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Ágrip  

Verkefni þetta er ætlað grunnskólakennurum á mið- og efsta stigi grunnskólans. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru hugmyndir sem hafa þróast hjá höfundi og síðan komist 

niður á blað. Þessar hugmyndir hefur höfundur sett fram  í því skyni að auðga kennslu í 

stjörnufræði. Í fræðilega hluta lokaverkefnisins er stiklað á stóru um fræðina á bak við 

hugmyndirnar um stjörnufræði kennda með útikennslu, leiklist í skólastarfi og einnig 

mikilvægi hreyfingar í skólastarfi. Skoðuð eru markmið Aðalnámskrár í náttúrufræði og 

umhverfismennt, listgreinum og íþróttum, líkams- og heilsurækt og þau borin saman við 

kennsluhugmyndirnar. 
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Formáli 

Greinargerð þessi er hluti af sex eininga lokaverkefni við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Verkefnið skiptist í tvo hluta, kennarahandbók með kennsluleiðbeiningum annars 

vegar og hins vegar greinargerð sem hér kemur á eftir.  

Leiðsögukennarinn minn var Hafþór Guðjónsson og langar mig að þakka honum 

stuðninginn sem hann veitti mér á ferlinum, ásamt góðri leiðsögn. Einnig langar mig að 

þakka kennurum mínum við Kennaraháskólann (síðar Háskóla Íslands) fyrir að kynna 

mig fyrir leiklist í skólastarfi, útikennslu og náttúrufræði. 

Mikla hjálp fékk ég frá nemendum 5. bekkjar í Hraunvallaskóla, sem prófuðu verkefni 

kennarahandbókarinnar og ég fékk að taka myndir af þeim við framkvæmd þeirra og ég 

þakka þeim innilega fyrir það.
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Inngangur 

Verkefni þessarar B.Ed ritgerðar er kennsluleiðbeiningar í stjörnufræði. 

Stjörnufræði er fag sem kemur aðeins tvisvar fyrir í námsbókum grunnskólanna, annars 

vegar í bókinni Auðvitað 1 á miðstigi og hins vegar í bókinni Sól, tungl og stjörnur á 

unglingastigi. Við kennslu á efninu fannst mér það heldur þurrt og lífvana. Því ákvað ég 

að taka námsefnið og freista þess að gæða það lífi fyrir nemendur jafnt sem kennara. Með 

þessu safni kennsluaðferða í stjörnufræði vonast ég til að áhugi á stjörnufræði aukist á 

meðal nemenda landsins. Í safninu eru margs konar æfingar og því ættu allir að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Safnið byggist ekki á því að kenna einungis eftir því heldur að flétta 

það inn í námsefnið hverju sinni. Yfirstandandi ár, 2009, er ár stjörnufræðinnar sem gerir 

þetta verk enn skemmtilegra. 

Kennsluhugmyndirnar ná bæði til miðstigs og unglingastigs en hægt er að dýpka 

verkefnin enn frekar ef nauðsyn krefur.  

Leikræn tjáning og útikennsla eru frekar nýjar kennsluaðferðir, en töluverð aukning hefur 

orðið við notkun þessara kennsluaðferða undanfarin ár. Í kennaranámi mínu, undanfarin 

þrjú ár, hef ég kynnst þessum kennsluaðferðum vel og langar mig að stuðla að útbreiðslu 

þeirra eftir bestu getu. Það eru ekki allir kennarar sem að þora að gera eitthvað nýtt, 

margir komnir í þægilegt umhverfi í stofunni sinni og tregir til að breyta út af hefðinni. 

Með því að nota ávallt sömu kennsluaðferðirnar er hætta á að þeir nái ekki til allra 

nemenda. Til eru nemendur sem eiga ekki auðvelt með að læra á bókina og því þurfa þeir 

annars konar kennsluaðferðir en þær sem tíðkast mest. Með notkun leikrænnar tjáningar 

og útikennslu er líklegra að kennarar nái til þeirra nemenda og einnig þeirra sem þurfa á 

meiri hreyfingu að halda. 
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1. Stjörnufræði í grunnskólum landsins 

Stjörnufræði er ekki sjálfstæð námsgrein heldur fellur hún undir vítt svið náttúrufræða. 

Hana er að finna undir jarðvísindi – jörðin í alheiminum í Aðalnámskrá grunnskóla – 

Náttúrufræði og umhverfismennt 2007. 

Stjörnufræði er grein sem er snertir okkur öll, stjörnurnar eru allt í kringum okkur og það 

eina sem við þurfum að gera á heiðskýrum vetrardegi er að horfa til himins til að sjá þær. 

Öll erum við forvitin um að vita hvað leynist í himingeimnum, því þetta blasir við okkur 

án þess að við séum að hugsa um það. Mikill áhugi kemur fram þegar sólmyrkvi eða 

tunglmyrkvi eiga sér stað því þá virðast öll mannsbörn fylgjast með. Nemendur hafa 

einnig mikinn áhuga á lífi á öðrum hnöttum og kennarar ættu að reyna að efla það 

ímyndunarafl í stað þess að letja það, með því að leyfa þeim að koma skoðunum sínum á 

framfæri.  

 Við lok 7. bekkjar eiga nemendur, samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla: 

Náttúrufræði og umhverfismennt, að vita stöðu og hreyfingu jarðarinnar og 

reikistjarnanna í sólkerfinu en það æfist vel með kennsluaðferðunum vegalengdir í 

sólkerfinu, spuna 1 og spuna 2, sem eru að finna í kennarahandbókinni. Við lok 10. 

bekkjar eiga nemendur að þekkja gerð og eiginleika sóla og reikistjarna líkt og æft er í 

kennsluaðferðunum kennari í hlutverki sólar, vegalengdir í sólkerfinu og spuna 2, sem 

einnig er að finna í kennarahandbókinni. Þeir eiga að þekkja sólkerfið okkar og nokkur 

einkenni þess eins og æft er með flestum kennsluaðferðunum. Einnig eiga þeir að þekkja 

til geimferða mannsins, geimrannsókna og notkun gervihnatta en það er æft með 

kennsluaðferðunum hugarflug með leiðsögn og skrifað í hlutverki (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:22;27). 

 

Vefurinn Stjornuskodun.is er starfræktur á vegum Stjörnufræðifélags Seltjarnarness.  

Vefurinn er fullur af haldgóðum upplýsingum og öllu sem þarft er að vita um 

stjörnufræði. Stjörnufræðifélag Seltjarnarnes heldur námskeið fyrir kennara um 

stjörnufræði, er með stjörnuskoðunarkvöld og einnig er hægt að fá fulltrúa frá þeim til að 

halda kynningu í skólum.  
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2. Skóli fyrir alla 

Kennarar leggja sig sífellt fram við að ná til allra í nemendahópnum en það er ekki 

auðvelt því nemendur eru ólíkir. Með stefnunni „skóli fyrir alla“ verður sífellt erfiðara að 

ná þessum markmiðum. Með aðferðum leiklistar í skólastarfi og útikennslu í sambland 

við aðrar kennsluaðferðir tel ég að auðveldara yrði að ná til flestra nemenda. Í hverjum 

bekk eru að meðaltali 2-3 nemendur með ADHD (athyglisbrest og ofvirkni) og því þarf 

að gera ráð fyrir þessum nemendum og sinna þeim af bestu getu (Hvað er ADHD? [án 

árs]). Engin ein kennsluaðferð er töfralausn en með því að flétta fleiri kennsluaðferðum 

saman ætti kennarinn að höfða betur til nemenda sinna. 

 

3. Mikilvægi fjölbreytileika í skólastarfi og kennsluleiðum 

Námsefni og kennsluaðferðir hanga alltaf saman, því kennsluaðferðir eru leið kennara til 

að miðla námsefninu til nemenda. Hvaða kennsluaðferð er notuð er á valdi kennarans og 

hvað hann telur nemendum sínum fyrir bestu. 

 Kennarinn stendur frammi fyrir því verkefni að búa nemendum sínum sem 

fjölbreyttasta námsumhverfi til þess að allir nemendur fái að njóta sín, þar sem nemendur 

eru ólíkir og læra með ólíkum hætti. Gildi fjölbreyttra kennsluhátta er ótvírætt í þessu 

efni. Möguleiki nemenda til að byggja við fyrri reynslu gefst í gegnum tilraunir, 

hópavinnu, verkefnavinnu, innlögn, verklegar æfingar og athuganir, þar sem nemandi 

skoðar fyrirbærin úti í náttúrunni (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt 2007:8). Þar sem engin ein kennsluaðferð er töfralausn, er mikilvægt að 

nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að ná til sem flestra í nemendahópnum. Sumum 

nemendum finnst gott að vinna með því að lesa sér til og fylla síðan í eyður, en vilja alls 

ekki taka þátt í leikjum. Á hinn bóginn eru svo til nemendur sem að eiga erfitt með lestur 

og læra mest í gegnum líkamlega vinnu og leiki. Engir tveir nemendur eru eins og því 

þurfa kennarar að muna að horfa til þessa, líkt og bandaríski prófessorinn Howard 

Gardner gerir með fjölgreindar-kenningunni sinni. 

 Gardner telur mikilvægt að við leggjum rækt við og viðurkennum allar þær 

greindir (hæfileika) sem búa í manninum og samsetningu þeirra. Hann telur að við séum 
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öll ólík og það stafi af því að greindir okkar séu mismunandi samsettar. Því fyrr sem 

kennarar viðurkenna þetta því fyrr geta þeir tekið á þeim vandamálum sem standa frammi 

fyrir þeim á þessum tímum. Með þessu var Gardner að víkka sýnina á mannlega 

möguleika og horfa ekki alltaf til greindarvísitölunnar. Greindarvísitalan er mæld í 

umhverfi sem er nemandanum ókunnugt. Þar á hann að leysa einangrað verkefni sem 

hann hefur aldrei glímt við áður og líkar e.t.v. ekki. Um er að ræða 8 mismunandi 

greindir. Hver og einn er með færni í þessum átta greindum,sem starfa mismunandi 

saman eftir einstaklingum. Flestir eru með ágætisfærni í öllum flokkum en til eru frávik 

frá því (Armstrong, 2001:13-120). 

 Leiklist í skólastarfi og útikennsla eru kennsluaðferðir sem að byggjast mikið á 

hreyfingu. Með hreyfingu er ekki einungis verið að bæta þol og styrk nemenda heldur 

einnig aðra mikilvæga þætti eins og andlega- og félagslega líðan. Með reglulegum 

æfingum og leikjum, þar sem þroskaþættir eru hafðir að leiðarljósi, er hægt að styrkja 

sjálfmynd nemandans og auka vellíðan hans í skólanum. Með aukinni vellíðan næst betri 

námsárangur og nemandinn er fúsari til náms (Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- 

og heilsurækt, 2007:5). 

 Falk og Dierkin (2000) settu fram námslíkan til hjálpar kennurum við að skilja 

hvernig nemendur læra, hvað þeir upplifa og hvernig upplifunin getur náð hámarki. Þetta 

á sérstaklega við við óformlegar aðstæður, svo sem útikennslu. Með því að hafa þessa 

flokka í huga, tel ég að kennarar nái betur til nemenda sinna og ýti undir áhugasvið þeirra 

og þannig náist betri námsárangur. Líkanið skiptist í þrjá meginflokka sem skarast og eru 

þeir uppbygging nemandans sem er að læra að stunda námið annarsstaðar en inni í 

skólastofu. Áhugi og innlifun er eitthvað sem sameinar alla þessa flokka en flokkarnir 

skiptast eins og sjá má á eftirfarandi mynd: 
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(Braund, M. R., 2004:7). 

4. Útikennsla 

Flestum börnum finnst gaman að vera úti, það er eitthvað spennandi við það. 

Tilbreytingin hefur einnig góð áhrif á flest börn. Ég sem leiðbeinandi í grunnskóla var 

með útikennslu á hverjum þriðjudegi í tvo mánuði. Tvö skipti féllu niður vegna þemaviku 

og annarra þátta og börnin urðu miður sín og spurðu mig aftur og aftur hvort það yrði 
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ekki örugglega næst. Yngstu börnin virðast oft ekki muna hvað þau gerðu í skólanum yfir 

daginn, en aðspurð muna þau öll hvað þau gerðu seinasta þriðjudag í útikennslu. Þau eru 

því greinilega að upplifa eitthvað sem heillar þau og vekur sérstakan áhuga. Í byrjun kom 

upp vandræði með klæðaburð nemenda en þegar á tímann leið pössuðu þau sjálf upp á 

það að mæta sérstaklega vel klædd á þriðjudögum því þau vissu hvað væri í vændum.  

 Kennarar setja oft fyrir sig að klæðnaði nemenda sé ábótavant og því sé ekki hægt 

að notast við útikennslu. Nemendur í yngri bekkjum (1.- 7. bekk) eru úti að meðaltali í 

40-50 mínútur á dag í frímínútum. Ef þau eru klædd til að vera úti í frímínútum þá eru 

þau klædd til að vera úti í kennslustund. Það að láta klæðnað stoppa kennara í að vera 

með útikennslu er ekki gott og því verðum við að fá foreldra í lið með okkur og kynna 

þeim hvenær útikennsla sé væntanleg, eða hvenær hún sé á dagskrá.  

Kennarar kynnast nemendum sínum á annan hátt í útikennslu. Þar fá þeir að sjá 

hliðar á nemendum sem þeir hefðu aldrei fengið að kynnast. Nemandi sem hefur lítinn 

áhuga á bókum getur haft mikinn áhuga á umhverfinu og því fær hann að blómstra úti í 

sínu besta umhverfi.  

 Rannsóknir hafa sýnt að mörg börn eiga erfitt með að læra náttúrufræði. En þegar 

nemandi heimsækir staði eða er kennt á stöðum sem að kynna náttúrufræði í nýju ljósi, 

líkt og úti í náttúrunni, þá vaknar oft áhugi á náttúrufræðum og einnig áhugi til að finna út 

meira og skilja meira (Braund, M.R., 2004:5). 

 Mikil vakning er á meðal íslenskra kennara um útikennslu. Nú eru 

útikennslustofur hérlendis orðnar að veruleika, má þar t.d. nefna Björnslund við 

Norðlingaskóla, og er þar farið út í hvaða veðri sem er. Kennarar gera sér nú betur grein 

fyrir því að hægt sé að kenna fleira en náttúrufræði úti, þökk sé námskeiðahaldi og 

upplýsingaflæði. Vart er til betri staður fyrir náttúrufræðikennslu en náttúran sjálf. Þar 

komast nemendur í beina snertingu við viðfangsefnið, það styrkir nemandann og auðgar 

námið (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:9). Ekki þarf 

alltaf að vinna verkefni úr náttúrunni sjálfri, einnig er hægt að nýta sér það stóra rými 

sem að skólalóðin býður upp á, nýta sér leiktækin og skólabygginguna sem kennslutæki 

og leita ekki langt yfir skammt.  
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5. Leiklist í skólastarfi 

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2007 segir:  

Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með aðferðir leikrænnar 

tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í verkefnum sem byggjast á námsefni og eins 

verkefnum sem hafa það markmið að byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í 

lífsleikni. (Bls. 41) 

Því miður er þetta ekki raunin og allt of fáir skólar, að mínu mati, eru með leiklist innan 

sinna veggja. Í rannsókn nema í áfanganum Tjáningarmáttur og næmi haustið 2008 kom í 

ljós að nokkrir skólar á höfuðborgarsvæðinu eru að nota leiklist í skólastarfi án þess að 

vera mjög meðvitaðir um það. Þetta kom í ljós í viðtölum við skólastjórnendur nokkurra 

skóla. Þeir héldu að engin leiklist í kennslu væri við lýði, þar sem hún var ekki í 

stundatöflu nemenda, en við nánari spurnir kom í ljós að hana var að finna m.a. í 

samþættingu námsgreina. Þetta vekur þá spurningu hvort leiklist í skólastarfi sé í raun 

algengari en menn grunar en fari kannski frekar leynt. 

Þegar spurt er hvers vegna kennarar noti ekki leiklist í skólastarfi segjast sumir 

ekki hafa hæfileika til að nota leiklist en aðrir segjast ekki hafa tíma. Hæfileiki kennara 

þarf ekki að vera mikill, kennarinn þarf ekki að vera leikari, hann þarf bara að þora að 

byrja. 

Leiklist í skólastarfi er hugtak sem er ekki öllum kunnugt. Leiklist er hugtak þar 

sem unnið er að því að setja upp sýningu í lok ferils, en í leiklist í skólastarfi (einnig nefnt 

leikræn tjáning) er verið að vinna með kennsluaðferðir leiklistarinnar til þess að auka 

skilning nemenda á kennsluefninu og byggja upp reynslu í leiklist í leiðinni. Leikræn 

tjáning byggist á því náttúrulega ferli þegar börnin nota ímyndunaraflið til þess að skilja 

umhverfið sitt og sig, rannsaka og skipuleggja. Hún byggist á líkamlegri og munnlegri 

tjáningu og stuðlar með því að auknum orðaforða og hugtakaskilningi, auk þess að stuðla 

að aukinni sjálfsvitund og auknum félagsþroska nemenda (Aðalnámskrá: Listgreina, 

2007:39).  

Í bókinni Leiklist í kennslu er að finna greinargóðar lýsingar á því hvernig hægt er 

að nota leiklist í skólastarfi grunnskóla. Þar er að finna fjöldann allan  af 

kennsluhugmyndum auk kennsluleiðbeininga. Í bókinni segir m.a. 
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Leiklist er kennslutæki þar sem markvisst er unnið að sjálfstæði nemenda, frumkvæði, 

umburðalyndi þeirra og ábyrgðarkenndin efld. Þar fá þau að afla sér þekkingar sem ýtir 

undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004:6).  

Í rannsókn sem Kristín Á. Ólafsdóttur gerði á notkun leiklistar í skólastarfi talaði hún við 

tvo rýnihópa sem í voru alls 10 manns. Í öðrum rýnihópnum voru 6 stjórnarmenn 

Dramiksfélagsins (áhugamannafélag um leikræna tjáningu í skólastarfi) sem var starfrækt 

1974- 1984 en í hinum hópnum voru 4 grunnskólakennarar sem nota leikræna tjáningu og 

leiklist í sinni kennslu (Kristín Á. Ólafsdóttir 2007: 44-45). Kristín komst að eftirfarandi 

niðurstöðu:  

Sá skilningur var gegnumgangandi hjá þátttakendum að leikræn tjáning væri nálgun og 

vinnubrögð sem ýttu undir virkni nemenda í skólastarfinu, hugmyndaflug þeirra, 

samvinnu og sjálfsöryggi. Hún væri mikilvægt mótvægi við einhliða bóknám og 

svokallaða mötun eða ítroðslu í kennslu. Þrenns konar markmið voru fyrirferðarmest í 

greiningum þátttakenda. Í fyrsta lagi að leikræn tjáning ætti að efla persónulegan þroska 

nemenda og var þar einkum bent á sjálfstraust þeirra, tengsl við tilfinningar, 

tjáningarhæfni og frjálslegar framkomu. Í öðru lagi var félagsfærni ríkjandi sem markmið 

og henni tengd þjálfun í lýðræðislegri sýn og ábyrgð. Þættir eins og að geta sett sigi í spor 

annarra og að sýna tillitssemi og virðingu í samskiptum flokkast undir þetta. Þriðja sterka 

áherslan í skilgreiningum þátttakenda á leikrænni tjáningu var að sem kennsluaðferð 

færði hún nemendur nær námsefni ýmissa greina, væri aflbaki áhugahvatar, dýpkaði 

skilning á víddum námsefnis og festi það vel í minni. (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007:88) 

 

Aðferðir leikrænnar tjáningar (leiklistar í kennslu) má nota til að skoða ýmsa hluti, t.d. til 

að rannsaka mannleg samskipti, hugmyndir eða rúmfræðileg (geómetrísk) form. 

Hlutverkaleikur og persónusköpun eru í aðalhlutverki þar sem nemendur takast á við 

ímyndaðar aðstæður og setja sig í spor annarra. Á þennan hátt er hægt að efla sjálfsmat 

og sjálfsskilning nemanda samhliða náminu. Nemendur taka þátt í skipulagðri og 

markvissri samvinnu sem eflir félagsþroskann, því aðferðir leikrænnar tjáningar geta 

hjálpað þeim að yfirvinna líkamlegar og tilfinningalegar hömlur og efla sjálfstraust í hinu 

daglega lífi (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2007:39). 
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Ýmsar aðferðir eru innan leiklistar í skólastarfi. Taflan hér fyrir neðan gefur 

hugmynd um hvernig hægt sé að nota aðferðir leiklistar í náttúrufræði- og 

stærðfræðikennslu.  

 Viðfangsefni 

leikrænnar 

tjáningar 

Aðferðir 

1.–4. bekkur 

Aðferðir 

5.–7. bekkur 

Aðferðir 

8.–10. bekkur 

Náttúrufræði/ 

stærðfræði 

- rannsóknir 

- form og 

rými 

- látbragð 

- leikspuni 

- nemendur 

gerðir að 

sérfræðingum 

- leikrænar 

æfingar 

- hreyfing 

- látbragð 

- paravinna 

- nemendur gerðir 

að sérfræðingum 

- nemendur sem 

  sérfræðingar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007: 40) 

Þessar aðferðir ásamt fleirum er að finna í meðfylgjandi kennarahandbók. Námsleiðirnar í 

kennarahandbókinni taka mið af markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og uppfylla flest 

markmið skrárinnar. Með Aðalnámskrá er kennurum settur ákveðinn rammi og ber þeim 

að fylgja þeim leiðbeiningum sem í henni eru. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla- 

Listgreinar 2007 eru lokamarkmiðin í leikrænni tjáningu með tilliti til sköpunar, túlkunar 

og tjáningar eftirfarandi, en meðfylgjandi kennarahandbók uppfyllir þessi markmið: 

• vera fær um að taka virkan þátt í skapandi ferli í samvinnu við aðra 

• geta í hlutverki túlkað sjónarmið annarra í rituðum texta 

• geta skapað persónu og túlkað viðhorf hennar bæði munnlega og skriflega 

• hafa öðlast öryggi og sjálfstraust til að tjá hugsun sína, tilfinningar og 

hugmyndir 

• geta með látbragði túlkað einfaldar aðstæður 

• geta þróað leikspuna í tengslum við námsefni. (Bls. 44 – 45). 
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6. Mikilvægi hreyfingar í skólastafi 

Íslendingar eiga við talsverð offituvandamál að stríða og því er hreyfing okkur 

mjög mikilvæg til að sporna gegn frekari útbreiðslu offitu. Rétti staðurinn til að byrja á er 

skólinn, því þar eru nemendur stóran hluta dagsins. Í stað þess að nemendur sitji við borð 

og stóla allan daginn, ættu kennarar að auka hreyfingu í tímum með því að nota 

umhverfið sem þeir hafa. Hreyfingin þarf ekki að vera stórvægileg eða standa í langan 

tíma því öll líkamleg hreyfing skiptir máli. Það þarf ekki að leita langt yfir skammt. Með 

því standa upp úr stólunum, fara í einn leik eða fara út á skólalóð er kennarinn búinn að 

auka hreyfingu nemendanna til muna. Leikræn tjáning er oftast notuð með einhvers konar 

hreyfingu og sjaldnast í sætunum, þar hreyfa nemendur sig án þess að vera þess varir og 

njóta því þess að hreyfa sig. Hreyfing er einnig mikilvægur þáttur í stefnunni skóli fyrir 

alla. Kennarar eru með margs konar nemendur í skólastofunni, t.d. getur einn ekki setið 

kyrr, annar er alltaf með lappir uppi á borði og sá þriðji liggur alltaf fram á borð og lærir. 

Allir þessir hegðunarþættir hafa sínar orsakir. Ég hef unnið eftir námslíkani Dunn og 

Dunn (2007) síðustu mánuði og líkar mjög vel, en ég hafði mínar efasemdir í byrjun 

vegna óróa í nemendahópnum. Mér líkar þetta vel núna því ég sé hvað nemendur læra á 

misjafnan hátt. Ef nemandi vinnur best á gólfinu á að leyfa honum það, ef hann vinnur 

best með félögum sínum á að leyfa það o.s.frv.  

 

( Learning styles – unlock your true potential, 2007) 
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Þótt námslíkanið höfði til margra nemenda þá nær það ekki alveg til þeirra sem þurfa á 

mestri hreyfingu að halda. Til eru nemendur sem að blómstra þegar þeir fá að vinna að 

verkefnum sem innihalda hreyfingu. Í þessu sambandi er útikennsla og leiklist í 

skólastarfi mjög góðir þættir í kennslu til að stuðla að því að þessir nemendur fái að njóta 

sín auk þess að stuðla að heilbrigðara líferni. Þetta er áréttað í íþrótta – líkams- og 

heilsuræktarhluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2007:  

Börn og unglingar læra að nota líkamann þegar þau taka við áreiti frá umhverfinu. Því er 

mikilvægt að leikir og fjölbreytt hreyfinám skipi ekki aðeins veglegan sess í kennslu 

skólaíþrótta heldur einnig meðan á skóladegi stendur, í öðrum greinum eða í frímínútum. 

Leikurinn er oft talinn uppspretta náms, bæði hjá börnum og unglingum. Samspil 

íþróttakennslu við aðrar námsgreinar getur verið heppilegur vettvangur fyrir þverfagleg 

vinnubrögð í skólastarfi. Sem dæmi um slíka nálgun má nefna fræðilega umfjöllun 

náttúrufræðinnar um starfsemi hjarta, lungna og blóðrásar og verklega útfærslu 

íþróttakennslunnar á sömu atriðum. (Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- og 

heilsurækt 2007:6) 
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Lokaorð 

Með verkefni þessu vonast ég til að glæða stjörnufræðikennslu í skólum landsins. Með 

því að fara með kennsluna út eða hleypa lífi í hana með leiklist í skólastarfi eru kennarar 

að ná til fleiri barna en ella. Hreyfingu er oft ábótavant í skólum landsins og úr því verður 

að bæta til að efla líkama og sál nemenda svo og að ná til þess hóps sem hefur mikla 

hreyfiþörf. Kennari nær eflaust ekki til allra nemenda ef hann notar einsleitar 

kennsluaðferðir þar sem að nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir. Bóklegar 

kennsluaðferðir henta aðeins hluta nemendahópsins og því langar mig að hvetja kennara 

til að líta í kringum sig og prófa nýjar aðferðir, því nemendurnir eiga það skilið. 
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