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Ágrip 
 
 

Í þessu lokaverkfni var gert ABC hreyfifærnipróf á leikskólabörnum. Börnin 

komu frá þrem leikskólum, tveir úr Hafnarfirði og einn úr Reykkjavík. Alls tóku 29 börn 

þátt, þar af voru 15 strákar og 14 stelpur. ABC- hreyfiprófið er próf til að kanna 

hreyfifærni barna á aldrinum 4-12 ára. Börnunum er skipt niður eftir aldri, þ.e. 4-6 ára,   

7-8 ára, 9-10 ára og 11-12 ára. Æfingarnar eru 8 talsins og er þeim skipt niður á þrjú svið 

og eru miserfiðar. Æfingunum er skipt niður í þrjár æfingar sem prófa fínhreyfingar, þrjár 

sem prófa jafnvægi og tvær sem prófa boltafærni. Prófið tekur um 20-30 mínútur á hvert 

barn, það fer m.a. eftir því hversu barnið er gamalt, hversu samvinnuþýtt það er og áhuga 

þess. Markverðustu niðurstöðurnar sýndu að ekki var marktækur munur á milli 

heildarmeðaltals leikskólanna. Stelpurnar komu betur út úr prófinu en strákarnir og börn 

fædd seinni hluta árs (júlí-desember) stóðu  sig betur en börn fædd fyrrihluta árs (janúar-

júní).
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Vinnan við þetta lokaverkefni var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við viljum þakka 

nokkrum aðilum fyrir þá hjálp og stuðning sem þeir veittu okkur. Þessir aðilar eru: 
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1. Inngangur 
Þegar kom að því að ákveða viðfangsefni til B.Ed ritgerðar var valið ekki erfitt. 

Við höfum alltaf haft mjög mikinn áhuga á hreyfingu og íþróttum barna og ákváðum því 

að velja viðfangsefni sem tengist hreyfingu barna. Eftir að hafa afmarkað efnið var 

niðurstaðan sú að gera rannsóknarritgerð um hreyfifærni barna. Við tókum ákvörðun um 

að mæla hreyfifærni hjá börnum fæddum árið 2002 á þremur leikskólum, tveir þeirra eru 

staðsettir í Hafnarfirði og einn í Reykjavík.  

Við val á leikskólum litum við til þeirra  leikskóla sem eru með álíka mikla 

hreyfingu í boði fyrir börnin. Á fyrsta leikskólanum sem við fórum á er tiltölulega 

nýbyrjað að fara með börnin í skipulagðar hreyfistundir í nærliggjandi íþróttahús og 

leikskólinn er með aðstöðu til að stunda hreyfingu í litlum sal innan leikskólans. Annar 

leikskólinn er með skipulagðar hreyfistundir fyrir börnin einu sinni í viku í íþróttahúsi. 

Þau fara einnig í skipulagða hreyfistund einu sinni í viku í sal leikskólans. Í þriðja 

leikskólanum fara börnin tvisvar í mánuði í skipulagða hreyfistund. Einnig fara börnin 

einu sinni í viku í göngu í hrauni.  

Börn á leikskólaaldri hafa mjög mikla þörf fyrir líkamlega hreyfingu. Það er í eðli 

þeirra að vilja hreyfa sig og þau líta gjarnan á hreyfingu sem leik og skemmtun. Í 

leikskóla á að leggja áherslu á hreyfingu barna því öll hreyfing stuðlar að andlegri og 

líkamlegri vellíðan. Börn skynja líkama sinn og ná smátt og smátt betri stjórn á 

hreyfingum sínum. Börn öðlast skilning á styrk sínum og getu og sjálfstraust þeirra eykst 

í gegnum hreyfileiki (Menntamálaráðuneytið1999:19). 

 

Í þessari ritgerð ætlum við að kynna niðurstöður rannsóknar sem við gerðum á 

hreyfifærni barna, skoða þroska þeirra, mikilvægi hreyfingar fyrir börn og 

hreyfivandamál. Því næst munum við fjalla um undirbúning rannsóknarinnar og 

rannsóknaraðferðina. Að lokum munum við gera grein fyrir niðurstöðum og ræða síðan 

um vangaveltur okkar gagnvart tilgátum okkar og niðurstöðum. 
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Rannsóknarspurningin okkar er hvort marktækur munur sé á hreyfifærni 

barna milli leikskóla? Við lögðum upp með þær undirspurningar í huga hvort stelpur 

koma betur út úr prófinu en strákar og hvort börn fædd fyrr á árinu koma betur út á 

prófinu en börn fædd seinna á árinu. Tilgátan okkar er að meðaltal allra leikskólanna sé 

jafnt. 

 

 



Kennaraháskóli Íslands                      Guðbjörg Sigurðardóttir  
Lokaverkefni til B.Ed.gráðu                Kristín Sigurðardóttir 

3 

2. Þroski og hreyfing barna 
 

2.1 Hreyfifærni 
 Til þess að geta tekist á við daglegar athafnir þurfa börn að hafa góða hreyfifærni. 

Margir álíta að sú færni sem sex ára gamalt barn hefur öðlast komi að sjálfu sér en ef 

hugsað er um þann þroska sem barnið hefur gengið í gegnum er auðvelt að skilja að mjög 

mikil æfing og margar endurtekningar liggja að baki við slíkri færni. Góð hreyfifærni og 

leikni barna í leik og íþróttum getur haft áhrif á vinsældir þeirra. Rannsóknir sína að góð 

hreyfifærni hjá börnum gefur þeim ákveðna stöðu meðal jafnaldra og er jákvæð fyrir 

sjálfsmynd þeirra. Eins leiðir takmörkuð hreyfifærni af sér laka stöðu og lélega 

sjálfsmynd. Skert hreyfifærni hjá börnum með hreyfivanda getur orsakað það að þau 

lendi í vítahring, verði útilokuð frá leik og hljóti lélega sjálfsmynd. Lítill leikur með og án 

annarra barna getur orsakað enn meiri seinkun í þroska á hreyfifærni þeirra (Hermundur 

Sigmundsson 2001:45). 

 

2.2 Þroski barna 
Þroska barna má skipta upp í mismunandi þroskasvið. Þannig er hægt að 

skilgreina viðbrögð og hegðun barnsins útfrá hreyfiþroska, vitsmuna- og málþroska og 

persónuleika- og félagsþroska. Á þann hátt er hægt að bera saman hreyfiþroska barns sem 

er eins árs, tveggja ára og svo framvegis. Þó þroskaferlinum sé skipt á þennan hátt eftir 

aldri og sviðum skiptir miklu máli að meta þroska barnsins ekki út frá einu sviði heldur 

muna að barnið þroskast sem heild. Þroskasviðin eru samfléttuð. Þau tengjast hvert öðru 

og þróast öll í einu (Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:33-34). Hér að neðan verður fjallað 

um hreyfiþroska ungbarna til sex ára barna. 

Ungabörn: Hreyfi- og líkamsþroski er hraðastur á fyrstu æviárunum. Með hverri 

viku sem líður bætir barnið við færni sína. Sem dæmi má nefna nær það meiri stjórn á 

vöðvum og samhæfing augna og handa eykst. Einnig fer barnið að geta setið, skriðið og 

loks gengið og hlaupið í stað þess að liggja útaf. Ekki er ráðlegt að hafa mikil áhrif á 

þessa þróun. Hún gerist með sínum eigin hraða og sinn einstaka hátt hjá hverju barni. 

Aftur á móti ná öll börn hverjum áfanga í svipaðri röð. Hreyfingar ungra barna eru í 
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byrjun heildarhreyfingar en verða síðan æ sérhæfðari. Því eldri sem börnin verða og 

þroskaðari því nákvæmari verða hreyfingar þeirra (Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:39-40).  

1 árs: Algengt er að fyrstu skrefin hjá börnum verði um eins árs aldur. Á þessum 

aldri er jafnvægisskynið orðið tiltölulega þroskað. Lítið barn hefur mikla hreyfiþörf. Það 

reynir að ná enn betra valdi á hreyfingu sem það hefur náð valdi á. Um 20 mánaða aldur 

reynir barnið að gera hreyfingar sem það ræður ekki nógu vel við, t.d. að ganga upp stiga. 

Þegar barnið hefur lært að ganga vekur það gleði og eykur vilja barnsins til frekari átaka. 

Rannsóknir benda til þess að strákar séu að jafnaði seinni að byrja að ganga en stelpur. 

Ein tilgátan er sú að strákar séu þyngri en stelpur og að léttari börn eigi auðveldari með 

gang (Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:51-52). 

2 ára: Á þessum aldri getur barnið gengið, hlaupið og haft ágætlega góða stjórn á 

hreyfingum en jafnvægið er ekki fullþroskað. Hné og úlnliðir verða liðugri og 

sveigjanlegri og með því eykst jafnvægið stöðugt á árinu. Barnið getur hoppað jafnfætis 

og gengið upp og niður stiga án hjálpar, en fer mað báða fætur í hvert þrep. Barnið getur 

með auknu valdi yfir hreyfingum sínum til dæmis farið að hreyfa aðra höndina án þess að 

hin höndin fylgi með. Barnið nýtur þess að endurtaka hreyfingu sem það hefur náð færni 

í. Barnið notar mikið grófhreyfingar en er þó alltaf að æfa fínhreyfingar (Álfheiður 

Steinþórsdóttir 1995:57-59). 

3 ára: Börn á þessum aldri hafa mun meiri vald á líkama sínum, hreyfingar þeirra 

eru áreynsluminni og fimari. Þegar barnið hleypur ræður það hraðanum og getur til að 

mynda hægt á sér, aukið hraðann, stoppað að vild og beygt af leið án þess að detta. 

Barnið hoppar jafnfætis, tekur tilhlaup og stekkur. Það getur einnig gengið upp og niður 

stiga án hjálpar. Fínhreyfingar þróast enn meir og hendur barnsins eru nú sterkari og 

samhæfðari. Barnið verður mun leiknara í öllu daglegu starfi þegar það hefur aukna stjórn 

á handahreyfingum. Barnið getur nú borðað sjálft, það er viðráðanlegra fyrir það að 

klæða sig í og úr og getur klippt með skærum (Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:65). 

4 ára: Hreyfingar barna á þessum aldri eru liprari og nákvæmari og barnið nær 

enn meiri stjórn á þeim. Á þessum aldri er þörfin fyrir hreyfingu sem mest. Hreyfingarnar 

eru orðnar flóknari og barnið getur breytt til og stjórnað þeim á annan hátt en áður. Sem 

dæmi má nefna getur barnið staðið á öðrum fæti og síðan breytt til og farið að hlaupa. 

Barnið hefur mikinn áhuga á hreyfileikjum. Barnið getur gengið eftir planka án þess að 
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missa jafnvægið því jafnvægisskynið er mun betur þroskað en áður. Barnið gengur niður 

stiga eins og fullorðnir. Handahreyfingar hjá 4 ára gömlum börnum eru orðnar sæmilega 

þroskaðar og nákvæmar. Börn á þessum aldri geta flest teiknað, málað, klippt og þrætt 

perlur á band. Fjögurra ára börn geta klætt sig og háttað sig sjálf, þau reyna að hneppa, 

renna upp og binda hnúta og slaufur. Margar venjur barnsins hafa breyst með þroskaðri 

fínhreyfingum. Einkenni þessa aldursskeiðs eru örar breytingar á hreyfiþroska (Álfheiður 

Steinþórsdóttir 1995:73-74). 

5 ára: Barnið gengur beinna í baki og mjaðmarliðum en áður og er nú á loka stigi 

þess hreyfiþroska sem tilheyrir smábarnsaldrinum. Jafnvægisskynið er gott og allar 

hreyfingar eru auðveldari. Samhæfing handa og fóta er góð og barnið getur til dæmis lært 

að hjóla á litlu tvíhjóli. Fínhreyfingar verða einnig öruggari. Barnið getur notað 

margskonar verkfæri og skrifað nokkra bókstafi. Á þessum aldri hafa börn náð aukinni 

hæfni í fínhreyfingum og geta meðal annars hneppt hnöppum og hnýtt hnúta. Barnið 

hefur náð góðum tökum á mörgum sviðum sem gerir það að verkum að allar daglegar 

athafnir verða mun auðveldari en áður (Álfheiður Steinþórsdóttir 1995:79). 

6.ára: Um sex ára aldurinn kemur líkamsþroskinn í stökkum. Hlutföll líkamans 

breytast töluvert, hendur og fætur lengjast allmikið. Þessar breytingar verða þess valdandi 

að barnið tapar tímabundið hæfileikanum til þess að samhæfa hreyfingar sínar. Barnið 

verður langt og mjótt og óútreiknanlegt í hreyfingum, en það fer þó eftir því hve hraður 

vöxturinn er. Almennt hafa 6 ára börn ekki fullkomna stjórn á hreyfingum handa og fóta. 

Algengt er að börn skorti sjálfstraust á meðan það er að venjast breytingunum, þetta á 

aðallega við þegar það reynir að stjórna fínhreyfingum. Barnið verður óánægt með sig því 

það finnur að það er klaufskt. Styrkur í fingrum og fimi koma þó innan skamms og barnið 

verður aftur ánægt með sjálft sig (Álfheiður Steinþórsdóttir 1996:85-86).  

 

2.3 Mikilvægi hreyfingar 
Afleiðing þjóðfélagsbreytinga síðustu áratuga hafa leitt til hreyfingarleysis sem 

getur leitt til þess að hjarta og blóðrásarkerfið veikist, stoðkerfið veikist einnig og hætta á 

að álagsmeiðsli geri vart við sig eykst. Afleiðing hreyfingarleysis birtist yfirleitt hjá 

börnum og unglingum í lélegri samhæfingu, stirðleika, litlu úthaldi og óæskilegri 
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líkamsreisn og þyngd. Leikskólinn er mikilvægur hlekkur í fyrirbyggjandi heilsugæslu en 

einnig vettvangur tjáningar og sköpunar. Reynslan hefur sýnt að þeir sem stunda íþróttir, 

líkams- og heilsurækt reglubundið í æsku eru líklegri en aðrir til að gera slíkt hið sama á 

fullorðinsárum. Það er því mikilvægt, með jákvæðri kennslufræðilegri nálgun, að vekja 

áhuga hjá nemendum á reglubundinni hreyfingu. Samhliða þessu er einnig nauðsynlegt 

að auka þekkingu þeirra á starfsemi líkamans og að vinna markvisst að eflingu þrekþátta, 

efla hreyfanleika og styrkja líkamsreisn nemenda (Arngrímur Viðar Ásgeirsson 2001:15). 

 Vegna þessara miklu breytinga sem orðið hafa í samfélaginu þar sem gífurlegur 

hraði einkennir nútímaþjóðfélagið hefur heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum 

fólks aukist til muna á undanförnum árum. Sem dæmi má nefna er kyrrseta mikil og fólk 

hreyfir sig minna en áður. Þetta nær líka til barna, þau horfa meira á sjónvarpið og eru 

meira í tölvuleikjum Niðurstöður úr rannsókn sem Brynhildur Briem gerði árið 1999 

sýndi að hlutfall of feitra barna á Íslandi hafði hækkað úr 0,2% í 4.8% á árunum 1938-

1998 og hlutfall barna sem eru yfir kjörþyngd hefur aukist úr 2% í 19% á sama tímabili. 

Stór hluti barna sem eiga við offituvandamál að stríða glíma við sama vanda þegar þau 

verða fullorðin það er því nauðsynlegt að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða sem fyrst svo 

offita barna og fullorðinna aukist ekki enn meira (Erlingur Jóhannsson 2001: 28-30).  

 Ofþyngd og offita meðal barna og unglinga geta haft alvarlegar afleiðingar. 

Áhættuþættir og fylgisjúkdómar eru margir, þeir helstu eru: hjarta- og æðasjúkdómar, 

sykursýki II, hækkun blóðþrýstings, röskun á andlegri líðan, svefntruflanir, skaðleg áhrif 

á beinvöxt og þroska hjá börnum og margt fleira (Erlingur Jóhannsson 2001: 29). 

Börn hreyfa sig almennt mun minna en áður fyrr. Yngri börnin eru í leikskólum 

allan daginn og eru dauðþreytt andlega þegar þau koma heim. Það er því oft lítill tími til 

þess að hreyfa sig. Einnig keyra margir foreldrar börnin til og frá skóla og þar með 

minnkar hreyfingin sem þau gætu fengið enn meira. Rannsóknir sýna að að þau börn sem 

eru líkamlega vel á sig kominn þegar þau byrja í grunnskóla reiðir betur af þar en 

jafnöldrum þeirra sem eru verr á sig komin. Einnig er líklegt að þeim líði betur í 

skólanum. Þá getur hreyfing á yngri árum haft fyrirbyggjandi áhrif gegn margskonar 

sjúkdómum á fullorðinsárum (Berghildur Bernharðsdóttir 2002:36-37). 

  Íþróttir og leikir í leikskólum þar sem aðal áhersla væri lögð á gleði, ánægju og 

fjölbreytni væri mikið og gott tækifæri til að efla löngunina hjá börnum til að hreyfa sig, 
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vekja hjá þeim hreyfiþörfina sem væri að sjálfsögðu lykillinn að því að þetta væri gaman. 

Kennslan þarf að efla trú barnanna á því að þau geti eitthvað og það, samhliða ánægjunni, 

yki líkurnar á að þau stundi íþróttir reglulega (Arngrímur Viðar Ásgeirsson 2001:13). 

 

2.4 Jafnvægi og liðleiki 
 Jafnvægi er háð skynfærum eins og jafnvægisskyni, sjónskyni og þrýsti- og 

snertiskyni. Samhæfing er getan til að samhæfa hreyfingar líkamans. Skynjun augans þarf 

að vera samstiga hreyfingu handar. Þetta nefnist samhæfing augna og handa (Gjerset, 

Haugen og Holmstad 1999:170-173). 

Liðleiki er getan til að hreyfa liði og liðamót og er hann einstaklingsbundinn. Svo 

virðist sem það þurfi að æfa liðleika stöðugt til að bæta eða halda við hreyfanleika liða 

sem fyrir hendi er í bernsku (Gjerset o.fl 1999:145). 

Til að hafa gott vald á líkamanum og vera lipur þarf að hafa góðan liðleika, 

mikilvægt er að hafa lipurð til þess að leysa verkefni daglegs lífs sem tengjast 

hreyfanleika. Slakur liðleiki hefur neikvæð áhrif á hreyfingar og getur jafnvel hamlað 

þeim.  Ytri orsakir geta haft áhrif á liðleika svo sem veður, útbúnaður, fatnaður, skór, 

loftslag, hiti og tími dags. Liðleiki er oftast meiri seinni part dags en fyrri part dags. 

Leikir og athafnir dags daglega eru góð liðleikaþjálfun fyrir börn (Gjerset o.fl 1999:147-

148). 

 

2.5 Hreyfivandamál 
Börn með hreyfivandamál geta sum verið í vanda með bæði fín- og grófhreyfingar 

á meðan önnur eiga aðeins í vanda með fínhreyfingar eða grófhreyfingar. Samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið hverfur hreyfivandi ekki að sjálfu sér. Án þjálfunar 

munu flestir ennþá eiga við vanda að stríða tíu árum eftir að þeir voru prófaðir í fyrsta 

skiptið. Rannsóknir sýna einnig að börn sem eiga við hreyfivandamál að stríða hreyfa sig 

minna en önnur börn, þau horfa oftar á önnur börn leika sér en hinir og þau eru oftar alein 

á skólalóðinni (Hermundur Sigmundsson 2001:46-48).  

Eitt af hverju tíu börnum eiga við hreyfiörðugleika að stríða þegar þau byrja í 

grunnskóla og því vantar enn mikið að öll börn fái nægjanlega hreyfingu. Það er líklegra 
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að þessi börn eigi erfiðara með nám, einangrist mjög oft og verði þannig útundan og eru 

líklegri til að verða fyrir einelti en önnur börn. Staðreyndin er sú að flest börn eru allan 

daginn í leikskólanum og er það því hlutverk leikskóla að passa að öll börn fái hæfilega 

hreyfingu, bæði fín- og grófhreyfingu. Það er mikilvægt að börn venjist því strax á unga 

aldri að hreyfing sé hluti af daglegu lífi þeirra. Ef börn hreyfa sig reglulega eru meiri líkur 

á því að þau verði hraust á sál og líkama en barn sem gerir það ekki (Berghildur 

Bernharðsdóttir 2002:37;Erlingur Jóhannsson 2001:29).  
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3. Leikskólar 
 

3.1 Leikskólinn Ægisborg 
Í Ægisborg er gætt að því að börnin fái nægjanlegan tíma til leikja. Hafi til hans 

rými, efnivið og umgjörð. Einnig er unnið með viðhorf hinna fullorðnu til leiksins. Í 

Ægisborg trúir starfsfólk því að leikurinn sé eftirsóknarverður vegna gildis hans fyrir 

menningu æskunnar og einnig fyrir það hve gott vegnesti leikurinn getur skapað 

manneskjunni. Skapandi starf er í anda Reggio Emilia þar sem áhersla er lögð á að vinna 

út frá forvitni og áhuga barnanna og markmiðið er að börnin uppgötvi og njóti leiðarinnar 

frekar en að einblína á fallega afurð. Starfsfólk Ægisborgar trúir því að hreyfing efli og 

styrki æsku landsins og þess vegna er hreyfingu gert hátt undir höfði í leikskólanum. Það 

er gert með því að gefa hreyfingunni góðan tíma með útivist og í sal. Því til viðbótar er 

Ægisborg í samstafi við KR, og hefur hlotið styrk úr þróunarsjóði leikskólaráðs til 

verkefnisins Samstarf Ægisborgar og KR er - Hreyfing, leikur, heilsubót. Markmið 

verkefnisins er að auka við markvissa hreyfingu barnanna efla samskipti þeirra við 

íþróttafélagið í hverfinu. Kennarar Ægisborgar vilja gera börnin meðvituð frá unga aldri 

um hve gott er að hreyfa sig og um þann heim sem þeim stendur til boða í íþróttastarfi. 

Þannig er stuðlað að forvörn og heilbrigðum lífsháttum. 

Við tókum níu börn í ABC prófið úr Ægisborg, sex stráka og þrjár stelpur. 

Aðstæðurnar  sem við fengum til að prófa börnin voru ágætar. Við fengum gang á efri 

hæð KR-heimilisins. Þar var nánast engin truflun og nægilegt pláss til að framkvæma 

æfingarnar. Börnin voru sem sagt í hreyfistund í KR-heimilinu og fengum við að taka eitt 

og eitt barn í einu útúr tímanum til þess að prófa það. 

 

3.2 Leikskólinn Hörðuvellir 
Leikskólinn á sér langa sögu, hann var byggður árið 1933 þar sem var rekið 

dagheimili og frá árinu 1957 leikskóli. Hörðuvellir byggir hugmyndafræði leikskólans á 

eftirfarandi kenningum:  

• að barnið læri í gegnum eigin upplifanir,  

• að barnið læri best í gegnum leik,  
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• að hvert barn sé einstakt,  

• að allir þurfi að þekkja eigin tilfinningar,  

• að mikilvægt sé að vera góður í samskiptum og að allir geti verið vinir þrátt fyrir 

ólíkar skoðanir.  

Til þess að framfylgja þessari hugmyndafræði eru ýmsar leiðir en eftirfarandi eru 

kenningar sem aðallega er stuðst við á Hörðuvöllum: J.Dewey, að barnið læri best með 

því að framkvæma (“Learning by doing”), B.K.Olafsson, um leik barna, 

fjölgreindarkenning H.Gardners, geðrækt, samanber líkamsrækt og heimspekisamræður 

með börnum (María Kristjánsdóttir 2006:6). 

Við tókum ABC prófið á tíu börnum á Hörðuvöllum, fimm strákum og fimm 

stelpum. Aðstæðurnar sem við fengum til að framkvæma prófið voru til fyrirmyndar. Við 

fengum lánað bókasafnið sem er lítið herbergi en alveg nógu stórt til að framkvæma öll 

prófin. Það var hægt að loka hurðinni og því engin truflun utan að. Það var tekið vel á 

móti okkur og börnin voru mjög áhugasöm um prófið. 

 

3.3 Leikskólinn Norðurberg 
Leikskólinn Norðurberg tók til starfa 16. ágúst 1982.  Lögð er rík áhersla á 

umhverfismennt í leikskólanum Norðurbergi og er hún fléttuð inn í daglegt líf barnanna 

þannig að þau finni að virðing fyrir umhverfinu og náttúrunni er mikilvægur þáttur í 

tilverunni. Á Norðurbergi er lögð til grundvallar uppeldisaðferð sem kallast „Að næra 

hjartað“ og byggir á hugmyndafræði Howards Glassers „The nurtured heart approach“. 

Lögð er áhersla á jákvæð samskipti við börnin í leik og námi, þar sem starfsmenn leggja 

sig fram við að taka eftir börnunum þegar vel gengur og spegla athafnir þeirra í orðum. 

Þetta er gert með því að kenna reglur þegar þær eru ekki brotnar og leggja áherslu á að 

umbuna ekki fyrir neikvæða hegðun.  
 
Til að nálgast uppeldissýn telja kennarar Norðurbergs mikilvægt að börnin: 

• öðlist góða sjálfsmynd og hafi trú á eigin getu. 

• finni til samkenndar hvert með öðru, taki tillit hvert til annars, hjálpist að og beri 

virðingu hvert fyrir öðru. 

• fái notið sköpunargáfu sinnar, sýni frumkvæði og efli með sér sjálfstæða hugsun. 



Kennaraháskóli Íslands                      Guðbjörg Sigurðardóttir  
Lokaverkefni til B.Ed.gráðu                Kristín Sigurðardóttir 

11 

• finni fyrir væntumþykju í leik og námi. 

• kynnist umhverfi sínu og þyki vænt um náttúruna. 

• finni sín persónulegu mörk og þroski með sér sjálfsaga. 

• minnist með hlýju viðveru sinnar í leikskólanum 

 (Anna Borg 2003:6-8). 

 Við tókum ABC prófið á tíu börnum á Norðurbergi, sex stelpum og fjórum 

strákum. Aðstæðurnar sem við fengum til að framkvæma prófið voru mjög góðar. Við 

fengum afnot af salnum í leikskólanum allan þann tíma sem við þurftum. Það var lítil sem 

engin truflun, hvorki frá börnum né starfsfólki. 

 



Kennaraháskóli Íslands                      Guðbjörg Sigurðardóttir  
Lokaverkefni til B.Ed.gráðu                Kristín Sigurðardóttir 

12 

4. Rannsóknaraðferð 
 

4.1 Aðferðafræði 

4.1.1 Próf 
 Próf er staðlað tæki til að mæla líkamlega eða andlega eiginleika eða ástand. Það 

er mikilvægt að próf séu hlutlæg og mæli hlutlaust þau áhrif sem þjálfunin hefur. Próf 

verður að hafa gildi þ.e.a.s. það sem mælt er í prófinu skiptir máli fyrir þann sem tekur 

það. Einnig verða próf að vera áreiðanleg sem þýðir að það mæli í hvert sinn með jafn 

miklu öryggi. Það skiptir máli að farið sé eftir settum reglum svo prófið verði áreiðanlegt 

(Gjerset ofl. 1999:173). 

4.1.2 Gildi og áreiðanleiki  
Hugtakið áreiðanleiki felur í sér stöðugleika og nákvæmni mælinga. Nákvæmnin 

höfðar til samræmi milli endurtekinna eða jafngildra mælinga. Tilviljanabundnir þættir 

hafa lítil áhrif á niðurstöður ef mælitæki er áreiðanlegt. Áreiðanleiki endurspeglar það 

hugtak sem ætlunin er að mæla. Samkvæmt Anastasi og Urbina (1997) hefur ekkert próf 

fullkomin áreiðanleika, jafnvel þó að aðstæður eru sem bestar. (Guðrún Árnadóttir 

2003:426).  

Við teljum að áreiðanleikinn hjá okkur hafi verið góður miða við aðstæður. Þetta 

var í fyrsta skiptið sem við framkvæmdum ABC hreyfiprófið og fannst okkur það 

víðamikið verkefni. Þegar við framkvæmdum prófið  var alltaf sama manneskjan sem 

útskýrði æfingarnar og sýndi börnunum þær, hin skráði stig og reiknaði niðurstöður. 

Æfingarnar tóku styttri tíma eftir því sem á leið, vegna þess að framkvæmdaraðilar urðu 

betur þjálfaðir í að taka ABC hreyfifærniprófið.  

4.1.3 Tilgátur 
 Í byrjun þarf að setja fram tölfræðilegar tilgátur. Tvær tilgátur eru settar fram, 

núlltilgátan sem er prófuð og gagntilgátan sem lýsir aftöðu okkar eða spá. Gangtilgátan er 

í raun og veru rannsóknartilgátan. Þessar tvær tilgátur eru alltaf andstæðar og reynt er að 

hafna núlltilgátunni til að fá stuðning við rannsóknartilgátu sem sett er fram. Til að kanna 
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hvort marktækur munur sé á meðaltölum fleiri hópa en tveggja notum við dreifigreiningu 

(analysis of variance) (Amalía Björnsdóttir 2003:123). 

4.1.4 P-gildi/marktækni 
Marktæknimörk eru venjulega sett sem a = 0,05. P-gildi segir til um líkurnar á því 

að sá mismunur (t.d. milli hópa) sem við finnum sé til kominn fyrir tilviljun. Ef þessar 

líkur eru mjög litlar (p < 0,05) er mismunurinn líklega ekki til kominn fyrir tilviljun og er 

þar með tölfræðilega marktækur. Stundum er sagt að mismunur sé marktækur þ.e. p < 

0,05 eða munur sé ekki marktækur þ.e. p > 0,05. Það getur verið mjög villandi því p < 

0,05 getur þýtt p-gildi sem er mjög nálægt 0,05 (t.d. 0,049) eða p-gildi sem er langt frá 

0,05 (t.d. 0,0003). Því er mjög mikilvægt að gefa alltaf upp nákvæmt p-gildi hvort sem 

munurinn er marktækur eða ekki (Harvey Motulsky 1995:[án bls]). 

4.1.5 Úrtak 
Ætlunin var að taka tíu börn af hverjum leikskóla í prófið. Sökum veikinda eins 

barns á Ægisborg gátum við aðeins tekið níu börn þar. Við tókum því alls 29 börn í 

prófið, 15 stráka og 14 stelpur. Til að velja úrtak í rannsóknina báðum við kennara 

leikskólanna að velja það barn sem hendi var næst, með því skilyrði að það væri fætt árið 

2002.  

Það getur að sjálfsögðu haft áhrif á úrtakið ef kennarar koma að vali barna sem 

eiga að fara í prófið. Með því geta kennarar tekið þau börn sem eru líkleg til að skora hátt 

á prófinu því að framkvæmdaraðilar þekkja ekki til barnanna. Aftur á móti horfðum við á 

kennarana taka það barn sem hendi var næst og einnig náðum við sjálfar einstaka sinnum 

í börnin. Í leikskólanum Ægisborg voru einungis þau 9 börn sem við tókum í prófið fædd 

árið 2002 því komu engin önnur börn þar til greina.  

 

4.2 Undirbúningur 
Við höfðum samband við leikskólastjórana á Ægisborg í Reykjavík, Hörðuvöllum 

og Norðurberg sem báðir eru staðsettir í Hafnarfirði og fengum hjá þeim leyfi til þess að 

taka hluta af börnum fæddum árið 2002 í hreyfifærnipróf. Því næst var sent bréf til þeirra 

foreldra og fengið leyfi frá þeim (fylgiskjal 1). Við ákváðum að taka tíu börn af hverjum 

leikskóla í þetta próf.  
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Þessu prófi fylgir skjalataska með öllum þeim búnaði sem til þarf til að 

framkvæma hreyfiprófin. Til þess að vera sem best undirbúnar til að taka abc hreyfiprófið 

lásum við bókina sem fylgdi skjalatöskunni. Í bókinni var gert grein fyrir öllum þeim 

æfingum sem börnin  áttu að framkvæma, reglum, útreikningum og margt fleira.  

 

4.3 Um prófið 
Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) er það próf sem nú 

er mest notað í rannsóknum í hreyfifærni. Sheila Henderson og David Sugden þróuðu 

prófið árið 1992 og er það staðlað fyrir börn á aldrinum 4-12 ára á meginlandi Evrópu og 

í Bandaríkjunum. Prófið hefur enn ekki verið staðlað í Noregi og á Íslandi, þannig að 

þegar prófið er notað í þessum löndum er gengið út frá því að norsk og íslensk börn hafi 

álíka hreyfifærni og börn annars staðar í Evrópu og í Bandaríkjunum. Movement ABC 

inniheldur átta hlutapróf á þremur sviðum, þ.e. fínhreyfingar, boltafærni og jafnvægi. 

Börn fá 0-5 stig í hverju hlutaprófi þar sem 0 er besti árangur. Einkunnin 40 er því lakasti 

árangur (Hermundur Sigmundsson 2001:45-46). 

 

ABC- hreyfiprófið er próf til að kanna hreyfifærni barna á aldrinum 4-12 ára. 

Börnunum er skipt niður eftir aldri, þ.e. 4-6 ára, 7-8 ára, 9-10 ára og 11-12 ára. 

Æfingarnar eru 8 talsins og er þeim skipt niður á þrjú svið og eru miserfiðar. Æfingunum 

er skipt niður í þrjár æfingar sem prófa fínhreyfingar, þrjár sem prófa jafnvægi og tvær 

sem prófa boltafærni. Prófið tekur um 20-30 mínútur á hvert barn, það fer m.a. eftir því 

hversu barnið er gamalt, hversu samvinnuþýtt það er og áhuga þess. 

 
 

Tafla 1. Hreyfiþættirnir þrír sem prófaðir eru í ABC hreyfiprófinu. 

Fínhreyfingar Boltafærni Jafnvægisþættir 

Setja pening í bauk Grípa baunapoka Standa á öðrum fæti 

Þræða perlur á band Rúlla bolta í mark Ganga á tám eftir línu 

Teikna hjólaleið  Hoppa yfir snúru 

 

 



Kennaraháskóli Íslands                      Guðbjörg Sigurðardóttir  
Lokaverkefni til B.Ed.gráðu                Kristín Sigurðardóttir 

15 

Þau áhöld sem þarf til að framkvæma prófið eru: 
 

 Litað teip 

 Skeiðklukka 

 Borðmotta 

 Baukur 

 12 plast peningar 

 6-12 kassalaga perlur 

 Reim 

 Blað með hjólaleið 

 Rauður penni með mjóum oddi 

 Baunapoki 

 Tennisbolti 

 2 spýtustandar 

 2 trépinnar 

 Snæri 

 
Áður en framkvæmdaraðilinn byrjar prófið á hann að reyna að gera andrúmsloftið 

sem auðveldast fyrir barnið, til dæmis að spjalla við það  um  áhugamál o.fl. Feimið, 

óákveðið eða hrætt barn þarf kannski hvatningu til að tala lengur en barn sem er með 

meira sjálfsöryggi. Framkvæmdaraðilinn þarf að nota reynslu sína og almenna skynsemi 

til að ákveða bestu leiðina til að ná sambandi við hvert barn. Þegar barnið virðist tilbúið á 

framkvæmdaraðilinn að útskýra stuttlega fyrir barninu hvernig prófið fer fram, útskýra að 

sum verkefnin eru léttari en önnur. Í gegnum prófið á framkvæmdaraðilinn að ýta undir 

áhuga hjá barninu og hrósa barninu stöðugt fyrir afraksturinn. Athugasemd eins og „þú 

ert að standa þig vel“ eða „góð tilraun“  getur komið í veg fyrir vanmáttarkennd. Þegar 

það er augljóst að barni gengur illa að leysa verkefni getur rannsakandinn sagt „þetta 

verkefni er soldið erfitt“ (Sheila E. Henderson og fl. 1992:29-31). 
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4.4 Lýsing á aðferðum 
 

1. Setja pening í bauk 
 
Áhöld:  

Baukur  

12 plastpeningar 

Borðmotta  

Skeiðklukka 

 

Uppsetning:  

Mottan er sett á borð og bauknum komið fyrir ofan á henni. Peningunum er raðað í fjórar 

láréttar raðir með þrem peningum í hverri röð, hjá þeirri hendi sem barnið notar í það 

skiptið. Nota fyrst hægri hendina (eða þá hendi sem þau nota venjulega) og svo vinstri 

hendina. 

 

Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Peningarnir eiga að vera á mottunni þar til barnið fær merki um að byrja. Barnið á að 

halda með hinni hendinni um baukinn. Svo setur barnið einn pening í einu í baukinn eins 

hratt og það getur. Framkvæmdaraðilinn stoppar klukkuna um leið og síðasti peningurinn 

dettur í baukinn. Báðar hendur eru prófaðar. 

 

Fyrimæli:  

Fyrir prófið er barninu sagt að halda í baukinn með annarri hendi og nota hina hendina til 

að taka upp einn pening í einu og setja ofan í baukinn. Barninu er sagt að reyna að gera 

þetta eins hratt og það mögulega getur. 

 

Æfingarhluti:  

Barnið má æfa sig einu sinni með hvorri hendi. Það á að æfa sig með 6 peningum. Ef 

barnið lendir í vandræðum í æfingunni á athugandinn að stoppa og leiðbeina því og 

útskýra betur. Hvert barn fær tvær tilraunir fyrir hvora hönd en aðeins er þörf á að 

framkvæma seinni tilraunina ef barninu hefur gengið mjög illa eða mistekist í fyrri 
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tilrauninni, t.d ef barnið skiptir um hendi í miðju prófi eða missir pening úr augnsýn. Ekki 

er leyfilegt að veita barninu neina hjálp á meðan prófið er tekið. 

 

Skráning niðurstöðu:  

Það á að skrá niður fjölda sekúnda sem tók barnið að klára prófið og því gefið stig eftir 

því hver tíminn var. Tími beggja handa er lagður saman og deilt í með tveimur. Þannig 

fæst sá tími sem gefa á stig fyrir. Barnið fær F ef það tekur upp fleiri en einn pening í 

einu, skiptir um hendi eða notar tvær hendur í æfingunni. Ef barnið gerir eitthvað af 

ofantöldu þarf að endurtaka prófið. 

 

 

2. Þræða perlur á band 
 

Áhöld:  

6 eða 12 kassalaga perlur  

Band 

Borðmotta  

Skeiðklukka 

 

Uppsetning:  

Setja 12 perlur og reim ofan á mottuna. Setja perlurnar í röð þannig að götin snúi upp. 

Barnið fær að ákveða sjálft hvaða hendi það vill halda á reiminni. 

 

Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Barnið heldur á reim í annarri hendi og þræðir perlurnar með hinni. Perlurnar verða að 

vera á mottunni þar til barnið fær merki um að byrja. Þegar merkið er gefið á barnið að 

þræða perlurnar eina í einu eins hratt og það getur. Framkvæmdaraðilinn á að stoppa 

tímann um leið og barnið hefur sett síðustu perluna á reimina og sleppt henni. 
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Fyrirmæli:  

Það sem framkvæmdaraðilinn segir við barnið fyrir prófið er að þræða aðeins eina perlu i 

einu og það eigi að reyna að gera þetta eins hratt og það getur.  

 

Æfingarhluti:  

Barnið fær eina æfingatilraun með 3 perlum. Ef barnið lendir í vandræðum í æfingunni á 

framkvæmdaraðilinn að stoppa og leiðbeina því og útskýra betur. Barnið hefur rétt á 

tveimur tilraunum, seinni tilraunin er bara tekin ef þess er þörf. Ekki er leyfilegt að veita 

barninu neina hjálp á meðan prófið er tekið.  

 

Skráning niðurstöðu:  

Sekúndurnar sem tók barnið að klára prófið eru skráðar niður. Barninu er gefið stig eftir 

því hver tími þess var. Barnið fær F ef það þræðir fleiri en eina perlu í einu og ef það 

missir perlu úr augsýn t.d. ef hún dettur á gólfið. 

 

 

3. Teikna hjólaleið á blað 
 

Efni:  

Hjólaleiðsblöð 

Rauður penni með mjóum odd 

Undirstaða sem gott er að teikna á (t.d. borð) 

 

Uppsetning:  

Barnið situr við borð með báðar fætur á gólfi, hendur hvíla þæginlega á borðinu. Blaðið 

er sett fyrir framan barnið með pennann til hliðar. 

 

Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Barnið á að draga eina samfellda línu á blaðið, eltir leiðina án þess að rekast á línurnar. 

Ekkert refsistig fyrir að lyfta pennanum en þau verða að byrja aftur að teikna á sama 
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punkti og þau hættu. (Ekki byrja upp á nýtt). Börnin meiga færa blaðið 45 gráður svo það 

sé auðveldara fyrir þau að teikna. Sú hendi sem þau kjósa að nota er prófuð. 

 

Fyrirmæli:  

Barninu er sagt að gera línu frá hjólinu að húsinu. Það þarf að passa sig að fara ekki út 

fyrir línurnar og vanda sig því engin tími er tekinn í þessu prófi. 

 

Æfingarhluti: 

Barnið fær eina æfingatilraun, þau þurfa ekki að prófa að teikna alla leiðina. Ef barnið 

lendir í vandræðum í æfingunni á framkvæmdaraðilinn að stoppa og leiðbeina því og 

útskýra betur. Ekki er nauðsynlegt að gera aðra tilraun ef vel hefur tekist með fyrstu 

tilraunina. 

 

Skráning niðurstöðu:  

Skrá niður hvora hendina barnið notar til að framkvæma prófið. Ef barnið fer út fyrir 

línurnar á að reikna samtals millimetra sem það fór út fyrir. Þau fá F ef þau fara í öfuga 

átt, taka upp pennann og gera línu einhversstaðar  annarsstaðar. 

 

 

4. Grípa baunapoka 
 

Efni: 

Litað teip 

Baunapoki 

 

Uppsetning:  

Framkvæmdaraðilinn mælir fjarlægð milli tveggja metra og merkir það með tveim 

stuttum teipbútum. Barnið og framkvæmdaraðilinn standa á móti hvor öðrum, fyrir aftan 

teipin. Barnið á að nota báðar hendur til þess að grípa baunapokann sem 

framkvæmdaraðilinn kastar til þess. 
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Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Framkvæmdaraðilinn kastar baunapokanum svo það sé í áttina að barninu þannig að það 

geti gripið með báðum höndum. Þegar baunapokanum er kastað ætti framkvæmdaraðilinn 

að vera í sömu hæð og barnið (á hnjánum). Barnið má ekki nota allan líkamann til þess að 

hjálpa sér að grípa baunapokann. 

 

Fyrirmæli:  

Barnið á að standa fyrir aftan teipið og grípa baunapokann án þess að nota líkamann til 

þess að hjálpa sér. Ef barnið stígur yfir línuna eða grípur baunapokann með hjálp 

líkamans telst það ógilt. 

 

Æfingahluti:  

Barnið fær fimm tilraunir til þess að æfa sig áður en prófið hefst. Ef barnið lendir í 

vandræðum í æfingunni á framkvæmdaraðilinn að stoppa og leiðbeina því og útskýra 

betur. Í prófinu kastar framkvæmdaraðilinn baunapokanum tíu sinnum til barnsins. Ekki 

er leyfilegt að veita barninu neina hjálp á meðan prófið er tekið. Ekki á telja kasttilraun ef 

að barnið mistekst að grípa að því að baunapokanum var kastað fyrir ofan axlir, neðan 

mitti eða eitthvað í burtu.  

 

Skráning niðurstöðu:  

Skrá niður hvað barnið greip baunapokann oft af 10 skiptum. Tilraunin telst ógild ef að 

barnið fer yfir línuna þegar það kastar og grípur með öllum líkamanum. 

 

 

5. Rúlla bolta í mark 
 

Efni: 

2 spýtustandar 

Tennisbolti 

Litað teip 
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Uppsetning:  

Framkvæmdaraðilinn setur standana upp með 40 cm millibili samsíða hvor öðrum. 

Fjarlægðin milli stanganna og barnsins á að vera 2 metrar og merkja það með teipbúta.  

 

Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Barnið á að krjúpa fyrir aftan upphafsreitinn. Þegar barnið er tilbúið á setja boltann á 

startlínuna svo barnið geti valið hvaða hendi það vill nota. Barnið rúllar svo boltanum 

eftir gólfinu á milli standanna. Passa þarf að boltinn sé fyrir aftan línuna en það skiptir 

engu máli hvort að hin hendin eða einhver líkamspartur fari yfir línuna. 

 

Fyrirmæli:  

Þau fyrirmæli sem framkvæmdaraðilinn gefur barninu fyrir prófið er að krjúpa fyrir aftan 

línuna og byrja að rúlla boltanum fyrir aftan línuna.  

 

Ægingarhluti:  

Barnið fær fimm æfingatilraunir, meðan á æfingu stendur má barnið skipta um hendi ef 

það vill. Ef barnið lendir í vandræðum í æfingunni á athugandinn að stoppa og leiðbeina 

því og útskýra betur.  

 

Skráning niðurstöðu:  

Skrá niður hvaða hendi barnið notar. Hvað oft það skorar. Ef bolti fer í stöngina og rúllar 

inn í markið þá er það mark. Æfing mistekst ef boltinn fer yfir teipbútinn áður en barnið 

sleppir boltanum eða ef barnið lætur boltann skoppa eða fljúga á milli stanganna í staðinn 

fyrir að rúlla. 

  

  

6. Jafnvægi á einum fæti 
 

Efni:  

Skeiðklukka 

Barnið þarf að vera í íþróttaskóm 
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Uppsetning:  

Barnið þarf að standa á opnu svæði, frá öllum húsgögnum og veggjum. 

 

Verkefnið:  

Barnið stendur á einum fæti, með hendurnar frjálsar niður með síðu í 20 sekúndur. Barnið 

á að standa með boginn fót það þarf ekki að vera 90 gráður, bara frá gólfinu og hinum 

fætinum. Barnið má sveifla höndunum og færa hendurnar frá síðunni. Þegar barnið hefur 

náð jafnvægisstöðunni á að byrja að taka tímann. Barnið má velja hvorn fótinn það notar 

fyrst. Báðir fætur eru prófaðir. 

 

Fyrimæli:  

Framkvæmdaraðilinn segir barninu að það eigi að lyfta öðrum fætinum upp og standa í 

hinn fótinn. Barnið á svo að reyna að standa á öðrum fæti þar til framkvæmdaraðilinn 

segir að það megi stoppa, það er eftir 20 sekúndur. Ef barnið er styttra er sá tími skráður 

og það fær aðra tilraun fyrir báðar fætur til að reyna aftur. 

 

Æfingarhluti:  

Barnið fær eina tilraun á hvorn fót í mesta lagi í 10 sekúndur. Framkvæmdaraðilinn má 

hjálpa barninu að finna jafnvægisstöðuna. Ef barnið lendir í vandræðum í æfingunni á að 

stoppa og leiðbeina því og útskýra betur. 

 

Æfingin:  

Það eru tvær tilraunir fyrir hvorn fót. Aðeins á að gera seinni tilraunina ef þörf er á. Ekki 

er leyfilegt að veita barninu neina hjálp á meðan prófið er tekið. 

 

Skráning niðurstöðu:  

Barnið fellur ef það færir standandi fótinn, lætur frjálsa fótinn í gólfið eða lætur frjálsa 

fótinn sveiflast fyrir framan standandi fótinn. 
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7. Hoppa yfir snúru 
 

Efni:  

2 standar 

2 trépinnar 

Snúra 

 

Uppsetning:  

Snúran er sett í rétta hæð, miðað við hné barnsins. 

 

Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Barnið á að hoppa jafnfætis. 5 og 6 ára börn eiga að lenda jafnfætis. 

 

Fyrirmæli:  

Segja barninu að byrja ekki of langt frá bandinu svo það geti stokkið yfir það, hafa 

fæturnar saman áður og lenda jafnfætis. 

 

Æfingarhluti:  

Barnið fær eina æfingatilraun. Ef barnið lendir í vandræðum í æfingunni á 

framkvæmdaraðilinn að stoppa og leiðbeina því og útskýra betur. 

 

Æfingin:  

Barnið fær þrjár tilraunir. Það á bara að framkvæma tilraun 2 og 3 ef það er nauðsynlegt. 

Ekki er leyfilegt að veita barninu neina hjálp á meðan prófið er tekið.  

 

Skráning niðurstöðu:  

P: fyrir fullkomið hopp. F: ef barnið hoppar án þess að vera með fætur saman, rekst í 

snúruna, lendir án þess að vera með fætur saman. Ef barnið nær í fyrstu tilraun þarf ekki 

að endurtaka og fær það 0 stig. 
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8. Ganga á tám 
 

Efni:  

Litað teip 

 

Uppsetning:  

Teipa niður 4,5 metra langa línu á gólfið. Framkvæmdaraðilinn verður að beygja sig 

niður til þess að geta séð hvort barnið snerti gólfið með hælunum. 

 

Verkefnið sem barnið á að leysa:  

Barnið gengur á línu á tánum (hælar mega ekki fara í gólf), án þess að labba af línunni. 

15 skref eru nauðsynleg. 

 

Fyrirmæli:  

Framkvæmdaraðilinn verður að segja barninu að halda tánum á línunni á meðan gengið er 

og passa að hælarnir snerti ekki gólfið á meðan gengið er. 

 

Æfingarhluti:  

Ein æfingatilraun, samtals 5 skref. Ef barnið lendir í vandræðum í æfingunni á 

framkvæmdaraðilinn að stoppa og leiðbeina því og útskýra betur. 

 

Æfingin:  

Barnið fær þrjár tilraunir. Aðeins að framkvæma 2 og 3 tilraun ef nauðsynlegt er. Það eru 

engar leiðbeiningar í þessum hluta 

 

Skráning niðurstöðu:  

Skrá niður hve mörg skref barnið tekur. Barnið má ekki láta hælana snerta gólfið eða fara 

af línunni. Ef svo ólíklega vill til að barnið labbar línuna óaðfinnanlega á færri skrefum 

en 15 á að skrá þau stig eins og barnið hafi farið 15 skref. 

Best er að taka sem flest skref og ef barnið tekur fleiri en 15skref þá fær það 0 stig. 
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4.5 Stigagjöf og samanburðartafla 
Hvert barn fær ákveðið mörg stig fyrir hverja æfingu. Gefið er frá 0 stigum upp í 

5 stig fyrir hverja æfingu. Best er að fá 0 stig en slakast að fá 5 stig. Því er best að fá 0 

stig í heildarskor fyrir æfingarnar átta en lakast er að fá 40 stig. Stigin eru svo borin 

saman við staðlaða töflu sem er hér að neðan. 

 

Tafla 2. Heildarnormaldreifing hundraðmarks fyrir heildarstig eftir aldri. 

Heildarstig Jafngildi hundraðsmarks Heildarstig 
Jafngildi 

hundraðsmarks 

Stig 4-5 ára 6-12 ára         Stig 4-5 ára 6-12 ára 
0 93 96 13 10 6 

0,5 86 93 13,5 9 5 
1 80 89 14 9 5 

1,5 72 84 14,5 8 4 
2 67 79 15 7 3 

2,5 62 70 15,5 7 3 
3 56 65 16 6 2 

3,5 50 60 16,5 6 2 
4 46 54 17 5 2 

4,5 42 49 17,5 5 1 
5 38 45 18 5 1 

5,5 34 40 18,5 4 1 
6 32 36 19 4   

6,5 29 32 19,5 4   
7 26 29 20 4   

7,5 24 26 20,5 3   
8 22 22 21 3   

8,5 21 20 21,5 3   
9 19 18 22 3   

9,5 18 16 22,5 2   
10 16 15 23 2   

10,5 15 13 23,5 1   
11 14 12 24 1   

11,5 13 11 24,5 1   
12 12 9 25 1   

12,5 11 8 25+     
 

Taflan hér að ofan sýnir líkur fyrir bæði 4-5 ára börn og 6-12 ára börn á að fá ákveðin 

stigafjölda eða færri. Til dæmis eru 62% líkur á því að heildarstig 4-5 ára barns séu 5 stig 

eða færri. Sex ára barn sem fær 18 stig er með mjög slakan árangur, taflan sýnir að 99 % 

barna eru líklegri til að ná betri árangri. 
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5. Niðurstöður 

5.1 Þátttakendur  
Alls tóku 29 börn þátt í rannsókninni, öll fædd árið 2002. Alls voru tíu börn frá 

leikskólanum Norðurbergi í Hafnarfirði, tíu börn frá leikskólanum Hörðuvöllum í 

Hafnarfirði og níu börn frá leikskólanum Ægisborg í Reykjavík. Stelpurnar voru fjórtán 

og strákarnir fimmtán talsins. 

 

5.2 Meðaltal leikskólanna 
Meðaltal barnanna úr abc hreyfiprófinu var 3,66 stig og staðalfrávik var 4,46. 

Lægsta gildið var 0 og hæsta  gildið 22. Mikill munur var á milli kynja. Meðaltal hjá 

strákunum var 5,2 stig en stelpurnar fengu 2 stig að meðaltali. Samkvæmt útreikningum 

var marktækur munur á milli kynja þar sem p- gildið var 0,001. 

 
Tafla 3. Tölfræði úr prófunum 

 

 

 

 

 

Taflan hér að ofan sýnir helstu tölfræði úr rannsókninni. 

Tafla 3 
Meðaltal 3,66 

Staðalfrávik 4,46 
Lægsta gildi 0 
Hæsta gildi 22 
Fjöldi barna 29 
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Graf 1. Meðaltal leikskólanna úr ABC hreyfifærniprófinu 

 

Myndin hér að ofan sýnir meðaltal leikskólanna úr öllum hreyfiþáttunum sem teknir eru 

fyrir í ABC hreyfiprófinu. Leikskólinn Hörðuvellir kom best út úr prófinu með 2,8 stig að 

meðaltali, því næst Norðurberg  með 3,45 stig og slakasti árangurinn var í Ægisborg, þar voru 

börnin með 4,83 stig að meðaltali. 

 

0,27

0,60

1,43
1,23

0,93
0,73 0,63

0,47
0,77

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60

M
eð

al
ta

ls
st

ig

Norðurberg Ægisborg Hörðuvellir

Leikskólar

Meðaltal hreyfiþátta milli leikskóla

Fínhreyfingar

Boltafærni

Jafnvægi

 
Graf 2. Meðaltal leikskólanna fyrir hvert hreyfisvið. 
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Myndin hér að ofan sýnir að leikskólinn Norðurberg kom best út úr fínhreyfingum 

með 0,27 stig að meðaltali. Því næst kom leikskólinn Hörðuvellir með 0,63 stig að 

meðaltali. Úr fínhreyfingarþættinum kom leikskólinn Ægisborg verst út með 1,23 stig að 

meðaltali. Fínhreyfingarþættirnir eru að setja pening í bauk, þræða perlur á band og 

teikna hjólaleið. Hörðuvellir komu best út úr boltafærninni með að meðaltali 0,47 stig. 

Norðurberg var með 0,60 stig að meðaltali og Ægisborg kom þar verst út með 0,93 stig 

að meðaltali. Boltafærnin inniheldur tvö próf þau eru að grípa baunapoka og rúlla bolta í 

mark. Í jafnvægisþættinum kom Ægisborg og Hörðuvellir mun betur út en Norðurberg. 

Ægisborg var með 0,73 stig að meðaltali, Hörðuvellir voru með að meðaltali 0,77 stig og 

Norðurberg var með 1,43 stig að meðaltali. Jafnvægisþættirnir eru að standa á öðrum 

fæti, ganga á tám eftir línu og hoppa yfir snúru. 

 

5.3 Meðaltal milli þess hvenær á árinu börnin eru fædd 
Við athuguðum hvort það væri mikill munur á börnunum eftir því hvenær á árinu 

þau eru fædd. Við skiptum börnunum í tvo hópa, í fyrri hópnum voru börn fædd í janúar-

júní og í þeim síðari voru börn sem eru fædd í júlí-desember. 
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Graf 3. Meðaltalsmunur á börnum eftir því hvenær þau eru fædd á árinu. 
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Niðurstöðurnar sýna að börnin úr báðum hópunum koma jafnt út úr 

fínhreyfingarþáttunum með 1,1 stig að meðaltali. Börnin sem fæddust seinna á árinu 

komu betur út úr boltafærninni með 0,53 stig að meðaltali á meðan þau sem fæddust fyrr 

á árinu fengu 1,57 stig að meðaltali. Í jafnvægisþáttunum fengu börnin sem eru fædd fyrr 

á árinu 1,29 stig að meðaltali en börnin sem eru fædd seinna á árinu fengu 1,97 stig að 

meðaltali. Samkvæmt þessu er ekki mjög mikill munur á heildarmeðaltali annars vegar 

barna sem fædd eru í janúar-júní og hins vegar hjá börnum sem fædd eru í júlí-desember. 

Börn sem fæddust fyrr á árinu voru með 3,96 stig að meðaltali á meðan börn fædd síðar á 

árinu voru með 3,6 stig að meðaltali. Börn fædd síðar á árinu koma því aðeins betur út úr 

hreyfifærniprófinu. Samkvæmt útreikningum var ekki marktækur munur milli barna eftir 

því á hvorum hluta ársins þau eru fædd (p-gildi =0,713), það eru 71,3 % líkur á að fá 

þann mismun sem var á meðaltali þessa tveggja hópa fyrir tilviljun ef prófið yrði 

framkvæmt aftur.  

 

5.4 Meðaltalsmunur milli kynja 
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Graf 4. Meðaltalsmunur milli kynja. 
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Myndin hér að ofan sýnir meðaltalsmuninn milli kynja. Stelpurnar komu mun 

betur út úr ABC hreyfiprófinu en strákarnir með 0,66 stig að meðaltali. Strákarnir voru 

með 1,73 stig að meðaltali. Úr fínhreyfingarþættinum fengu strákarnir 1,8 stig að 

meðaltali á meðan stelpurnar fengu 0,36 stig. Úr boltafærninni fengu strákarnir að 

meðaltali 1,4 stig og stelpurnar fengu að meðaltali 0,64 stig. Í jafnvægisþættinum fengu 

srákarnir að meðaltali 2 stig en stelpurnar 1 stig að meðaltali. 
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6. Umræður 
Rannsóknarspurningin okkar hljóðaði svo: er marktækur munur á hreyfifærni 

barna milli leikskóla? Samkvæmt útreikningum er ekki marktækur munur milli 

heildarmeðaltals leikskólanna út úr öllum sviðum ABC hreyfifærniprófsins (p-gildi= 

0,618). Líkurnar á að fá þann mismun sem var á heildarmeðaltali leikskólanna fyrir 

tilviljun eru 61,8%, það er að segja ef prófið væri framkvæmt aftur. Niðurstöður okkar 

sýndu einnig að ekki var marktækur munur milli þeirra leikskóla sem komu best og verst 

út úr prófinu (p-gildi= 0,42). Líkurnar á að fá þann mismun sem var milli leikskólanna 

fyrir tilviljun eru 42%, það er að segja ef prófið yrði framkvæmt aftur. 

Tilgátan okkar um að stelpur komi betur út en strákar í prófinu stóðst og því 

höfnum við núlltilgátunni. Stelpurnar voru með 2 stig að meðaltali í prófinu en strákarnir 

voru með 5,2 stig að meðaltali. Hin tilgátan okkar var sú að börn fædd fyrr á árinu 

(janúar-júni) koma betur út úr prófinu en börn fædd seint á árinu (júlí-desember). Sú 

tilgáta féll því að börnin sem eru fædd fyrr á árinu voru með að meðaltali 3,96 stig en 

börn fædd seinna á árinu fengu 3,6 stig að meðaltali. 

Tilgátan okkar um að stelpur komi betur út úr prófinu en strákar stóðst. Við teljum 

það vera vegna þess að af átta prófum voru þrjú af þeim á sviði fínhreyfinga. Af reynslu 

okkar í starfi á leikskólum höfum við tekið eftir því að stelpur eru líklegri til að „leika 

sér“ með efnivið sem þjálfar fínhreyfingar. Sem dæmi má nefna perla, þræða perlur og 

skraut á band, teikna, lita, klippa og fleira.  

Við töldum að börn fædd fyrr á árinu kæmu betur út úr prófinu vegna þess að þau 

eru orðin eldri en hin börnin og ættu því hugsanlega að hafa öðlast meiri reynslu og meiri 

þroska. Við teljum okkur vita hvers vegna sú tilgáta féll. Á prófinu er gerður greinamunur 

á því hvort börnin eru 5 ára eða hvort þau séu orðin 6 ára. Það skiptir engu máli hvenær 

barnið náði þeim aldri. Sá munur er fólgin í því að barnið sem er orðið sex ára þarf að ná 

mun betri tíma í þeim prófum þar sem tekin er tími, auk þess má barnið gera mun færri 

mistök í öðrum prófum. Í hópnum var barn sem fékk 22 stig (hæsta gildið). Það barn var 

orðið sex ára (átti afmæli fyrri hluta ársins). Þar af leiðandi dró barnið niður meðaltal í 

leikskólanum sínum og báðum hópunum sem það tilheyrði, það er strákahópinn og 

hópinn þar sem börnin eru fædd fyrri hluta árs. Ef við myndum áætla að öll börn fædd 

árið 2002 fengu sama tíma og sama stigafjölda fyrir æfingarnar eins og börnin sem eru 5 
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ára, þá væru niðurstöðurnar allt aðrar. Ef við tökum út barnið sem fékk 22 stig og var 

með slakasta árangurinn gefur það marktækari mun milli allra þeirra hópa sem hann 

tilheyrir.  

 

   Tafla 4. Munurinn á að hafa slakasta nemandann með eða án. 

  Leikskólinn   Strákahópurinn Börn fædd fyrri hluta árs

  
með    

stráknum 
án    

stráksins
með   

stráknum
án   

stráksins
með   

stráknum 
án        

stráksins 
Stig 43,5 21,5 78 56 56 34 

Meðaltal 4,8 2,7 5,2 4 4 2,4 
 

Þegar lesið er úr töflunni má sjá að ef strákurinn sem fékk 22 stig er tekinn út 

kemur leikskólinn hans, Ægisborg best út af leikskólunum þremur. Meðaltal barnanna í 

Ægisborg lækkar þá úr 4,83 í 2,7 stig. Einnig lækkar strákahópurinn um 22 stig og 

meðaltalið hjá börnum fæddum fyrri hluta árs lækkar úr 4 stigum í 2,4 stig. Því getur eitt 

barn sem kemur illa út úr prófinu haft mikil áhrif á niðurstöður og gefur skakka mynd af 

öllum þeim hópum sem hann tilheyrir. 

Við prófuðum að reikna út stigin hjá þeim börnum sem voru orðin sex ára þegar 

við tókum prófin (þrjú börn) og gáfum þeim stig eins og þau væru 5 ára. Þá kom í ljós að 

stigin þeirra lækkuðu töluvert. Til að mynda fengi þá barnið sem var með 22 stig 13,5 

stig, hin tvö börnin lækkuðu um 6 stig samanlagt. Það væri nóg til þess að lækka meðaltal 

barna fædda fyrri hluta árs úr 3,96 stig í 2,96 stig. Því finnst okkur að það eigi að vera 

sérstakt próf annars vegar fyrir leikskólabörn og hins vegar fyrir grunnskólabörn, sem 

dæmi má nefna er hægt að koma í veg fyrir mikinn stigamun milli barnanna ef t.d. börn 

fara í prófið hálfu ári eftir að þau verða 5 ára. Þá eru börnin enn á leikskólastigi.  

Stelpur eru fljótar að ná valdi á fínhreyfingum, áhugi þeirra eykst því á verkefnum 

sem krefjast færni á þessu sviði, svo sem sauma og perla. Strákar velja frekar leiki sem 

æfa grófhreyfingar, þeir hoppa, hlaupa og keppast um hver sé fljótastur (Álfheiður 

Steinþórsdóttir 1995:85-86). 

 



Kennaraháskóli Íslands                      Guðbjörg Sigurðardóttir  
Lokaverkefni til B.Ed.gráðu                Kristín Sigurðardóttir 

33 

6.1 Samantekt 
Við leituðumst eftir því að svara rannsóknarspurningu okkar um hvort að 

marktækur munur væri á heildarmeðaltali leikskólanna á öllum sviðum ABC 

hreyfifærniprófsins. Tilgátan okkar um að meðaltal allra leikskólanna sé jafnt stóðst. Þó 

að munurinn hafi verið svo mikill sem raun ber vitni þá eru 61,8 % líkur á að fá þessa 

niðurstöðu aftur fyrir tilviljun. Við settum fram aðrar tilgátur, sú fyrri var að stelpur koma 

betur út en strákar á hreyfifærniprófinu. Sú tilgáta stóðst. Seinni tilgáta okkar var sú að 

börn fædd fyrr á árinu (janúar-júní) koma betur út úr prófinu en börn fædd seinna á árinu 

(júlí-desember). Sú tilgáta féll.  Einnig athuguðum við hvort það væri marktækur munur á 

þeim leikskóla sem kom best út úr prófinu og þeim sem kom verst út úr prófinu (p-gildi= 

0,42). Líkurnar á að fá þann mismun sem var milli leikskólanna fyrir tilviljun eru 42%, 

það er að segja ef prófið yrði framkvæmt aftur. 

Það þarf að hafa hugfast að ekki voru mörg börn sem tóku þátt í rannsókninni 

okkar og geta því einfarar haft mikil áhrif á niðurstöðurnar. Það er því ekki hægt að segja 

að niðurstöðurnar gefi rétta mynd af hreyfifærni barnanna sem hóp. Samt sem áður gefa 

niðurstöður okkar rétta mynd af hreyfifærni hvers barns. 
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7. Lokaorð 
Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar taka á abc hreyfifærniprófið, til að 

mynda þurfa aðstæður að vera mjög góðar. Til dæmis þarf að vera friður og ró, gott rými 

og borð og stóll í réttri stærð fyrir börnin. Allur tækjabúnaður þarf að vera til staðar og 

þarf að vera í lagi. 

Vinnan við þetta verkefni var mjög krefjandi, skemmtileg og tók lengri tíma en 

við bjuggumst við. Einnig urðu á vegi okkar nokkur smávæginleg vandamál sem við 

leystum og lærðum af. Þegar við ákváðum að gera þessa rannsókn vissum við ekki 

nákvæmlega út í hvað við vorum að fara, þó vorum við búnar að gera okkur einhverja 

hugmynd um hvernig við vildum vinna verkefnið. Við höfðum mjög gaman af því að taka 

börnin í hreyfifærniprófið og var það afar lærdómsríkt.  

 Okkur finnst mjög mikilvægt að taka hreyfifærnipróf á leikskólabörnum svo hægt 

að sé að grípa inn í sem fyrst ef börn koma illa út úr prófinu. Í svona prófi er hægt að 

meta hvað börnin geta og út frá því er hægt að skipuleggja hreyfistundir, með það í huga 

að bæta það sem bæta þarf. Til þess að það sé hægt er nauðsynlegt að leikskólar hafi 

aðgang að einhvers konar hreyfifærniprófi.  
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9. Fylgiskjöl  
 
 
Fylgiskjal 1 

 
Kæru foreldrar barna fædd 2002 

 
 
Við heitum Guðbjörg og Kristín og erum að gera lokaverkefni við 

Kennaraháskóla Íslands. Verkefnið okkar felst í því að prófa hreyfifærni 

barna sem eru fædd árið 2002. Nöfn barnanna koma ekki fram í ritgerðinni 

en við ætlum okkur að taka nokkrar myndir sem gætu verið notaðar.  

 
Æfingarnar eru 8 talsins, þær eru:  
 
-þræða perlur á band 
-setja pening í bauk 
-hoppa yfir stöng 
-ganga á tám á línu 
-kasta og grípa grjónapoka 
-rúlla bolta í mark 
-teikna hjólaleið 
-jafnvægi á öðrum fæti 
 
Vinsamlegast látið vita ef þið viljið EKKI að barnið ykkar taki þátt. 
 
 
Kveðja Guðbjörg og Kristín 
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Fylgiskjal 2 
Myndir af æfingunum 8 í ABC hreyfifærniprófinu. Myndirnar eru í þeirri röð sem talið  
var upp hér að framan, þ.e mynd 1 er æfing 1. 
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