leiða til menntandi umræðu og ígrundunar. Í bók John Dewey, „Hugsun 

og menntun“, lagði hann ríka áherslu á reynslu barna og að koma þeim í aðstæður sem þau 

þyrftu að takast á við og búa þau undir að taka þátt í lifandi samfélagi. Dewey vildi að 

skólinn væri samfélagið í smækkaðri mynd og nemendur væru hluti af því (Dewey, 

1910/2000a). Kennarinn getur notað leik til að gefa barni færi á því að auðga reynslu sína og 

byggt jafnt og þétt ofan á fyrri reynslu. Fátt getur tengt saman reynslu og menntun eins og 

leikurinn gerir. John Dewey taldi bestu kennsluaðferðina vera nám í gegnum beina reynslu úr 
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umhverfi nemandans. Kennsluaðferðin verður að leiða nemendur að settu markmiði og vera 

sprottin af skapandi þörf (Dewey, 1938/2000b). 

 

4. Hreyfifærni 
 

Hreyfifærni (e. motor competence) er skilgreind sem geta einstaklings til að framkvæma fín- 

og grófhreyfingar (Henderson, Sugden og Barnett, 2007). Í grófhreyfingum eins og að 

hlaupa, hoppa og kasta bolta eru stórir vöðvahópar ráðandi við hreyfinguna fram yfir smáa 

vöðvahópa. Fínhreyfingar eru smærri hreyfingar og eru oftar en ekki framkvæmdar með 

litlum vöðvahópum líkamans (Payne og Isaacs, 2012). Hugtakið fínhreyfingar nær yfir 

athafnir eins og að skrifa með blýanti, bursta í sér tennurnar eða borða með áhöldum eins og 

hníf og gaffli. Slíkar athafnir í daglegu lífi reynast flestum mjög auðveldar og telst mjög 

eðlislægt að kunna en að baki þeim liggur mikil þjálfun með mörgum endurtekningum 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). 

Til að geta leyst fjölbreyttar og ólíkar hreyfiúrlausnir í daglegu lífi þarf að búa yfir ákveðinni 

hreyfifærni (Berg og Kippe, 2006). Hreyfiþroski, hreyfistjórnun og hreyfiröskun eru allt 

þættir sem hafa áhrif hver á annan og gefa vísbendingar um hreyfifærni einstaklings 

(Pedersen og Sigmundsson, 2000). Í daglegu tali er hreyfifærni oftast nefnd í samhengi við 

íþróttatengdar hreyfingar en þetta hugtak á engu að síður við hreyfingar sem notaðar eru við 

hefðbundnar athafnir í daglegu lífi (Hermundur Sigmundsson, 2001). Hreyfifærni barna 

þjálfast meðal annars í hreyfileikjum og í gegnum leikinn öðlast þau hreyfifærni og 

líkamshreysti (Haga, Gísladóttir og Sigmundsson, 2015). 

Hreyfifærnihringurinn sýnir hvernig hreyfifærni hefur keðjuverkandi áhrif á sálfræðilegan 

þroska, félagsþroska, líkamlegan þroska og hreyfiþroska en allir þessir þættir geta haft 

stigvaxandi áhrif á hvor aðra með þjálfun og hækkandi aldri (Janus Guðlaugsson, 1989).    
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Mynd 2. Hreyfifærnihringurinn (Aðlagað frá Janus Guðlaugsson, 1989). 

  

Einnig virðist vera sterk fylgni á milli þeirra sem búa yfir góðri hreyfifærni og þeirra sem eru 

líkamlega virkir (Haga, 2009). Þróun hreyfifærni á æskuárum er mikilvæg í ljósi þess að hún 

getur orðið til þess að börn verði líkamlega virkari og upplifi jákvæða reynslu af hreyfingu og 

íþróttum (Gallahue o.fl., 2012). Með þjálfun gefast fleiri tækifæri fyrir börn til að æfa sig í að 

framkvæma fjölbreyttar hreyfingar og með meiri æfingu fylgja þróaðri hreyfingar sem skila 

sér í betri hreyfifærni (Haga, 2008). Til þess að börn nái góðri hreyfifærni er nauðsynlegt að 

þau hafi náð ákveðnum hreyfiþroska og hafi fengið tækifæri til að þjálfa upp grunnhreyfingar 

(Everett og Kell, 2010). 

 

 

5. Hreyfihegðun 
 

Undir skilgreininguna hreyfihegðun (e. motor behaviour) falla fjórir undirflokkar sem fela 

allir í sér einhvers konar breytingar á hreyfihegðun barna í gegnum lífið (sjá mynd 3). Þeir 

eru hreyfiþroski eða hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórnun og hreyfiröskun eða 

hreyfivandamál (Sigmundsson og Rostoft, 2003). 
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Mynd 3. Hreyfihegðunartréð (Aðlagað frá Sigmundsson og Rostoft, 2003). 

 

Með því að rannsaka undirflokkana er leitast við að fá nákvæmar niðurstöður yfir 

hreyfihegðun barna til að geta skilið hana betur (Hermundur Sigmundsson, 1999). 

Hér á eftir verður fjallað um hvern flokk hreyfihegðunartrésins með nánari skilgreiningum. 

 

5.1 Hreyfiþroski 
 

Skilgreining á hreyfiþroska (e. motor development) felur í sér þróun á getu barns til að hreyfa 

sig og aldurstengdar breytingar á hreyfigetu og hreyfifærni. Þessi þróun nær yfir allt frá 

frumhreyfingum til samhæfðra og flókinna hreyfinga, allt frá ósjálfráðum viðbrögðum til 

viljastýrðra hreyfinga (Janus Guðlaugsson, 2001). Hreyfiþroskaferlið kemur fram í 

breytingum á hreyfihegðun og er í stöðugri þróun gegnum lífið. Samverkandi þættir kalla 

eftir þessari þróun sem geta falið í sér kröfur hreyfinga, líffræði einstaklings og 

umhverfisaðstæður (Gallahue o.fl., 2012). 

Fyrri kenningar fræðimanna vanmátu meðal annars áhrif umhverfis á hreyfiþroska og töldu 

að framfarir kæmu í ákveðnum þroskastigum sem öll börn gengju í gegnum á fyrirfram 

ákveðnu tímabili (Venetsanou og Kambas, 2010). Rannsóknir Stodden og félaga sýna fram á 

að umhverfið hafi áhrif á hreyfingu barna og þróun á hreyfifærni þeirra (Stodden o.fl., 2008). 

Þróun hreyfifærni er einstaklingsbundin og getur verið bundin félagslegum aðstæðum 

(Venetsanou og Kambas, 2010). Samspil félagslegs samhengis, erfða, taugakerfis, atferlis og 

umhverfisþátta eru lykilþættir í hreyfiþróun einstaklinga (Magill, 2004). 
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5.2 Hreyfistjórnun 
 

Hlutverk hreyfistjórnunar (e. motor control) er að greina viðbrögð og framkvæmd á 

hreyfingum líkamans og reyna að útskýra hvernig umhverfisáhrif og einstaklingsbundnir 

þættir hafi áhrif á viðbrögð líkamans við áreiti. Hreyfinám felur í sér hreyfistjórn sem lýsir 

sér í stjórn líkamshreyfinga en hreyfifærnin verður meiri með betri hreyfistjórnun. 

Hreyfistjórnun er hægt að skilgreina sem ferli sem tengist reynslu eða framkvæmd og leiðir 

til varanlegra breytinga í þjálfaðri hegðun (Everett og Kell, 2010). 

Með betri hreyfistjórnun eykst færni taugakerfisins til að virkja og samstilla vöðva, liðamót 

og útlimi í framkvæmd hreyfinga (Magill og Anderson, 2014). Þetta getur náð yfir hreyfingar 

í daglegu amstri og til hreyfinga sem eru framkvæmdar í íþróttum. Niðurstöður rannsókna 

benda til þess að með aldrinum aukist hraði samfelldra hreyfinga og þær verði jafnari á 

fullorðinsárum. Þennan mun á hreyfistjórnun má skýra með þjálfun og reynslu (Everett og 

Kell, 2010). 

 

 

5.3 Hreyfiröskun 
 

Hreyfiröskun (e. movement disorder), hreyfivandamál eða léleg hreyfifærni er skilgreind sem 

erfiðleikar í framkvæmd á viljastýrðum hreyfingum sem geta komið til vegna lítils áreitis og 

áhugaleysis. Hreyfiröskun barna getur haft neikvæð áhrif á allt þroskaferli þeirra og er 

sjálfstraust þeirra oftar en ekki mjög lítið (Hermundur Sigmundsson, 2002). Hreyfiröskun 

getur haft neikvæð áhrif á þátttöku barna og unglinga í íþróttum og hreyfingu. Meiri líkur eru 

á kyrrsetulífsstíl meðal ungmenna með lélega hreyfifærni (Gísladóttir, Haga og Sigmundsson, 

2013). Hreyfiröskun leiðir til minni þátttöku í hreyfingu og þar með til verri líkamshreysti, 

sérstaklega meðal yngri barna (Haga o.fl., 2015). 

 

 



 

 

21 

 

 

Mynd 4. Áhrif lélegrar hreyfifærni (Aðlagað frá Frederiksen, 1983). 

  

Hreyfiröskun getur haft ýmis neikvæð langtímaáhrif og afleiðingar í för með sér þegar kemur 

að íþróttum, tómstundum og meira að segja komið niður á námsárangri einstaklinga (Haga, 

2009). Hreyfiröskun getur aukið líkur á áhugaleysi á hreyfingu sem leiðir af sér minni 

þátttöku í íþróttum af ýmsu tagi sem getur þar með dregið úr líkamshreysti einstaklingsins og 

skert félagslega færni hans. Niðurstöður rannsókna sýndu fram á fylgni milli barna með 

hreyfiröskun og slakari frammistöðu á líkamshreystiprófum (Haga, 2009). Meiri líkur eru á 

að börn sem búa yfir aukinni færni og betri líkamsvitund leggi meiri stund á hreyfingu heldur 

en þau börn sem eru með hreyfiröskun. Börn með hreyfiröskun eru einnig líklegri til að glíma 

við offitu miðað við jafnaldra sína. Með tímanum og hækkandi aldri er hætta á því að börn 

með hreyfiröskun verði enn óvirkari og þróunin verði til þess að breikka bilið milli þeirra og 

jafnaldra þeirra þegar kemur að hreyfifærni (Hermundur Sigmundsson, 2001). Ástæður þess 

að börn með hreyfiröskun kjósa að vera ekki virk geta legið í skorti á sjálfstrausti. Þessi börn 

geta einnig átt í meiri erfiðleikum en jafnaldrar þeirra með bæði fín- og grófhreyfingar (Haga, 

2009). Hreyfivandamál hverfa ekki sjálfkrafa og því er mikilvægt að hefja virkjun og þjálfun 

sem fyrst í lífi barnanna til að koma í veg fyrir vandann strax í upphafi. Kennarar og þjálfarar 

spila þar veigamikið hlutverk ásamt foreldrum (Hermundur Sigmundsson, 2001). 
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5.4 Hreyfinám 
 

Hreyfinám (e. motor learning) er varanleg breyting á hreyfifærni einstaklings og felur í sér að 

læra nýjar hreyfingar. Tveir mikilvægustu þættir hreyfináms eru æfing og þroski. Með 

hreyfinámi lærir einstaklingur hvernig val og svörun hreyfinga við áreiti verður skilvirkari og 

hagnýtari (Gallahue o.fl., 2012). Gott dæmi um hreyfinám er til dæmis að læra að hjóla en 

það felur í sér hreyfingar sem gleymast ekki með árunum. Það er mikilvægt að börn fái 

uppbyggilegt hreyfinám í uppeldi sínu svo framfarir verði á hreyfifærni þeirra (Berg og 

Kippe, 2006). 

Með hreyfinámi verða undirliggjandi breytingar fyrir tilstilli reynslu, menntunar og þjálfunar 

sem stuðla að aukinni hreyfifærni. Framfarir verða á hreyfingum einstaklingsins og eru þessar 

breytingar varanlegar. Meiri stöðugleiki verður í hreyfingum á milli þeirra skipta sem þær eru 

endurteknar (Magill og Anderson, 2014). Í fjölbreyttu hreyfinámi lærir barnið að átta sig á 

misjöfnum aðstæðum sem gerir því kleift að bregðast við og leysa margbreyttar 

hreyfiúrlausnir daglegs lífs. Á yngstu stigum getur fjölbreytt hreyfinám haft jákvæð áhrif á 

andlegan sem og líkamlegan þroska. Þá stuðlar það einnig að góðri hreyfifærni sem getur haft 

mikil áhrif á persónuleika ungra einstaklinga og auðveldað þeim að aðlaga sig að félagslegu 

umhverfi sínu (Berg og Kippe, 2006). Því fleiri tækifæri sem börnin fá með þjálfun og til að 

hreyfa sig, því meiri framfarir verða á hreyfifærni þeirra og hreyfinám á sér stað (Hermundur 

Sigmundsson, 1999). Hreyfinám hefur góð áhrif á líkamlega heilsu barna sem hefur einnig 

mjög jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Það er undir skólanum og uppalendum 

komið að hjálpa börnum að styrkja sjálfsmynd þeirra og auka þar með vellíðan (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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6. Aðalnámskrá grunnskóla 
 

6.1 Tími og rúm skólaíþrótta 

 

Hreyfing barna hefur minnkað töluvert síðastliðin ár og er hröð tækniþróun síðustu ára talin 

vera einn af helstu áhrifaþáttum þeirra breytinga (Owen, Healy, Matthews og Dunstam, 

2010). Tími í skjánotkun hefur aukist og orðið einn helsti orsakavaldur meiri kyrrsetu í 

frítíma barna og unglinga (Lýðheilsustöð, 2008). Meiri tími í afþreyingu barna fer í kyrrsetu 

sem verður til þess að minni tími fer í einhvers konar líkamlega hreyfingu. Hugtakið kyrrseta 

hefur verið notað yfir einstaklinga sem tekst ekki að uppfylla ráðlagða daglega hreyfingu og 

eru almennt ekki líkamlega virkir (Owen o.fl., 2010). Yngsta stig (1.–4. bekkur) skal fá í það 

minnsta kosti 480 mínútur á viku í skólaíþróttum samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. 

Embætti landlæknis mælir með að lágmarki 60 mínútum af hreyfingu á dag fyrir börn og þá 

ætti hún að vera eins fjölbreytt og mögulegt er til að efla sem flesta þætti líkamshreysti 

(Lýðheilsustöð, 2008). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization 

(WHO) tekur í sama streng með fyrrnefndar 60 mínútur á dag og mælir með að börn og 

unglingar stundi erfiðar æfingar sem styrkja vöðva og bein að lágmarki þrisvar sinnum í viku 

(World Health Organization, 2015). 

Með hreyfingu fá börn tækifæri til þess að þróa líkamlegan styrk, jafnvægi og stöðugleika til 

þess að auðvelda athafnir í daglegu lífi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Sé 

dagleg hreyfing minni en ráðlagt er virðist það koma niður á sálrænum, líkamlegum og 

félagslegum þroska barna (Agarwal og Dhanasekaran, 2012). Niðurstöður rannsóknar sem 

framkvæmd var í Kaliforníu með úrtaki sem náði yfir eina milljón barna benti til þess að 

jákvæð fylgni væri á milli líkamlegrar virkni og námsárangurs. Ennfremur bentu niðurstöður 

rannsóknarinnar á að hreyfingarleysi hafi neikvæð áhrif á námsárangur og að líkamlega virkir 

nemendur sýni meiri athygli í skólastofunni en kyrrsetunemendur. Þá er einnig talið að 

kyrrsetunemendur hafi minna sjálfsálit, sýni meiri kvíða og verri námsárangur en líkamlega 

virk börn (Abadie og Brown, 2010). Eftir langvarandi hreyfingarleysi getur andleg og 

líkamleg heilsa beðið hnekki og er algengt að börn sem sitja mikið kvarti undan óþægindum í 

baki, hálsi og höndum. Þessi líkamssvæði verða fyrir meira álagi í kyrrsetu og geta þróast í 

sumum tilvikum í alvarleg stoðkerfisvandamál á fullorðinsárum (Hildur K. Aðalsteinsdóttir, 

2010). 
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Mikil kyrrseta og hreyfingarleysi getur haft mikil áhrif á líf fólks og kyrrseta er í fjórða sæti 

sem áhættuþáttur yfir dánartíðni í heiminum í dag (World Health Organization, 2015). Því 

miður benda niðurstöður rannsókna í Evrópu til þess að almenn þátttaka barna og unglinga í 

líkamlegri hreyfingu hafi minnkað umtalsvert og uppfyllir einungis fimmta hvert ungmenni 

þá daglegu hreyfingu sem ráðlögð er (McMahon o.fl., 2017). Þá benda niðurstöður rannsókna 

til þess að íslensk börn hafi þyngst og eiga kyrrseta og hreyfingarleysi stóran þátt í því. Mikil 

vitundarvakning hefur orðið varðandi heilsu barna og ungmenna á síðustu árum en þrátt fyrir 

það benda niðurstöður rannsókna til þess að betur megi ef duga skal. Það er því mikilvægt að 

auka þátt hreyfingar eins fljótt og kostur er í lífi barna (Arngrímsson, Sveinsson og 

Jóhannesson, 2005; Magnusson, Sigurgeirsson, Sveinsson og Johannsson, 2011). 

 

6.2 Kennsluaðferðir 

 

Þegar nám er skipulagt ber að huga að vali kennsluaðferða. Kennsluaðferðir skipta tugum ef 

ekki hundruðum og með ýmsum afbrigðum þeirra ef til vill fleiri þúsundum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Þegar velja á kennsluaðferð skal taka tillit til þess hvernig hún getur 

stuðlað að þeim markmiðum sem stefnt er að, aldurs nemenda, þroska og getu þeirra 

nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. Vel skipulögð kennsla sem 

lagar sig að þörfum nemenda og markmiðum eykur líkur á árangri. Fagleg ábyrgð liggur í 

höndum kennara að velja heppilegustu leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og 

skólanámskrár. Mikilvægt er að gefa börnum tækifæri til að beita sköpunargáfu sinni og 

verkfærni til að takast á við umhverfi sitt. Verkleg kunnátta eykur sjálfsöryggi sem leiðir til 

tækifæra til sköpunar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í kennslu notast íþróttakennarar meðal annars við ákveðnar tjáningar- og innlifunaraðferðir 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í handbókinni „Lengi býr að fyrstu gerð“ er þessar aðferðir að 

finna í leikjum þar sem höfundur hefur búið til hlutverk fyrir nemendur, eins og til dæmis 

skjaldbökurnar sem liggja á bakinu og fara í skelina sína í skjaldbökuleiknum, tímaflakkarana 

sem hoppa í tímavélina og úr henni í tímaflakksleiknum og hobbitana sem reyna að ná gulli 

drekans í leiknum drekagull. 

Þessi aðferð sem felur í sér að nemendur túlki viðfangsefnið og leikina með leikrænni 

tjáningu. Með þessu móti að nota leikræna tjáningu sem kennsluaðferð er hægt að virkja alla 

nemendur með því að gefa þeim öllum ákveðið hlutverk í leiknum. Það er enginn nemandi í 

hlutverki áhorfanda í þessum leikjum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) 
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Útlistunarkennsla er kennsluaðferð sem skiptist í nokkra flokka og er einn þeirra sýnikennsla. 

Með kennsluaðferðinni sýnikennslu er ákveðinni aðferð eða þekkingu til nemenda miðlað á 

sjónrænan hátt. Þessi miðlun getur verið til dæmis lifandi sýnikennsla eða kennslumyndbönd. 

Þegar notast er við kennslumyndbönd sýnir kennarinn tilteknar aðferðir og vinnubrögð. 

Útskýringar þurfa að vera ljósar og samhengi skýrt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar sem Sara Langworthy (2017) framkvæmdi um áhrif 

kennslumyndbanda eftir lengd, skipti mestu máli að hafa kennslumyndbönd stutt til að halda 

athygli nemenda. Kennslumyndbönd sem voru 0–3 mínútur að lengd skiluðu mestum árangri 

og má því álykta að það sé ákjósanleg lengd sem getur skilað áhrifaríkum árangri (Sara 

Langworthy, 2017). Með styttri tíma áttu nemendur auðveldara með að viðhalda einbeitingu 

og sýndu meiri áhuga. Einbeiting barns getur verið lítil á þessum árum og getur það átt erfitt 

með að bíða eftir leyfi til að byrja að takast á við æfingar sem því hafa verið sýndar. 

Mikilvægt er að hafa fyrirmæli einföld, stutt, skýr og hnitmiðuð svo að barnið meðtaki þau 

(Gallahue og Ozmun, 2006). Í rannsókn Kristine Fish, Jungwon Mun og RoseAnn A’Jontue 

(2016) er fjallað um myndbönd sem áhrifaríkt kennslutæki og um aukna notkun tækni þegar 

kemur að kennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sjónræn kennsla skili oftar 

betri árangri en hefðbundin kennsla með skólabókum og fyrirlestrum (Fish, Mun og 

A‘Jontue, 2016). Íþróttakennarar nota þessa aðferð yfirleitt beint með því að sýna nemendum 

sjálfir hvernig æfing er gerð en með myndböndunum sem gerð voru fyrir handbókina fá þeir 

einnig verkfæri til að sýna nemendum jafningja þeirra í leik.  

 

6.3 Námsmat skólaíþrótta 

Í skipulagningu náms í íþróttum er mikilvægt að huga sérstaklega að námsmati og 

fjölbreyttum aðferðum til þess. Markmið námsmats er einna helst að afla upplýsinga sem 

gagnast nemandanum, styrkja og hvetja hann til að leggja sig fram við námið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Greinandi námsmat getur nýst vel til að athuga og greina námsvanda nemenda, þar á meðal 

hreyfiraskanir sem þarfnast sérstakrar íhlutunar eða viðbótarþjálfunar. Við þessa greiningu 

getur verið gott að styðjast við hreyfifærnipróf sem lögð eru fyrir nemendur þar sem 

nemendur eru settir í gegnum mismunandi verkefni. Þetta námsmat er mikilvægt á yngsta 

stigi í grunnskóla til að greina þarfir nemenda snemma þannig að kennarinn hafi tækifæri til 

að skipuleggja áherslur eða sértæk úrræði til að mæta þörfum þeirra. 
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Stöðumat er ekki ósvipað greinandi mati en það er einnig notað við upphaf náms. Hægt er að 

nota fjölbreyttar aðferðir eins og einhvers konar matskvarða til viðmiðunar eða gátlista fyrir 

sjálfsmat nemenda. Niðurstöður úr stöðumati veita kennaranum tækfæri til að gefa 

nemandanum viðeigandi leiðbeiningar og eftirfylgni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013).   

Grunnfærni sem lögð er áhersla á að nemendur nái tökum á í 1.–4. bekk í skólaíþróttum er 

hopp, hlaup, köst og grip, spyrnur, gripstyrkur, búkstyrkur og jafnvægi í kyrrstöðu og á 

hreyfingu. Veltur og kollhnísar, stöðugleiki, samhæfing augna og handa/fóta og þol í hlaupi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Það er ekki úr vegi að kanna framfarir nemenda í nokkrum af þessum grunnhreyfingum og 

skoða framfarir á liðinni önn með því að láta nemendur þreyta færnipróf í upphafi annar og í 

lok annar (Hopple, 2005). Leikjahandbókina „Lengi býr að fyrstu gerð“ mætti nýta í slíkt 

stöðumat með því að setja upp stöðvahring þar sem allar stöðvar virka tiltölulega sjálfbærar 

án þess að kennari þurfi að vera með stöðuga viðveru. Á meðan er ein stöðin könnunarstöð í 

umsjón kennarans þar sem hann kannar ákveðna grunnfærni nemenda. Kennari getur valið 

leik sem stuðlar að ákveðinni grunnfærni eins og grip og köst samkvæmt hæfniviðmiðum 

eins og (sjá töflu 1): „Líkamsvitund, leikni og afkastageta“ – „sýna einfaldar hreyfingar sem 

reyna á lipurð og samhæfingu“, „taka þátt í stöðluðum prófum og sýna nokkra boltafærni“ og 

„taka þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Þessa sömu hugmynd er svo hægt að yfirfæra í aðra grunnhæfni eins og hopp og 

samhæfingu á meðan fylgst væri með hvort nemendum tækist að uppfylla hæfniviðmið 

aðalnámskrár (sjá töflu 1) (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Þegar slíkt námsmat er framkvæmt við leikinn sjálfan er gott að miða við 3 

grundvallarmatsþætti: 

1. Stigagjöf (e. game scoring), 

2. ytra mat (e. external), og 

3. innra mat (e, embedded). 

 

Í matsþættinum stigagjöf verður þátttakandi að uppfylla hæfni til að geta haldið áfram á næsta 

stig í leiknum. Það getur til dæmis verið erfiðari útfærsla af leiknum eða ákveðin tímamörk 

sem nemandinn þarf að vinna eftir. Í ytra mati er staða tekin að leik loknum. Þá er hægt að 

kanna grunnfærni eða hæfni nemandans með einhvers konar líkamlegu prófi og kanna jafnvel 

þekkingu hans með viðtali. Matsþátturinn innra mat fer fram á meðan leik stendur. Það felur í 

sér að nemandinn þarf að leysa ákveðin verkefni til að komast áfram í leiknum. Hlutverk 
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kennarans er þar að leggja viðeigandi verkefni fyrir nemandann eftir því hvaða hæfni eða 

færni er verið að kanna (Ifenthaler og Eseryel, 2012). 

Leiðsagnarmat miðar að því að skoða stöðu nemenda meðan á námi stendur. Tilgangur þess 

er að geta brugðist við og gert breytingar á námi og kennslu ef niðurstöður benda til að þess 

sé þörf. Leiðsagnarmat er kjörið tækifæri til að nota fjölbreyttar aðferðir og gögn, þar á meðal 

kannanir, vettvangsathuganir, samræður, spurningar, sjálfsmat og jafningjamat. 

Leiðsagnarmat miðar að því að nemandinn ígrundi þátttöku sína í náminu. Fyrir kennara er 

gott að nýta leiðsagnarmat reglulega yfir námstímann en mikilvægt er að hafa skýr viðmið 

um árangur og gefa nemendum nákvæma og lýsandi endurgjöf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Lokamat er endurgjöf gefin á árangri í námi í lok námstíma. Það má meðal annars 

framkvæma með afkastagetuprófi, leikniprófi eða einhvers konar sýningu á því sem 

nemandinn hefur verið að vinna í yfir námsönnin (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

 

6.4 Hæfniviðmið skólaíþrótta 
 

Taflan um hæfniviðmið (tafla 1) sýnir þá hæfni sem stefnt er að og meginþorri nemenda ætti 

að geta náð. Í heildina sýnir taflan þá hæfni sem hver einstaklingur skal búa yfir við lok 4. 

bekkjar. Grunnfærni sem lögð er áhersla á að nemendur nái tökum á í 1.–4. bekk í 

skólaíþróttum eru hopp, hlaup, köst og grip, spyrnur, gripstyrkur, búkstyrkur og jafnvægi í 

kyrrstöðu og á hreyfingu. Veltur og kollhnísar, stöðugleiki, samhæfing augna og handa/fóta 

og þol í hlaupi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Hæfniviðmiðum í skólaíþróttum er skipt í fjóra meginflokka; líkamsvitund, leikni og 

afkastageta, félagslegir þættir, heilsa og efling þekkingar og að lokum öryggis- og 

skipulagsreglur. Umfang þessara hæfniviðmiða er stigvaxandi, byggt er ofan á fyrri leikni, 

þekkingu og hæfni með hækkandi aldri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Líkamleg hæfni á borð við þol, styrk, lipurð, samhæfingu og jafnvægi fellur undir 

hæfniviðmiðaflokkinn: líkamsvitund, leikni og afkastagetu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Tafla 1. Hæfniviðmið yngsta stigs grunnskóla í íþróttum (Aðlagað: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta Gera æfingar sem reyna á þol. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Sýna nokkra boltafærni og tekið þátt í 

nokkrum mismunandi boltaleikjum. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Synda sporðtök, bringusund, skólabaksund, 

baksund og skriðsund með eða án 

hjálpartækja stuttar vegalengdir. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Gera hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 

hreyfijafnvægi. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta Taka þátt í stöðluðum prófum. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Sýna einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð 

og samhæfingu. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Kafa, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið 

þátt í leikjum í vatni. 

Félagslegir þættir 

Vinna með þær tilfinningar sem fylgja því að 

vinna og tapa í leikjum. 

Félagslegir þættir 

Skilja skipulagshugtök í skólaíþróttum og fara 

eftir leikreglum. 

Félagslegir þættir 

Gera sér grein fyrir eigin líkamsvitund og 

einkastöðum líkamans. 

Heilsa og efling þekkingar 

Skýra mikilvægi hreinlætis í tengslum við 

íþróttir og sundiðkun. 

Heilsa og efling þekkingar 

Þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og 

afstöðuhugtaka og hreyfinga. 

Heilsa og efling þekkingar 

Gert einfaldar mælingar og talningar í 

leikjum. 

Heilsa og efling þekkingar Útskýrt líkamlegan mun á kynjum. 

Heilsa og efling þekkingar 

Sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum 

og heilsurækt og unnið að þeim. 

Heilsa og efling þekkingar 

Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og 

æfingum. 

Heilsa og efling þekkingar 

Nota einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, 

íþróttum og líkamlegri áreynslu. 

Heilsa og efling þekkingar 

Sækja og vinna úr einföldum upplýsingum 

varðandi íþróttir. 

Heilsa og efling þekkingar 

Taka þátt í útivist og búa sig til útiveru með 

tilliti til veðurs. Rata um skólahverfi sitt og 

þekkt göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis. 

Öryggis- og skipulagsreglur 

Farið eftir öryggis-, skipulags- og 

umgengnisreglum sundstaða og íþróttahúsa 

og brugðist við óhöppum. 
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Flokkurinn líkamsvitund, leikni og afkastageta er helst í brennidepli í leikjahandbókinni en 

einnig er aðeins komið inn á félagslega þætti og heilsu og eflingu þekkingar. Menntastefnan 

sem birtist í aðalnámskrá grunnskóla leggur upp með sex grunnþætti sem eiga að vera 

leiðarljós í menntun og eru þeir: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun 

og heilbrigði og velferð. Grunnþættirnir sameinast í öllu skólastarfi og eru grunnur að 

heildstæðari námskrárgerð í skólakerfinu. Grunnþátturinn heilbrigði og velferð vegur hvað 

þyngst í skólaíþróttum en allt skólastarf ætti að stuðla að andlegri, félagslegri og líkamlegri 

heilsu og velferð allra nemenda. Allt skólastarf þarf að stuðla markvisst að velferð og 

vellíðan og efla heilbrigði. Eina skólastigið sem nemendum er skylt að sækja er 

grunnskólastig sem gerir það að gríðarlega mikilvægum vettvangi til að efla og þroska með 

nemendum hæfni í anda grunnþáttanna. Það er því mikilvægt að þeir sem starfa í skólunum 

hafi heilbrigði til hliðsjónar og vinni með skýr markmið sem styðja við skólabrag sem 

einkennist af jákvæðni, bættum námsárangri og vellíðan (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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7. Umræða 
 

Hlutverk og þekking íþróttakennarans er mikilvæg þegar kemur að skipulagningu 

íþróttakennslu og ákvörðunum um það hvaða námsefni er notað hverju sinni. Á vef 

Menntamálastofnunar má finna stórt gagnasafn af námsefni sem kennarar geta leitað í við 

skipulagningu kennslu. Ef leitað er í útgefnu efni í námsgreinum eins og íslensku, stærðfræði, 

sögu og dönsku má finna fjölmargar niðurstöður. Athyglisvert er að sjá að þegar leitarorðið 

íþróttir er slegið inn sýnir það mun færri niðurstöður af útgefnu efni en fyrrnefndar 

námsgreinar. Af því efni sem er til skortir enn frekar efni á stafrænu formi þar sem mikið af 

því er orðið tiltölulega gamalt. Það er því mat höfundar að þegar kemur að námsefni til 

íþróttakennslu sé verkefni eins og leikjahandbókin mikilvæg nýsköpun til að uppfylla kröfur 

nútímans og bjóða upp á meira úrval af myndrænum útskýringum því myndir segja meira en 

þúsund orð. Með þessu móti er hægt að koma skilaboðunum og kennsluaðferðinni betur til 

skila og gera leikjahandbókina enn skilvirkari fyrir vikið. 

 

Eins og áður hefur komið fram gerði höfundur tilviksrannsókn (e. case study) með því að 

senda drög að leikjahandbókinni „Lengi býr að fyrstu gerð“ til fjögurra íþróttakennara, 

þriggja á höfuðborgarsvæðinu og eins sem starfar á landsbyggðinni. Höfundur lagði fyrir 

kennarana eina spurningu sem var: „Hvaða fimm leiki bókarinnar sérðu fyrir þér að nýtist þér 

best í kennslu?“ Kennarar í stærri skólunum á höfuðborgarsvæðinu fundu meira gagn í 

leikjum sem buðu upp á þátttöku fleiri nemenda en færri, það er að segja þeim leikjum sem 

takmörkuðu ekki fjölda. 

Kennarinn af landsbyggðinni valdi leiki sem kröfðust færri þátttakenda til að framkvæma og 

valdi sér æfingar sérstaklega til að stuðla að sérstökum áhersluþáttum í grunnfærni og 

hreyfifærni en þar var samhæfing fremst í flokki. Þennan mun á áherslum milli kennara má 

einna helst skýra með fleiri nemendum í bekk og hverjum hóp í íþróttakennslu á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. 

Einn kennari sem vinnur á höfuðborgarsvæðinu tók fram að hjá sér færi of stór hluti 

kennslunnar í hópstjórnun vegna of margra nemenda í hverjum tíma. Þær aðstæður valda því 

að kennari nær ef til vill ekki að sinna hverjum og einum nemanda eins vel og þar af leiðandi 

ekki að fylgja kröfum um hæfniviðmið nógu vel eftir.   

 

Þau jákvæðu viðbrögð sem höfundur fékk við leikjahandbókinni „Lengi býr að fyrstu 

gerð“ sýndu fram á að í handbókinni eru fjölbreyttir leikir sem geta nýst í mismunandi 
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skólum og í mismunandi ytri og innri aðstæðum, sem felast meðal annars í misstórum hópum 

nemenda í kennslustund. Höfundur telur þó mikilvægt að takmarka fjölda í hópum ef vilji er 

til að sérhæfa kennsluna, aðlaga að hæfniviðmiðum og efla grunnhreyfingar í íþróttakennslu. 

Börn hafa yfirleitt mikla hreyfiþörf fyrstu skólaárin og gleðjast yfir hverjum leik. Við 

skipulagningu kennslunnar þarf að koma til móts við þessa þætti og viðhalda áhugahvöt 

þeirra. Skynhreyfileikir, hlutverkaleikir, hlaupaleikir og markvissar æfingar sem efla skynfæri 

líkamans og bæta gróf- og fínhreyfingar eiga að skipa stóran sess í skólaíþróttum fyrstu 

skólaárin. Áhersla ætti að vera lögð á alhliða þroska nemenda og að þeir séu virkir stærstan 

hluta kennslustundar. Eitt það mikilvægasta sem skóli og uppalendur geta veitt börnum er að 

styrkja sjálfsmynd þeirra og vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hætt er 

við að nemendum með lélega hreyfifærni líði illa í skólaíþróttum eða geti ekki fylgt 

nemendahópnum. Ástæður geta verið margar en hafa þarf hugfast að þetta geta verið þeir 

einstaklingar sem þurfa mest á hvatningu og hreyfingu að halda. Kennari þarf því að finna 

þessum nemendum verkefni við hæfi í kennslustundum eða í sérstökum kennslustundum 

þeim til stuðnings (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Með minni áhuga eru 

auknar líkur á því að börnin læri ekki af því sem þau eru að gera og af þeim sökum upplifi 

ekki framfarir í hreyfifærni (Virgilio, 1997). 

Það er mat höfundar að leikjahandbók eins og „Lengi býr að fyrstu gerð“ geti nýst vel í 

kennslu nemenda sem þurfa sérstaklega á hvatningu að halda þar sem leikurinn ýtir undir 

hreyfinám og hreyfistjórnun með því að virkja ímyndunarafl og sköpunargleði barnanna. 

Mismunandi skoðanir eru á námsmati í íþróttum og er það ólíkt eftir skólum og áherslum 

skólanámskráa en mikilvægt er að námsmat í skólaíþróttum sé fjölbreytt. Þrekpróf geta verið 

áhrifaríkt verkfæri til einkunna en geta líka á hinn bóginn misst marks ef þau eru til þess gerð 

að setja eitt viðmiðunarmarkmið sem gengur yfir alla. Nemendur eru gæddir misjöfnum 

hæfileikum í samhæfingu þar sem sumir eiga mjög auðvelt með tileinka sér nýja hæfni og 

flóknar samsettar hreyfingar á meðan aðrir nemendur eiga mjög erfitt með að framkvæma þá 

hreyfiferla sem fyrir þá eru lagðir. Það er mikilvægt að reyna að koma til móts við alla 

nemendur skólans og reyna að gefa þeim jöfn tækifæri hvort sem þeir glíma við hreyfiröskun 

eða eru gæddir góðri hreyfifærni. Við notkun leikjahandbókarinnar þurfa íþróttakennarar að 

meta getustig hvers hóps og velja útfærslu sem hentar hópnum. Þeir eru hvattir til að nota 

hugmyndaflugið því tillögur að útfærslum eru ekki tæmandi heldur gefa aðeins hugmynd um 

möguleikana. 
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8. Lokaorð 

Markmiðið með þessu verkefni er að búa til leikjahandbók fyrir íþróttakennara sem eykur 

fjölbreytni við að uppfylla hæfniviðmið aðalnámskrár í íþróttakennslu í 1.–4.bekk. Leikirnir í 

bókinni eru tengdir við hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla fyrir nemendur á yngsta stigi. 

Greinargerðin útskýrir mikilvægi fjölbreyttrar hreyfingar og svarar spurningum um það hvers 

vegna er þörf fyrir slíkan leikjabanka. Í starfi höfundar sem leiðbeinandi í íþróttakennslu og 

þjálfari hefur hann komist að því við gerð þessa verkefnis að leikurinn getur uppfyllt 

hæfniviðmið aðalnámskrár með skilvirkum hætti með viðeigandi útfærslum. Ein helsta aðferð 

höfundar er að breyta áherslum leikja með því að færa inn í þá sértæka þætti sem þjálfa upp 

líkamlega færni sem börnin hafa gaman af. Leikirnir eru tengdir við hæfniviðmið 

aðalnámskrár í íþróttum og settir upp í tímaseðlaform til að gera notkunina hagnýta fyrir 

kennarann. Auðvelt þarf að vera fyrir íþróttakennara að grípa til handbókarinnar og væntingar 

standa til þess að hagnýtt gildi hennar skili sér í jákvæðum áhrifum á nemendur. 
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