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Útdráttur 

Líkamleg hreyfing er mikilvægur þáttur heilbrigðs lífs. Með reglulegri hreyfingu 

aukast lífsgæði og dregur úr hættu á alvarlegum sjúkdómum á borð við hjarta- og 

æðasjúkdóma, krabbamein, stoðkerfisvandamál, ofþyngd og sykursýki. Þetta á 

ekki síður við börn en fullorðna. Því er mikilvægt að íþróttaiðkunin höfði til barna 

og veki áhuga þeirra á hreyfingu fyrir lífstíð. Á Íslandi stunda hátt hlutfall barna 

íþróttir innan íþróttahreyfingarinnar. Alla helstu þjálfunarþætti má þjálfa í 

gegnum leiki á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. 

Þessi ritgerð inniheldur handbók sem ætluð er frjálsíþróttaþjálfurum barna 

10 ára og yngri. Í handbókinni er fjöldi leikja sem flokkaðir eru niður í kafla eftir 

þjálfunaráhrifum.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem 12 ETCS eininga lokaverkefni í B.Sc. námi í 

Íþróttafræði í Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík vorið 2013. 

Höfundur hefur starfað sem frjálsíþróttaþjálfari barna um nokkurt skeið og fannst 

vanta aðgengilegt efni sem auðveldar þjálfurum skipulagningu æfinga. Verkefnið 

felur í sér handbók þar sem leikir hafa verið flokkaðir eftir því hvers konar 

þjálfunaráhrif þeir hafa. Þar sem leikir eru mikilvægur þáttur í þjálfun barna liggur 

beint við að leggja áherslu á að nota þá á sem fjölbreyttastan hátt og æfa sem 

flesta þjálfunarþætti. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Þórdís Lilja Gísladóttir, lektor við 

Háskólann í Reykjavík. Ég vil þakka Þórdísi fyrir hugmyndina að verkefninu og 

fyrir alla þá aðstoð og leiðsögn sem hún veitti mér við vinnslu verkefnisins. 

Kennurum deildarinnar vil ég þakka samveruna, þetta hefur verið lærdómsríkur 

og skemmtilegur tími.  
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1. Inngangur 

Líkamleg hreyfing er mikilvægur þáttur í þroska barna og unglinga og hefur 

jákvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega líðan þeirra (Ekelund o.f.l. 2005; Gígja 

Gunnlaugsdóttir o.fl. 2008; Gutin, 2005;). Auk þess er hreyfing börnum 

nauðsynleg ekki síst nú á tímum þar sem  kyrrsetu drifin tómstundaiðja í formi 

sjónvarps og tölvuleikja  er alls ráðandi (Pate, Mitchell, Byun og Dowda, 2011). 

Hátt hlutfall íslenskra barna stunda íþróttir innan íþróttahreyfingarinnar. 

Börn hefja íþróttaiðkun að einhverju leyti um fjögurra ára aldur og um 12 ára 

aldur iðka um 70% allra barna á Íslandi íþróttir innan íþróttahreyfingarinnar 

(Þórdís L. Gísladóttir, 2006). Megin markmið barna og unglingastefnu Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) er að íþróttaiðkun þroski börn líkamlega, andlega 

og félagslega. Með það að markmiði eru skapaðar aðstæður þar sem fjölbreyttur 

hópur barna fær að njóta sín, hvort sem markmiðið er að verða afreksíþróttamaður 

í framtíðinni eða stunda íþróttina sér til ánægju og heilsueflingar (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands [ÍSÍ], e.d). Markmið með þjálfun barna átta ára og yngri 

er að veita börnunum jákvæð fyrstu kynni af íþróttinni og auka hreyfiþroska 

þeirra. Ætlast er til þess að þjálfun fari að mestu fram á leikjaformi, að æfingarnar 

séu skemmtilegar og að öll börn fái jafnan rétt til þátttöku. Á þessum aldri er ekki 

lögð áhersla á keppni, æskilegt er að þær keppnir sem fara fram séu á leikjaformi, 

allir hafa jafnan þátttökurétt og allir fá þátttökuviðurkenningu að keppni lokinni. 

Við þjálfun barna 9 til 12 ára er markmiðið að hafa æfingar fjölbreyttar og 

skemmtilegar. Tækniþjálfun er mikilvæg á þessu tímabili auk æfinga sem fela í 

sér liðleika, þol og kraft. Í keppni skal leggja áherslu á liðakeppni þar sem allir fá 

að vera með óháð getu (ÍSÍ, e.d). 

Frjálsíþróttahreyfingin er hluti af ÍSÍ og þarf að vinna samkvæmt stefnu 

þess. Þessari ritgerð er ætlað að auðvelda frjálsíþróttaþjálfurum að vinna 

samkvæmt stefnu ÍSÍ. Í ritgerðinni verður fjallað um hreyfingu, hreyfiþroska og 

hreyfifærni barna á ólíkum þroskastigum. Einnig verður fjallað um 

þjálfunarþættina þol, kraft, hraða, liðleika og samhæfingu auk kennslufræði 

íþrótta. Aðalþáttur ritgerðarinnar fjallar um leiki sem nota má í frjálsíþróttaþjálfun 

barna. Þeir verða flokkaðir með tilliti til hvers konar þjálfunaráhrif þeir hafa.       
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2. Hreyfing 

Hreyfing er sýnileg athöfn á færslu líkamshluta. Hægt er að flokka hreyfingu sem 

staka hreyfingu (e. discrete), framhalds hreyfingu (e. serial) eða samfellda 

hreyfingu (e. continuous). Stök hreyfing hefur ákveðna byrjun og endi, dæmi um 

staka hreyfingu er að kasta, stökkva og sparka. Framhaldshreyfing inniheldur 

einfalda staka hreyfingu nokkrum sinnum í hraðri röð svo sem að rekja bolta og 

sippa. Samfelld hreyfing er hreyfing sem endurtekin er í ákveðinn tíma, til dæmis 

að hlaupa, synda og hjóla (Gallahue, Ozmun og Goodway, 2012). Algengt er að 

skoða hreyfingar með tilliti til hagnýtingar og er þá hreyfingum skipt í þrjá flokka. 

Þessir þrír megin flokkar hreyfingar eru: Locomotor sem er hreyfing alls líkamans 

í rúmi, til dæmis að ganga, hlaupa, hoppa og skríða. Non-locomotor sem er 

hreyfing einstakra líkamshluta með því að ýta, toga og snúa og manipulative sem 

eru hreyfingar sem hafa áhrif á hluti, svo sem að grípa bolta, kasta, sparka og slá 

(Dick, 2007; Gallahue, Ozmun og Goodway 2012)   

Hreyfing er skilgreind sem svo að einstaklingur framkvæmir einhverja 

ákveðna athöfn með ákveðið markmið í huga. Hreyfingar eru nauðsynlegur hluti 

af daglegu lífi fólks, svo sem að borða, klæðast og ganga (Shumway-Cook og 

Woollacott, 2007). Meðfæddir eða áunnir eiginleikar sem tengjast getu 

einstaklings til að framkvæma líkamlega vinnu eru skilgreindir sem líkamshreysti 

(Hands, Larkin, Parker, Straker og Perry 2009; Ortega, Ruiz, Castillo og 

Sjöström, 2008). Líkamshreysti felur í sér þol hjarta- og öndunarkerfisins (e. 

cardiorespiratory endurance), styrk vöðva, líkamssamsetningu (e. body 

composition) og liðleika (Gígja Gunnlaugsdóttir o.fl. 2008; Howley, 2001).  

Það er nauðsynlegt að börn skilji mikilvægi hreyfingar á æskuárum því slök 

líkamshreysti getur leitt til ýmiskonar sjúkdóma. Með reglulegri hreyfingu aukast 

lífsgæði, líkurnar á því að að lifa lengur aukast og það dregur úr hættu alvarlegra 

sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, stoðkerfisvandamál, 

ofþyngd og sykursýki síðar á lífsleiðinni (Ekelund o.f.l. 2005; Gígja 

Gunnlaugsdóttir o.fl. 2008; Gutin, 2005;). Æskilegt er að börn hreyfi sig í að 

minnsta kosti 60 mínútur daglega. Hreyfinguna má þó brjóta upp í styttri tímabil 

yfir daginn svo sem í fjórar 15 mínútna lotur (Gavin, 2012; Gígja Gunnlaugsdóttir 

o.fl. 2008). Börn sem hreyfa sig reglulega eru líkleg til að hafa ýmsa 
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heilsufarslega kosti fram yfir börn sem hreyfa sig ekki. Þau hafa sterkari vöðva- 

og beinamassa, eru grennri og hafa lægri fituprósentu og því ólíklegri til að verða 

of þung og þróa með sér lífsstílssjúkdóma eins og sykursýki tvö eða of háan 

blóðþrýsting (Gavin, 2012; Haga, 2008). Auk þess hefur hreyfing jákvæð áhrif á 

námsárangur vegna þess að þegar skynfæri eru virkjuð eykst virkni heilastöðva og 

súrefnismettað blóð flæðir í auknu mæli til heilans (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Greinasvið, 2013). 

3. Þol 

Hugtakið þol er skilgreint sem viðnám líkamans til að vinna gegn þreytu vegna 

áreynslu sem stendur yfir í langann tíma (Thompson, 2009). Þol byggist að mestu 

leyti á viðnámsgetu miðtaugakerfisins og hæfni hjarta, blóðrásar, öndunarfæra og 

efnaskipta til að starfa vel. Til eru tvær megingerðir af þoli, loftháð þol og loftfirrt 

þol. Loftháð þol er viðnámsgeta líkamans til þess að framkvæma vinnu í ákveðinn 

tíma þegar loftháð efnaskipti eiga sér stað í vöðvum. Loftfirrt þol er hins vegar 

viðnámsgeta líkamans til þess að framkvæma vinnu í ákveðinn tíma þegar loftfirrt 

efnaskipti eiga sér stað í vöðvunum (Thompson, 2009). Í flestum íþróttagreinum 

notast líkaminn bæði við loftháð og loftfirrt þol. Þegar hreyfing er framkvæmd af 

mikilli ákefð og á sér stað í stuttan tíma er notast við loftfirrt þol að mestu leyti. 

Líkaminn starfar því án súrefnis þar sem vöðvarnir nota þá orku sem fyrir finnst í 

þeim. Eftir því sem hreyfing stendur yfir í lengri tíma er loftháð þol nýtt í meira 

mæli. Súrefni er nýtt til þess að leysa orku úr vöðvunum. Markviss þjálfun 

loftháðs þols hefur ýmsa heilsufarslega kosti svo sem sterkara hjarta- og æðakerfi 

(Thompson, 2009; Wilmore, Costill, Kenney, 2008). 


Börn þurfa að anda að sér mun meira magni af lofti til þess að nýta einn 

lítra af súrefni heldur en fullorðnir, vegna smæðar þeirra. Því yngri sem börnin eru 

því meira þarf líkami þeirra að vinna til þess að uppfylla það magn súrefnis sem 

vöðvar þeirra þurfa. Börn eru ekki smækkaðar útgáfur af fullorðnum og þegar þau 

eru þjálfuð í íþróttum er mikilvægt að hafa það í huga (Thompson, 2009).  

4. Liðleiki 

Liðleiki er hæfni líkamans til þess að nýta hreyfimöguleika liðamóta til fulls 

(Thompson, 2009). Náttúruleg hreyfing liðamóta ræðst af sinum, liðböndum, 

bandvef og vöðvum. Sérhver liður hefur sinn hreyfiferil, ef farið er út fyrir þann 
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feril eykst meiðslahætta (Thompson, 2009). Teygjuæfingar skal velja eftir því 

hvert markmiðið með teygjunni er. Í upphitun skal notast við virkar teygjur og 

hreyfiteygjur til þess að hámarka getu á æfingunni eða í keppninni sem á eftir 

fylgir. Teygjuæfingar til þess að auka liðleika og hreyfigetu liða á ekki að 

framkvæma fyrir æfingar vegna þess að þegar slíkar teygjuæfingar eru 

framkvæmdar þarf að slaka á vel vöðvunum sem er ekki æskilegt rétt fyrir átök. 

Það er tekur nokkuð langann tíma að auka liðkeika, teygja þarf út fyrir eðlilega 

hreyfigetu og halda stöðu í 15 til 30 sekúndur nokkrum sinnum í viku (Thompson, 

2009). Liðleikaþjálfun er mikilvægur þáttur íþróttaiðkunar. Takmarkaður liðleiki 

getur dregið úr árangri í íþróttum og hann getur hindrað hlaupahraða og úthald 

vegna þess að vöðvarnir þurfa að yfirvinna mótstöðu til þess að halda eðlilegum 

hlaupastíl og ákjósanlegri skreflengd (Lancaster og Teodorescu, 2008; Thompson, 

2009). 

Með aldrinum dregur úr liðleika, sérstaklega hjá karlmönnum. Því eru börn 

yfirleitt mun liðugri en fullorðnir. Börn ættu að framkvæma reglulegar 

teygjuæfingar til þess að auka liðleika þar sem honum er ábótavant og viðhalda 

þeim liðleika sem til staðar er. Með reglulegum teygjuæfingum aukast líkur á að 

viðhalda liðleika með aldrinum (Lancaster og Teodorescu, 2008; Thompson, 

2009). 

5. Hraði 

Hraði er hæfni líkamans til þess að færast hratt úr stað og gera hraðar hreyfingar 

(Thompson, 2009). Nánast allir íþróttamenn geta bætt hraða sinn og í flestum 

tilvikum leiðir það til betri alhliða frammistöðu í íþróttum (Lancaster og 

Teodorescu, 2008). Fyrsti flokkur hraða er hámarkshraði, þar sem allur líkaminn 

eða útlimir eru hreyfðir úr stað á sem mestum hraða, til dæmis í spretthlaupi. 

Ákjósanlegur hraði er annar flokkurinn, þar sem hreyfingin er gerð á sem 

ákjósanlegustum hraða fyrir þá hreyfingu sem koma skal. Atrenna í langstökki er 

hlaupin á ákjósanlegum hraða svo stökkvarinn sé undirbúinn fyrir uppstökkið. Í 

hraðaaukningu, sem er þriðji flokkurinn, er hraðinn aukinn eftir því sem líður í 

hreyfinguna líkt og þegar spretthlaupari spyrnir úr startblokk (Thompson, 2009). 

Næst síðast flokkurinn er viðbragðshraði, en það er tíminn sem líður frá því merki 

er gefið þar til íþróttamaðurinn bregst við því. Aftur mætti taka dæmi um 
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spretthlaup, en viðbragðshraði byggir á því hversu fljótur spretthlauparinn er að 

bregðast við byssuskotinu (Schmidt, 2008; Thompson, 2009). Hraðaþol er síðasti 

flokkur hraða. Hraðaþol er hæfni líkamans til að halda hámarkshraða eða 

ákjósanlegum hraða þegar þreyta segir til sín (Thompson, 2009).  

Taugakerfi gegnir lykilhlutverki við framkvæmd á hröðum hreyfingum. 

Helsti munur á börnum og fullorðnum er sá að við fæðingu er taugakerfi barns 

ekki fullþroskað og taugaboð því ekki hröð og skýr. Með tímanum þroskast 

taugakerfið og taugaboð verða í kjölfarið skýrar, hraðari og markvissari og börnin 

geta framkvæmt hraðar hreyfingar líkt og fullorðnir (Thompson, 2009). 

 6. Kraftur 

Kraftur er eiginleiki líkama að veita ytri mótstöðu viðnám með lengingu og 

styttingu vöðva eða að yfirvinna ytri mótstöðu (Thompson, 2009). Kraftur er 

flokkaður niður í þrjá megin flokka. Hámarkskraftur, sprengikraftur og kraftþol. 

Hámarkskraftur er mesti kraftur sem vöðvi í samdrætti getur valdið. 

Hámarkskraftur segir ekki til um það hversu lengi eða hversu hratt hreyfingin er 

framkvæmd. Sprengikraftur er hæfni líkamans til þess að yfirvinna mótstöðu á 

sem mestum samdráttarhraða (Thompson, 2009; Þráinn Hafsteinsson, 2012). 

Kraftþol er hæfni líkamans til að vinna gegn þreytu í langvarandi kraftátökum 

(Thompson, 2009).  

Það er ekki æskilegt að börn lyfti lóðum til kraftaukningar fyrr en þau hafa 

tekið út þann vöxt og þroska sem nauðsynlegur er. Beinagrind og vöðvakerfi er 

ekki nægilega þroskað til að takast á við utanaðkomandi þyngdir og þar af 

leiðandi eykst meiðslahætta. Auk þess verður kraftaukning í vöðvum afar lítil fyrr 

en eftir kynþroskaskeið (Lancaster og Teodorescu, 2008). Þó er tilvalið að kenna 

börnum á aldrinum 8-11 ára gunntækni í lyftingum þar sem þau eru móttækileg 

fyrir tækniþjálfun, en mikilvægt er að það sé gert án þyngdar (Lancaster og 

Teodorescu, 2008; Vandendriessche, 2011). 

 7. Samhæfing 

Samhæfing er hæfni líkamans til þess að framkvæma flóknar hreyfingar á sem 

árangursríkastan og nákvæmastan hátt á ákjósanlegum hraða (Lancaster og 

Teodorescu, 2008; Thompson, 2009). Því flóknari sem hreyfingin er því meiri 

þörf er á samhæfingu til að ná hæfni í hreyfingunni (Gallahue, Ozmun, Goodway, 
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2012). Samhæfing byggir á samstarfi miðtaugakerfis og beinagrindavöðva sem og 

líkamlegum þáttum eins og þoli, liðleika, hraða og krafti. Almenn samhæfing er 

safn hreyfinga sem lærðar hafa verið ýmist, með íþróttaiðkun eða almennri 

hreyfiiðkun. Sérhæfð samhæfing eru tæknihæfileikar sem sérhæfðir eru fyrir 

hverja íþróttagrein (Þráinn Hafsteinsson, 2012). Samhæfing er mikilvæg og lýsir 

sér í góðri hreyfifærni og hæfileikum til þess að læra tækni. Íþróttamaður með 

góða samhæfingu getur því framkvæmt hreyfingar af mikilli færni, á meiri hraða 

en ella og á auðvelt með að læra ný tækniatriði (Lancaster og Teodorescu, 2008; 

Þráinn Hafsteinsson, 2012). Það eru ýmis atriði sem flokkast undir eiginleika 

samhæfingar til dæmis að stjórna röð hreyfinga, jafnvægi, taktur, viðbragðshæfni, 

greiningar- og aðlögunarhæfni, samhæfing handleggja og fótleggja, kraftstjórnun 

og rúmskyn (Þráinn Hafsteinsson, 2012). 

Ákjósanlegast er að þjálfa samhæfingu frá átta ára aldri og fram að 

kynþroskaskeiði en þessi ár eru þau mikilvægustu þegar kemur að hreyfinámi 

(Vandendriessche, 2011). Þau eru mikilvæg vegna þess að á þessum tíma er 

samspil milli vaxtar tauga- og vöðvakerfisins gott. Samhæfing, hraði og loftháð 

þol þróast hratt á þessu tiltekna aldursskeiði (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1996; Þráinn Hafsteinsson, 2012). 

8. Kenningar hreyfistjórnunar 

Í gegnum tíðina hafa komið fram nokkrar kenningar um stjórnun hreyfinga. Á 

síðustu áratugum hafa fræðimenn aðhyllst þrjár kenninganna fremur en aðrar. 

Kenningin um viðbrögð (e. reflex theory) er ein þeirra. Kenningin byggir á því að 

einfaldar hreyfingar séu svör við áreitum eða skynboðum. Flóknari hreyfingar og 

samsettar hreyfingar eru taldar vera keðjuviðbrögð, einstakt viðbragð er því áreiti 

að næsta viðbragði (María Þorsteinsdóttir, 2004). Viðbrögðum er stýrt frá 

mismunandi stöðum í miðtaugakerfinu, sumum er stýrt í mænu, öðrum í 

heilastofni og enn öðrum úr heila. Kenningin gengur út frá stigskiptingu í 

taugakerfinu. Efri stjórnstöðvar stjórna þeim neðri, þróuð viðbrögð eins og rétti- 

og jafnvægisviðbrögð eru efst. Þau ráða yfir viðbrögðum í heilastofni sem ráða 

yfir mænuviðbrögðum og svo framvegis. Kenningin um viðbrögð og stigskiptingu 

taugakerfisins mótaði skilning á hreyfiþroska og trú á því að stjórn á frumstæðum 
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viðbrögðum og hæfileika til samhæfðra hreyfinga væri háð þroska heilans (María 

Þorsteinsdóttir, 2004). 

Önnur kenning sem hefur hlotið hylli fræðimanna er kenningin um miðlægt 

hreyfiprógramm (e. motor programming theory). Athuganir leiddu í ljós 

efasemdir um að viðbrögð stýri hreyfistjórn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki 

sé hægt að framkvæma hreyfingu án þess að skynboð koma til (Taub 1976; 

Rothwell, Taub, Berman, 1982). Fyrir tíma kenningarinnar var ekki litið á 

miðtaugakerfið sem virkt kerfi heldur aðeins viðbragðastýrt, nú er hins vegar litið 

á miðtaugakerfið sem virkt kerfi. Skiptar skoðanir voru á því hvort hreyfingar 

væru háðar svörunum (e. feedback). En í dag er talið að hreyfingar séu ekki háðar 

svörunum. Svörun er þó mikilvæg fyrir hreyfistjórn og þegar verið er að læra 

nýjar hreyfingar. Hugmyndir voru uppi um að forrit eða hreyfiprógrömm væru 

geymd í heilanum. Forritið ætti að innihalda áætlun um lærðar hreyfingar og 

hvernig ætti að framkvæma þær. Hreyfingar sem flestir framkvæma í daglegu lífi, 

svo sem að ganga og hoppa er taktfast hreyfimynstur. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að net taugatenginga í mænunni (e. central pettern generators) stýra þessum 

taktföstu hreyfimynstrum. Netið myndast í taugakerfinu með mikilli reynslu og 

notkun (MacKay-Lyons, 2002; María Þorsteinsdóttir, 2004).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hvorki kenningin um viðbrögð né kenningin 

um miðlægt hreyfiprógramm skýra hæfni mannsins í aðlögun hreyfinga. 

Kerfakenningin (e. systems theory) er sú kenning sem kom í framhaldi af þeim. 

Kerfakenningin gengur út á að skýra hvernig mörg undirkerfi starfi saman sem ein 

heild. Undirkerfin sem um ræðir eru til dæmis taugakerfið, stoðkerfið, vilji, 

umhverfi, verkið sjálft og áhugi einstaklingsins á því að vinna verkið. Hreyfingar 

þroskast því ekki aðeins með þroska heilans heldur með þroska allra líffæranna 

(Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2004; María Þorsteinsdóttir, 2004). Hreyfingar 

mannsins eru flóknar og kenningin um virk kerfi er því talin eiga við. Virk kerfi 

stýra sér sjálf, það er því ekki til forskrift að hreyfimynstrinu nein staðar í 

líkamanum og hreyfingin verður til um leið og hún er framkvæmd (Thelen, Kelso 

og Fogel, 1987). Samspil undirkerfanna veldur því að flókin kerfi og óreiða leita í 

mynstur og sýna ákveðna reglu. Þrátt fyrir að kerfi leiti á ákveðið mynstur er erfitt 

að spá fyrir um hegðun kerfis vegna þess að örsmá breyting í einu undirkerfi getur 

breytt öllu hreyfimynstrinu. Ástæða þess að hreyfingar leita í ákveðin mynstur er 
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sú að líkaminn hefur tilhneigingu til þess að velja hagkvæmustu lausnina. 

Hagkvæmasta lausnin eru sú hreyfing sem uppfyllir kröfur verksins, er skilvirk og 

hefur hlutfallslega litla orkueyðslu (María Þorsteinsdóttir, 2004).   

Kerfakenningin er þó ekki með öllu fullkomin, enn er ýmsum spurningum 

ósvarað varðandi hreyfingar. Hún skýrir þó aðlögunarríka hreyfihegðun mannsins 

mun betur en þær kenningar sem á undan komu (María Þorsteinsdóttir, 2004).   

9. Hreyfiþroski 

Börn fæðast ekki með gott vald á hreyfingum sínum og því eru hreyfingarnar 

hvorki markvissar né árangursríkar í upphafi. Þegar mánuðir og ár líða breytast 

hreyfingar barna mjög mikið og hreyfingarnar verða smátt og smátt markvissari 

(Clark, 2005). Frá 3 til 24 mánaða aldri eykst þroski, börnin stækka og styrkjast 

sýnilega. Nauðsynlegur þroski á sér stað í miðtaugakerfi, á þessu tímabili 

sérstaklega, í heilaberki og öðrum hlutum heilans (Lightfoot, Cole og Cole, 2008). 

Frá þriggja til sex mánaða aldri byrja börn að velta sér frá kvið yfir á bak. Sjö til 

tíu mánaða byrja þau að skríða, læra að ganga við eins árs aldur og þegar börn 

nálgast tveggja ára aldur geta þau hlaupið, gengið upp stiga með aðstoð og jafnvel 

tekið nokkur skref aftur á bak (Haywood og Getchell, 2009; Lightfoot, Cole og 

Cole, 2008). Á fyrsta ári barna eykst færni þeirra í að handleika hluti, þau kreista, 

ýta við, pota og toga í nánast allt sem á vegi þeirra verður. Um tveggja ára aldur 

eru börn farin að kasta bolta, opna skápa og skúffur og þess háttar (Lightfoot, 

Cole og Cole, 2008). Þó er það nokkuð misjafnt milli barna á hvaða aldri þau ná 

tilteknum hreyfingum, eins og að sitja, skríða og ganga, en þau læra hreyfingarnar 

yfirleitt í sömu röð. Hreyfiþroski er reglubundinn hjá heilbrigðum börnum sem 

alast upp við eðlilegar aðstæður. (Aldís Guðmundsdóttir, 1992; Hermundur 

Sigmundsson, 2001).  

10. Hreyfifærni    

Hreyfifærni (e. motor competence) má skilgreina sem hæfileika einstaklings til að 

framkvæma hreyfingar sem innihalda bæði gróf- og fínhreyfingar 

(Vandendriessche, o.fl. 2011). Grófhreyfingar eru hreyfingar sem framkvæmdar 

eru með stórum vöðvahópum, líkt og að kasta bolta, lyfta hlutum og hoppa. 

Fínhreyfingar eru framkvæmdar með smáum vöðvahópum sem stjórna minni 

hreyfingum á borð við að skrifa, sauma og hneppa tölum (Schmidt, 2008). Þróun 
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hreyfifærni er ferli sem tekur alla ævi (Li, o.fl. 2011; Gallahue og Ozmun 2006). 

Mesta þróunin á sér þó stað fyrir kynþroskaaldur, en sá tími er sagður sá 

mikilvægasti til að þróa og bæta samhæfingu og tækni (Vandendriessche, o.fl. 

2011). Að baki góðri hreyfifærni liggur mikil þjálfun og margar endurtekningar 

hverrar hreyfingar, góð hreyfifærni kemur ekki að sjálfum sér (Hermundur 

Sigmundsson, 2001).  

Börn eru með misgóða hreyfifærni, sérfræðingar hafa ekki komist að 

samkomulagi um hvers vegna. Annars vegar hafa ástæðurnar verðir raktar til erfða 

og hins vegar til umhverfisins, en ekki er vitað hvor þátturinn hefur meiri áhrif 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). Léleg hreyfifærni hefur fengið viðurkennt heiti 

og kallast á ensku Developmental coordination disorder (DCD) (Haga, 2008; 

Hermundur Sigmundsson, 2001). Börn sem eru með lélega hreyfifærni eiga erfitt 

með samhæfingu og að stjórna líkamshreyfingum. Misjafn er hvort börn eigi í 

vandræðum með grófhreyfingar, fínhreyfingar eða bæði (Haga, 2008; Hermundur 

Sigmundsson, 2001). Kanna má hreyfifærni barna með ýmsum prófum, þá er lögð 

áhersla á jafnvægi, hraða og nákvæmni í samhæfðum hreyfingum. Mikilvægt er 

að finna út hvaða börn eiga við hreyfivanda að stríða svo hægt sé að veita þeim þá 

aðstoð og þjálfun sem þau þurfa á að halda. Hreyfivandi getur verið stórt 

vandamál vegna þess að hann getur verið keðjuverkandi og haft áhrif á þætti á 

borð við  hreyfiþroska, félagsþroska og málþroska. Vandamál við hreyfifærni 

hverfa ekki að sjálfum sér og án þjálfunar mun vandinn vera til staðar til 

frambúðar (Haga, 2008; Hermundur Sigmundsson, 2001). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að börn með lélega hreyfifærni koma verr út úr líkamshreystiprófum en 

börn með góða hreyfifærni, einnig mælast þau með hærri líkamsþyngdarstuðul. 

Þetta sýnir fram á að hreyfivandi hefur neikvæð áhrif á líkamshreysti strax á unga 

aldri (Haga, 2008; Hermundur Sigmundsson, 2001; Rivilis, 2011). Börn með góða 

hreyfifærni eiga auðveldara með að framkvæma hreyfingar og sækja því frekar í 

hreyfingu og íþróttir heldur en börn með lélega hreyfifærni, sem sækja frekar í 

áhugamál sem innihalda mikla kyrrsetu. Lífsstílsvenjur fylgja börnum iðulega 

fram á unglingsaldur og jafnvel alveg fram á fullorðinsár. Regluleg hreyfing í 

barnæsku getur skipt sköpum um heilsu á fullorðinsárum og því er mikilvægt að 

grípa inn í og leiðrétta hreyfivanda snemma á lífsleiðinni (Haga, 2008; Smyth og 

Anderson, 2000).  
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11. Hreyfiþroski og hreyfifærni 5-10 ára barna 

11.1. Hreyfiþroski og hreyfifærni fimm ára barna 

Þegar börn eru fimm ára gömul eru þau farin að líkjast fullorðnum í 

líkamshlutföllum og hreyfingum. Á þessum aldri eru þau að hefja lokastig 

hreyfiþroska smábarnaaldurs. Börnin eru farin að beita sér á fullorðinslegri hátt 

því grófhreyfingar eru orðar nokkuð vel þroskaðar. Þau eru farin að ganga 

eðlilega, það er að segja ekki smábarnalega þar sem þau hafa hafa rétt úr baki og 

mjaðmaliðum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Hreyfingar 

eru orðnar fimar og barnið hefur góða stjórn á líkama sínum, barnið getur til að 

mynda sippað, hjólað, klætt sig sjálft í föt og hefur gott jafnvægisskyn. Börn á 

þessum aldri eiga það til hoppa og skoppa um, jafnvel af engu sérstöku tilefni. 

Ástæðan er sú að börnin njóta þeirri nýju tilfinningar að hafa góða stjórn á 

hreyfingum sínum. (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996; Isenberg 

og Jalongo 2006; Lightfoot, Cole og Cole, 2008). Á þessum aldri eru mörg börn 

einnig að læra að val- og skrefhoppa (Haywood og Getchell, 2009). Fínhreyfingar 

eru orðnar nokkuð góðar og barnið getur haldið rétt á blýanti, hneppt tölum, klætt 

sig og þess háttar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996).  

Einbeiting eðlilegra fimm ára barna hefur aukist til muna frá því þau voru 

yngri. Þau geta því tekið fyrirmælum og lokið einu verkefni án þess að gleyma sér 

og byrja á nýju. Mörg fimm ára börn hafa gaman að því að vera með öðrum 

krökkum og leika sér í hóp. Þau geta leikið sér í flóknari leikjum en áður og eru 

farin að skilja einfaldar leikreglur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1996).  

11.2. Hreyfiþroski og hreyfifærni sex ára barna  

Um sex ára aldur taka börn oft kipp í vexti og þroska. Börnin vaxa hratt og 

hlutföll líkamans breytast á skömmum tíma, handleggir og fótleggir lengjast, 

stærð höfuðs verður í réttu hlutfalli við stærð líkamans og útlitið breytist talsvert. 

Vegna þessa öra vaxtar minnkar samhæfing hreyfinga. Börnin hafa ekki fulla 

stjórn á handleggjum og fótleggjum. Fínhreyfingar sem börnum þóttu auðveldar 

nokkrum mánuðum áður eins og að hneppa tölu eða hella í glas, eru orðnar erfiðar 

og segja má að börnin sé örlítið klaufskt. Hæfni til þess að framkvæma 

fínhreyfingar kemur þó fljótt aftur. Stúlkur eru fljótari en drengir að ná tökum á 
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fínhreyfingum á ný (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Sex ára 

börn eru farin að skilja ýmis hugtök eins og hægri og vinstri, gera sér grein fyrir 

fjölda, geta fylgt lengri og flóknari fyrirmælum en áður (Lucile Packard 

Children’s Hospital, e.d.) 

Á þessum aldri setja börn oft of miklar kröfur á sjálfan sig og markmiðið 

sett hærra en eigin geta. Þetta getur valdið börnum leiða og þeirri tilfinningu að 

finnast þau léleg. Hvatning  og stuðningur frá þeim sem eldri eru er því afar 

mikilvægur þáttur í því að fá þau til að trúa á sjálfan sig (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1996).  

11.3. Hreyfiþroski og hreyfifærni sjö til níu ára barna 

Talið er að líkaminn fylgi afar reglulegu vaxtarferli. Börn vaxa mishratt, en 

vaxtarferill hvers barns fyrir sig er tiltölulega stöðugur (Aldís Guðmundsdóttir, 

1992). Á aldrinum sjö til níu ára hefur líkamsþroski venjulega hægt á sér og börn 

vaxa og þroskast ekki eins hratt og áður. Þau eiga því auðvelt með þætti eins og 

samhæfingu vegna þess hve gott samspil er á milli tauga- og vöðvakerfisins. Þau 

eiga einnig auðvelt með að framkvæma bæði gróf- og fínhreyfingar (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Þegar kemur að íþróttaiðkun er gott að 

nýta þennan tíma til að kenna börnum tæknileg atriði (Thompson, 2009). Á 

þessum aldri eru þau flest vel læs og því er hægt að gefa þeim skriflegar 

leiðbeiningar, sem hentar vel í ýmsum leikum. Þau hafa góða tilfinningu fyrir 

rými sem kemur sér vel í íþróttum. Flest börn á þessum aldri hafa gaman af ýmis 

konar keppnum og hópleikjum (Lucile Packard Children’s Hospital, e.d.) 

11.4. Hreyfiþroski og hreyfifærni 10 ára barna  

Við 10 ára aldur eru mörg börn við hina bestu líkamlegu getu. Þau hafa náð góðu 

valdi á líkama sínum og eiga auðvelt með að tileinka sér ýmis konar færni og 

tækni. Það er ekki mikill munur á hreyfifærni drengja og stúlkna á þessu tímabili, 

en stúlkur eru þó aðeins færari í samhæfingu og jafnvægi, en drengir eru yfirleitt 

örlítið sneggri, sterkari og búa yfir meira þoli (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1996).  
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12. Kennslufræði í íþróttum 

Það er mikilvægt að börnum líði vel í íþróttatímum og á æfingum. Ef börnunum 

líður vel og þau skemmta sér aukast líkurnar á því að þau vilja halda áfram og 

íþróttaáhuginn eykst. Til þess að mynda tilfinningalega öruggt umhverfi fyrir börn 

eru nokkur atriði sem þarf að huga að. Fyrsta atriðið er að særa iðkendur aldrei 

með uppnefni eða stríðni, einnig þarf að passa að börn særi ekki hvert annað. 

Varast skal að nota kaldhæðni vegna þess að það eru ekki öll börn sem skynja 

hvenær um kaldhæðni er að ræða og hvenær ekki. Auk þess ættu kennarar og 

þjálfarar ekki að senda þau skilaboð til nemenda sinna að það sé í lagi að nota 

kaldhæðni. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og kennarar þurfa að leggja sig 

fram við að vera góðar fyrirmyndir. Að lokum þarf að hafa í huga að íþróttir eru 

fyrir alla, ekki bara nokkra sem eru bestir í íþróttinni. Því er einstaklingsmiðuð 

kennsla góður kostur til þess að allir fái jöfn tækifæri til að njóta sín (Graham, 

2008).  

Börn eiga oft erfitt með að átta sig á því að æfingin skapi meistarann. Ef 

þeim mistekst við framkvæmd æfinga nokkrum sinnum í röð hafa þau litla trú á 

því að þeim muni takast að framkvæma æfinguna. Því er afar mikilvægt að 

æfingar sem börnin eiga að framkvæma séu einstaklingsmiðaðar svo að hvert og 

eitt barn eigi auðvelt með að framkvæma þær. Ef þeim tekst vel til viðhelst 

áhuginn og börnin vilja halda áfram og gera enn betur. Þegar börn eru að læra 

nýjar hreyfingar er mikilvægt að þau finni að það er eðlilegt að gera mistök. 

(Graham, 2008). 

Hvatning og endurgjöf kennara skiptir máli í íþróttakennslu (Graham, 2008; 

Thompson, 2009). Þegar kennari veitir nemendum sínum endurgjöf vita börnin að 

hann er að fylgjast með þeim og þau halda því áfram að æfa sig. Kennarar geta 

veitt nemendum sínum almenna og nákvæma endurgjöf. Almenn endurgjöf er 

notuð þegar vekja á athygli á hreyfingu í heild sinni og hegðun og er einnig notuð 

til þess að hvetja nemendur til þess að halda áfram að hreyfa sig. Dæmi um mikið 

notaða almenna endurgjöf eru orð eins og „gott“, „frábært“ og „glæsilegt“. 

Nákvæm endurgjöf segir nemendum nákvæmlega hvað þau eiga að hugsa um í 

hreyfingunni. Dæmi um nákvæma endurgjöf er að segja nemanda að beygja sig 

betur í hnjánum áður en hann stekkur eða að sveifla höndunum hærra upp 

(Graham, 2008). 
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Í íþróttatímum er mikilvægt að allir séu virkir. Til þess að fylgjast með 

öllum hópnum í einu er gott ráð fyrir kennara að staðsetja sig við jaðra 

íþróttasalarins Einnig er mikilvægt að skima yfir salinn, jafnvel þó að kennarinn 

sé að tala við einn nemanda þarf hann á sama tíma að fylgjast með öllum hópnum. 

Þegar nemendurnir eru ekki virkir er mikilvægt að breyta áherslum í leiknum eða í 

æfingunni sem verið er að framkvæma. Einfaldar breytingar eins að bæta við 

bolta, skipta um hreyfingu og þess háttar getur leitt til þess að áhugi nemendanna 

viðhelst í lengri tíma en ella (Graham, 2008). 

13. Leikur í frjálsíþróttaþjálfun 

Heilbrigð börn hafa löngun og þörf fyrir að leika sér og kanna umhverfi sitt. Þau 

leika sér með hvað sem þau finna og nota leikinn til að finna styrkleika og 

veikleika sína (Stein og Lindner, 2002).  Með því að þjálfa börn í gegnum leik er 

hægt að efla alla þroskaþætti barna, það er andlegan, félagslegan og líkamlegan 

þroska, vegna þess að leikurinn gefur barninu möguleika á að örva ímyndunarafl 

sitt og sköpun (Isenberg og Jalongo 2006; Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2012). 

Í gegnum leiki þar sem börn hreyfa sig og nota líkama sína þjálfast bæði gróf- og 

fínhreyfingar og líkamsvitund. Því hafa sérfræðingar mælt með því að börn fái 

regluleg hlé frá hefðbundinni kennslu í grunnskólum til þess að leika sér. Mælt er 

með því að þessi hlé samsvari einni klukkustund á dag, fimmtán mínútur í senn, 

þessi hreyfing kemur þó ekki stað hefðbundinnar íþróttakennslu (Isenberg og 

Jalongo, 2006). Hreyfing í leikjaformi er sérstaklega mikilvæg fyrir börn sem 

þjást af sjúkdómum á borð við liðagigt og MS (e. multiple sclerosis) þar sem þau 

geta ekki tekið þátt í erfiðum og áköfum æfingum. Þau geta þó viðhaldið orku og 

styrk sínum auk þess sem þau þróa félagshæfni sína í gegnum leikina (Isenberg og 

Jalongo 2006). 

Árið 2001 hóf nefnd innan Alþjóðafrjálsíþróttasambandsins (IAAF) handa 

við það að þróa íþróttagreinar sem væru aðlaðandi, aðgengilegar og fræðandi fyrir 

ung börn. Markmiðið var að færa leik inn í frjálsíþróttagreinarnar svo að börnin 

myndu æfa tækni í stökkum, köstum, spretthlaupum og langhlaupum á 

skemmtilegan hátt í gegnum leiki. Þetta fyrirkomulag kallast Kid´s athletics eða 

krakkafrjálsar. Keppni í krakkafrjálsum er frábrugðin keppni í hefðbundnum 

frjálsíþróttagreinum á margan hátt. Í krakkafrjálsum er lögð áhersla á að margir 
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geta keppt í einu, stelpur og strákar eru saman í liði og að auðvelt er að ganga vel í 

greinunum, það er að segja, ekki aðeins þeir sem hlaupa hratt eða séu sterkir 

ganga vel (Gozzoli, Simohamed, og El-Hebil, 2006).  
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Inngangsorð 

Með því að þjálfa börn í gegnum leik eru hægt að efla alla þroskaþætti barna, 

andlegan, félagslegan og líkamlegan þroska, vegna þess að leikurinn gefur 

barninu möguleika á því að örva ímyndunarafl sitt og sköpun (Isenberg og 

Jalongo 2006; Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2012). Markmið Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands er að veita börnum jákvæða upplifun af íþróttaiðkun. 

Það má gera með því að þjálfa börn í gegnum leik á fjölbreyttan og árangursríkan 

hátt.  

Þessi handbók er ætluð frjálsíþróttaþjálfurum barna 10 ára og yngri en hún 

hefur að geyma hugmyndir að leikjum sem þjálfa loftháð og loftfirrt þol, kraft, 

samhæfingu og liðleika. Leikirnir eru flokkaðir á aðgengilegan hátt sem ætti að 

auðvelda þjálfurum að skipuleggja markvissar og árangursríkar æfingar. Jafnvel 

þó að bókin sé ætluð til frjálsíþróttaþjálfunar getur hún nýst þjálfurum fleiri 

íþróttagreina og jafnvel við íþróttakennslu á yngri stigum grunnskóla.  

Við gerð þessarar handbókar var stuðst bæði við íslenskar og erlendar 

heimildir. Auk þess koma fram leikir sem hvergi eru skráðir en hafa varðveist 

með með þjóðinni og eru þeir birtir og heimfærðir hér.   
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1. Loftháð þol  

Loftháð þol er viðnámsgeta líkamans til þess að til að framkvæma vinnu í 

ákveðinn tíma þegar loftháð efnaskipti eiga sér stað í vöðvum (Thompson, 2009). 

Í leikjum þar sem unnið er á loftháðu þoli er unnið á meðalákefð í nokkrar 

mínútur í senn. Leikirnir innihalda ýmist samfellt hlaup í ákveðinn tíma eða 

spretti með stuttum hvíldum á milli. Í leikjum, líkt og Spilahlaupi og Þrautahlaupi, 

þar sem markmiðið er að hlaupa á jöfnum hraða allan tímann er ráðlagt að útskýra 

fyrir börnunum að hlaupa ekki of hratt í upphafi leikins.  

 

1.1. Spilahlaup  

Leiklýsing: Ákveðinn, 40-60 metra langur hlaupahringur, er hlaupinn í sex 

mínútur. Hver þátttakandi reynir að hlaupa eins marga hringi og hann getur. Í 

upphafi hvers hrings fær hver þátttakandi eitt spil sem hann hendir í fötu að hring 

loknum, áður en hann fær næsta spil afhent. Þegar sex mínútur eru liðnar eru öll 

spilin talin og fjöldi hringja fæst.  

 

Áhöld: Spilastokkar, keilur eða aðrir hlutir til þess að afmarka hlaupahring, 

skeiðklukka til að taka tíma.  

Áherslur: Að hlaupa á jöfnum hraða allan tímann og að hlaupa sem flesta hringi. 

Aðlögun: Með því að stytta tímann sem hlaupinn er hentar leikurinn betur 

byrjendum og ungum börnum.   

 

1.2. Þrautahlaup 

Leiklýsing: Ákveðinn, 40-60 metra langur hlaupahringur, er hlaupinn í sex 

mínútur. Hver þátttakandi reynir að hlaupa eins marga hringi og hann getur. Á 

leiðinni eru ýmsar þrautir sem þátttakandinn þarf að leysa eins og að hlaupa yfir 

dýnu, skríða í gegnum göng, hoppa yfir bekk o.fl. Í upphafi hvers hrings fær hver 

þátttakandi eitt spil sem hann hendir í fötu að hring loknum, áður en hann fær 

næsta spil afhent. Þegar sex mínútur eru liðnar eru öll spilin talin og fjöldi hringja 

fæst. 
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Áhöld: Til dæmis dýnur, húllahringir, bekkir, keilur eða þau áhöld sem eru til 

staðar. Á hringinn má setja hvers kyns þrautir sem hæfa þeim aldurshóp sem við á 

hverju sinni.  

Áherslur: Að hlaupa á jöfnum hraða allan tímann og að hlaupa sem flesta hringi. 

Aðlögun: Með því að stytta tímann sem er hlaupinn og fækka þrautunum hentar 

leikurinn betur byrjendum og mjög ungum börnum. 

 

1.3. Smáhlutaboðhlaup  

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í nokkur lið, fjórir til fimm í hverju liði og þeim 

raðað á upphafslínu. Smáhlutum er dreift um salinn. Einn úr hverju liði hleypur í 

einu og nær í einn smáhlut og skilar yfir upphafslínu, þá leggur næsti af stað og 

gerir slíkt hið sama. Þegar allir smáhlutirnir eru komnir yfir upphafslínuna er 

leiknum lokið og hlutirnir taldir, það lið sem safnar flestum hlutum sigrar.  

 

Áhöld: Spilastokkar, litlir kubbar eða aðrir litlir hlutir sem hægt er að dreifa um 

salinn (magn hluta fer eftir fjöld þátttakenda, þeim mun fleiri þátttakendur þeim 

mun meira af smáhlutum þarf að nota).  

Áherslur: Að hlaupa sem flestar ferðir og hlaupa á jöfnum hraða.  

Aðlögun: Ef það eru fáir í hverju liði fá þátttakendur minni hvíld á milli spretta 

og álagið þar með aukið.  

 

1.4. Stórt skip, lítið skip  

Leiklýsing: Þjálfari er sögumaður og þátttakendur hlusta og framkvæma skipanir 

hans. Ákveðin lykilorð eru í leiknum og þegar þau koma fram í sögu, sem 

sögumaðurinn segir, eiga þátttakendur að framkvæma hreyfingu eða hlaupa á 

fyrirfram ákveðinn stað. Sá sem er síðastur að framkvæma hreyfinguna eða hlaupa 

á staðinn þarf að vinna ákveðið verkefni áður en hann fær að halda áfram í 

leiknum. Verkefnið getur til dæmis verið að hlaupa einn hring um salinn eða gera 

10 froskahopp.  
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Lykilorð í leiknum:  

Stórt skip, lítið skip og eyja: Fyrirfram ákveðnir staðir í íþróttasalnum, 

mismunandi staðir fyrir hvert orð (gott að hafa nokkuð langt á milli staðanna).  

Stór: Þátttakendur hoppa hátt í loft.  

Lítill: Þátttakendur beygja sig niður.  

Fallbyssa: Þátttakendur beygja sig niður og halda með höndum um fætur. 

Fugl: Þátttakendur blaka höndum.  

Skipstjóri: Þátttakendur setja útrétta hönd út í loftið.  

 

Áhöld: Engin. 

Áherslur: Fylgja leiðbeiningum, vera fljót að framkvæma hreyfingar eða að 

hlaupa á réttan stað.  

Aðlögun: Bæði er hægt að bæta við lykilorðum til að gera leikinn flóknari og 

fækka lykilorðum til einföldunar.   

 

1.5. Klukkuboðhlaup 

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í fimm lið sem byrja hvert á sínum stað í 

salnum. Hver hópur fer í sitt horn, nema tvö lið sem deila horni (ef hlaupið er á 

hringbraut eru tveir hópar sem byrja á ráslínu og hin þrjú liðin raða sér með jöfnu 

millibili á hringbrautina). Í því horni sem tvö lið eru staðsett hleypur annað liðið 

af stað og stöðvar í næsta horni, liðið sem var í því horni hleypur af stað og 

þannig gengur boðhlaupið koll af kolli þar til hvert lið hefur lokið fyrirfram 

ákveðnum fjölda hringja eða spretta.  

 

Áhöld: Engin.  

Áherslur: Hlaupa á jöfnum hraða allan tímann.  

Aðlögun: Fjöldi hringja eða spretta fer eftir aldri og getu þátttakenda.  
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1.6. Skottaleikur 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Allir þátttakendur fá skott sem fest eru 

í buxnastreng. Markmið leiksins er að reyna að ná eins mörgum skottum og hægt 

er, þ.e.a.s. stela skotti af öðrum þátttakendum. Missi þátttakandi skottið sitt heldur 

hann áfram í leiknum og reynir að ná nýju skotti. Ef þátttakandi hefur fleiri en eitt 

skott heldur hann á umframskottum í hendi sér. Í þessum leik eru allir á móti 

öllum. Þegar leikurinn er stöðvaður má telja hvað hver þátttakandi náði mörgum 

skottum.  

 

Áhöld: Bönd, vesti eða tuskur sem nota má sem skott, keilur eða annað til að 

afmarka svæðið.  

Áherslur: Að hlaupa allan tímann án þess að stoppa.  

Aðlögun: Gott er að miða stærð vallarins við getu, aldur og fjölda þátttakenda.  

 

1.7. Geimveruleikur  

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Í upphafi eru fimm þátttakendur valdir 

til þess að vera geimverur. Hinir þátttakendurnir eru manneskjur sem merktar eru 

með vesti, sem hengt er í buxnastrenginn. Geimverurnar eiga að reyna að ná 

vestunum af manneskjunum, hlaupa með það í geimskipið sitt (sem er afmarkað 

svæði á vellinum) og hengja vestið í buxnastrenginn. Geimveran er þar með orðin 

mennsk og manneskjan sem missti vestið sitt er orðin geimvera.  

 

Áhöld: Vesti, keilur eða annað til að afmarka leiksvæðið og geimskipið.  

Áherslur: Að hlaupa allan tímann án þess að stoppa.  

Aðlögun: Gott er að miða stærð vallarins við getu, aldur og fjölda þátttakenda. 

 

1.8. Einn, tveir, þrír, STOPP! 

Leiklýsing: Ákveðinn, 40-60 metra langur hlaupahringur sem afmarkaður er með 

keilum, er hlaupinn. Á hringnum er eitt hlið. Þátttakendurnir hlaupa hring eftir 
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hring, þegar þjálfari flautar og segir „einn, tveir, þrír, stopp“ eiga allir 

þátttakendurnir að reyna að komast í gegnum hliðið áður en hann lýkur við orðið 

„stopp“. Þeir þátttakendur sem ekki komast í gegnum hliðið í tæka tíð þurfa að 

framkvæma æfingar á meðan hinir fá að hvíla sig. Þjálfarinn ákveður hvaða 

æfingar skal framkvæma hverju sinni en dæmi um æfingar eru 10 sprellikallahopp 

eða 20 skíðahopp. Þegar þátttakendurnir eru búnir að framkvæma æfingarnar er 

leikurinn endurtekinn. Í leiknum er leyfilegt að snúa við ef þátttakandinn er 

nýbúinn að hlaupa fram hjá hliðinu þegar þjálfari flautar.  

 

Áhöld: Keilur eða annað til að afmarka hlaupahringi og hlið. 

Áherslur: Að hlaupa á jöfnum hraða þar til flautað er, þá er sprett úr spori.  

Aðlögun: Í stað þess að hlaupa allan tímann gera þátttakendur mismunandi 

æfingar líkt og háar hnélyftur, hælspörk, valhopp o.þ.h.  

 

1.9. Skjaldbökuklukk  

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Tveir til þrír þátttakendur eru valdir til 

að vera klukkarar og fá bolta í hendurnar. Þeir eiga að reyna að ná hinum 

þátttakendunum með því að klukka þá. Sá sem er klukkaður fær boltann og 

breytist í klukkara. Ef þátttakandi er við það að vera klukkaður má hann fara niður 

á grúfu (skjaldböku), þá má klukkarinn ekki klukka hann og verður að finna 

annan til að elta. Hver þátttakandi má fara fimm sinnum niður á grúfu í fimm 

sekúndur í senn.  

 

Áhöld: Vesti eða bolti til að auðkenna klukkara.  

Áherslur: Að hlaupa allan tímann án þess að stoppa, nema til þess að fara í 

skjaldböku.  

Aðlögun: Gott er að miða stærð vallarins við getu, aldur og fjölda þátttakenda. 
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1.10. Rassaklukk  

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Tveir til þrír þátttakendur eru valdir til 

að vera klukkarar og fá bolta í hendurnar. Þeir eiga að reyna að ná hinum 

þátttakendunum með því að klukka þá á rassinn. Sá sem er klukkaður fær boltann 

og breytist í klukkara. Ef þátttakandi er við það að vera klukkaður má hann finna 

annan þátttakanda og fá hann til að aðstoða sig með því að snúa bökum saman 

(fara í rassaskjól). Þá má klukkarinn ekki klukka hann og verður að finna annan til 

að elta. Hver þátttakandi má fara fimm sinnum í rassaskjól í fimm sekúndur í 

senn.  

 

Áhöld: Vesti eða bolti til að auðkenna klukkara.  

Áherslur: Að hlaupa allan tímann án þess að stoppa, nema til þess að fara í 

rassaskjól.  

Aðlögun: Gott er að miða stærð vallarins við getu, aldur og fjölda þátttakenda. 

 

1.11. Tröllin ræna 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Fjórir þátttakendur eru valdir til að vera 

tröll, allir hinir eru lömb. Hvert tröll á sitt horn (helli) á svæðinu. Markmið 

tröllanna er að klukka sem flest lömb og senda þau í hellinn. Hin lömbin mega 

frelsa þau sem eru í hellunum með því að slá þau í útrétta hendina (gefa fimmu). 

Það tröll sem er með flest lömb í helli sínum þegar leiknum er lokið sigrar. Það er 

mikilvægt að skipta reglulega um tröll t.d. á tveggja mínútna fresti.  

 

Áhöld: Vesti til að auðkenna tröll, keilur eða húllahringir til að afmarka hella.  

Áherslur: Að flýja undan tröllunum og frelsa lömb.   

Aðlögun: Gott er að miða stærð vallarins við getu, aldur og fjölda þátttakenda. 
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1.12. Teningaratleikur 

Leiklýsing: Miðar eru hengdir á víð og dreif um salinn. Miðarnir eru númeraðir 

frá einum upp í sex. Á miðunum eru verkefni t.d. 10 froskahopp, 10 uppsetur eða 

20 sipp. Auk líkamsæfinganna eru einnig skilaboð t.d. farðu til þjálfara og segðu 

brandara eða farðu til þjálfara og leiktu hund. 

Hópnum er skipt upp í fjögra til sex manna lið. Hvert lið fær að kasta 

tening, þegar öll liðin hafa kastað hefst ratleikurinn. Liðin eiga að finna miða með 

númerinu sem þau fengu á teningnum, vinna verkefnið sem stendur á miðanum, 

fara svo til þjálfara og gera það sem í skilaboðunum stóð. Þegar þessu er lokið fær 

liðið að kasta aftur. Það lið sem er fyrst að klára allar stöðvarnar, frá einum upp í 

sex, sigrar.  

 

Áhöld: Teningar, blöð og þau áhöld sem nota þarf á stöðvunum (mismunandi 

hverju sinni).   

Áherslur: Að hlaupa á jöfnum hraða allan tímann.  

Aðlögun: Það er annars vegar hægt að láta liðin alltaf fara á það númer sem upp 

kemur á teningnum, jafnvel þó að þau hafa lokið við stöðina. Hins vegar er hægt 

að láta liðið kasta aftur ef sama númer kemur oft, þannig þurfa ekki að fara oftar 

en einu sinni á hverja stöð.   
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2. Loftfirrt þol 

Loftfirrt þol er viðnámsgeta líkamans til þess að framkvæma vinnu í ákveðinn 

tíma þegar loftfirrt efnaskipti eiga sér stað í vöðvunum (Thompson, 2009). Í 

eftirtöldum leikjum er markmiðið að þjálfa loftfirrt þol og leikirnir innihalda því 

stutta og hraða spretti á mikilli ákefð með hvíld á milli spretta.  

 

2.1. Dýraleikurinn 

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í tvö lið sem snúa hvort að öðru, hafðir eru einn 

til tveir metrar á milli liðanna. 10-15 metrum fyrir aftan hvort lið er búið að stilla 

upp keilum eða velja línur sem tákna hella. Annar hópurinn velur í sameiningu 

(eða þjálfari ákveður og hvíslar að þeim) dýranafn sem þau svo leika með 

látbragði, þau mega ekki gefa frá sér hljóð. Hitt liðið giskar á hvaða dýr þau eru 

að leika. Þegar þau giska rétt þurfa dýrin að flýja í hellinn sinn og þeir sem voru 

að giska reyna að klukka þau. Þeir sem nást fara yfir í hitt liðið. Liðin skipta síðan 

um hlutverk, það lið sigrar sem er með flesta leikmenn þegar ákveðinn fjöldi 

umferða er búinn.  

 

Áhöld: Keilur til að merkja upphafslínur og hella.  

Áherslur: Snöggt viðbragð og hraðir sprettir.  

Aðlögun: Nota nöfn á löndum, persónum eða mat í stað dýra.  

 

2.2. Köngulær og slöngur 

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í tvö lið sem snúa hvort að öðru, hafðir eru einn 

til tveir metrar á milli liðanna. 10-15 metrum fyrir aftan hvort lið er búið að stilla 

upp keilum eða velja línur sem tákna hella. Annað liðið eru köngulær og hitt liðið 

eru slöngur. Þegar þjálfari kallar „slöngur“ eiga slöngurnar að hlaupa í hellinn 

sinn og köngulærnar reyna að klukka þær. Þeir sem nást fara yfir í hitt liðið og 

breytast þar með í köngulær. Þegar þjálfari kallar „köngulær“ eiga köngulærnar að 

hlaupa í hellinn sinn og slöngurnar reyna að klukka þær. Það lið sigrar sem er með 

flesta leikmenn þegar ákveðinn fjöldi umferða er búinn.  
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Áhöld: Keilur til að merkja upphafslínur og hella. 

Áherslur: Snöggt viðbragð og hraðir sprettir. 

 

2.3. Hundabein 

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í tvö lið, sem snúa hvort á móti öðru, og hafðir 

eru 20 metrar á milli liðanna. Hver þátttakandi fær númer, bæði liðin eru númeruð 

eins svo það verði tveir númer eitt, tveir númer tvö o.s.frv. Í miðjuna, 10 metra frá 

hvoru liði, er sett hundabein. Þegar þjálfari kallar upp númer hlaupa þeir sem hafa 

númerið af stað og reyna að ná hundabeininu. Markmiðið er að koma því yfir 

línuna sem þeirra lið stendur á. Eftir að þátttakandi tekur hundabeinið má hinn 

reyna að klukka hann. Ef hann kemst óklukkaður yfir að sínu liði fær liðið hans 

stig, ef hann er klukkaður fær hitt liðið stig. Það lið sigrar sem er með flest stig 

eftir ákveðinn fjölda umferða eða það lið sem nær fyrst ákveðnum fjölda stiga.  

Í þessum leik þarf að passa að allir fái að gera jafn oft.  

 

Áhöld: Keila, boðhlaupskefli, grjónapoki eða annar hlutur sem auðvelt er að grípa 

í. Hluturinn táknar hundabeinið.  

Áherslur: Snöggt viðbragð og hraðir sprettir.  

Aðlögun: Ef að það eru ekki jafn margir í báðum liðunum getur einn úr stærra 

liðinu haft tvö númer (og þar af leiðandi hlaupið fyrir tvo).  

 

2.4. Ertu sofandi Björn frændi? 

Leiklýsing: Einn þátttakandi leikur Björn frænda og þykist vera sofandi í öðrum 

enda salarins. Allir hinir læðast úr hinum endanum og spyrja nokkrum sinnum á 

leiðinni „Ertu sofandi Björn frændi?“. Björn frændi þykist ekki heyra í þeim fyrr 

en hann telur þau vera komin nokkuð nálægt sér. Þá stekkur hann upp og reynir að 

ná þeim. Þau sem nást hjálpa honum að leika Björn frænda í næsta leik.  

 

Áhöld: Engin. 
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Áherslur: Snöggt viðbragð og hraðir sprettir. 

 

2.5. Steinn, skæri, blað 

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í tvö lið sem snúa hvort að öðru og hafður er 

einn metri á milli liðanna. 10-15 metrum fyrir aftan hvort lið er búið að stilla upp 

keilum eða velja endalínu. Liðin fara að endalínu og fá tíu sekúndur til að ákveða 

hvað þau ætla að velja stein, skæri eða blað (allir í liðinu velja það sama). Liðin 

mætast svo í miðjunni og spila „steinn, skæri, blað“ þegar þjálfarinn kallar „einn, 

tveir og nú“, liðið sem vinnur eltir tapliðið sem þarf að flýja yfir endalínuna. Þeir 

sem nást fara yfir í hitt liðið. Það lið sigrar sem er með flesta leikmenn þegar 

ákveðinn fjöldi umferða er búinn.  

Leikreglur í Steinn, skæri, blað: Steinn vinnur skæri. Skæri vinna blað. Blað 

vinnur stein.  

 

Áhöld: Keilur til að merkja upphafs- og endalínur. 

Áherslur: Snöggt viðbragð og hraðir sprettir. 

 

2.6. Kóngur og drottning 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði, sem á eru þrír kastalar (fjórar keilur 

sem mynda ferhyrning). Hafðir eru u.þ.b. 20 metrar á milli kastala. Allir 

þátttakendur byrja inn í köstulunum, nema tveir sem leika kóng og drottningu. 

Þátttakendur eru öruggir á meðan þeir eru inn í kastala, þeir mega hlaupa á milli 

kastala hvenær sem þeir vilja. Kóngur og drottning hafa það hlutverk að klukka þá 

sem hlaupa á milli kastala og breyta þeim í þræla sína (sem hjálpa þeim að klukka 

og ná fleiri þrælum). Ef það er aðeins einn (eða enginn) þátttakandi inn í 

einhverjum kastalanna mega kóngurinn og drottningin reyna að yfirtaka kastalann 

með því að hlaupa inn í hann og hrópa „kastala náð!“ Þá stöðvast leikurinn og nýr 

kóngur og drottning eru valin.  

 

Áhöld: 12 keilur.  
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Áherslur: Hlaupa hratt, fylgjast með umhverfinu og passa að vera ekki 

klukkaður. 

 

2.7. Allir klukka 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Þegar flautað er til leiks mega allir 

klukka alla. Ef þátttakandi er klukkaður sest hann niður og bíður þar til sá sem 

klukkaði hann verður sjálfur klukkaður, þá lifnar sá sitjandi við og heldur áfram 

að hlaupa um og reyna að klukka hina.  

 

Áhöld: Engin. 

Áherslur: Hlaupa hratt, fylgjast með umhverfinu og passa að vera ekki 

klukkaður. 

Aðlögun: Þjálfari getur stjórnað álaginu í leiknum með því að flauta og segja 

„allir lifna við“, þá mega allir standa upp og byrja að hlaupa og klukka.  

 

2.8. Úlfurinn og lambið 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Einn er úlfur og annar er lamb, aðrir 

þátttakendur eru á grúfu og leika steina. Úlfurinn eltir lambið, til að úlfurinn nái 

ekki lambinu getur lambið bjargað sér með því að stökkva yfir stein og fara á 

grúfu við hlið hans. Lambið breytist þá í stein, steininn breytist í úlf og úlfurinn 

breytist í lamb.  

 

Áhöld: Engin.  

Áherslur: Hafa örar skiptingar svo enginn hlaupi of lengi í einu. Leikurinn á að 

innihalda stutta, hraða spretti.  

Aðlögun: Með því að láta lambið setjast við hlið steins í stað þess að fara á grúfu 

má betur fylgjast með því hverjir hafa fengið að gera og hverjir ekki. Þegar allir 

eru sitjandi (að undanskyldum einum úlfi og einu lambi) fara allir aftur á grúfu og 

leikurinn getur hafist að nýju. 
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2.9. Númerakapphlaup 

Leiklýsing: Allir þátttakendur sitja í hring. Hver og einn hefur fengið númer t.d. 

frá einum og upp í fimm (fer eftir fjölda þátttakenda). Þjálfari kalla upp númer og 

allir sem hafa það tiltekna númer standa upp, spretta hringinn í kringum hringinn 

og setjast aftur á sinn stað. Sá sem er fyrstur til að setjast niður fær eitt stig. 

Leiknum lýkur þegar einhver er búin að ná fyrirákveðið ákveðnum fjölda stiga.   

 

Áhöld: Engin.  

Áherslur: Allir að hlaupa í sömu átt svo ekki verði árekstrar.   

Aðlögun: Í stað þess að sitja geta allir staðið í hring.  
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3. Kraftur 

Kraftur er eiginleiki líkamans að veita ytri mótstöðu viðnám með lengingu og 

styttingu vöðva eða að yfirvinna ytri mótstöðu (Thompson, 2009). Í þessum kafla 

koma fram leikir þar sem áhersla er lögð á kraftþjálfun á ýmsu formi.  

 

3.1. Sjúkrahúsleikurinn 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Einn til þrír (fer eftir fjölda 

þátttakanda) eru valdir til að vera bakteríur. Bakteríurnar reyna að klukka sem 

flesta, þeir sem eru klukkaðir leggjast á bakið með hendur og fætur upp í loft. 

Hinir eiga síðan að hjálpast að, tveir og tveir saman, að færa sjúklinga á sjúkrahús 

(afmarkaður staður eða dýna í salnum) með því að taka í hendur og fætur 

sjúklingsins og bera hann þangað. Þar læknast sjúklingarnir og geta haldið áfram í 

leiknum.  

 

Áhöld: Dýna eða keilur til að afmarka sjúkrahúsið.  

Áherslur: Að vera beinn í baki og spenna kviðinn þegar sjúklingi er lyft.  

Aðlögun: Í stað þess að leggjast á bakið fara sjúklingar í armbeygjustöðu og bíða 

þar til einhver kemur þeim til aðstoðar. Aðstoðarmenn taka í fætur sjúklinganna 

og fara með þá að sjúkrahúsinu í hjólbörugöngu.  

 

3.2. Æfingaskotbolti  

Leiklýsing: Skotbolti er leikinn á afmörkuðu svæði. Þegar þátttakendur eru 

skotnir fara þeir út af vellinum og til þjálfara þar sem þeir fá verkefni sem þeir 

ljúka áður en þeir mega fara aftur inn á völlinn og halda áfram að spila. Verkefnið 

getur t.d. verið 15 kviðkreppur, 10 froskahopp, eða fimm armbeygjur.  

 

Áhöld: Skotboltar, keilur eða annað til að afmarka leiksvæðið.  

Áherslur: Að gera æfingarnar vel og vanda hverja endurtekningu.  
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Aðlögun: Verkefnin geta bæði verið auðveld og erfið, allt eftir getu og aldri 

þátttakenda.  

 

3.3. Köngulóaskotbolti  

Leiklýsing: Skotbolti er leikinn á afmörkuðu svæði. Þegar þátttakendur eru 

skotnir breytast þeir í köngulær (fara niður á fjórar fætur og rassinn snýr niður). 

Köngulærnar fara um og reyna að klukka þátttakendur sem eru enn lifandi. Ef 

þátttakandi er klukkaður af könguló skipta þeir um hlutverk.  

 

Áhöld: Skotboltar, keilur eða annað til að afmarka leiksvæðið. 

Áherslur: Halda rassinum frá gólfinu allan þann tíma sem þátttakandi er könguló.  

Aðlögun: Hægt er að skipta köngulóagöngunni út fyrir bjarnagöngu, gæsagöngu 

eða annað slíkt.  

 

3.4. Gulrótabóndinn 

Leiklýsing: Allir þátttakendur leggjast á kviðinn, mynda hring og haldast í 

hendur. Þjálfarinn leikur gulrótabónda, hlutverk hans er að toga í fætur 

þátttakanda og reyna að losa þau úr hringnum. Ef einhver losnar hjálpar hann 

gulrótabóndanum að draga úr hringnum. Þegar aðeins tveir þátttakendur eru eftir í 

hringum er leiknum lokið og þeir vinna leikinn. 

 

Áhöld: Engin. 

Áherslur: Að halda fast og ekki sleppa. Varast skal að krækja höndum saman til 

að koma í veg fyrir meiðsl. 

 

3.5. Krókódíll, krókódíll  

Leiklýsing: Þátttakendur raða sér upp hlið við hlið. Einn er valinn til að vera 

krókódíll sem stendur á miðju vallarins. Þátttakendur hrópa „krókódíll, krókódíll 
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hleyptu mér yfir gullbrúnna þína, hvaða lit sem er“, krókódíllinn hrópar þá nafn á 

lit. Þeir sem eru klæddir þessum tiltekna lit fá að komast yfir salinn án þess að 

vera klukkuð. Þjálfarinn segir til um það hvernig þau komast yfir t.d. hoppa á 

öðrum fæti, köngulóaganga, bjarnaganga eða hjólböruganga. Krókódíllinn klappar 

og þeir sem eru ekki í litnum hlaupa yfir völlinn og krókódíllinn reynir að ná 

þeim. Sá sem næst breytist í krókódíl, krókódílahópurinn stækkar því með hverri 

umferð sem leikin er. Leiknum er lokið þegar allir nema einn eru orðnir 

krókódílar.  

 

Áhöld: Engin.  

Áherslur: Vanda æfingarnar sem þjálfarinn setur fyrir.  

 

3.6. Hjólböruboðhlaup 

Leiklýsing: Þátttakendur eru paraðir saman tveir og tveir, gott er að pörin séu af 

svipaðri stærð. Allir raða sér á upphafslínu, annar í parinu kemur sér fyrir í 

armbeygjustöðu og hinn stendur fyrir aftan hann og grípur um ökkla hans og 

saman mynda þau hjólböru. Þegar boðhlaupið hefst keppast pörin um að vera fyrst 

að ákveðinni línu, þar skipta þau um hlutverk og fara aftur til baka.  

 

Áhöld: Engin. 

Áherslur: Að spenna kvið- og bakvöðva og halda líkamanum beinum í 

hjólbörustöðunni.  

Aðlögun: Til að auðvelda hjólbörustöðuna má grípa um hné eða læri í stað ökkla.  

 

3.7. Jósep segir 

Leiklýsing: Einn (t.d. þjálfarinn) er valinn til að vera stjórnandi (Jósep). Jósep 

gefur skipanir, allir þurfa að hlýða ef hann setur „Jósep segir...“ fyrir framan 

skipunina. Ef hann sleppir því og gefur aðeins skipun þurfa þeir sem hlýddu að 

klára fyrirfram ákveðið verkefni áður en þeir mega halda áfram í leiknum.  
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Dæmi: „Jósep segir gera 10 froskahopp“ eða „Jósep segir gera 25 skíðahopp“. Ef 

stjórnandi segir „10 froskahopp“ og einhver gerir froskahopp þarf hann að klára 

verkefni. Dæmi um verkefni er að hlaupa einn hring í salnum eða sippa 30 

sinnum.  

 

Áhöld: Engin.  

Áherslur: Vanda æfingarnar sem þjálfarinn setur fyrir. 

 

3.8. Snákaleikur 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Tveir til fjórir þátttakendur eru valdir 

til að vera klukkarar og tveir til fjórir eru valdir til að vera snákar, hinir 

þátttakendurnir eru mýs.  Klukkararnir elta mýsnar og reyna að ná þeim, sá sem 

næst fer niður í armbeygjustöðu og bíður eftir því að snákur komi og frelsi hann. 

Snákurinn frelsar músina með því skríða undir hana.  

Í þessum leik er gott að skipta reglulega um hlutverk þ.e.a.s. ekki hafa sömu 

snákana og sömu klukkarana allan tímann.  

 

Áhöld: Vesti í mismunandi litum til að auðkenna klukkara og snáka.  

Áherslur: Að halda beinni armbeygjustöðu þar til þátttakandi er frelsaður.  

Aðlögun: Til að gera leikinn erfiðari má lyfta öðrum fæti og gagnstæðri hönd frá 

gólfi í armbeygjustöðunni. Til auðveldunar má halda armbeygjustöðu á hnjánum.  

 

3.9. Tíu sekúndna klukk  

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Fjórir þátttakendur byrja að vera 

klukkarar, þeir standa í röð fyrir utan svæðið. Þegar þjálfari flautar fer sá fyrsti í 

röðinni inn á völlinn og hefur 10 sekúndur til að klukka eins marga og hann getur. 

Eftir 10 sekúndur er aftur flautað og næsti klukkari fer inn á völlinn (um leið 

hættir sá fyrsti að klukka). Ef klukkarinn nær einhverjum fær hann að vera áfram 

inni á svæðinu að 10 sekúndum liðnum. Þeir sem eru klukkaðir og klukkari sem 

nær engum fara út af vellinum og inn á æfingasvæði (afmarkað með keilum) og 
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framkvæma fyrirfram ákveðnar æfingar, þegar þeir hafa lokið því fara þeir í 

klukkara-röðina.  

Á æfingasvæðinu er blað með æfingum sem þátttakendur framkvæma, í 

fyrsta skipti er fyrsta æfingin á blaðinu gerð, í annað skipti er önnur æfingin gerð 

o.s.frv. Dæmi um æfingar eru framstig, froskahopp, armbeygjur, kviðkreppur og 

bakfettur.  

 

Áhöld: Skeiðklukka, keilur til að afmarka æfingasvæðið.  

Áherslur: Að gera æfingarnar vel og ekki flýta sér.   

 

3.10. Froskaboðhlaup  

Leiklýsing: Þátttakendum er skipt upp í lið (fimm til átta í hverju liði).  Liðin 

mynda röð og liggja á bakinu með einn metra á milli sín. Þegar boðhlaupið hefst 

stendur aftasti í hverju liði upp og hoppar jafnfætis yfir alla í liðinu og leggst svo 

á bakið á hinum endanum. Þá leggur næsti af stað og gerir slíkt hið sama, þegar 

allir eru búnir að hoppa yfir alla, þ.e.a.s. sá sem hoppaði fyrstur er orðin aftastur í 

röðinni á ný er keppnin búin.  

 

Áhöld: Engin.   

Áherslur: Beygja sig vel í hnjánum og gera djúp froskahopp, sveifla höndunum 

til að auka kraftinn.  

 

3.11. Kistuboðhlaup  

Leiklýsing: Þátttakendum er skipt upp í lið (fjórir til átta í hverju liði).  Hvert lið 

fær eina hæð úr leikfimikistu. Tveir úr hverju liði stíga inn í kistuhæðina, halda 

henni í mittishæð og hlaupa með hana að endalínu og til baka. Þá fara næstu tveir 

í liðinu inn í kistuna og gera slíkt hið sama. Þegar allir hafa hlaupið er 

boðhlaupinu lokið. Ef það er oddatala í einhverju liðanna gerir einhver 

þátttakendanna tvisvar.  
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Áhöld: Kista.   

Áherslur: Halda fast í kistuna og varast að missa hana á tær.   
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4. Samhæfing 

Samhæfing er hæfni líkamans til þess að framkvæma flóknar hreyfingar á sem 

árangursríkastan og nákvæmastan hátt á ákjósanlegum hraða (Lancaster og 

Teodorescu, 2008; Thompson, 2009). Til eru ýmsir leikir sem krefjast 

samhæfingar á borð við jafnvægi, samhæfingu handa, fóta og augna, rúmskyn og 

greiningarhæfni.  

 

4.1. Bannað að snerta gólf  

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í fjögra til fimm manna lið. Hvert lið fær 5-10 

hluti (öll liðin fá eins) sem þau geta stigið á. Markmiðið er vera fyrsta liðið til að 

koma öllum liðsmönnum og öllum hlutunum yfir endalínu (20 metrum frá 

upphafslínu). Liðsmenn mega ekki snerta gólfið, þeir þurfa því að láta hlut á 

gólfið og stíga á hann, setja svo annan hlut fyrir framan sig o.s.frv. Allir í liðinu 

þurfa að vinna saman, fyrsti maður setur hluti á gólfið og síðasti maður tekur 

aftasta hlutinn upp og lætur hann ganga til fremsta manns.  

 

Áhöld: Húllahringir, sippubönd, mottur, tuskur, dagblöð eða hvað sem er.  

Áherslur: Halda jafnvægi og ekki snerta gólfið.  

 

4.2. Dagblaðaboðhlaup 

Leiklýsing: Allir þátttakendur raða sér upp hlið við hlið á upphafslínu. Hver 

þátttakandi fær tvær opnur úr dagblaði. Markmiðið er að vera fyrstur yfir endalínu 

(20 metrum frá upphafslínu) án þess að snerta gólfið. Ef einhver missir jafnvægið 

og dettur eða stígur út af dagblaðinu þarf hann að fara aftur á upphafslínu og byrja 

upp á nýtt.  

 

Áhöld: Dagblöð.  

Áherslur: Að halda jafnvægi á dagblöðunum.  

Aðlögun: Hægt er að hafa nokkra saman í liði, einn gerir í einu og hleypur svo til 

baka með dagblöðin og lætur næsta hafa.  
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4.3. Snú snú bolti 

Leiklýsing: Þátttakendum er skipt upp í fjögurra manna hópa, hver hópur fær eitt 

snú snú band og einn bolta. Tveir byrja að snúa, einn byrjar að hoppa og sá fjórði 

byrjar með boltann. Sá sem er með boltann kastar boltanum til þess sem hoppar, 

markmiðið er að grípa boltann fimm sinnum án þess að ruglast, ef það tekst fær 

liðið tvö stig. Eftir fimm köst er skipt um stöðu.  

 

Áhöld: Snú snú bönd, boltar.  

Áherslur: Að flækjast ekki í snú snú bandinu þó að það sé verið að einbeita sér 

að boltanum.  

 

4.4. Bolti á lofti 

Leiklýsing: Einn þátttakandi er sparkari og stendur í enda salarins. Hinir standa á 

móti honum á víð og dreif um salinn. Aftast í salnum er lítil þrautabraut með 

þremur til fjórum þrautum. Sparkarinn sparkar sundboltanum hátt á loft og hinir 

þátttakendurnir eiga að halda boltanum á lofti. Sparkarinn hleypur og gerir 

þrautabrautina. Markmiðið er sparkarinn nái að ljúka þrautabrautinni og hlaupa 

aftur á upphafsstað án þess að boltinn snerti gólfið. Ef það tekst fær hópurinn eitt 

stig, ef það tekst ekki missir hópurinn eitt stig. Leiknum er lokið þegar allir hafa 

fengið að vera sparkari.  

Dæmi um þrautabraut: Hoppa jafnfætis í fjóra húllahringi, ganga 

jafnvægisgöngu á bekk, klifra yfir kistu og gera kollhnís á dýnu.  

 

Áhöld: Sundbolti, húllahringir, bekkur, kista, dýna og fleira sem nota má í 

þrautabraut.  

Áherslur: Fylgjast vel með því hvar boltinn er og vanda æfingarnar í 

þrautabrautinni.  

Aðlögun: Með yngri börnum og byrjendum er þrautabrautin höfð mjög stutt og 

einföld. 
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4.5. Línueltingaleikur 

Leiklýsing: Tveir þátttakendur eru valdir til að vera klukkarar og fá bolta í 

hendurnar. Þeir eiga að reyna að ná hinum þátttakendunum með því að klukka þá. 

Sá sem er klukkaður fær boltann og breytist í klukkara. Mikilvægasta regla 

leiksins er sú að það má aðeins hlaupa á línum. Ef tveir þátttakendur hlaupa hvor á 

móti öðrum verður annar að snúa við og þeir hlaupa þar með í sömu átt.  

Leikurinn hentar vel á handbolta- og körfuboltavöllum þar sem er mikið af 

línum á gólfinu.  

 

Áhöld: Boltar (eða annað til að halda á sem auðkenningu).  

Áherslur: Að halda jafnvægi og hlaupa aðeins á línum.  

 

4.6. Húllabolti  

Leiklýsing: Þátttakendum er skipt upp í sex til sjö manna hópa. Hóparnir mynda 

hver sinn hringinn. Einn fer í miðju hringsins og húllar og hinir kasta bolta sín á 

milli á meðan og markmiðið er að láta boltann fara í gegnum húllahringinn. Sá 

sem er að húlla má slá boltanum frá og hindra það að boltinn komist í gegn. Sá 

sem hittir í gegnum húllahringinn fer í miðjuna og húllar næst.  

 

Áhöld: Húllahringir, boltar. 

Áherslur: Að reyna að missa ekki taktinn í húllinu.  

Aðlögun: Þjálfari stjórnar leiknum og flautar á mínútu fresti, þá eru skipti og 

annar fer í miðjuna. Þannig fá allir að gera jafnt, óháð því hvort þeir séu góðir í 

leiknum eða ekki.  
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5. Liðleiki  

Liðleiki er hæfni líkamans til þess að nýta hreyfimöguleika liðamóta til fulls. Til 

þess að auka liðleika þarf að teygja út fyrir eðlilega hreyfigetu og halda stöðu í 15 

til 30 sekúndur nokkrum sinnum í viku (Thompson, 2009). Leikir eru því ekki 

mikið notaðir til þess að auka liðleika barna en það er hægt að viðhalda liðleika og 

liðka liðamót með leikjum. Hér má sjá dæmi um leiki sem eru liðkandi.  

 

5.1. Limbó  

Leiklýsing: Þátttakendur mynda röð (einfalda eða tvöfalda eftir fjölda 

þátttakenda). Þjálfari heldur rá eða kústskafti láréttu í 1,5 metra hæð. Þátttakendur 

fara undir einn (eða tveir) í einu, fetta bakið, halla sér aftur og reyna að snerta ekki 

ránna. Þegar allir hafa reynt að fara undir er ráin lækkuð um 10 sentímetra og 

leikurinn endurtekinn. Sá sem snertir ránna, dettur niður á hné eða hendur snerta 

gólf er úr leik. Hann fer þá til hliðar og fylgist með hinum.  

 

Áhöld: Rá, kústskaft, prik, teygja eða annað sem er til. 

Áherslur: Að fetta bakið og halla höfðinu aftur.  

Aðlögun: Í stað þess að vera úr leik í fyrsta skipti og ráin er snert er hægt að hafa 

reglur líkt og í hástökki og stangarstökki, þrjár tilraunir á hverja hæð.  

 

5.2. Undir, yfir  

Leiklýsing: Hópnum er skipt upp í fjögra til fimm manna lið sem raða sér á 

upphafslínu. Á brautinni eru sex grindur, þrjár grindur eru háar og þrjár eru lágar, 

þeim er stillt upp þannig að það sé há og lág til skiptis með hálfum metra á milli 

(eins uppstillt fyrir öll liðin). Keppt er í boðhlaupi þar sem fyrsti þátttakandi 

hleypur af stað, fer undir háu grindurnar og yfir lágu grindurnar án þess að snerta 

þær, hleypur að endalínu, snýr við og hleypur til baka við hliðina á grindunum. Þá 

tekur næsti við og þannig gengur boðhlaupið þar til allir hafa klárað fyrirfram 

ákveðið margar umferðir.  
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Áhöld: Grindur, bæði háar og lágar.  

Áherslur: Að beygja sig vel í hnjánum þegar farið er undir grindina  

 

5.3. Teygjuklukk  

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Þrír til fjórir eru valdir til þess að vera 

klukkarar. Þegar þátttakandi er klukkaður á hann að stoppa, velja sér teygjuæfingu 

og halda góðri teygju í 15 sekúndur. Þá lifnar hann við og má halda áfram að 

hlaupa um svæðið. Þegar hann er klukkaður í annað sinn þarf hann að velja nýja 

teygjuæfingu, það má ekki gera sömu æfinguna oftar en einu sinni nema ef teygt 

er á handleggjum og fótleggjum þá er mikilvægt að teygja bæði hægra og vinstra 

megin. Á nokkurra mínútna fresti er leikurinn stoppaður og nýir klukkarar valdir.  

 

Áhöld: Vesti til að auðkenna klukkara.  

Áherslur: Að vanda teygjuæfingarnar og anda djúpt ofan í maga á meðan 

teygjunni er haldið.  

 

5.4. Stafaleikur 

Leiklýsing: Leikið er á afmörkuðu svæði. Allir þátttakendur hlaupa um svæðið, 

gera háar hnélyftur, leika flugvél, valhoppa eða það sem þjálfari segir þeim að 

gera. Þegar þjálfarinn flautar og segir tölustaf eiga þátttakendur að hópa sig 

saman. T.d. ef þjálfari segir „þrír“ eiga þrír og þrír að hópa sig saman og mynda 

tölustafinn þrjá með því að leggjast á gólfið og mynda tölustafinn. Ef einhver 

gengur af er í lagi að mynda stærri eða minni hópa.  

 

Áhöld: Engin.  

Áherslur: Að vinna saman og teygja á líkamanum.  

Aðlögun: Í stað þess að nota tölustafi má nota bókstafi.  
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