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Ágrip 
 
Verkefni þetta er unnið til B.Ed.–prófs í kennarafræðum við Kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. Það skiptist í tvo hluta, greinargerð annars vegar og námsspil hins vegar sem ætlað 
er til nota með leikskólabörnum. Helsta markmið verkefnisins er að búa til nýtt spil fyrir 
leikskólakennara til að nota í hreyfistundum því það virðist sem lítið úrval sé af þannig spilum 
á markaðnum. 

Í fyrri hluta lokaverkefnisins er farið yfir hreyfiþroska og mikilvægi hreyfingar 
leikskólabarna. Síðan er fjallað um fræðilegan bakgrunn og hvaða hugmyndir liggja að baki 
námsspilsins. Að lokum er sagt frá spilinu sjálfu, gerð þess og hvernig það virkar. 

Seinni hluti lokaverkefnisins er námsspilið Hreyfðu þig áfram sem tengir saman hreyfingu 
barna og leik. Spilið, sem er hannað og útbúið af mér sjálfri, er tilbúið til notkunar og er hægt 
að nota úti, í íþróttasal eða inni á deild á leikskólanum. Mismunandi útgáfur eru mögulegar eftir 
aldri og þroska barna þannig að hver kennari finnur hvað er best fyrir sig og sinn barnahóp. 
Námsspilið er einfalt í notkun en tilgangurinn er að koma sér áfram á næsta reit með ákveðinni 
hreyfingu sem sýnd er á mynd sem barnið fær. Spilið gefur leikskólakennurum möguleika á að 
athuga hreyfifærni barna og þjálfa þau í þeim grófhreyfingum sem lögð er áhersla á í spilinu. 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

This project is a final assignment for a B.Ed.–degree within the Faculty of Education at the 
University of Akureyri. It’s divided into two parts, a theoretical review and a learning game 
which is designed for preschool children. The main goal of the assignment is to create a new 
learning game for preschool teachers to use in physical activities. 

In the first part of the assignment motor development and the importance of movement is 
examined. Furthermore, the theoretical background and the ideas behind the game are 
discussed. Finally, the making of the game and the instructions are presented. 

The second part of the assignment is the learning game “Keep moving” (“Hreyfðu þig 
áfram”). The game is developed and created by myself and aims to connect children’s 
movement and game. It can be used in several ways: outside, in the gymnasium, or inside the 
kindergarten. There are different versions of the game, therefore the teachers can find what suits 
their group the best. The game itself is simple. The purpose is to get to the next square by 
performing a movement which is displayed on a picture the child receives. This learning game 
gives preschool teachers a chance to observe the children’s motor skills and help them practice 
gross motor skills. 
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1 Inngangur 

Til eru margar mismunandi kennsluaðferðir og sífellt er verið að þróa eitthvað nýtt til að koma 

til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Öll börn ættu að fá að njóta sín, taka þátt og finna að þau 

tilheyri hópnum. Ein kennsluaðferð sem vekur oft áhuga hjá börnum er námsspil. Námsspil eru 

spil sem notuð eru á öllum skólastigum og eru samin með þeim tilgangi að kenna eitthvað. Þeim 

fylgja bæði kostir og gallar en mikilvægast er að geta aðlagað spilið að sínum nemendahóp og 

haft gaman á meðan börnin tileinka sér nýja þekkingu eða færni. 

Sem verðandi leikskólakennari finnst mér mikilvægt að notast við leiki og spil í kennslu. 

Reglulega er talað um að börn læri best í gegnum leik og eins og stendur í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011, bls. 27) er leikur meginnámsleið barna og órjúfanlegur þáttur fyrstu ára þeirra. 

Í gegnum leikinn er hægt að gera alls konar tilraunir og ná fyrirfram ákveðnum markmiðum. 

Það er hlutverk leikskólakennara að gefa leik nægilegan tíma og rými og sjá til þess að allir hafi 

tækifæri til þátttöku. 

Flest börn hafa mikla hreyfiþörf og finna fyrir vellíðan þegar þau fá tækifæri til að hreyfa 

sig. Í leikskólum er mikið setið og það getur verið erfitt að halda einbeitingu allan daginn. Þá 

er gott að hafa einfalt spil við hendina sem hægt er að grípa í við mismunandi aðstæður, hvort 

sem það er í hreyfistund, í hópatímum eða til að virkja börn í útiveru. 

Með þetta í huga varð námsspilið Hreyfðu þig áfram til. Markmið þess eru fá og skýr og 

eru eftirfarandi:  

• Veita leikskólabörnum tækifæri til að efla hreyfifærni sína á skilvirkan og 

skemmtilegan hátt.  

• Veita kennurum námsefni til að auðvelda þeim að leggja áherslu á grófhreyfingar 

barna og koma í veg fyrir að þessi þáttur verði útundan í leikskólastarfinu.  

• Veita nemendum og kennurum þeirra ánægjulega stund saman til að ígrunda og 

túlka ólíkar æfingar og hreyfingar. 
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Í þessari greinargerð er fjallað um hugmyndafræðina sem liggur að baki spilsins. Henni er 

skipt upp í fimm meginkafla og fjallar að mestu um mikilvægi hreyfingar hjá leikskólabörnum, 

námsspilið Hreyfðu þig áfram og fræðilegan bakgrunn þess. Fyrst kemur lýsing á verkefninu 

og markmiðum þess. Í öðrum kafla verður fjallað um hreyfiþroska barna, gildi hreyfingar og 

námsspil í kennslu. Í þriðja kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn spilsins, það er hvaða 

kenningar og fræðimenn voru hafðir í huga við gerð spilsins. Í fjórða kafla verður fjallað um 

spilið sjálft, gerð þess, innihald, reglur og fleira. Greinargerðin endar síðan á lokaorðum.
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2 Hreyfiþroski barna 

Samkvæmt Payne og Isaacs (2002, bls. 257) skiptist hreyfiþroski í tvo flokka, grófhreyfingar 

og fínhreyfingar. Taugakerfi, stoðkerfi og skynjun eru forsendur hreyfiþroska og þessir þættir 

þroskast mishratt. Samhengi er í þroska hreyfinga, til dæmis er spark ungbarns undirbúningur 

fyrir síðari þroska, gang og upprétta stöðu. Hreyfingar hefjast í móðurkviði og á fyrsta árinu 

verða miklar breytingar þar sem börn fara frá því að vera ósjálfbjarga í að geta reist sig upp. 

 Mennirnir þroskast eftir tveimur lögmálum (Payne og Isaacs, 2002,  bls. 259). Annars 

vegar miðlægt – útlægt þar sem líkamshlutar nær miðlínu líkama þroskast fyrr (framhandleggur 

þroskast á undan fingrum), og hins vegar frá toppi til táar þar sem efri hluti líkama þroskast á 

undan neðri hluta (höfuð þroskast á undan maga). Aldursviðmiðin sem segja hvenær hvað gerist 

í þroskaskeiðinu eru nokkuð algild en í hreyfiþroska barna getur samt verið talsverður 

einstaklingsmunur (Moen, Jacobsen og Sivertsen, 2007, bls. 102). Þar spila erfðir og uppeldi 

inn í en æfing, tækifæri og örvun er það sem skiptir mestu máli á fyrstu árum í lífi barna. Börn 

þurfa að læra fjölbreyttar hreyfingar sem í fyrstu geta verið klunnalegar. Seinna meir ná þau 

góðu valdi á þessum hreyfingum og á endanum verða þær ósjálfráðar (Payne og Isaacs, 2002,  

bls. 260–262). 

Moen o.fl. (2007, bls. 103–110) tala um að áfangar í hreyfiþroska komi fram í ákveðinni 

röð. Á fyrsta ári læra börn að skríða, sitja og ná góðum tökum á hreyfingum handa. Á öðru ári 

fara börn að hreyfa sig meira og gangur verður liprari. Á þriðja ári kemur meira öryggi í allar 

hreyfingar að sögn Moen og félaga og á fjórða ári verða fínhreyfingarnar þroskaðri, börn kasta 

og grípa bolta og gangur verður fullorðinslegri. Á fimmta ári verða svo grófhreyfingar liprar og 

öruggar og börn fara að halda rétt á teikniáhaldi. 

 Hreyfiþroskinn segir til um ástand og vöxt líkamans (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 

Rannsóknir sýna að öll börn fara í gegnum þessi stig sem Moen o.fl. (2007) tala um en röðin er 

ekki alltaf sú sama. Það er hins vegar ekki hægt að sleppa neinu úr og eftir því sem börnin verða 

eldri verður einstaklingsmunurinn minni.  

 Hér var farið yfir hreyfiþroska barna í stuttu máli en í næsta kafla verður fjallað um gildi 

hreyfingar í leikskólastarfi. 
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2.1 Gildi hreyfingar í leikskólastarfi 

Öll heilbrigð og hraust börn hreyfa sig en regluleg hreyfing minnkar líkurnar á alls konar 

sjúkdómum og offitu (Moen og Sivertsen, 1995, bls. 15). Það á það til að gleymast hversu 

mikilvæg hreyfing er börnum en til að ná eðlilegum hreyfiþroska þurfa þau fjölbreytta 

líkamshreyfingu á hverjum degi. Líkamlegir þættir sem eflast með hreyfingu eru þol, styrkur, 

hraði, liðleiki og samhæfing. Allar okkar hreyfingar eru byggðar á grunnhreyfingum en þær 

lærast oftast á fyrstu fimm árum ævinnar. Þessar grunnhreyfingar eru til að mynda að snerta, 

grípa, rúlla, ganga, hoppa og kasta. Börn nota hreyfingu til að leika sér, læra og rannsaka 

heiminn og það er á ábyrgð fullorðna fólksins að veita þeim tækifæri til þess (Moen og 

Sivertsen, 1995, bls. 16). 

 Börn eru eins misjöfn og þau eru mörg, sum þeirra eru mjög virk en önnur eru rólegri 

(Burdette og Whitaker, 2005, bls. 47). Leikskólakennarar hafa þá ábyrgð að þekkja öll börnin, 

reyna að bregðast við mismunandi persónuleikum og fá alla til að taka þátt í fjölbreyttri þjálfun 

úti og inni. Það eru ekki bara hreyfistundir sem veita börnunum þá hreyfingu sem þau þurfa 

heldur geta óskipulagðir leikir og æfingar líka innihaldið töluverða hreyfingu. 

 Leikir leikskólabarna sem innihalda hreyfingu byrja í kringum eins árs en ná hámarki 

sínu í kringum fimm ára aldurinn (Timmons, Naylor og Pfeiffer, 2007, bls. 124). Í leikskólum 

er hægt að nota frjálsa leikinn í hreyfingu en þá er hættan samt sú að sum börn fái ekki næga 

örvun. Börn sem ekki fá næga hreyfingu geta verið með slaka eða skerta hreyfifærni. Í 

leikskólum verður grófhreyfifærnin stundum útundan því meiri áhersla er lögð á málþroska, 

fínhreyfifærni og hljóðkerfisvitund (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 

 Stór hluti dagsins hjá leikskólabörnum fer í að sitja á rassinum. Þó þetta hafi ekki verið 

skoðað í íslensku samhengi sýna erlendar rannsóknir að það fer allt að 60 prósent af deginum í 

að sitja eða liggja kyrr og hafa hendur og fætur hjá sér (Timmons o.fl., 2007, bls. 126). Börn 

sitja í matartímum, í samverustundum og í hópatímum og liggja í hvíldinni. Það er því 

nauðsynlegt að veita þeim tækifæri til að fá góða útrás á hverjum degi, þó það sé ekki nema í 

tuttugu mínútur. Þá fær hjartað að pumpa, púlsinn fer upp og börnin eru betur í stakk búin fyrir 

það sem koma skal. 

 Sumir leikskólar á Íslandi bjóða upp á skipulagðar hreyfistundir. Í hreyfistundum fá 

börn nauðsynlega hreyfingu og útrás ásamt því að fara í skemmtilega og krefjandi leiki. Börn 

læra að æfa og þjálfa líkama sinn og efla þar með alhliða þroska. Skemmtileg hreyfing eykur 

andlega og líkamlega vellíðan ásamt því að börn læra að hlusta á kennarann og fylgja 



 

 5 

fyrirmælum (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Ein leið til að fá börn til að taka þátt í krefjandi 

leikjum eru námsspil og í næsta kafla verður fjallað um námsspil sem kennsluaðferð og hvernig 

hægt er að nota þau til að stuðla að hreyfingu. 

 

2.2 Námsspil sem stuðla að hreyfingu 

Námsspil hafa lengi verið á markaðnum og eru þekkt kennsluaðferð á öllum skólastigum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 81–82). Hægt er að nýta þau með margvíslegum hætti allt eftir 

því hvert markmiðið og viðfangsefnið er. Sumir nota þau til að þjálfa ákveðna hæfni eða kveikja 

áhuga nemenda en aðrir nota þau til að rifja upp efni og gera það eftirminnilegra. Að búa til 

námsspil er ekki einfalt og hafa þarf í huga aldur nemenda, þroska þeirra, áhuga og aðstæður 

kennslurýmis. Þetta er skemmtilegt og skapandi viðfangsefni sem getur stuðlað að betri 

þátttöku, samvinnu og meiri umræðu um efnið. 

 Rannsóknir sýna að gagnsemi námsspila sé mikil og að þau séu framar öðrum 

kennsluaðferðum í að ná til nemenda. Þau henta vel til að auka áhuga barna á náminu og 

sérstaklega börnum sem finna sig ekki endilega í venjulegu bóklegu námi. Flest börn hafa 

gaman af því að spila og upplifa það frekar sem leik en nám. Með spilum geta kennarar farið 

sínar eigin leiðir til að komast til móts við þarfir allra nemenda sinna (Anna Kristjánsdóttir o.fl., 

1987, bls. 3–4). 

 Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 81–82) telur námsspil vera góðan kost í kennslu og 

möguleikana á að búa þau til óendanlega. Hægt er að gera spil fyrir einn einstakling, par eða 

hópa og þau hjálpa kennurum að hafa námsefnið fjölbreyttara og áhugaverðara. 

 Til eru nokkur námsspil sem gefin hafa verið út hér á landi og tengjast þau oftast 

einhverri ákveðinni námsgrein. Sem dæmi lestrarspilið Listin að lesa og skrifa og líffræðispilið 

Frá toppi til táar. Ekki virðast þó vera til mörg spil sem tengjast hreyfingu. Í hreyfistundum eru 

börn misjafnlega dugleg en með því að nota námsspil er hægt að stuðla að meiri virkni og 

þátttöku. Námsspil sem stuðla að hreyfingu hjálpa kennurum að fá alla til að taka þátt í 

skipulagðri hreyfistund ásamt því að efla hreyfiþroska barnanna með því að fá þau til að gera 

ýmis konar hreyfingar. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur spilsins 

Námsspilum fylgir almennt fræðilegur bakgrunnur. Í þessum kafla verður fjallað um á hvaða 

fræðimönnum og kenningum spilið Hreyfðu þig áfram er byggt. Fyrst verður skoðað hvað 

stendur í Aðalnámskrá leikskóla um hreyfingu og heilbrigði barna. Síðan verður gerð grein fyrir 

flokkunarkerfi Bloom og í lokin verður fjallað um Howard Gardner og Robert M. Gagné og 

kenningar þeirra sem hægt er að tengja við kennslufræðilega leiki og spil. 

 

3.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) gegnir mörgum hlutverkum, eins og að tryggja að samræmi sé 

innan leikskóla landsins. Í henni er sagt frá sex grunnþáttum menntunar sem leikskólar þurfa 

að ígrunda og vinna með þegar verið er að skipuleggja starfið. Aðalnámskrá er góð handbók 

sem kennarar, starfsfólk og foreldrar geta leitað til og unnið eftir. 

Menntun er ævilangt ferli sem byrjar strax við fæðingu. Eins og námskráin kveður á um 

þurfa leikskólakennarar að styðja við börnin og hvetja þau áfram með fjölbreyttum aðferðum. 

Þeir þurfa að huga að markvissu hreyfiuppeldi og veita tækifæri til daglegrar hreyfingar, úti og 

inni. Ávinningurinn af því eru jákvæð áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu til 

frambúðar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 16).  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 28) er mikilvægt að skipuleggja öll rými 

leikskólans með tilliti til hreyfingar og vera óhrædd við að breyta og færa húsgögn til þegar 

þess er þörf. Aðalatriðið er að skapa öruggt og hvetjandi umhverfi fyrir börnin þar sem leyfilegt 

er að prófa sig áfram og gera mistök því þannig læra þau. 

Leikskólum ber að hvetja börn til að tileinka sér heilbrigða lífshætti eins og hollt mataræði, 

hreinlæti, hvíld og hreyfingu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30). Rannsóknir sýna að 

regluleg hreyfing stuðlar að betri svefni, meiri einbeitingu og betri líkamlegri heilsu. Hreyfing 

hefur einnig í för með sér gleði og vellíðan og hefur jákvæð áhrif á samskipti og umgengni.  

Af þessu má sjá að hreyfing er nauðsynleg fyrir líkamlegan og andlegan þroska barna og á 

því að vera hluti af daglegu skólastarfi. Íþróttakennsla er einungis lítill hluti vikunnar hjá 

börnum þannig að grípa þarf öll tækifæri sem gefast til að uppfylla hreyfiþörf barna, með 
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fjölbreyttum aðferðum eins og til dæmis hreyfileikjum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

 

3.1.1 Tenging Aðalnámskrár leikskóla við spilið 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er byggð á sex grunnþáttum menntunar. Þeir eru læsi, sjálfbærni, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Spilið Hreyfðu þig áfram 

tengist þremur þessara þátta en það eru læsi, sköpun og heilbrigði og velferð. 

• Læsi: Börn þurfa að skoða og skilja hvað stendur á spilinu sem þau draga. Þar er texti 

og mynd sem reynir á merkingarsköpun þeirra og túlkun.  

• Sköpun: Börn þurfa að virkja ímyndunarafl sitt og sýna frumkvæði til að auka þekkingu 

sína og leikni þegar þau framkvæma þær hreyfingar sem þau eiga að gera. 

• Heilbrigði og velferð: Börn þurfa að gera þær hreyfingar sem koma upp á spilinu til að 

komast áfram. Með því fá þau markvisst hreyfiuppeldi þar sem áhersla er lögð á 

grófhreyfingar. Meðan á spilinu stendur eiga sér stað góð samskipti og samvinna og 

passað er að öllum líði vel. 

 

Mynd 1: Spilið reynir á ímyndunarafl og frumkvæði 

Kennarar hafa það hlutverk að þekkja öll börn og getu þeirra. Að veita þeim tækifæri til 

hreyfingar og stuðla að heilbrigðum lífsháttum er eitthvað sem nauðsynlegt er að gera í 

leikskólum því þar eyða börn stórum hluta dagsins. 
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3.2 Flokkunarkerfi Bloom 

Í upphafi kennslu er mikilvægt að setja niður markmið. Þau þurfa að vera skýr og ná yfir allt 

sem kennarar vilja leggja áherslu á. Bandaríkjamaðurinn Benjamin Bloom varð þekktur fyrir 

markmiðasetningu sína og flokkunarkerfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 18–19). Bloom og 

félagar flokkuðu mannlega hæfileika í þrjú meginsvið. Þau eru þekkingarsvið, viðhorfa- og 

tilfinningasvið og leiknisvið. 

Markmiðum á þekkingarsviði er ætlað að þroska vitsmunalega hæfileika barnsins og 

rökhugsun. Markmiðum á viðhorfa- og tilfinningasviði er ætlað að þroska nemendur 

tilfinningalega ásamt því að stuðla að áhuga á námsefninu og jákvæðu viðhorfi. Markmiðum á 

leiknisviðinu er ætlað að auka alla líkamlega færni, gróf- og fínhreyfingar, en á sama tíma leggja 

áherslu á félagsfærni (Fautley og Savage, 2013, bls. 19) 

Þessum þremur sviðum er skipt niður í ákveðin þrep sem raðast eftir erfiðleikastigi (Fautley 

og Savage, 2013, bls. 19–20). Neðst er auðveldasti þátturinn og því ofar sem farið er, þeim mun 

flóknari atriði reynir markmiðið á. Efsta þrepið er erfiðast og reynir hvað mest á hugsun, hæfni 

og andlegan og líkamlegan þroska. Bloom og félagar hugsuðu flokkunarkerfið þannig að til að 

komast upp á næsta þrep þarf að hafa náð valdi á fyrra þrepi og geta sýnt fram á þá þekkingu 

eða færni sem það stendur fyrir (Fautley og Savage, 2013, bls. 20). 

Rannsóknir sýna að skólastarf á það til að vera einhæft og ná aðeins til takmarkaðra sviða 

þekkingar, skilnings og leikni (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 20). Megintilgangur 

flokkunarkerfis Bloom er því að koma í veg fyrir að það gerist og vekja athygli á að mannlegir 

eiginleikar séu mismunandi og það eigi að reyna á sem flesta hæfileika í skólastarfi. Þetta 

hjálpar kennurum að setja niður skýr markmið fyrir kennslu og passa að mikilvæg markmið 

verði ekki útundan (Belarbi og Bensafa, 2020, bls. 536). 

Hugmyndir Bloom hafa haft mikil áhrif á þróun námsmarkmiða og námsefnisgerð og þá 

sérstaklega fyrsta sviðið sem er þekkingarsviðið. Það skiptist í sex þrep eftir erfiðleikastigi, eins 

og komið hefur fram, þar sem byrjað er á því auðveldasta. Þrepin á þekkingarsviði eru minni, 

skilningur, beiting, greining, nýsköpun og mat (Belarbi og Bensafa, 2020, bls. 536–537; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011, bls. 20). Með minni er átt við að nemendur læri og muni staðreyndir eða 

önnur minnisatriði til lengri tíma. Með skilningi er átt við að nemendur skilji það sem þau eru 

að læra. Með beitingu er átt við að nemendur geti beitt þeirri þekkingu sem þau eru búin að 

læra. Með greiningu er átt við að nemendur noti gagnrýna hugsun til að brjóta niður þekkingu 
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sína og skilja hvernig þessir hlutir tengjast. Með nýsköpun er átt við að nemendur noti þekkingu 

sína til að skapa eigin hugmyndir eða lausnir. Með mati, sem er síðasta og flóknasta þrepið, er 

átt við að nemendur geti rökstutt hugmyndir sínar og skoðanir og borið þær saman við mat 

annarra (Belarbi og Bensafa, 2020, bls. 536–537; Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 20–22). 

Þekkingarsviðið hefur haft afgerandi áhrif í námsefnisgerð og hjálpað kennurum í mörg ár. 

Hins vegar hafa hin tvö sviðin, viðhorfa- og tilfinningasviðið og leiknisviðið, haft minni áhrif. 

Ástæðan fyrir því gæti verið að í skólastarfi er lagt mest upp úr bóklegu námi og því erfiðara 

að búa til nothæf markmið upp úr þessum tveimur sviðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 

20). 

 

3.2.1 Tenging flokkunarkerfis Bloom við spilið 

Við gerð spilsins Hreyfðu þig áfram var flokkunarkerfi Bloom haft í huga. Í byrjun voru 

markmið spilsins ákveðin og ígrunduð og sett voru viðmið um þá þekkingu og leikni sem átti 

að ná fram með spilinu. Í gegnum hönnun spilsins var passað að það hentaði réttum aldursflokki 

með tilliti til þroska og metið hversu flókinnar færni er krafist af börnunum. Mikilvægt var að 

hafa spilið hvorki of auðvelt né of erfitt og þess vegna hjálpaði að fá börn til að prófa spilið á 

meðan það var ennþá í vinnslu.  

Þegar spilið var að verða að veruleika var notast við þetta hugtakakort sem sýnir til hvers 

er ætlast af börnunum þegar þau taka þátt í spilinu. 

 

 Mynd 2: Hugtakakort í anda flokkunarkerfis Bloom 
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3.3 Fjölgreindarkenning Gardners 

Howard Gardner, prófessor við Harvard-háskóla, er upphafsmaður hinnar svo kölluðu 

fjölgreindarkenningar (Becker, 2005). Tilgangur hennar var að afneita þeirri sýn að hægt væri 

að meta greind einstaklings með einu greindarprófi. Þá var greind mæld á hlutlægan hátt þar 

sem áhersla var lögð á rökhugsun, mynstur og mál. Niðurstaðan var síðan sett fram sem ein tala 

en hún nefndist greindarvísitala (IQ). Gardner dró í efa gildi þessara prófa og hélt því fram að 

til væru átta grunngreindir. Hann sagði þær sýna hæfileika til að leysa vandamál og þrautir 

ásamt því að hanna afurðir í samspili við umhverfið (Armstrong, 2001, bls. 13–14). 

Hinar átta grunngreindir mannlegra möguleika samkvæmt Gardner eru: 

1. Málgreind: Hæfileiki til að nota orðin til að hafa áhrif, bæði munnlega og skriflega. 

2. Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota tölur og útreikninga á margvíslegan 

hátt. 

3. Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja umhverfið, með tilliti til lögunar, lita og forma, 

og sjá fyrir sér hluti í huganum.  

4. Líkams- og hreyfigreind: Hæfileiki til að nota líkamann með ýmsum tilgangi og 

framkvæma mismunandi hreyfingar með öllum pörtum líkamans.  

5. Tónlistargreind: Hæfileiki til að skapa, meta og tjá fjölbreytta tónlist og sýna fram 

á næmi fyrir takti og tónhæð. 

6. Samskiptagreind: Hæfileiki til að eiga samskipti við annað fólk og bregðast rétt við. 

Greina skap, tilfinningar og áform næstu manneskju.  

7. Sjálfsþekkingargreind: Hæfileiki til að þekkja sjálfan sig og vera meðvitaður um 

eigin getu, bæði styrkleika og veikleika. 

8. Umhverfisgreind: Hæfileiki til að þekkja umhverfið sitt og fyrirbæri sem þar 

finnast, bæði lifandi og dauða hluti (Armstrong, 2001, bls. 14–15). 

 

Gardner segir að hver einstaklingur hafi færni í öllum greindum, en mismikla í hverri greind 

(Armstrong, 2001, bls. 20–21). Ef fengin er rétt örvun og leiðsögn er hægt að þróa allar 

greindirnar töluvert. Afburðagreindir einstaklingar eru með þróaða starfsemi í flestum 

greindum en mikið þroskaskertir einstaklingar hafa einungis undirstöðuatriði í hverri greind 

fyrir sig. Flestir einstaklingar eru hins vegar með einhverjar vel þróaðar greindir og einhverjar 
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lítið þróaðar (Armstrong, 2001, bls. 20–21). Þess vegna vill Gardner að þessar átta greindir séu 

hafðar til hliðsjónar þegar verið er að skipuleggja kennslu. Hann segir að fólk sé mismunandi 

og það sem hentar einum henti ekki endilega öðrum. Því þurfa kennarar að vera opnir fyrir því 

að notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Námið getur orðið árangursríkara og hentað fleiri 

nemendum ef passað er að mat innihaldi fleiri en eina greind (Becker, 2005). 

Með kenningu sinni vildi Gardner sýna fram á að ekki væri hægt að dæma mannlega 

möguleika út frá einu prófi með óþekktum verkefnum sem ekki væru tekin í eðlilegu 

námsumhverfi (Armstrong, 2001, bls. 13). Kenning hans undirstrikar einstaklingsmun nemenda 

og mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Hins vegar fordæmdu aðrir 

fræðimenn kenningu Gardners og fékk hún slæma umfjöllun til að byrja með. Þeir voru 

ákveðnir í að halda í gömlu aðferðina við að mæla greind en smám saman áttuðu þeir sig og 

enn þann dag í dag er kenning Gardners þekkt og notast er við hana víða um heim (Eberstadt, 

1999, bls. 7–8). 

Hægt er að tengja þessar átta grunngreindir inn í nám leikskólabarna þar sem leikur er 

aðalnámsleiðin (Becker, 2005). Leikir og spil innihalda oft munnleg eða skrifleg fyrirmæli og 

málið er mikið notað þegar börn lifa sig inn í leikinn. Herkænska, ímyndunarafl og hreyfing eru 

óhjákvæmileg atriði en það fer eftir tegund leikja hversu mikið þarf af hverju. Hljóð og 

samskipti við aðra eru einnig lykilatriði og að lokum þarf að geta skilið eigin hegðun og líðan 

og þekkt sitt nánasta umhverfi til að dýpka leikinn (Becker, 2005).  

 

3.3.1 Tenging fjölgreindarkenningar Gardners við spilið 

Við gerð spilsins Hreyfðu þig áfram var 

fjölgreindarkenning Gardners höfð í huga. 

Börn hafa mismunandi hæfileika en öll hafa 

þau einhverja. Því var reynt að búa til 

fjölbreyttar hreyfingar og gengið úr skugga um 

að spilið innihéldi fleiri en eina grunngreind.  

 

 

 

 
Mynd 3: Skífurnar tengjast rýmisgreind 
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Hægt er að tengja spilið við fimm af grunngreindum Gardners en það eru: 

• Málgreind: Í spilinu er notast við orð þegar verið er að lesa af spilinu hvaða 

hreyfingu á að framkvæma. Í einni útgáfu spilsins eru tveir eða fleiri saman í liði og 

þá er nauðsynlegt að nota orð og útskýringar. 

• Rýmisgreind: Í spilinu er nauðsynlegt að skynja umhverfið og sjá hvernig 

stöðvarnar liggja til að vita hvert á að fara næst. Það þarf einnig að vera næmur fyrir 

litum og formum þegar verið er að kasta skífu og velja sér rétt spil.  

• Líkams- og hreyfigreind: Í spilinu reynir hvað mest á þessa greind enda er þetta 

hreyfispil. Það þarf að nota allan líkamann til að komast á milli stöðva með ólíkum 

hreyfingum. Spilið þjálfar samhæfingu, jafnvægi, styrk og hraða og tilgangur þess 

er að börnin þjálfist hægt og rólega í grófhreyfingum og öðlist meiri færni með 

hverri spilun.  

• Samskiptagreind: Í spilinu má eiga samskipti og hjálpast að við að finna hvernig 

réttast er að framkvæma hreyfinguna. Samvinna á milli barna og kennara er 

mikilvæg og það reynir á að bregðast rétt við þeim upplýsingum sem börn fá hvort 

sem það er frá kennara eða öðrum börnum.  

• Sjálfsþekkingargreind: Í spilinu þarf að þekkja sína eigin getu og vinna með 

styrkleika og veikleika. Börn þurfa að vita eigin langanir og vilja taka þátt, hafa 

gaman og bæta hæfni sína í leiðinni. 

 

  Mynd 4: Spilið ýtir undir samskipti og samvinnu 
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Þó að spilið reyni mest á líkams- og hreyfigreind ættu allir að geta verið sterkir í einhverjum 

hluta spilsins sem reynir líka mikið á samvinnu, einbeitingu og hraða hugsun. Nokkrar 

mismunandi útgáfur af spilinu eru til svo kennarinn getur valið hvað hentar sínum barnahópi 

best, út frá aldri og þroska. 

 

3.4 Gagné og skilyrði fyrir námi 

Robert Mills Gagné var kennslusálfræðingur sem setti fram kenningu um skilyrði fyrir námi. 

Hans hugðarefni var að ákveða hvaða þekkingu og hæfni væri krafist til að einstaklingur gæti 

framkvæmt fyrirfram ákveðið verk. Kenning hans kveður á um að til séu fimm mismunandi 

gerðir eða stig náms og að hvert stig krefjist mismunandi kennsluaðferða (Becker, 2005). 

Stigin fimm sem Gagné talar um eru: 

1. Hreyfifærni: Þjálfast með æfingum og þátttöku í öllu daglegu starfi. 

2. Munnlegar upplýsingar: Áhersla lögð á skýra kynningu á skipulagðan og 

þýðingarmikinn hátt. 

3. Vitsmunaleg færni: Þekking og skilningur á viðfangsefninu er nauðsynleg til að geta 

tekið þátt. 

4. Vitsmunalegar aðferðir: Áhersla er lögð á tilvist endurtekningar og úthugsaðra 

leiða. 

5. Viðhorf: Lærist best með mannlegum samskiptum og eflist með fenginni reynslu 

(Wang, 2012, bls. 7). 

 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir hjálpa til við að halda einbeitingu barna, útskýra til hvers er 

ætlast af þeim og örva þau á réttan hátt (Wang, 2012, bls. 7). Samkvæmt Gagné verða kennarar 

að vera tilbúnir að prófa nýtt námsefni og nýjar námsleiðir. Eitthvað sem inniheldur fjölbreytta 

nálgun sem hjálpar börnum að læra en skorar á sama tíma á þau. Kennslufræðilegir leikir og 

spil sem innihalda öll fimm stig Gagné eru góð leið til að stuðla að fyrirfram ákveðinni færni 

(Becker, 2005).  

Að auki inniheldur kenning Gagné níu samsvarandi stig sem eiga við um kennslufræðilega 

leiki og spil. Þau eru eftirfarandi:  
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1. Ná athygli nemenda. 

2. Upplýsa nemendur um markmið. 

3. Örva minni fyrra náms. 

4. Kynna lærdóminn sem á að eiga sér stað. 

5. Veita leiðsögn til náms. 

6. Hvetja til góðrar frammistöðu. 

7. Veita endurgjöf. 

8. Meta árangurinn sem náðst hefur. 

9. Stuðla að varðveislu nýs lærdóms (Becker, 2005). 

 

Umfram allt hjálpar kenning Gagné kennurum að skipuleggja kennslu sem inniheldur skýr 

markmið og fjölbreyttar aðferðir. Kenning hans á við um alla aldurshópa og er ein af 

þýðingarmestu kenningum um nám og kennslu sem gefin hefur verið út (Wang, 2012, bls. 7). 

 

3.4.1 Tenging kenningar Gagné við spilið  

Við gerð spilsins Hreyfðu þig áfram var kenning Gagné höfð til hliðsjónar. Spilið tengist öllum 

þeim fimm stigum náms sem hann gerir ráð fyrir á þennan hátt:  

1. Hreyfifærni: Spilið reynir á mikla hreyfifærni, samhæfingu, jafnvægi og 

líkamsform barna. 

2. Munnlegar upplýsingar: Fyrirmæli og reglur spilsins eru útskýrðar munnlega og 

skriflega þannig að börn þurfa að vera einbeitt og móttækileg fyrir upplýsingum.  

3. Vitsmunaleg færni: Börn þurfa að kunna og skilja reglurnar til að geta farið eftir 

þeim og leyst þau vandamál sem upp geta komið.  

4. Vitsmunalegar aðferðir: Spilið inniheldur miklar endurtekningar og til að taka þátt 

þarf að vera útsjónarsamur og liðtækur. 

5. Viðhorf: Börn þurfa að sýna rétt viðhorf í spilinu og vera tilbúin að taka þátt. Einnig 

þurfa þau að eiga samskipti og sýna öðrum þátttakendum virðingu en það má gera 

mistök þegar verið er að læra eitthvað nýtt. 
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       Mynd 5: Hreyfifærni, samhæfing og jafnvægi 

 Kenning Gagné er frekar skýr og auðvelt er að tileinka sér hana þegar verið er að 

undirbúa kennslu og kennsluefni fyrir börn. Hún ýtir undir að nemendur fái rétta leiðsögn í 

gegnum námið og þá hvatningu og endurgjöf sem mikilvægt er að veita þeim. 
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4 Námsspilið Hreyfðu þig áfram 

Hugmyndin að baki námsspilsins Hreyfðu þig áfram var að búa til námsefni sem kennarar geta 

gripið í þegar hreyfistund er að byrja og fengið út úr því góðan og skilvirkan íþróttatíma. 

Ástæðan er sú að ekki eru alltaf lærðir íþróttakennarar að skipuleggja hreyfistundir barna heldur 

getur hver sem er þurft að gera það. Spilið er einfalt í notkun og með skýran tilgang, að þjálfa 

grófhreyfingar leikskólabarna. 

Í þessum kafla verður fjallað um spilið sjálft. Fyrst verður sagt frá gerð og innihaldi spilsins. 

Síðan verður farið yfir spilareglur og mismunandi útgáfur spilsins og í lokin verður fjallað um 

hvernig gekk að prófa spilið með börnum á leikskólaaldri. 

 

 Mynd 6: Námsspilið Hreyfðu þig áfram 

 

4.1 Gerð og innihald spilsins 

Í upphafi var nokkuð skýrt hvaða tilgang spilið átti að hafa svo að formleg vinna fór fljótt af 

stað. Við gerð spilsins var farið í Fab Lab smiðjuna og nýtt þar tæki og tól til að búa til 24 

skífur. Skífurnar voru síðan spreyjaðar rauðar öðrum megin og bláar hinum megin en þessir 

tveir litir eru einkennandi í gegnum allt spilið. 



 

 17 

 

           Mynd 7: Laserskeri notaður til að skera skífurnar út 

Litlu spilunum er skipt í tvo flokka, rauðu spilin tákna æfingar og bláu spilin tákna 

dýrahreyfingar. Á þeim er bæði mynd og texti sem sýnir hvaða hreyfingu skal gera. Spilin eru 

88 samtals og ásamt þeim voru gerðar stöðvar, byrjunarreitir og endareitir. Mikill tími fór í að 

ígrunda hvað best væri að nota í spilið og hvernig ætti að skapa þessa hluti áður en lokaútkoman 

var klár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmiðið var að búa til hreyfispil sem reyndi á fleiri þætti en líkamlega færni. Til að taka 

þátt og fara í gegnum öll skref spilsins þurfa börn að vera einbeitt og með athyglina á réttum 

stað. Börn á þessum aldri búa yfir miklu ímyndunarafli og í spilinu fær það að njóta sín. Gaman 

er að sjá þeirra túlkun á mismunandi hreyfingum og spilið veitir kennurum tækifæri á að fylgjast 

með getu þeirra og grípa inn í ef börnum vantar leiðsögn.  

 

 

     Mynd 8: Spilin innihalda fjölbreyttar hreyfingar 
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Spilakassinn inniheldur:  

• Spilareglur 

• 24 stöðvar 

• 4 byrjunarreiti 

• 4 endareiti 

• 24 skífur 

• 44 rauð spil 

• 44 blá spil 

 

4.2 Spilareglur 

Með spilum fylgja fyrirfram ákveðnar reglur sem gott er að kynna sér áður en byrjað er að nota 

þau. Það þýðir þó ekki að það megi ekki breyta þeim ef það hentar betur og er það einn af 

kostum spilsins, hvað það býður upp á marga möguleika.  

 

Undirbúningur 

Fyrst þarf að ákveða hvaða útgáfu á að spila, útgáfu 1 eða 

útgáfu 2, en þær eru útskýrðar hér fyrir neðan. Stöðvum er 

raðað á gólfið og fer fjöldi stöðva eftir hentugleika hverju 

sinni. Hægt er að hafa langt eða stutt á milli stöðva, allt 

eftir því hversu mikið pláss er og hversu mikla hreyfingu 

þið viljið fá út úr spilinu.  

Hjá hverri stöð þarf að setja eina skífu, nokkur rauð spil og 

nokkur blá spil.  

 

Markmið spilsins 

Markmið spilsins fer eftir því hvaða útgáfu er verið að spila. 

Útgáfa 1: Úthald. Vinna í hring í ákveðinn tíma. Þjálfa grófhreyfingar með því að gera rétt og 

vel þær hreyfingar sem dregnar eru. 

   Mynd 9: Stöðvum er raðað á gólfið 
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Útgáfa 2: Keppni eða boðhlaup. Vera fyrstur til að komast frá byrjunarreit á endareit með því 

að gera þær hreyfingar sem dregnar eru á hverri stöð eins hratt og hægt er.  

 

Spilið sjálft  

Útgáfa 1: Stöðvum er raðað í hring og fer fjöldi eftir 

hentugleika og plássi. Ein skífa hjá hverri stöð og bunki af 

rauðum og bláum spilum. Börnin byrja á einni stöð, kasta 

skífunni og draga spil af þeim lit sem upp kemur á skífunni. 

Til að komast á næstu stöð þurfa þau að gera hreyfinguna alla 

leið og þar endurtaka þau síðan leikinn. Hægt er að ákveða 

tiltekinn tíma sem börnin fara í hringi eða hversu marga 

hringi skal farið. 

Útgáfa 2: Í þessari útgáfu geta börn keppt innbyrðis eða hægt 

er að hafa nokkur börn saman í liði og þá er þetta boðhlaup 

(næsti má fara af stað þegar sá sem er á undan snertir 

endareit). Stöðvum er raðað í jafn margar raðir og liðin eru 

mörg, með byrjunarreit og endareit. Fjöldi stöðva og lengd á 

milli þeirra ræðst af plássi. Ein skífa hjá hverri stöð og bunki 

af rauðum og bláum spilum. Byrjað er á byrjunarreit og farið 

í gegnum allar stöðvar með því að kasta skífunni og gera þá 

hreyfingu sem upp kemur þegar spilið er dregið. Nú gildir að 

vinna hratt og komast sem fyrst á endareit.  

 

4.3 Mismunandi útgáfur 

Í spilinu eru tvær aðalútgáfur en hægt er að búa til alls konar útgáfur af spilinu, eftir aldri og 

þroska barnahópsins. Ef verið er að vinna með ung börn er mögulegt að hafa aðeins annan 

spilaflokkinn og sleppa þá skífunum. Einnig er hægt að velja að nota eingöngu einföldustu 

hreyfingarnar. Með yngri börn er áhersla lögð á að læra að gera grófhreyfingarnar rétt og 

kennarar þurfa að fylgjast með og leiðbeina þeim. 

Ef verið er að vinna með eldri börn er mögulegt að nota spilið í stórum íþróttasal og hafa 

langt á milli stöðva. Þá má bæta við flóknari æfingum og láta börnin vinna á fullu í fyrirfram 

 Mynd 10: Útgáfa 1 

 Mynd 11: Útgáfa 2 
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ákveðinn tíma. Með eldri börn er áhersla lögð á að gera hreyfingarnar hratt og rétt til að fá úr 

því góða hreyfingu. 

Hægt er að nota spilið inni í leikskólum, í íþróttasal og jafnvel úti í góðu veðri, allt eftir því 

hvað hentar best. Ef plássið er mikið er hægt að nota allar stöðvar og raða þeim í hring eða 

braut. Ef plássið er lítið er hægt að nota einungis tvær stöðvar og þá er farið fram og til baka. 

Möguleikarnir eru endalausir en aðalatriðið er auðvitað að hafa gaman og hreyfa sig áfram! 

 

          Mynd 12: Hægt er að nota spilið úti í góðu veðri 

 

4.4 Spilið prófað 

Spilið var prófað nokkrum sinnum með hjálp barna á öllum 

aldri. Báðar útgáfur voru prófaðar og allir höfðu gaman af. 

Ánægjulegt var að sjá hugmyndina verða loksins að veruleika 

og að spilið gengi alveg eins og búist var við. Yngri börnin 

þurftu meiri leiðsögn og hvatningu á meðan eldri börnin voru 

óstöðvandi. Í lokin voru allir þátttakendur þreyttir og glaðir 

og sögðu spilið einfalt og skemmtilegt. Það sem gladdi 

höfund spilsins mest var að þátttakendur tóku vart eftir allri 

hreyfingunni sem þau voru búin að fá því einbeitingin var 

mest á að skoða myndirnar og framkvæma hreyfingarnar rétt. 

          Mynd 13: Spilið prófað 
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Í útgáfu 1 mátti sjá ígrundun, ímyndunarafl og samskipti eiga sér stað en í útgáfu 2 var 

keppnisskapið í aðalhlutverki.  

Prófun spilsins hjálpaði til við að laga og ákveða ýmis konar smáatriði. Eins og að setja 

spilin sem búið er að nota á hverri stöð saman í einn bunka þar sem myndirnar snúa upp og raða 

þeim svo aftur á réttan stað þegar pása kemur. Engir stórir vankantar komu upp við prófun 

spilsins en það sýndi sig þó að gott væri að hafa myndir til útskýringa með spilareglunum.  

Niðurstöður prófunar leiddu í ljós að vel er hægt að nota þetta spil á leikskólum. Það sást 

svart á hvítu að með notkun spilsins læra börn að gera fjölbreyttar hreyfingar og öðlast færni í 

ýmsum grófhreyfingum. Jafnvægi og styrkur er eitthvað sem þarf að hafa til að ráða við 

hreyfingarnar og þessir þættir aukast jafnt og þétt með notkun spilsins. 
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Sýnidæmi úr spilinu 

 

 

 Mynd 14: Fyrst er skífunni kastað   Mynd 15: Síðan er dregið spil af sama lit 

 

 

 

 

    Mynd 16: Ígrundað hvernig hreyfingu á að gera  

 

 

                    Mynd 17: Hreyfingin framkvæmd að næstu stöð 
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5 Lokaorð 

Það er langt síðan ég ákvað að ég vildi skrifa um eitthvað tengt hreyfingu barna í þesssu 

lokaverkefni en þegar ég vissi að hægt væri að gera námsspil féll ég fyrir þeirri hugmynd. Ég 

hef reynslu af þjálfun barna, bæði í íþróttum og í leikskólum, og þetta efni er mér hugleikið. 

Hreyfing barna á leikskólaaldri er nauðsynleg því eins og Moen og Sivertsen (1995, bls. 15–

16) tala um þá eru allar okkar hreyfingar byggðar á grunnhreyfingum sem lærast á fyrstu fimm 

árum ævinnar. 

Þó ekki sé skylda að vera með hreyfistundir í leikskólum stendur það skýrt í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011, bls. 16) að það eigi að veita börnum tækifæri á daglegri hreyfingu. Kennarar 

þurfa að huga að markvissu hreyfiuppeldi því það felur í sér betri svefn og líðan barna, meiri 

einbeitingu og betri líkamlega heilsu.  

Í þessari greinargerð fór ég yfir hugmyndafræðina sem liggur að baki spilsins Hreyfðu þig 

áfram. Námsspilum fylgja margir kostir og með spilinu er hægt að koma til móts við hreyfiþarfir 

nemenda. Í byrjun setti ég niður þrjú markmið sem ég vildi ná fram með spilinu og voru þau 

eftirfarandi:  

• Veita leikskólabörnum tækifæri til að efla hreyfifærni sína á skilvirkan og 

skemmtilegan hátt.  

• Veita kennurum námsefni til að auðvelda þeim að leggja áherslu á grófhreyfingar 

barna og koma í veg fyrir að þessi þáttur verði útundan í leikskólastarfinu.  

• Veita nemendum og kennurum þeirra ánægjulega stund saman til að ígrunda og 

túlka ólíkar æfingar og hreyfingar. 

Með prófun spilsins er það mitt álit að ég hafi náð öllum markmiðunum. Þetta var þó ekki 

auðvelt enda þarf að huga að mörgum þáttum við gerð spila, til dæmis útliti, tilgangi og reglum. 

Það kom mér á óvart hversu mikið er hægt að hugsa þessa þætti fram og til baka þangað til rétta 

blandan er fundin.  

Eftir að hafa farið í gegnum þetta ferli hef ég fræðst heilmikið um hreyfiþroska barna og er 

reynslunni ríkari í spilagerð. Ég mun nýta mér þetta spil í kennslu í framtíðinni og gaman væri 
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ef leikskólar eða jafnvel fjölskyldumeðlimir gætu nýtt sér spilið einn daginn og fengið út úr því 

gleði og góða hreyfingu.  
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