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Útdráttur 
Lokaverkefnið mitt byggist á fræðilegri ritgerð um hreyfingu og leiki í námi og með henni fylgir  
handbók með leikjum sem hægt er að nota án mikillar fyrirhafnar. Hugmyndin af verkefninu 
kviknaði vegna áhuga á fjölbreytni í skólaíþróttum og mikilvægi þess að leyfa nemendum að 
kynnast þeirri miklu flóru íþróttagreina sem til eru. Fjölbreytni í íþróttum er mikilvæg og eru til 
endalaust af leikjum fyrir íþróttir sem stuðla að hreyfingu. Fræðilegi hluti ritgerðarinnar fjallar 
því um hreyfingu og mikilvægi hreyfingar sem hluti af heilbrigðum lífstíl alla ævi, sérstök 
athygli er lögð á hreyfingu barna í gegnum leik. Farið er í gegnum helstu ráðleggingar um 
hreyfingu frá landlækni og þau áhrif sem hreyfing og hreyfingarleysi getur haft á einstaklinginn. 
Leikir eru stór partur af lífi hvers barns og er mikilvægur þáttur í kennslu barna og fjalla er um 
ýmsar kenningar og verkefni sem nýtt eru í skólum sem styðja við kosti þess að hafa leiki í 
kennslu. Leikir sem kennsluaðferð er einnig góð leið til að auka hreyfingu hjá nemendum. 
Handbókin er síðan leikjahandbók með skemmtilegum og fjölbreyttum leikjum sem þarfnast 
lítils undirbúnings og fárra eða engra áhalda. Í handbókinni má finna leiki fyrir öll aldursstig 
grunnskóla og krefjast allir leikirnir hreyfingar. Allir leikirnir eru frekar auðveldir og hægt að 
framkvæma þá bæði á útisvæði eða inni í sal. Leikirnir geta einnig verið hentugir fyrir almenna 
kennara skólans til að brjóta upp kennslu og leyfa nemendum að hreyfa sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Abstract 

My final project is based on a thesis and a manual.The idea for this project was born by an interest 
in diversity in School gymnastics and the importance of allowing students to become acquainted 
with the many sports that exist. Diversity in sports are important and there are endless of games 
for sports that promote exercise. The thesis is about exercise and the importance of exercises as a 
part of a lifestyle, with special attention being paid to children's exercise through play. The main 
recommendations for exercise from the Medical Director of Health and the effect of exercising 
and what inactivity can have on an individual are reviewed. Playing is a big part of every child’s 
life and playing is an important part of teaching. It will be discuss some theories and projects that 
are used in schools that support the benefits of playing in teaching. Playing as a teaching method 
is a good way to improve exercise for students. The manual has fun and diverse games to play that 
requires exercise and a little preparation and little or no equipment. In the manual you can find 
games for students from the age 6-16. All the games are fairly easy and can be performed both 
outdoors or indoors. The games in the manual can also be suitable for genaral teachers at the school 
to break from traditional teaching and allow students to exercise. 
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1 Inngangur 

Hreyfing er mikilvægur þáttur í því að stuðla að góðum lífsgæðum og er það á ábyrgð 

einstaklingsins að gera það sem hann getur til að lífsgæðin hans séu eins og best verður á kosið. 

Það hefur sýnt sig í fjölmörgum rannsóknum að hreyfing er einn af lykilþáttum heilbrigðis hjá 

fólki á öllum aldri. Regluleg hreyfing eykur lífsgæði fólk og líkur á að það lifir lengur (Embætti 

landlæknis, 2008). Hreyfing er ákaflega mikilvæg og hefur jákvæð áhrif á heilsu, bæði andlegri 

og líkamlegri (Pal, 2008, bls. 31). Hreyfing hjá börnum er nauðsynleg og þurfa þau að stunda 

reglulega hreyfingu til að stuðla að eðlilegum vexti, þroska og andlegan vellíðan. Samkvæmt 

Embætti landlæknis ættu öll börn að fá bæði miðlungs og erfiða hreyfingu í minnst 60 mínútur á 

hverjum degi. Hreyfingin þarf að vera fjölbreytt og taka á líkamshreysti, lungu, hjarta og 

æðakerfi, liðleika, vöðvastyrk, samhæfingu og viðbrögðum (Embætti landlæknis, 2008). Það er 

nauðsynlegt að börn fái strax að upplifa jákvæða reynslu af hreyfingu því þá eru meiri líkur á að 

þau hreyfi sig þegar þau verða eldri (Embætti landlæknis, 2008). Hreyfing er einnig mikilvæg 

fyrir börn til að þjálfa hreyfifærni, líkamshreysti, félagsfærni, efla sjálfstraust og líka til að 

eignast vini. Barn sem hefur góða hreyfifærni fær aukið sjálfstraust og fleiri tækifæri og 

hvatningu til að vera þátttakandi í mismunandi íþróttum. Það er mikilvægt að hafa hreyfinguna 

fyrir börn skemmtilega og í samræmi við getu og færni barnsins. Foreldrar geta haft mikil áhrif á 

hreyfingu barna sinna og eiga að allir foreldrar að hvetja börnin sín að hreyfa sig og jafnvel 

hreyfa sig með börnunum sínum (Embætti landlæknis, 2008).  

Börn þurfa að læra strax í upphafi að hreyfing sé nauðsynleg og jákvæður hlutur af lífinu og fá 

þau  markvissa hreyfingu í skólaíþróttum (Embætti landlæknis, 2008). Það þarf því að hjálpa 

þeim að koma meiri hreyfingu inn í daglega rútínu og frábær leið til þess er nám í gegnum leik. Í 

þessari ritgerð verður farið yfir mikilvægi hreyfingar og ýmsar kenningar, ráðleggingar og fræði 

varðandi hreyfingu og leiki í kennslu. Farið er yfir helstu áhrifin sem hreyfing hefur á 

einstaklinga og áhrif hreyfingarleysis, helstu ráðleggingar varðandi hreyfingu og rannsóknir og 

niðurstöður sem Landlæknisembættið hefur gefið út.  Einnig verður farið í gegnum aðrar 

kenningar og rannsóknir sem styðja hugmyndir á bak við það að læra í gegnum hreyfingu og leik 

og tengt þær við kennslufræði. Fjallað verður um hreyfiþroska barna og megintilgang 

skólaíþrótta. Samskipti í kennslu og jákvæð sjálfsmynd er mikilvægur partur þess að bæta 

skólabrag og hafa ánægða og virka nemendur. Uppeldisstefnan Uppeldi til ábyrgðar -

uppbygging sjálfsaga samsamar sig við þessar kenningar og er frábært verkfæri til að efla 

einstaklinginn í að axla ábyrgð á eigin lífi og taka markvisst þátt í sínu námi og heilbrigði. Einnig 

er kynnt hugmyndafræðina á bak við verkefnin Leikur og læra og Vinaliðaverkefni. Þau verkefni 
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eru mikið notuð í skólastarfi til þess að auka hreyfingu. Að lokum er farið í gegnum kenningar úr 

ýmsum áttum sem styðja hugmyndina að námi í gegnum leik.  

Nemendur læra margt í leikjum eins og að nota ímyndunaraflið til meðal annars að auka 

málþroska, læra að vinna með öðrum og taka tillit til annarra. Einnig læra nemendur félagslegt 

og siðferðileg gildi og að geta fundið samúð með öðrum (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir, 2011). Leikir henta einstaklingum á öllum aldri og auðvelt er að tengja saman 

kynslóðir í gegnum leik þar sem hver lærir af öðrum. Einnig er gagnlegt að blanda mismunandi 

bekkjum í leik þar sem t.d. eldri nemendur efla sjálfstraust sitt með að vera í hlutverki að 

leiðbeina þeim yngri þar sem yngri nemendum læra af þeim eldri (Una Margrét Jónsdóttir, 

2010). 

Einnig fylgir ritgerðinni leikjahandbók þar sem höfundur hefur tekið saman fjölbreytta og 

skemmtilega leiki sem hægt er að setja upp án mikillar fyrirhafnar. Leikirnir eru einfaldir, 

þarfnast lítils undirbúnings og henta fjölbreyttum námshópum. Þeir henta öllum nemendum á 

grunnskólaaldri og krefjast einna helst hreyfingar, samvinnu og útsjónarsemi.  Það eru margar 

leiðir til að auka hreyfingu hjá börnum og er leikjahandbókin samantekt af fjölbreyttum leikjum 

sem hægt er að grípa í með litlum undirbúning. Hugmyndin að leikjahandbókinni kom í 

vettvangsnámi í íþróttakennslu en mikil flóra er til af allskyns leikjum. Til að halda utanum 

leikina fannst höfundi það geta verið góð hugmynd að safna þeim saman til að geta rifjað upp 

síðar meir í kennslu.   
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2 Áhrif hreyfingar 
Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er skilgreining á vellíðan og góðri andlegri heilsu 

sú að einstaklingur geti staðið undir eðlilegu álagi og unnið með afköstum. Hann á að geta lagt sitt 

af mörkum og náð töluverðum árangri á eigin forsendum (Heather, 2014, bls 3). Það eykur 

lífsgæði einstaklingsins mikið að stunda reglulega hreyfingu og er ein besta forvörn við 

sjúkdómum og lífstílstengdum vandamálum (Pedersen, B. og Saltin, B., 2015). Hreyfing sem 

hugtak nær yfir margar athafnir eins og hlaup, garðvinna, heimilsstörf, sund, hjól o.fl. (Embætti 

landlæknis, 2008). 

2.1. Hreyfingaleysi 

Hins vegar hefur hreyfingaleysi einnig aukist með meiri tækni og tilheyrandi kyrrsetu almennt 

(Robinson, T. o.fl., 2017, bls. 2). Fólk hreyfir sig mun minna við leik og störf og ferðast meira á 

rafknúnum tækjum en áður. Á Vesturlöndunum er talið að hreyfingarleysi sé fimmti stærsti 

áhættuþáttur ótímabæra andláta. Alþjóðaheilbrigðisstofnun gaf út skýrslu árið 2015 þar sem kom 

fram að á hverju ári megi rekja 3.2 milljónir ótímabæra dauðsfalla til hreyfingaleysis (Ingibjörg H. 

Jónsdóttir, 2015, bls. 297). Hreyfingarleysi til langs tíma getur haft slæmar afleiðingar fyrir 

andlegu hliðina sem og líkamlegu. Líkur á sjúkdómum og öðrum vandamálum aukast verulega ef 

við hreyfum okkur ekki. Hjarta og æðasjúkdómar eru gjarnan raktir til þess að einstaklingur hefur 

verið kyrrsetumanneskja en einnig orsakar hreyfingarleysi sjúkdóma sem eru oft seint greindir eins 

og brjóstakrabbamein, ristilkrabbamein og heilablóðfall (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 12). 

2.2. Ráðleggingar Landlæknis um hreyfingu 

Samkvæmt Landlæknisembættinu eru fjölmargar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að einn af 

lykilþáttum í heilbrigði á öllum aldri sé hreyfing (Embætti landlæknis, 2008). Sem dæmi má nefna 

þá staðfestir rannskókn sem Scatigna, M o.fl. gerðu en niðurstaða þeirrar rannsóknar leiddi í ljós 

að hreyfinarleysi er fjórði stærsti áhættuþáttur heilsuleysis (Scatigna, M. o.fl., 2019, bls 595). 

Embætti landlæknis hefur það sem eitt af sínum megin markmiðum að minnka kyrrsetu fólks og 

hvetja það til að hreyfa sig. Hvort sem það er í hinu daglegu lífi þar sem það t.d. hreyfir sig til að 

komast á milli staða eða stundar reglubundna skipulagða hreyfingu. Embættið sendir út frá sér 

fræðsluefni og ýmsar ráðleggingar en vinnur einnig í samstarfi við viðeigandi aðila svo hægt sé að 

skapa aðstæður þannig að sem flestir hafi tök á að hreyfa sig. Embættið gefur út og birtir 

ráðleggingar um hreyfingu og er það gert í samráði við helstu sérfræðinga í heilsugeiranum hér á 

landi en einnig vinnur embættið náið með Evrópudeild Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (Embætti 

landlæknis, 2008). Embættið hefur gefið það út að samkvæmt rannsóknum þá getir þú með 
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reglulegri hreyfingu minnkað líkur á allskyns sjúkdómum eins og heilablóðfalli, sykursýki 2, 

kransæðasjúkdómum, stoðkerfisvandamálum, krabbameini og geðröskunum. Lífsgæðin aukast 

með reglulegri hreyfingu og líkur á að lifa lengur (Embætti landlæknis, 2008). Kyrrseta hefur slæm 

áhrif á heilsu einstaklingsins og veldur frekari veikindum og jafnvel brottfalli af vinnumarkaði. 

Áhrif kyrrsetu eru fjölþætt og hafa ekki bara áhrif á einstaklinginn heldur einnig samfélagið. Þetta 

leiðir síðan að gríðarlega miklu fjárhagslegu tjóni fyrir samfélagið (Embætti landlæknis, 2008). 

Evrópuskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar hefur tekið saman áætlaðan beinan og óbeinan 

kostnað margra þjóða vegna veikindafjarvista sem rekja má til lífsstílstengdra sjúkdóma af völdum 

kyrrsetu (Embætti landlæknis, 2008). Rannsóknin leiddi í ljós að kyrrseta getur kostað 

Evrópuþjóðir allt að 15.000- 30.000 krónur á hvern íbúa á ári eða samtals 4.7-9.4 milljarða fyrir 

íslenska þjóðarbúið miðað við íbúafjölda í upphafi árs 2008 (WHO, 2006).  

Það er margt sem spilar inn í aukið hreyfingaleysi en helstu áhrifin eru þó væntanlega m.a 

að fleiri eiga bíla eða rafknúin farartæki en áður og ganga því minna. Sjónvarps, tölvu og 

símanotkun hefur aukist með tilheyrandi hreyfingarleysi og kyrrsetu (Embætti landlæknis, 

2008). Börn eiga að fá  bæði miðlungs og erfiða hreyfingu minnst 60 mínútur á dag alla daga. 

Hreyfingin getur verið lotuskipt og hægt er að dreifa henni yfir daginn. Einnig þurfa börn að sofa 

allt að 8-10 klukkustundir á sólahring (Vaka Rögnvaldsdóttir o.f., 2018). Hreyfingin þarf að vera 

fjölbreytt og taka á líkamshreysti, lungna, hjarta og æðakerfisins, vöðvastyrk, liðleika, samhæfingu 

og viðbrögðum. Hún þarf að reyna á beinin fyrir beinmyndun og beinþéttni (Embætti landlæknis, 

2008). 

2.3. Hreyfing, skjánotkun og geðheilbrigði unglinga  

Rannsókn sem gerð var á íslenskum unglingum og tengslum milli skjánotkunar, hreyfingar og 

geðheilbrigðis sýndi fram á mikilvægi hreyfingar og minni skjánotkunar. Rannsakaðir voru 315 

nemendur í 10. bekk í sex grunnskólum í Reykjavík. Spurt var m.a. út í tíðni ákafrar hreyfingar, 

daglega skjánotkun, andlega heilsu, einkenni kvíða og þunglyndis, sjálfsálit og lífsánægju. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem eyddu minni tíma fyrir framan skjáinn og stunduðu reglulegar 

kröftuga hreyfingu sýndu ekki bara færri einkenni kvíða og þunglyndis, heldur höfðu þeir meira 

sjálfstraust og voru almennt ánægðari með lífið. Því var ályktað út frá rannsókninni að minni 

skjánotkun og meiri hreyfing minnkaði verulegar líkur á geðrænum vandamálum hjá íslenskum 

unglingum (Soffía M. Hrafnkelsdóttir o.fl., 2018).  

Hægt er að skipta hreyfingu í miðlungserfiða hreyfingu og erfiða hreyfingu og er munurinn 

skilgreindur eftirfarandi: Miðlungserfið hreyfing krefst þrisvar til sex sinnum meiri notkunar á 
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orku en þegar þú ert í hvíld. Hjartsláttur og öndun er hraðari en eðlilega og þú átt að geta haldið 

uppi samræðum. Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu: 

• Ganga rösklega 

• Garðvinna 

• Heimilisþrif 

• Rólegt sund, skokk eða að hjóla (Embætti landlæknis, 2008).  

Erfið hreyfing krefst sex sinnum meiri notkunar á orku en þegar þú ert í hvíld og kallar fram mæði 

og svita og þú átt erfitt með að halda uppi samræðum. Dæmi um erfiða hreyfingu: 

• Fjallganga 

• Snjómokstur 

• Hlaup 

• Flestar íþróttir og þjálfun sem stundaðar eru með árangri í huga (Embætti landlæknis, 

2008).  

Meginráðleggingar eru að öll börn stundi miðlungs eða erfiða hreyfingu lágmark 60 mínútur á dag. 

(Embætti landlæknis, 2008). En líklegt er að einungis einn af hverjum þremur nemendum í eldri 

bekkjum grunnskóla nái þessum markmiðum. Foreldrar gegna lykilhlutverki í að hvetja börn til 

aukinnar hreyfingu og þurfa bæði að vera sjálf sem fyrirmynd en einnig þurfa þau að hvetja börn 

til að taka þátt í skipulagðri íþróttastarfsemi og frjálsri hreyfingu í gegnum leik (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2005). 

2.4. Hreyfing er mikilvæg fyrir börn á unga aldri 

Það er börnum nauðsynlegt að upplifa strax og alltaf jákvæða reynslu af hreyfingu svo líklegra sé 

að þau haldi áfram að hreyfa sig þegar þau verða fullorðin (Telama, R. o.fl., 2013,  bls 1-2). Þau 

þurfa að stunda daglega hreyfingu fyrir eðlilegan vöxt, eflingu félagsþroskans og andlegan 

vellíðan. Hreyfing er mikilvægur þáttur í að þjálfa hreyfifærni, líkamshreysti, félagsfærni, efla 

sjálfstraust og til að eignast vini. Að fá börn til að hreyfa sig í gegnum leik eykur einnig félagslegan 

skilning og athygli (Embætti landlæknis, 2008).  Hreyfingin á að vera skemmtileg og í samræmi 

við færni og getu barnsins. Barn sem hefur góða hreyfifærni fær aukið sjálfstraust og hefur meiri 

tækifæri og hvatningu. Mikilvægt er að fá börn til að skilja mikilvægi hreyfingar og tengja það við 

vellíðan. Foreldrar eru fyrirmynd fyrir börnin og þegar þau hreyfa sig með þeim tengja þau frekar 

við jákvæð áhrif hreyfingar. Það er ekki mikill hvati fyrir barn að fá skipun um hreyfingu frá 

foreldri sem hangir í símanum. En takmarkaður skjátími barna er nauðsynlegur til að börn finni 

hjá sér þörfina fyrir hreyfingu og gefi sér tíma til þess að hreyfa sig. Mikilvægt er að foreldrar sjái 

til þess að barnið hafi aðstöðu og hvetjandi umhverfi til hreyfingar og bendi barninu á afþreyingu 

sem felur í sér hreyfingu (Embætti landlæknis, 2008).  
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Í rannsókn sem gerð var árið 2006 á nemendum á aldrinum 9-15 ára á Íslandi mátti sjá að 

20% þátttakenda reyndust vera of þungir (Jóhannsson, E., Arngrímsson, S. A., Þórsdóttir, I., og 

Sveinsson, T., 2016). Það myndi vera nóg til að ná lágmarks hreyfingu barna að kenna íþróttir í 

eina klukkustund á dag alla virka daga (Coe, D. P., Pivarnik, J. M., Womack, C. J., Reeves, M. J. 

og Malina, R. M.,2006). Hins vegar má deila um hvort ákefð hreyfingarinnar væri nægjanleg því 

samkvæmt rannsókn sem The National Institute of Child Health gerði á rúmlega 800  nemendum 

á níunda aldursári kom fram að einungis 5,9% nemenda náðu nægjanlegri ákefð í íþróttatímum til 

að hreyfingin teldist nægjanleg (Belsky, J. o.fl., 2003). 

2.5. Hreyfing barna og hreyfiþroski 

Börn þurfa á hreyfingu að halda fyrir líkamlegt hreysti og andlegan líðan. Hreyfing er ein mesta 

forvörn við offitu og fleiri heilsufarsvandamálum. Rannsóknir sína að börn hreyfa sig minna en 

ráðlagt er og er offita vaxandi vandamál. Börn sem glíma við ofþyngd hættir til að vera einnig of 

þung á fullorðinsárum (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn 

Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011). 

Hreyfing er einnig mikilvæg  svo hreyfiþroski barna þroskist eðlilega. Þegar talað er um 

hreyfiþroska er átt við þær aldurstengdu breytingar sem eiga sér stað hjá börnum þegar þau hreyfa 

sig. Þá er átt við styrk, liðleika, hraða, úthald nákvæmni og hreyfimynstur líkamans. Hreyfiþroski 

hefur átt sér stað þegar færni barna við að ráða við þrautabrautir og æfingar í umhverfinu eykst og 

verður þeim eðlislægari (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2004, bls. 34-36). Hreyfiþroski tengist 

öllum öðrum þroska barna og þegar barn hefur góðan hreyfiþroska hefur það nægan styrk í vöðvum 

líkamans til að stjórna þeim sem og liðunum (Moen, E., Jacobsen, K.B. og Sivertsen, A., 

2007). Góð samhæfing heila, tauga og vöðva þroskast einnig í samræmi við hreyfiþroska því áhugi 

barna leiðir þau að tilganginum að framkvæma (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2002). 

Frávik í hreyfiþroska gerir þátttöku barna í leik erfiðara fyrir og dregur úr löngun þeirra til 

að hreyfa sig. Það er því mikilvægt að huga vel að þjálfun hreyfiþroska snemma til að forðast öll 

frávik og auka líkur á að barn upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og temji sér daglega hreyfingu til 

framtíðar (Embætti landlæknis, 2015). Því hefur verið haldið fram að í hinum Vestrænu 

samfélögum hafi hreyfing minnkað all mikið í kjölfari aukinnar notkunar tæknibúnaðar og að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að börn á unglingastigi hreyfi sig mun minna í dag en síðustu áratugi 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 36).  

 

Eftir því sem einstaklingar eldast hreyfa þeir sig minna og hreyfa stúlkur sig almennt minna 

en drengir og taka síður þátt í skipulögðu íþróttastarfi og hætta almennt fyrr að æfa en drengir. 

Börn hreyfa sig mun meira á virkum dögum en um helgar og gæti orsökin legið í því að þau hreyfa 
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sig meira í skólanum en sitja frekar yfir skjá um helgar (Embætti landlæknis, 2008). Hreyfing er 

ein af grundvallar athöfnum mannsins og er hreyfing fjölþætt hugtak sem nær yfir allar þær athafnir 

sem fela í sér hreyfingu. Hún er skilgreind út frá fjórum meginþáttum þ.e. ákefð, tíma, tíðni og 

tegund. Heilsa er skilgreind sem félagsleg, andlega og líkamleg  vellíðan og er hugtak yfir almennt 

heilsufar. Ef hreyfing á að vera til heilsubótar þarf hún að minnsta kosti að vera miðlungs erfið og 

bæta getu, færni og heilsu án skaða. Líkamshreysti er hugtak sem nær yfir afkastagetu lungna, 

hjarta og æðakerfis ásamt liðleika, samhæfingu og vöðvastyrk.Þjálfun er endurtekin hreyfing sem 

er skipulögð, markviss og ætluð til að bæta eða viðhalda líkamshreysti. Íþróttir er hugtak tengt 

þjálfun eða keppni á vegum skipulagðra íþróttafélaga (Embætti landlæknis, 2008).  

3 Hvað er leikur? 

Aristoles var einn af þeim fyrstu fræðimönnum sem kom með hugmyndir um mikilvægi leiks hjá 

börnum.  Hann sagði að fyrstu sjö ár ævinnar væri lagður grunnur að þroskanum og menntun væri 

stór þáttur í mikilvægi þroska mannsins (Welén, T., 2003, bls 13). Hann hélt því fram að börn þurfi 

aðstoð til að þroskast og að best væri fyrir barnið að fá góða menntun til að þroska félags, siðgæðis 

og vitsmunaþroska. Hann sagði jafnframt að börn þurfi að þroska sjálfsmynd sína og gerðu það í 

samskiptum við aðra og í gegnum frjálsan leik barna. Þau lærðu að fylgjast með eldri börnum og 

lærðu á rannsóknum sínum í leiknum og að nauðsynlegt væri að leikir líktust sem mest 

raunvöruleikanum (Welén, T., 2003, bls 13). Barn á auðvelt með að tjá sig, gleðjast og gleyma sér 

í gegnum ímyndunaraflið í leik og í leiknum mótast þroski hjá barninu en umhverfis og uppeldis 

áhrifin hafa líka sitt að setja  (Lillemyr O., 2001). Í gegnum leiki getur barn notað ímyndunaraflið 

til að auka málþroska, það lærir að vinna með öðrum og taka tillit til annara, en einnig getur það 

lært félagsleg og siðferðileg gildi og fundið samúð með öðrum (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir, 2011). Leikir geta hentað fólki á öllum aldri og í gegnum leik er auðvelt að tengja 

saman kynslóðir þar sem hver lærir af öðrum. Að blanda saman mismunandi bekkjum í leikjum 

getur verið gagnlegt því þar geta t.d eldri nemendur eflt sjálfstraust sitt með því að vera í hlutverki 

leiðbeinanda og yngri nemendur lært af þeim eldri. Þetta getur leitt til aukinnar hreyfingar og 

stuðlað að meira heilbrigði (Una Margrét Jónsdóttir, 2010). 

En það er ekki síður mikilvægt að skólalóðin sé vel skipulögð til leikja sem hvetja til 

hreyfingar. Bæði er það hvatning fyrir kennara til að færa kennslu út þar sem frekar er hægt að 

hreyfa sig en einnig er mikilvægt að nemendur fái hvatningu til að hreyfa sig í frímínútum (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2005). 
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4 Nám í gegnum leik 

Mikilvægi þess að læra í gegnum leik hefur lengi verið mönnum kunnugt og margar kenningar 

varðandi mikilvægi þess hafa komið fram. Eins og fram hefur komið er talið að  Aristoles hafi 

komið fyrstur fram með kenningu varðandi mikilvægi leiks og margir tekið undir þessar kenningar 

hans síðar meir (Sigríður Ingimundardóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2021). Í Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar sem Gerður G. Óskarsdóttir ritstýrði var gerð rannsókn þar sem 

fram kom að skólastarf sé ekki alltaf nægjanlega einstaklingsmiðað að þörfum hvers og eins og of 

mikið sé horft á hópakennslu.  Helsta ástæða þess er að kennarar virðast  ekki fá nægan undirbúning 

til að skipuleggja slíka kennslu (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).  

  Með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar hefur myndast nýtt landslag í skólaumhverfinu og 

umræðan um að læra í gegnum leik og reynslu sjaldan verið meira áberandi. Þær nýju 

tækninýjungar sem skólar eru að innleiða í dag bjóða upp á mun meiri leik í námi en áður hefur 

sést og fjölbreyttari kennsluaðferðir. Ábyrgð nemenda á eigin námi hefur aukist og hlutverk 

kennarans sem fræðara minnkað að sama skapi. Það er áríðandi að huga að öllum þörfum nemenda 

hvort sem það er að kenna þeim að lesa, leita lausna, efla sjálfstraust þeirra og félagsleg tengsl eða 

huga að andlegri og líkamlegri heilsu. Ábyrgð barna á eigin heilsu hefur oft verið ábótavant og 

hreyfingarleysi barna og lífsstílsvandamál tengd offitu fer sífellt fjölgandi. Því er mikilvægara nú 

sem aldrei fyrr að leggja áherslu á að kenna börnum að axla ábyrgð á eigin heilsu og ein besta 

leiðin er að gera það í gegnum leiki. Fá þau til að njóta þess að hreyfa sig og gera það að daglegri 

rútínu. Börn sem upplifa jákvæðar tilfinningar til hreyfingar eru líklegri til að hreyfa sig og þar af 

leiðandi minnka líkurnar á vandamálum tengdum hreyfingarleysi. Í skólum eru kenndar 

skólaíþróttir og mikil áhersla er lögð á leik þar og því er þar kjörið landslag til að fá nemendur til 

að mynda jákvæðar upplifanir og tengingar til þess að hreyfa sig (Sigríður Ingimundardóttir, 

munnleg heimild, 10. apríl 2021).  

 Það er ekki einungis hagur nemandans að fá markvissa kennslu í íþróttum og læra 

mikilvægi þess að huga að heilbrigði heldur getur það ráðið miklu um almennt heilbrigði 

þjóðarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007).  

4.1. Leikur sem kennsluaðferð 

Grunnskóli er stór partur af lífi hvers nemanda og er þetta nánast þeirra vinnustaður í 10 ár. Í 

aðalnámskrá er eitt af  hlutverkum skólans að leyfa nemendum að skapa og efla með sér sjálfstraust 

og félagsfærni. Leikur sem kennsluaðferð hvort sem það er inn í hefðbundinni kennslustofu eða 

íþróttasal er tilvalin kennsluaðferð til að ýta undir sjálfstraust, félagsfærni og samvinnu á milli 

nemenda. Lagt er áherslu á mikilvægi leiks í aðalnámskránni og ýtt undir að kennarar nýti sér leiki 
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í námi þar sem það er sjálfsprottin leið til náms og þroska. Leikir sem kennsluaðferð er þroskandi 

fyrir öll aldursstig í grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011-a).  

 

Kennurum ber skylda að fylgja aðalnámskránni og hæfniviðmiðum hennar og ætti kennari  að geta 

fundið leiki sem hægt er að útfæra á kennslufræðilegan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011-b). Þá  læra nemendur í gegnum leik. Þegar rætt er um leik sem kennsluaðferð er átt við allar 

tegundir leikja eins t.d. borðspil, tölvuleiki, hlutverkaleiki, námsspil, hreyfileiki og margt fleira. 

Yfirleitt er þó skipt leikjum upp í tvo flokka, það er að segja kennslufræðilega leiki og frjálsa leiki 

(Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019). Kennslufræðilegir leikir 

tengjast ákveðnu námsefni, þá er blandað saman leik og kennslufræðilegum markmiðum. Í 

kennslufræðilegum leikjum eru reglur sem þarf að fylgja eftir og myndast oft samkeppni í leiknum 

til að ná ákveðnu markmiði. Markmið kennsluaðferðarinnar er að blanda leik inn í námið til að 

áhugahvöt nemenda verði meiri á náminu og nemendur tengja betur við námsefnið. Með því geta 

leikirnir ýtt undir þróaðar hugsanir hjá nemendum þar sem þeir fá dýpri skilning og þekkingu.  

Frjáls leikur er ímyndaður leikur þar sem hann er hvorki skriflegur né skipulagður. Allar reglur, 

tími, umhverfi og hlutverk leikmanna er ákveðið af þeim sem leika saman. Þessir leikir þróa og 

þroska hjá nemendum líkamlega, vitsmunalega, félagslega og tilfinningalega hæfileika. Það eru 

engar ákveðnar reglur né skipulag bakvið leikina heldur eru leikirnir meira frjálsræði með frjálsri 

tjáningu og oft fylgir mikil hávaði (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2019),   

5 Skólaíþróttir 

Heilbrigði og velferð nemanda er einn af grunnþáttum í skólastarfinu. Þegar talað er um 

heilbrigði í skólaíþróttum skal leggja áherslu á helstu þætti og þeir eru: Hreyfing, næring, hvíld, 

jákvæð sjálfsmynd, andleg vellíðan, jákvæð samskipti, skapandi hugsun, öryggi, kynheilbrigði, 

hreinlæti og skilningur á eigin tilfinningum og annarra  (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2007). Skólastarfið þarf að vera skipulagt til að það stuðli markvisst að heilbrigði, velferð og 

vellíðan hvers og eins nemanda. Skólaíþróttir er námsgrein sem hefur mikilvægt hlutverk í 

heilsuuppeldi og heilsurækt hvers nemanda alla sína grunnskólagöngu. Hreyfing og notkun 

líkamans á markvissan hátt í skólaíþróttum er nauðsynlegur hluti af þeirra heilsurækt og 

heilsueflingu sem nemendur þurfa í grunnskólum. Fræða þarf síðan nemendur um hreyfingu, efla 

hreyfifærni og skapa umhverfi sem er öruggt og hvetur alla til að hreyfa sig. Hreyfing er 

mikilvæg fyrir nemendur, regluleg hreyfing og gott líkamlegt ástand hjá nemenda hefur jákvæð 

áhrif á námsárangur þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007). Í skólaíþróttum er 
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mikilvægt að verkefnin fyrir nemendur efli líkamlega þætti eins og þol, líkamsstyrk og liðleika. 

Skólaíþróttir gefa nemendur tækifæri á að þekkja sinn eigin líkama og skynja hvaða möguleika 

líkaminn hefur til sköpunar og tjáningar. Það er nauðsynlegt í skólaíþróttum að hafa gleði og 

löngun til að taka þátt, bæta líkamsástand og sjálfstraust (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

6 Samskipti í kennslu 
Eitt af því sem einkennir góða kennslu og getur komið í veg fyrir ýmiss vandamál í 

kennslustundum er góður undirbúningur fyrir tímann. Þar getur þurft að huga að mörgum þáttum 

eins og innlögn og hvernig eigi að halda nemendum við efnið. Það þarf að gera ráð fyrir því að 

nemendahópurinn getur verið ólíkur og mis getumikill og það getur verið erfitt að finna einn leik 

sem hentar öllum hópnum. Það þarf að hafa öll áhöld  og gögn sem notast á við innan seilingar og 

huga að uppsetningu kennslurýmis. Einnig þarf að huga að hvernig á að útskýra það sem 

framundan er á skýran og skilmerkilegan hátt þannig að maður nái vel til nemenda og allir viti 

hvað sé ætlast til af þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9-10). Samskipti kennara og nemenda 

getur verið flókið samspil og getur orðalag og samskipti skipt sköpum í kennslu. Sé kennari 

áhugasamur og hvetjandi með skemmtilegar lýsingar á kennsluskipulagi getur það verið mjög 

áhuga hvetjandi fyrir nemendur og smitað út frá sér í jákvæðu andrúmslofti og betri vinnubrögðum. 

Því skiptir það öllu fyrir kennara að finna þá kennsluaðferð sem hentar hverjum og einum svo það 

skili sér vel inn í tíma og gerir kennsluna áhugaverðari (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 10-11). 

Í íþróttakennslu skiptir miklu máli að kennari komi sér beint að efninu, tali stutt og 

hnitmiðað því annars ná nemendur ekki að framkæma æfingarnar rétt og missa jafnvel athyglina. 

Að virkja nemenda í kennslu eykur virkni hópsins enn frekar en þegar einungis kennarinn sýnir 

dæmi um æfingar. Með því að nota nemendur til að sýna æfingar er komin virkni hjá þeim nemanda 

og aðrir nemendur eiga auðveldara með að samsama sig jafnaldra sínum frekar en kennaranum 

sem hefur kannski fengið mikla þjálfun í æfingunni (Rink, 2010).  

Mikilvægt er að halda nemendum vel við efnið í tímum og er það einstaklingsbundið hversu 

vel það gengur. Talið er að þar sem tekst vel til við að halda nemendum við efnið skili það sér í 

betri árangri nemenda. En það er fleira sem spilar inn í eins og hvernig tekst til við að halda uppi 

aga og eftirfylgni. Góðar hnitmiðaðar útskýringar sem veita góða leiðsögn skipta líka gríðarlega 

miklu máli sem og þekking og skilningur kennara á viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 26-27). Það er mikilvægt að andrúmsloft innan veggja skólans sé hvetjandi og gott. Samskipti 

á jafningjagrundvelli þar sem nemendur upplifa að þeir hafi vægi og kennarinn hlusti á þá getur 

breytt andrúmsloftinu og skapað góðan skólabrag. Hin gamla ímynd þar sem kennarinn er æðsta 

vald og ræður öllu en nemandinn situr hljóður og hlustar hefur ekki gefið jafn góða raun og það að 
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nemandinn sé virkur og leggi fram sitt sjónarhorn til skólastarfsins (Trausti Þorsteinsson,  2003, 

bls. 191). Piaget sagði að samvinna nemenda og kennara væri mjög mikilvæg í kennslu og lagði 

hann áherslu að að tillitssemi og gagnkvæm virðing ríkti milli nemenda og kennara (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.f.l, 2005, bls. 15-16).Góð kennsla snýst um  það vera alltaf skrefinu á undan 

nemandanum. Kennari þarf ekki að vita allt en þó það mikið að hann geti leitt nemandann áfram í 

passlega krefjandi verkefni með tilheyrandi hjálpargögnum (Carol Ann Tomlinson, 2003, bls. 73). 

7 Mikilvægi jákvæðrar sjálfsmyndar 
Sjálfsmynd, sjálfsálit og sjálfstraust eru samheiti yfir þær hugmyndir sem einstaklingur hefur um 

sjálfan sig. Sjálfsmyndin er byggð upp á mörgum atriðum sem mynda flókið samspil þess hvernig 

einstaklingur upplifir sjálfan sig. Þar geta hlutir eins og trúar og lífsskoðanir, gildismat, 

persónuleiki, aldur og kyn o.fl. haft mikið að segja. Bæði staða einstaklingsins og viðhorf annarra 

til hans hefur áhrif á það hvernig hver og einn sér sjálfan sig. Þegar efla á sjálfstraust þarf að sjá 

til þess að einstaklingurinn temji sér jákvætt viðhorf út í sjálfan sig og trúi meira á eigin getu 

(Embætti landlæknis, 2017).  

Kvíða, átröskun og þunglyndi má oft rekja til lélegs sjálfsmats. Lélegt sjálfsmat 

einstaklinga getur haft gríðarleg áhrif á á andlega líðan einstaklinga og valdið neikvæðum 

hugsunum um mann sjálfan og aðra. Lélegt sjálfsmat er einnig talinn vera áhættuþáttur 

sjálfsvígshugsana og sjálfsskaða (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2012). 

Það er samfélagsleg ábyrgð allra sem koma að uppeldi barna að efla sjálfsmynd þeirra og 

fá þau til að hugsa um sig á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Þroski barna kemur úr mörgum áttum 

og því mikilvægt að stuðningur við betri sjálfsmynd komi úr sem flestum áttu. Þannig aukast líkur 

á því að þau séu  með raunhæfari væntingar út í sjálfan sig, hafi meira sjálfstraust og líði almennt 

betur Það er því nauðsynlegt fyrir börn að reyna á sig líkamlega til að fá nægan hreyfiþroska, 

hreyfigetu og styrk. Regluleg hreyfing minnkar líkur á geðrænum vandamálum og eflir 

sjálfstraustið (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013). Þegar barn tekur þátt í skipulagðri 

íþróttastarfsemi þarf að taka tillit til áhugasviðs barnsins og hvað hentar því best. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla eiga börn rétt á þremur tímum í skólaíþróttum og er sund þar með talið 

frímínútum (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 
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8 Ýmsar kenningar um nám sem styðja hugmyndir um mikilvægi þess 
að læra í gegnum leik 

8.1. Leikur og nám 

Þegar börn eru að leika sér eru þau að læra. Þau tjá sig í gegnum leik á frjálsan hátt, fá tækifæri til 

að prófa sig áfram og þjálfa vitsmunaþroska og tjáningu. Leikur er  mikilvægur hluti af öllu uppeldi 

og leiðir til þekkingar, sjálfsnáms og sjálfstjáningar. Leikur sem nám hefur mikið gildi fyrir alhliða 

þroska barns (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 48).  

Leikur og nám er eðlilegur og náttúrulegur hluti af lífi barna og oft getur verið erfitt að 

aðgreina það í sundur. Börn fá meira tækifæri til að læra í gegnum leik í leikskólum en þegar komið 

er í grunnskólana er menntun frekar námsmiðuð og leikurinn verður ekki eins veigamikill. Talið 

er að leikur sé æfing sem hefst hjá börnunum en nám sé frekar eitthvað sem þau æfa eftir skipulagi 

þeirra fullorðnu. Þegar nemendur koma í grunnskóla er leikur og nám meira aðskilið og 

menntunargildi leiks ekki metið jafn mikið og skipulagt nám (Samuelsson, P. og Asplund Carlsson, 

2008, bls. 623- 626).  

8.2. Vinnupallahugmyndir  

Í upphafi tuttugustu aldar kom sálfræðingurinn Vygotski með hugmyndafræði um hvernig sé best 

að kenna og kenndi hann þær hugmyndir við vinnupalla (Scaffolding). Vinnupalla hugmyndirnar 

tengir hann við smíði á húsbyggingum þar sem í upphafi byggingarstigs er notað mikið að 

vinnupöllum, verkfærum og hjálpar hlutum. Hægt og rólega eru þeir síðan fjarlægðir eftir þörfum 

og að lokum stendur eftir sjálfstæð bygging. Þegar verið er að læra nýja hluti metum við þá 

þekkingu sem fyrir er og lærum út frá henni. Nám í gegnum leik er rétt eins og allt nám ferli þar 

sem mikilvægt er að notast við öll þau hjálpargögn sem við þekkjum og eigum til að styrkja 

grunnþekkinguna og byggja síðan ofan á hana. Kennarinn er t.d mikill stuðningur í upphafi náms 

en eftir því sem börnin eldast þurfa þau sífellt minna á honum að halda og ættu að endingu getað 

aflað sér þeirra ganga og upplýsinga sem þau þurfa til að fræðast um það sem þau vilja (Parkay, 

F., 2006, bls. 76). 

Vygotsky hélt því fram að umhverfi og líffræðilegir þættir höfðu mikil áhrif á félagslegan 

þroska. Hans kenningar fjölluðu um mikilvægi þess að veita barni allan þann stuðning sem það 

þarf til að ná námsárangri. Jafningjafræðsla eða að læra með og af öðrum  væri mikilvægur hlekkur 

og allur stuðningur skiptir máli. Jerome Bruner styður einnig þessar kenningar Vygotskys en hann 

hélt því fram að nám væri að byggja ofan á fyrri þekkingu og að nám væri virkt félagslegt ferli 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2005, bls. 14).  
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Það er mikilvægt að börn fái tækifæri til að hreyfa sig reglulega og er það ábyrgð bæði 

foreldra og skóla. Hreyfing getur verið félagslegt ferli þar sem hún er skipulögð á markvissan hátt 

eða bara tilfallandi tækifæri sem er notað til að hreyfa sig ómarkvisst. Ef foreldrar og kennarar eru 

virkir þátttakendur geta þeir virkað eins og vinnupallarnir sem Vygotsy fjallar um. Ef þeir taka þátt 

í leikjum og eru hvetjandi og veita barninu tækfæri að hreyfa sig aukast líkur á því að barnið haldi 

áfram að hreyfa sig að eigin frumkvæði þegar það eldist.  

8.3. Hugsmíðakenning 

Hugsmíðakenningin kom í kjölfari hugmyndafræði frá Piaget og Dewey á 19. og 20. öld. Hún 

fjallar um að hver ný þekking spretti upp af annarri sem var til fyrir og að reynsla og framkvæmd 

verði ekki aðskilin. Hugmyndir Dewey um menntun voru að nám kæmi frá reynslu og lagði hann 

höfuðáherslu á að nám væri ferli sem leiddi til þekkingar. Þegar nemandi tæki þátt í námsferli í 

stað þess að bara hlusta fengi nemandinn framkvæmdarvit og gæti tengt nýja þekkingu betur við 

fyrri þekkingu og gæti fyrir vikið skilið betur námið. Piaget lagði mikla áherslu á verklega þætti 

náms og að nemendur væru þátttakendur sem fengju að snerta og prófa. Hann lagði einnig miklar 

áherslur á fjölbreytt kennslugögn og hélt því fram að námsumhverfið væri afskaplega mikilvægt 

rými sem þyrfti að hugsa út vel út í þegar kennsla væri skipulögð (Hafdís Guðjónsdóttir o.f.l, 2005, 

bls 15-16). 

Dewey hélt því fram að samfella í námi væri mikilvæg og að nauðsynlegt væri að byggja 

á reynslu og forsendum til að búa til þekkingu, færni og reynslu. Hann sagði að það þyrfti að virkja 

þörf barnsins til athafna með því að kveikja áhuga þess. Setningin Learning by doing er kemur frá 

Dewey og snýst um að börn fái að kljást við viðfangsefni, skapa og vera virk en ekki vera óvirkir 

þátttakendur í námi. Þau eiga að fá tækifæri til að reka sig á og reyna aftur í samráði við jafningja 

og læra þannig með því að gera sjálf (Dewey, 2000, bls. 33-56).   

 Það er mikilvægt að auka hreyfingu jafnt og þétt og byggja ofaná fyrr getu þegar 

auka á hreyfigetu og færni hjá börnum. Hugsmíðakenningin styður vel við þessar hugmyndir því 

oft þurfa nemendur stuðning þegar byggja á upp nýja færni. Learning by doing er besta leiðin til 

þess því til að ná framförum í hreyfigetu og færni og þarf nemandinn að vera virkur þátttakandi í 

allri hreyfingu.   

8.4. Maria Montessori 

Maria Montessori var ítalskur læknir en var einnig kennari og uppeldisfræðingur. Montessori 

starfaði með þroskahömluðum börnum á sjúkrahúsi í Ítalíu og skilgreindi hún fyrsta manna að 

þroskahömlun væri uppeldislegt viðfangsefnið en ekki læknisfræðilegt vandamál. Eftir að hafa 
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unnið með þroskahömlum börnum kviknaði hjá henni áhugi á kennslufræði (Þórdís Þórðardóttir, 

2011). Eftir læknisfræði ferilinn sinn fór Maria Montessori að læra kennarann og uppeldisfræði og 

trúði hún á það að börn lærðu í gegnum leik (playful learning). Hún bjó til skóla út frá sinni stefnu 

og út frá því varð til það sem kallað er Montessori stefnan  snemma árið 1900. Að læra í gegnum 

leik er nám sem er bæði frjáls leikur og stýrður leikur, nemendur fá að leika frjálsir með leiðsögn 

frá kennara. Það er barnamiðað, hugsmíðanlegt og hefur jákvæð áhrif á nemendur. Að læra í 

gegnum leik þarf ekki endilega vera óskipulagður  og tilviljunarkenndur frjáls leikur. Það getur 

líka verið vel skipulagt þar sem þarf að að læra að fylgja reglum og kennarinn þarf að búa til 

markmið þannig námið skili sjáanlegum árangri. Montessori þótti þó mikilvægt að börn fengju að 

upplifa sjálf hlutina og og að þau fengju tækifæri til að finna sjálf lausnir á verkefnum sem þau 

glímdu við. Það að börn læri í gegnum leik og starf á að vera þroskandi og veita börnum ánægju 

(Lillard, S., 2013, bls. 137-163). Kenningar Montesori styðja vel við hugmyndina um mikilvægi 

þess að læra í gegnum leik og sýna fram á gagnsemi þess að börn leiki sér í frjálsum leik og 

skipulögðum. 

8.5. Einstaklingsmiðað nám 

Í skólum er lagt mikla áherslu á einstaklingsmiðun í námi og kennslu og snýst það um að hver og 

einn geti unnið út frá sínum forsendum og þörfum hvort sem það er í einstaklingsvinnu eða 

hópavinnu. Það þarf að vera fjölbreytni í kennslu og rými og markmið þurfa að vera skýr, 

áhugahvetjandi, metnaðarfull og miserfið svo hver og einn fái að vinna við sitt hæfi. Sjálfstæð 

vinnubrögð og ábyrgð á eigin námi þar sem nemendur taka þátt í náminu og skipulaginu er betra 

en allsráðandi kennari. Hópavinna og jafningjafræðsla ásamt fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

fjölbreyttu námsmati eru merki um betri námsárangur (Carol Ann Tomlinsson, 2000, bls. 4-7). 

 Hópleikir er góð leið til að fá til að prófa mismunandi hlutverk og bera ábyrgð á sínu 

hlutverki í leiknum. Með því að hafa leiki fjölbreytta ættu allir að geta fundir eitthvað við sitt hæfi 

og fá tækifæri til að vinna á sínum forsendum. Hlutverk í leik geta verið miserfið og krafist 

mismunandi færni en einstaklingsmiðun snýst einmitt um að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi 

og notið þess að vera partur af heild.  

9 Uppeldisstefnan Uppeldi til ábyrgðar kennir nemendum að bera 
ábyrgð á eigin heilsu  

9.1. Ábyrgð nemenda á eigin heilsu 

Kennslu og uppeldi er oft erfitt að aðgreina og þegar kenna á nemendum að huga að eigin heilsu 

er uppeldisstefnan Uppeldi til ábyrgðar uppbygging sjálfsaga stefna sem styður við það. Helstu 
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áhersluþættir stefnunnar hjálpa til við að kenna börnum að bera ábyrgð á eigin heilsu og skilja 

mikilvægi þess að hreyfa sig. En hreyfing getur verið fjölbreytt og allskonar og henta leikir þar 

sem nemendur eru að vinna í hópum einstaklega vel. Í hópleikjum þarf að taka tillit til annarra, 

vinna saman og allskonar tilfinningar koma upp. Þá er gott að geta gripið í verkfærakistu 

stefnunnar og kenna nemendum að axla ábyrgð á eigin hegðun og læra mikilvægi þess að stunda 

reglulega hreyfingu á skemmtilegan hátt. 

9.2. Uppruni uppeldisstefnuna 

Uppeldisstefnan Uppeldi til ábyrgðar uppbygging sjálfsaga er hönnuð af hinni Kanadísku 

Diane Gossen. Helstu markmið stefnunnar er að kenna nemendum sjálfskoðun og uppbyggileg 

samskipti í kennslu og læra að beita sjálfsaga og sjálfsstjórn. Diane byggir sínar kenningar á 

viðurkenndum vísindalegum kenningum, rannsóknum og eðli mannlegrar hegðunar. Hún byggir 

hugmyndafræðina meðal annars á sjálfsstjórnarkenningu  dr. William Glasser um gæðaskóla og 

sjálfsstjórnarkenningu hans(Anný Björg Pálmadóttir og Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, e.d.-b). 

 Þá notast hún við  hugmyndir Eric Jensens um rannsóknir á heilastarfsemi sem leiddi í ljós 

mælanleg neikvæð áhrif ógnunnar og skammar á námsgetu. Einnig byggir hún kenningar sínar á 

skrifum Alfie Kohn um neikvæð áhrif ytri umbunar og gömlum aðferðum frumbyggja Ameríku 

við uppeldi barna og leiðréttingu á uppeldi afbrotamanna. Frumbyggjar Ameríku ýttu undir 

sjálfstæði og sjálfsaga en voru síður hrifnir að aðlögun og blindri hlýðni. Þeir töldu rangt að dæma 

og meta aðra og töldu rót vandamála einstaklingsins liggja í umhverfinu og vildu því ekki finna 

sökudólg þegar einstaklingur kom illa fram. Heldur lögðu þeir sig fram við að spyrja spurninga 

um ytri áhrif og hvaða stuðning einstaklingurinn hefði til þess að bæta sig. Þeir töldu að mistök 

væri eitthvað sem hægt væri að læra af og verða betri fyrir vikið. Árangur af uppeldisaðferðum 

þeirra var sterkur hópur barna og fullorðinna sem viðhélt uppeldisaðferðunum á árangursríkan hátt 

(Anný Björg Pálmadóttir og Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, e.d.-b). 

  Alfie Kohn hefur verið mjög gagnrýnin á bandaríska skólakerfið og gagnrýnir þá einna 

helst einkunnir og umbun. Hann gerði rannsóknir á því að lokka fólk með umbunum í þeim tilgangi 

að breyta hegðun fólks til langs tíma. Rannsóknir hans leiddu í ljós að umbun bar ekki jákvæðan 

árangur til langs tíma heldur leiddi jafnvel til verri árangurs og í einhverjum tilvikum hélt hann því 

fram að umbunin gæti valdið varanlegum skaða  (Anný Björg Pálmadóttir og Helga Ragnheiður 

Jósepsdóttir, e.d.-b). 

Nýverið hafa síðan bæst við kenningar um skólastarf kenndar við Brainbased Teaching eða 

Brainbased learning (Anný Björg Pálmadóttir og Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, e.d.-b). Eric 

Jensen hefur fjallað mikið um þær og telur hann að í framheilanum og ennisblöðunum fari fram 

öll rökhugsun og áætlanagerð. Þegar barn upplifir skammir geti það valdi óeðlilegu álagi og það 
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nái ekki að virkja þann hluta heilans og hugsi því ekki rökrétt. Hann heldur því fram að umbun og 

skammir séu streituvaldar og að draga þurfi úr allri ógn og streitu í umhverfi barnsins. Barn hugsar 

ekki rökrétt í streituástandi og skammir séu því ekki góð leið til að fá barn til að bæta hegðun sína 

eða gjörðir. Skólastarfið á að vera aðlagað að þörfum nemenda til náms og fjarlægja eigi allar ógnir 

svo börn hafi líffræðilegar forsendur til að læra (Anný Björg Pálmadóttir og Helga Ragnheiður 

Jósepsdóttir, e.d.-b). 

9.3. Grunnþarfir og áherslur stefnunnar 

 Diane telur að nauðsynlegt sé að uppfylla grunnþarfir einstaklingsins á jákvæðan hátt til að koma 

í veg fyrir vanlíðan sem veldur slæmri hegðun. Hún skiptir grunnþörfunum upp í fimm flokka og 

heldur því fram að við þurfum að uppfylla meðfæddar þarfir okkar til að njóta lífsins. 

Grunnþarfirnar fimm eru: 

• Ást og umhyggja 

• Áhrifavald og stjórn 

• Frelsi og sjálfstæði 

• Gleði og ánægja (Anný Björg Pálmadóttir og Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, (e.d.-c).  

Dæmi um lykilspurningar þegar rætt er við nemendur um hegðun, t.d þegar þeir hafa komið sér í 

aðstæður sem eru ekki æskilegar eða hagað sér á óæskilegan hátt: 

• Hvernig manneskja viltu vera? 

• Hvaða árangri viltu ná? 

• Ertu sátt/ur við það sem þú ert að gera? 

• Geturðu fundið betri leið? (Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga, 2014).  

Samtölin snúast um að byggja upp sjálfsaga, ábyrgð og lífsgildi. Áherslan í samtölum er ekki á 

reglur heldur lífsgildi og að nemendum sé kennt að bera ábyrgð á eigin hegðun og orðum. Það 

er  reynt að ná fram eftirfarandi hjá einstaklingum í þessu samtali.  

• Ábyrgðarkennd 

• Sjálfstjórn 

• Ræða tilfinningar 

• Átta sig á sínum þörfum 

• Læra af mistökum.  
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Markmið sem lagt er upp með að nemendur læri með Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga 

eru eftirfarandi: 

• Að setja sér markmið, gera uppbyggingaráætlanir og stunda sjálfsrannsókn 

• Að bera ábyrgð á eigin námi 

• Að rækta og efla sinn innri áhuga 

• Að sinna þörfum sínum af ábyrgð gagnvart sjálfum sér og öðrum 

• Að læra leiðir til að hafa stjórn á eigin hegðun 

• Að bera ábyrgð á eigin mistökum, leiðrétta þau og bæta fyrir þau 

• Að verða þeir sjálfir - þær manneskjur sem þeir vilja vera (Anný Björg Pálmadóttir og 

Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, (e.d.-a). 

Ekki á að halda lestra yfir börnunum þegar þeim verður á að gera mistök né vekja upp hjá þeim 

sektarkennd. Heldur á að veita þeim virðingu, umhyggju og heiðarleika og fá þau til að velta því 

fyrir hvernig manneskjur þau vilji vera. Vekja upp hugsun hjá þeim sem fær þau til að ígrunda 

hvað þau ætli sjálf að gera til að ná því fram sem þau vilja sjá. Þannig að þau skilji orsök og 

afleiðingu gjörða sinna og taki sjálf ákvörðun um hvað hefði betur mátt fara. Hugmyndafræðin 

byggir á því að börn séu fædd með sjálfstæðan vilja og að áhugi þeirra komi innanfrá. Það er því 

ferli að kenna börnum sjálfsaga og nauðsynlegur partur af því er að barnið fái tækifæri til að gera 

mistök, halda áfram og læra af mistökum sínum án þess að vera dæmd (Anný Björg Pálmadóttir 

og Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, e.d.-a). Willam Glasser telur að áhugaleysi og slakur 

námsárangur sé orsök rangra hugmynda við að stjórna nemendum þar sem nemendur stjórnist af 

innri hvötum og sjái hlutina einungis út frá sjálfum sér.  Þegar kennarinn er alvaldur sem ræður og 

veit allt þá minnkar innri áhugahvöt nemenda og nám getur orðið þvingað. Betra sé að sýna forystu 

sem virkjar samtöl, samstarf og lýðræðisleg vinnubrögð í kennslustofunni (Anný Björg 

Pálmadóttir og Helga Ragnheiður Jósepsdóttir, e.d.-a). 

Uppeldi til ábyrgðar -uppbygging sjálfsaga er frábært verkfæri í verkfærakistu kennarans 

til að stuðla að betri kennslu og og ná meiri árangri. Heilsa er mikils virði og það er alltaf á ábyrgð 

einstaklingsins að gera það sem hann getur til að halda henni góðri. Þessi uppeldisstefna samræmist 

þeim kenningum sem segja að það eigi að kenna nemendum snemma að bera ábyrgð á eigin heilsu. 

Barn sem skilur mikilvægi þess að hreyfa sig og fær að njóta þess í gegnum leiki ætti að geta 

stundað reglubundna hreyfingu án þess að það verði einhver kvöð á því að hreyfa sig. Það eru 

mörg verkfæri til handa skólum til að hvetja nemendur til ábyrgðar á eigin heilsu og fá þau til að 

hreyfa sig. Frábær dæmi um það er verkefnið Leikur að læra og Vinaliðaverkefnið. Eitt af megin 

markmiðum þessa verkefna er að koma inn meiri hreyfingu hjá börnum í skólanum.  
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10 Leikur að læra 

Leikur að læra er stofnað af Kristínu Einarsdóttur íþróttakennara en hún fór af stað með verkefnið 

árið 2013 (Leikur að læra, e.d.-c). Leikur að læra eru kennsluhættir þar sem nemendur fá að læra 

í gegnum hreyfingu, skynjun og leik. Kennsluaðferðin á að auka úthald og einbeitingu og er 

hönnuð til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda (Leikur að læra, e.d.-a).  Flestir kennarar 

sem koma að verkefninu eru íþróttakennarar en síðan verkefnið fór af stað hafa yfir 4000 kennara 

frá sex löndum komið á námskeið og fjölmargir skólar hér á landi innleitt kennsluaðferðina inn í 

sína skóla. Leikur að læra er þó ekki eingöngu sniðið að íþróttakennslu heldur er tilgangurinn að 

koma meiri leik og hreyfingu inn í almenna kennslu (Leikur að læra, e.d.-c).  

Í upphafi fara kennarar á grunnnámskeið þar sem grunnleikir aðferðarinnar eru kynntir 

ásamt foreldraverkefni sem einnig er hægt að taka þátt í. Tvisvar sinnum yfir skólaárið kemur svo 

aðili frá Leikur að læra og rifjar upp fræðin á bak við hugmyndina og leiki ásamt því að kynna 

nýja leiki og kennsluaðferðir. Skólar fá svo kennsluáætlanir og kennsluleiðbeiningar um það 

hvernig best sé að kenna markvisst í gegnum hreyfingu (Leikur að læra, e.d.-b). Leikur að læra 

eru kennsluhættir sem eru aðlagaðir að yngri nemendum grunnskóla en einnig fyrir leikskóla. 

Leikur að læra er yfirleitt kennt í gegnum námskeið sem ýmist eru haldin í skólunum eða í 

endurmenntunarferðum fyrir kennara. Kennsluhættirnir eru byggðir á rannsóknum Bransford, 

Brown og Cokking en þeir hafa rannsakað líffræðileg áhrif þess að læra í gegnum hreyfingu og 

leik. Þeir telja að skynja í gegnum hreyfingu hjálpi til við að leggja hluti á minnið og stuðli frekar 

að því að auðveldara sé að rifja upp það sem búið er að læra áður. Þeir telja að heilinn myndi ný 

taugamót frekar ef námið sé í gegnum reynslu og samvinnu við umhverfið. Nám í gegnum 

hreyfingu hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu barna og venur þau frekar af því að 

vera í of mikilli kyrrstöðu (Leikur að læra, e.d.-a). 

11 Vinaliðaverkefni 
Vinaliðaverkefnið er verkefni sem er gott dæmi um það hvernig hægt sé að auka hreyfingu barna 

í gegnum leik. Hugmyndin kemur frá Noregi og er í grunninn forvörn gegn einelti. Verkefnið hefur 

verið keyrt í yfir 1000 skólum í Noregi og um 50 skólum hér á landi en einnig hefur það notið 

mikilla vinsælda í Svíþjóð (Trivselsleder, e.d.). Nemendur eru markvisst þjálfaðir sem vinaliðar 

en hlutverk vinaliða er að læra og stýra leikjum á skólalóðinni í frímínútum. Þeir eiga að hvetja 

nemendur til að taka þátt og veita þeim sem eru utangátta sérstaka athygli og reyna að virkja þá til 

þátttöku. Að launum fá vinaliðar umbun í boði vinaliðaferða, afsláttarkorta o.fl. (Vinalidar, e.d.).  

  Meginmarkmið verkefnisins er að auka fjölbreytni í afþreyingu í frímínútum, virkja 

nemendur og skapa betri skólabrag. Fá nemendur til að vera spenntari fyrir því að mæta í skólann 
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og koma í veg fyrir einelti. Lagt er áherslu á fjölbreytni í leikjaframboði þannig að allir geti fundið 

eitthvað við sitt hæfi og í leiðinni hreyft sig og skemmt sér í frímínútum (Um okkur, e.d.).  

12 Um handbókina  

Meðfylgjandi handbók er samantekt af fjölbreyttum leikjum sem hægt er að nota bæði inni og úti 

og einfalt er að framkvæma án mikillar fyrirhafnar. Þeir eru ætlaðir fyrir ólíka hópa og hægt er 

að framkvæma þá bæði inni og úti. Leikirnir stuðla allir að aukinni hreyfingu og þjálfa nemendur 

í að taka tillit til annara, vinna með öðrum og takast á við tilfinningar eins og að tapa og sigra.  

Allir þessir leikir tengjast ekki neinni ákveðinni íþróttagrein og er það vegna þess að þessi 

handbók leggur áherslu á leiki sem allir geta verið góðir í óháð hvaða íþróttir þeir æfa.  
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13 Lokaorð 

Nám í gegnum hreyfingu og leik ætti að vera auðvelt að koma inn í kennslu og er frábær leið til að 

brjóta upp kyrrsetu kennslustundir. Allir hafa gott af því að standa reglulega upp og hreyfa sig og 

það á að vera eðlilegur partur af degi hvers barns. Þannig byggjast upp góðar venjur sem geta 

komið í veg fyrir ýmiskonar vandamál seinna meir. Það eru margar kenningar og fræði sem styðja 

það að nemendur fái að hreyfa sig reglulega og að leikur sé partur af því að læra. Hins vegar er 

margt sem bendir til þess að þessu sé ábótavant innan skólakerfisins og heimilana,  þá sérstaklega 

eftir því sem börnin eldast. Því er mikilvægt að halda þessum kenningum á lofti. Verkefni eins og 

uppeldi til ábyrgðar er frábær leið til að kenna börnum að bera ábyrgð á eigin lífi og hamingju. 

Sjálf hef ég reynslu sem nemandi í skóla sem fór úr atferlisstefnu með umbunarkerfi yfir í  uppeldi 

til ábyrgðar og þegar ég horfi til baka í dag sé ég mikinn mun á þessum uppeldisstefnum. Hótanir 

um punkt og loforð um stjörnu virkuðu lítið fyrir mig og náði hugsun um mína hegðun og ábyrgð 

ekkert lengra en að punkti eða stjörnu. Allt í einu fóru svo að koma óþægilega spurningar eins og 

ert þú að gera það sem þú átt að vera að gera? Hvað getur þú gert betur í þessari aðstöðu sem þú 

ert búin að koma þér í. Bekkurinn minn fór að setja sér sínar eigin reglur um það hvernig við 

vildum koma fram við hvort annað og gera sáttmála um reglur innan bekkjarins. Það breytti miklu 

því þarna var ekki verið að segja okkur að gera hitt og þetta heldur var það okkar að ákveða hvernig 

bekkjarbrag við vildum hafa. Mín reynsla er því mjög góð af þessari uppeldisstefnu og finnst mér 

mikill samhljómur með henni og svo mörgum gömlum góðum fræðum sem ég hef tekið saman í 

þessari ritgerð. Ég var barn með mikla hreyfiþörf og átti mjög erfitt með að sitja kyrr lengi. 

Frímínútur voru besti tími dagsins því þar fékk að að spila fótbolta og leika mér. Leikur að læra 

og vinaliðaverkefnið hefði ég gjarnan vilja hafa meðan ég var í skóla en ég fékk að kynnast þessum 

verkefnum í vettvangsnámi mínu og var mjög hrifin. Heimildavinnan mín í tengslum við þessa 

ritgerð hefur styrkt skoðun mína enn frekar á mikilvægi hreyfingar og leiks í námi og mun án efa 

hjálpa mér sem kennara í framtíðinni. Í vettvangsnáminu lærði ég allskonar leiki og sá fljótt 

mikilvægi þeirra og hvað ég hefði sjálf haft gaman af þeim í skóla.  Ég ákvað því að safna saman 

leikjum sem ég gæti notað í kennslu þegar að því kæmi. Úr því varð til meðfylgjandi 

leikjahandbók.   
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