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Ágrip 
Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í þessari rannsókn er: Hvernig má 
efla hreyfiþroska eins til þriggja ára barna? Til að svara 
rannsóknarspurningunni var búið til kennsluefni sem síðan var tilraunakennt. 
Kennsluefnið byggir á 18 verkefnum sem skipt er í tvo flokka, annars vegar 
verkefni sem ætluð eru til að efla grófhreyfiþroska og hinsvegar önnur til að 
efla fínhreyfiþroska barna. Lýsing á verkefnunum kemur fram í ritgerðinni. Þar 
kemur fram hvað þarf til að vinna verkefnin auk þess kemur fram skráningin 
sem var haldin í tilraunakennslunni sem og niðurstöður hvers verkefnis fyrir 
sig. 

Fræðilegi kafli ritgerðarinnar fjallar fyrst almennt um hreyfiþroska og þá 
um gróf- og fínhreyfiþroska. Þá er viðfangefnið „leikur” sem eflir hreyfiþroska 
síðan hlutverk leikskóla sem og leikskólakennara þegar kemur að því að efla 
hreyfiþroska barna. 

Aðferðafræði rannsóknar er eigindleg og valið að nota starfendarannsókn, 
þar sem farið var inn í leikskóla og verkefnin unnin með börnum yngstu deilda 
leikskólans. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 13 börn á aldrinum eins til 
þriggja ára. Gagna var aflað með vettvangsathugunum í tilraunakennslu á 
meðan verkefnin voru unnin og dagbók var haldin í gegnum allt ferlið. 
Skráningarnar eru grunnur að niðurstöðum um kennsluefnið, gagnsemi þess, 
áhuga barnanna og árangur. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að til að efla hreyfiþroska barna á 
aldrinum eins til þriggja ára má nota fjölbreytt verkefni sem börnin ráða við, 
annars er hætt við þau hafi ekki áhuga á að vinna þau og skila þar af leiðandi 
ekki tilætluðum árangri. 



 

Abstract 
The theoretic question which aimed is to answer in this paper is: How can you 
reinforce motor development in children aged 1-3? 

To answer that question an educational material was developed and tested 
on a group of preschool children. The material consists of 18 projects divided 
into two categories: Projects which promote gross motor movements and the 
other – projects that promote fine motor movements. A description of the 
projects is detailed in the paper. There is to be found how to execute the 
projects and the listings of the experimental teaching which took place in the 
preschool. Also is listed the findings of each and one project. 

The theoretical chapter covers first motor development in general, then fine 
and gross motor movements are expounded. The topic “play” which powers 
motor movements is up for discussion and then the role of the preschool and 
its teachers to empower motor movements of children.  

The methodology chapter in the paper covers mostly motor movements in 
general, and then covers also the gross and fine movements. 

The approach of this research is qualitative and the primary choice was to 
use an action reasearch. One preschool was visited and the projects were 
executed with full cooperation of both parents and the administrators. The 
partakers were 13 children, aged 1-3 years old. The data was collected with on 
site inspection and a journal was written through the process.  

This indexing is a foundation for results regarding the education material, 
its effectuality, the enthusiasm of the children and overall success. 

The main finding of the research is: To reinforce childrens´ motor 
development of children aged 1-3 years old one has to use miscellaneous 
approaches whom the children are able to perform. If not the project may suffer 
because of lack of interest and consequently the findings will not be 
satisfactory.  
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1. Inngangur 
Menntaáhersla íslenskra skóla byggir á sex grunnþáttum sem hafa á að 
leiðarljósi þegar kemur að gerð skólanámsskráa. Grunnþættirnir eru ætlaðir til 
að byggja upp framtíðarsýn, einnig eiga þeir að styðja við getu og vilja til að 
taka þátt í að viðhalda samfélaginu, þróa það og stuðla að breytingum. Auk 
þess eru grunnþættirnir byggðir á samfélagslegum markmiðum sem ætlað er 
að stuðla að jafnrétti og auka lýðræði með því til dæmis að skila menntuðum 
og heilbrigðum einstaklingum út í samfélagið sem hafa burði til að breyta 
samfélaginu. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í skólastarfið og vera sýnilegir 
á öllum sviðum. Einn af þessum grunnþáttum er heilbrigði og velferð. Sá 
grunnþáttur byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Skólum ber 
að skapa heilsueflandi umhverfi þar sem þroski og heilbrigði er efldur á 
mörgum sviðum, meðal annars með því að leggja eigi áherslu á daglega 
hreyfingu í skólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14 
– 16, 21). Þetta er í samræmi við þær áherslur sem Landlæknir (2015) setur 
fram um hreyfingu barna í leikskóla en þar er kveðið á um að börn eigi að 
stunda miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í það minnsta sextíu mínútur dag 
hvern. Þar kemur einnig fram að dagleg hreyfing sé börnum nauðsynleg því 
hún stuðlar að eðlilegum þroska og vexti sem stuðli svo að andlegri vellíðan. 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út þemahefti um hvern grunnþátt 
menntunar. Í þemahefti um Heilbrigði og velferð (2013) kemur fram að 
hreyfing sé nauðsynleg fyrir þroska barna. Í leikskóla eigi börn að fá tækifæri 
til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru, bæði í skipulögðu starfi og í frjálsri 
hreyfingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25, 30). 
Samtökin Heilsuskólar voru stofnuð með þann tilgang að stuðla að 
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heilsueflingu innan leikskóla og styðja leikskóla í átt að heilsueflingu 
innanhúss (Skolar.is, e.d. a). Bæði foreldrar og leikskólakennarar hafa áhrif á 
hreyfiþroska barna og þurfa þeir að bjóða upp á umhverfi sem hvetur til aukins 
hreyfiþroska og einnig að hvetja börnin áfram (Frost, Wortham og Refel, 
2012).  

Þroski er það ferli sem einstaklingar ganga í gegnum allt frá fæðingu og 
í gegnum allt lífið. Mestur þroski á sér stað í móðurkviði en þar á eftir á mestur 
þroski sér stað tvö fyrstu æviárin (Woodhead, 2003, bls. 94). Leikskóla er 
ætlað að koma til móts við einstaklinga á fjölbreyttan hátt til að stuðla að 
alhliða þroska barna auk velferðar og menntunar. Eitt af markmiðum 
Aðalnámskrár leikskóla er að efla alhliða þroska barna, þar sem börnum er 
veitt hvetjandi umhverfi sem stuðlar að vellíðan og öryggi. Í inngangi 
Aðalnámskráar leikskóla kemur fram að starfsfólk leikskóla beri að grípa til 
ráðstafana ef þess þarf með svo börn geti notið sín miðað við þroska sinn 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10, 30 – 32). Í lögum um 
leikskóla (90/2008) kemur fram að meginmarkmið í leikskóla eigi meðal 
annars að vera að efla og fylgjast með alhliða þroska barna. Nánari útskýringar 
má sækja í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 þar segir að þroski barna 
felist meðal annars í líkams-, hreyfi-, tilfinninga-, vitsmuna-, mál- og 
félagsþroska. Með þetta í huga er þessi ritgerð skrifuð: Svo koma megi til móts 
við þroska barna sem og auka hann. 

Rannsóknir sýna að inngrip til að efla hreyfiþroska kunna að vera 
árangursrík en nauðsynlegt er að leikskólakennarar sem framkvæma slík 
inngrip hafi þekkingu á hreyfiþroska barna (Logan, Robinsson, Wilson og 
Lucas, 2011). Börn með lélegan hreyfiþroska eru minna virk í daglegu lífi en 
börn með góðan hreyfiþroska (Fisher, Reilly, Kelly, Montgomery, 
Williamson, Paton og Grant, 2005; Timmons, Naylor og Pfeiffer, 2007; 
Williams, Pfeiffer, O'Neill, Dowda, Mclver, Brown og Pate, 2008). Auk þess 
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getur lélegur hreyfiþroski leitt til lítillar þátttöku í íþróttum og félagsstarfi 
(Hardy, King, Farrell, Macniven og Howlett, 2010; Bar-Haim og Bart, 2006). 

Hreyfiþroski barna greinist í grófhreyfingar og fínhreyfingar. Þær 
hreyfingar þar sem allur líkaminn er notaður flokkast sem grófhreyfingar en 
litlar hreyfingar fingra og handa teljast til fínhreyfinga (Frost, Wortham og 
Reifel, 2012, bls. 131). Í gegnum leik eflist hreyfiþroski verulega og er því 
mikilvægur í daglegu starfi með börnum. Einnig hefur leikur í náttúrulegu 
umhverfi góð áhrif á hreyfiþroska barna (Fjørtoft, 2001; Kristín Nordahl, 
2005). Skipulagður leikur hefur líka mikil áhrif á hreyfiþroska barna (Palma, 
Pereira og Valentini, 2014) sem gefur til kynna að rétt skipulagður leikur og 
þekking á hreyfiþroska skilar góðum árangri sem veltur upp þeirri spurningu 
hvað leikskólar gera til að efla hreyfiþroska barna.  

Ljóst er að hreyfing og hreyfiþroski er mikilvægt viðfangsefni, þá 
sérstaklega á leikskólaárunum. Því er viðfangsefni þessarar ritgerðar 
hreyfiþroskinn. Hins vegar er lítið um námsefni sem ætlað er til að efla 
hreyfiþroska barna í leikskóla en þó eru til þrjár íslenskar bækur um þetta 
tiltekna efni. Fyrst má nefna bókina Hring eftir hring sem Elfa Lilja Gísladóttir 
gaf út árið 2009. Í henni er að finna fjöldann allan af sönglögum og 
hugmyndum að dönsum og hreyfingum til að nota með lögunum, auk þess 
fylgja tveir geisladiskar með bókinni. Á þeim eru lögin í bókinni sungin. Í 
bókinni er einnig mikill fróðleikur um hreyfingu sem er gagnlegt fyrir 
leikskólakennara að lesa. Svo má nefna bókina Tónlist í leikskóla sem Sigríður 
Pálmadóttir (2010) gaf út ári síðar en í þeirri bók er að finna fróðleik um tónlist 
sem lýtur að þroskaþætti í leik barna. Eins eru hugmyndir að þemavinnutengdri 
tónlist sem og tónlistartímum með ungum börnum. Með bókinni koma þrír 
geisladiskar tveir með sönglögum og sá þriðji inniheldur tónlist sem 
Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur. Bókin Tónlist í leikskóla er þó frekar bók um 
tónmennt en bók sem hugsuð er sem efling á hreyfiþroska. Að lokum má svo 
nefna bókina Ég er slanga eftir Birgir Jóakimsson (2002). Bókin er leikfimibók 
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fyrir börn þar sem skoðað er hvernig nokkur dýr hegða sér síðan eru börnin 
látin herma erfir þeim. Höfundurinn, Birgir, er jógakennari og æfingarnar í 
bókinni eru teygjur og styrktaræfingar fyrir líkamann. Þessar bækur eru ekki 
sérstaklega miðaðar að yngstu börnunum og þyrfti að útfæra mest af efninu í 
hinum bókunum tveimur til að hægt væri að nota það með börnum á aldrinum 
eins til þriggja ára. 

 Þar sem hreyfiþroski barna eflist mikið fyrstu æviárin ákvað ég að búa 
til kennsluefni sem afmarkast við hreyfiþroska og starf með yngstu börnunum 
í leikskóla. Verkefnin í kennsluefninu skipti ég í tvennt. Annars vegar er um 
að ræða verkefni ætluð til að efla grófhreyfiþroska og hinsvegar verkefni til að 
efla fínhreyfiþroska. Kennsluefnið ákvað ég að forprófa og tilrauna kenna það 
í vettvangsnámi mínu. Til að fylgjast með framgangi og árangri valdi ég að 
notast við aðferðir starfendarannsóknar.  

Í rannsókninni var rannsóknarspurningin: Hvernig má efla hreyfiþroska 
eins til þriggja ára barnanna í leikskóla? notuð til grundvallar. Til að svara 
spurningunni var notast við gögnin sem söfnuðust í tilraunakennslunni á 
kennsluefninu. Verkefnin í kennsluefninu eru fjölbreytt og hönnuð með það í 
huga að börnin myndu njóta þeirra. Í flest verkefnin þarf einhver áhöld en ekki 
er um að ræða sérstæð áhöld, heldur efnivið sem til er í flestum leikskólum. 
Eins er notast við endurnýttan efnivið eins og pappakassa, gosflöskur og 
dagblöð. Á meðan tilraunakennslan fór fram var gerð ljósmyndaskráning. Eftir 
hverja kennslu var gerð dagbókarskráning. Ljósmyndirnar og dagbókarskrifin 
eru þau gögn sem notuð voru til að svara rannsóknarspurningunni. 

Kennsluefnið sem skilaði tilætluðum árangri hefur verið tekið saman á 
vefsíðu sem ætluð fyrir leikskólakennara sem geta þar sótt sér efni til að efla 
hreyfiþroska yngstu barnanna.  
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2. Hreyfiþroski 
Hugtakið „þroski” á við það ferli sem börn fara í gegnum, vaxa og breytast í 
gegnum lífið. Mestur þroski á sér stað á fósturstigi, næst þar á eftir fylgir sá 
þroski sem börn ganga í gengum snemma á ævinni. Þroskinn snýst um 
breytingar í ákveðna átt, að börn verði færari á sérstökum sviðum. Þegar talað 
er um þroska á ákveðnum aldri er átt við meðaltal barna en ekki fjallað um 
einstaklinginn því allir eru ólíkir en flestir þroskast á svipaðan hátt (Woodhead, 
2003, bls. 94).  
 Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem fræðimenn hafa sett 
fram í sambandi við þroska og uppeldi barna sem síðan er sett í samhengi við 
hreyfiþroska. Einnig er fjallað almennt um hreyfiþroska, síðan gróf- og 
fínhreyfiþroska. Síðan er fjallað um leik sem eflir hreyfiþroska og að lokum 
hreyfiþroska í leikskólum og hlutverk leikskólakennara þegar kemur að 
hreyfiþroska. 

2.1 Þroski, kenningar og skólastarf 
Margir fræðimenn hafa komið fram með fjölbreyttar kenningar þegar kemur 
að þroska barna. Meðal annars sagði Rousseau að börn væru fædd saklaus og 
uppeldinu væri ætlað að hlúa að sakleysinu (Hamilton, 1993, bls. 85). Taldi 
hann að sakleysi barna væri spillt af samfélaginu og að verja þyrfti börn fyrir 
siðmenningu og yfirvaldi fullorðinna sem breytti hinu góða í börnunum í illt 
(Montgomery, 2003, bls. 55). Einnig hélt Rousseau því fram að helsta markmið 
menntunar væri að skila af sér sjálfstæðum og gagnrýnum einstaklingum sem 
byggju yfir getu til að búa í frjálsu samfélagi (Gunnar E. Finnbogason, 2010 
bls. 31). Að menntun eigi að skila af sér sjálfstæðum einstaklingum er í 
samræmi við það sem kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og er eitt af 
meginmarkmiðum hennar að leikskólar eigi að skila af sér sjálfstæðum 
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einstaklingum sem eru bæði virkir og ábyrgir þátttakendur í samfélaginu. 
Kenningar Rousseau höfðu mikil og varanleg áhrif á uppeldi, meðal annars 
áherslur í leikskólauppeldi yngstu barnanna í samfélaginu. Sagði hann að 
maðurinn væri fæddur veikur og þyrfti að öðlast styrk, það sem börn fæðast 
ekki með öðluðust þau í gegnum menntun (Rousseau, 1889, bls. 12). Út frá 
þessu má sjá að Rousseau taldi að maðurinn þyrfti að öðlast styrk og þar af 
leiðandi hreyfifærni til að vera virkur samfélagsþegn. 
 Fröbel er annað nafn nátengt leikskólasögunni og fjallaði hann um að 
börn þyrftu svigrúm og frelsi til að þroskast (Hamilton, 1993, bls. 133). Fröbel 
notaði leikföng sem leiða til náms. Vildi hann því að leikföngin ættu að nota 
þannig að hugsað væri um börnin líkt og blóm í garði og þaðan kemur 
hugmynd hans um „kindergarten.” Fröbel taldi að leikur barna væri bæði 
táknrænn og þroskandi auk þess sem að kerfisbundin leikur væri undirstaða 
menntunar (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 9 – 10). Kenningar Fröbels 
eru einnig í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar kemur fram að 
leikur sé aðalnámsleið barna, einnig eflist hreyfiþroski barna einna helst í 
gegnum leik. Til Fröbels má rekja upphaf leikskólans.  

Annað þekkt nafn í menntunarfræðunum er Dewey en hann fjallaði um 
að skólar ættu að taka mið af börnunum og þörfum þeirra. Hann gagnrýndi að 
kennarar og námsbækur væru mikilvægari í skólum en börn og því ætti að 
leggja áherslu á einstaklingsþarfir þeirra, þar sem börn fengju frelsi til að 
athafna sig að vild þar sem þau öðluðust reynslu. (Gunnar E. Finnbogason, 
2010, bls. 50). Dewey stofnaði tilraunaskóla árið 1896 sem byggði á lífinu 
sjálfu. Innan skólans var reynt að líkja eftir litlu samfélagi þar sem var að finna 
félagslíf, börnin notuðu meðal annars eftirgrennslan og sköpun í starfinu 
(Naughton og Williams, 2009, bls. 245). Margar leikskólanámskrár byggja á 
kenningum Dewey (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57) sem segir til um áhrif 
kenninga hans allt fram til dagsins í dag. Þegar tekið er mið af börnum og 
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þörfum þeirra ætti að veita þeim gott rými til að hreyfa sig. Það leiðir til þess 
að hreyfiþroski barna eflist því þannig prófa þau sig áfram og reka sig á. 

Montessori setti fram kenningar um menntun og helsta markmið þeirra 
var að bæta daglega hæfni barna sem og þroska vitsmuni barna til hins ýtrasta 
(Naughton og Williams, 2009, bls. 402). Í kenningum Montessori kom fram 
að kennurum bar að skipuleggja umhverfi þar sem börn gátu ráðið þátttöku 
sinni með sérstökum Montessori-efnivið og leikföngum. Til Montessori má 
rekja það að húsgöng og áhöld eru í stærð barna og áhrifa hennar gætir víða í 
leikskólum og í hönnun þroskaleikfanga. Þegar börn þroskast velja þau efnivið 
á meðvitaðan hátt. Montessori taldi mikilvægt að börnin léku sér frjálst þar 
sem menntun verði einungis þegar börnin hættu að leika sér til að fá leiðsögn 
frá kennurum (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 15 – 16).  

Til að ná menntunarmarkmiðum sínum notaði byggði Montessori á 
þrem þrepum þar sem hún trúði að börn væru athafnasöm allt frá fæðingu og 
hvatvísir námsmenn þar sem börn eru hæfari til að læra á vissum tímabilum. Í 
öðru lagi trúði hún að börn lærðu mest þegar þau gætu tekið þátt í umhverfi 
sínu. Að lokum taldi Montessori að börn lærðu best þegar þau væru frjáls til 
að læra sjálf. Montessori bjó til efnivið sem var sjálfur leiðréttandi, þar sem 
börnin sáu sjálf hvort þau væru að gera rétt eða ekki, börnin þurftu því að nota 
efniviðinn rétt. Um er að ræða meðal annars púsluspil (Naughton og Williams, 
2009, bls. 402). Sá efniviður sem Montessori bjó til er upphaf margra leikfanga 
sem er að finna í leikskólum í dag, auk þess eru margir leikskólar sem eru með 
húsgögn í samræmi við stærð barnanna sem rekja má til hennar. Með efnivið 
hennar má efla fínhreyfiþroska barna, sem og samhæfingu augna og handa líkt 
og púsluspil sem krefjast samhæfingar. Sú trú hennar að börn þurfi að taka 
líkamlega þátt í umhverfi sínu má sjá að hreyfiþroski barna eflist ef notast er 
við kenningar hennar. 

Kenningar Vygotsky eru heildrænar þar sem hann fjallar um að til að 
nám og þroski barna sé áhrifaríkt þurfi þroski og nám að vera í félagslegu 
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samhengi og að gera þurfi ráð fyrir breytingum og þróun, það er að segja að 
þroski á sér stað í félagslegum samskiptum við fullorðna eða hæfari jafninga. 
Helstu kenningar Vygotsky eru um svæði mögulegs þroska. Það er það sem 
börn geta gert með aðstoð fullorðna eða hæfari jafningja. Þá starfa þau á getu 
fyrir ofan venjulega getu sína. Fjallar hann einnig um að leikur bjóði upp á 
tækifæri fyrir börn til að vera á svæði mögulegs þroska (Wagner, 2009, bls. 
18; Naughton og Williams, 2009, bls. 474). Að starfa á svæði mögulegs þroska 
þegar kemur að hreyfingu getur þar af leiðandi eflt hreyfiþroska barna með því 
að þau geri hreyfingar sem þau ráða vanalega ekki við en með aðstoð nái þau 
þeim, með tímanum verða þau færari og valda því og færa sig þannig áfram í 
hreyfingum. Kenningar Vygotsky um svæði mögulegs þroska og að nám sé 
áhrifamest í leik er í samræmi við kenningar Fröbel, sem má finna einnig í 
Aðalnámskrá leikskóla (2011) eins og áður sagði: Að leikur væri aðalnámsleið 
barna, þar sem leikur er börnum eðlislægur. Þar að auki má sjá í kenningum 
Piaget að börn læri í gegnum leik. Piaget setti fram kenningar sem fjalla um að 
börn öðlist vitræna reynslu í gegnum leik. Hann setti fram þrjú stig leikja: Á 
fyrsta stigi eru hagnýtar athafnir - það sem börn kanna og æfa sig, til dæmis 
með því að grípa í leikfang eða láta leikfang detta hvað eftir annað á gólfið. 
Annað stig er táknræn leikur sem byggir á reynslu barna eins og að byggja 
eitthvað úr kubbum, á öðru stigi er einnig hlutverkaleikur. Þriðja stig leikja 
snýst um leiki með reglum. Fyrstu mánuði lífsins eru allar athafnir leikir 
samkvæmt Piaget fyrir utan að nærast og sýna tilfinningar. Þessir leiki kallaði 
hann æfingar eða hagnýta leiki þar sem börn ná tökum á hreyfingum og 
athöfnum sem börn eru að læra. Einnig fjallaði Piaget um að hægt væri að sjá 
hvar börn væru stödd í vitrænum þroska út frá því hvernig þau leika sér (Frost, 
Wortham og Reifel, 2012, bls. 39). Auk þess fjallaði Piaget um að börn þroskist 
ekki vitrænt smám saman eftir því sem þau eldast og þroskast, heldur ganga 
þau undir breytingar á hugsun, eða fara í gegnum röð þroskastiga. Stigin sem 
um ræðir eru: Skynhreyfistig (börn milli 0-tveggja ára), foraðgerðastig (börn 
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frá tveggja til sex ára) og stig hlutbundinnar rökhugsunar (börn sex til 12 ára). 
Eftir tólf ára aldur tekur formleg rökhugsun við (Rogers, 2003, bls. 13). Við 
flestar þessar athafnir sem Piaget kallar hagnýta leiki er hreyfiþroski barna að 
eflast. Smám saman læra þau hreyfingar sem þau nota í daglegu lífi til 
sjálfshjálpar. 

Malaguzzi stofnaði skólann sem kenndur er við Reggio Emilia í Ítalíu. 
Þar sem hann vann með foreldrum, börnum og starfsfólki skólana til að gera 
stefnu menntunar fyrir ung börn. Í Reggio-Emilia stefnunni er nám barna byggt 
á auðugri og djúpri verkefnavinnu bæði til langs og skamms tíma. 
Verkefnavinnan er skráð, í gegnum verkefnin er leikið, kannað, kenningar 
settar fram og kannaðar. Skráning á verkefnavinnunni er mikilvæg í menntun 
barna samkvæmt Malaguzzi, því með skráningu sér skólasamfélagið hvað er 
verið að gera sem leiðir til frekara náms og könnunar (Naughton og Williams, 
2009, bls. 301). Með því að gera skráningar eins og Malaguzzi leggur til má 
sjá framför barna þegar kemur að þroska og hreyfiþroska, þannig má setja fyrir 
verkefnavinnu með bæði skammtíma- og langtímamarkmiðum. Kenningar 
Malaguzzi eru margt til líkar kenningum Gardners sem fjallar um fjölgreindir. 
Í verkefnavinnunni í Reggio Emilia er notaðar fjölbreyttar leiðir sem sjá má í 
fjölgreindakenningum Gardners. Gardner er helst þekktur fyrir 
fjölgreindakenningu sína þar sem hann heldur því fram að allir búi yfir sjö 
tegundum af greind. Hver greind býr yfir vitrænni getu sem er breytileg á milli 
barna, börn eru missterk í greindinni og einnig sterk í einni greind en ekki eins 
sterk í annarri greind (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 186). Þær greindir 
sem Gardner fjallar um eru: Rök- og stærðfræðigreind sem er geta til að sjá 
mynstur og hæfni til að nota tákn. Málgreind sem er næmi á orð, skilning, hljóð 
og takt. Tónlistargreind, þar sem einstaklingur getur notið og endurtekið 
tónlist. Rýmisgreind sem er geta til að skynja sjónrænt umhverfi sitt og túlka 
það. Hreyfigreind snýst um að geta notað líkama sinn. Samskiptagreind er þar 
sem getan til að skilja og vinna með öðrum er ríkjandi, að lokum má nefna 
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sjálfsþekkingargreind - þar skilur einstaklingurinn sjálfan sig (Naughton og 
Williams, 2009, bls. 234; Ingvar Sigurgeirsson, 2011 bls. 27). Hreyfigreind og 
hreyfiþroski eru nátengd og í þessari ritgerð er hreyfiþroski viðfangsefnið.  

2.2 Almennur hreyfiþroski 
Einn mikilvægasti þáttur lífsins er að geta einstaklings til að hreyfa sig. 
Hreyfing er mikilvæg til að geta farið um, borðað, átt í samskiptum og margt 
fleira. Til þess þarf hreyfiþroska sem er skilgreindur sem getan til þess að 
stjórna og framkvæma samrýmdar og virkar hreyfingar. Hreyfing á sér stað 
vegna víxlverkunar þriggja þátta: Einstaklingurinn, verkefnið sem 
einstaklingurinn þarf að takast á við auk umhverfisins sem einstaklingurinn er 
í það skiptið. Verkefni sem takast þarf á sem og umhverfið krefjast ákveðinnar 
hreyfingar sem einstaklingurinn framkvæmir til að koma á móts við kröfurnar. 
Ef einungis er horft á einstaklinginn þegar er verið að meta hreyfiþroska fæst 
ekki fullnægjandi mynd af hreyfiþroskanum. Þar sem hreyfing vinnur samhliða 
ákveðnum athöfnum þarf að horfa á verkefnið samhliða hreyfingu 
einstaklingsins til að hægt sé að meta hreyfiþroskann (Shumway-Cook og 
Woollacott, 2007, bls. 4 – 5). Til að efla hreyfiþroska þarf hreyfingu og 
hreyfing er skilgreind sem líkamshreyfingar sem gerðar eru af 
beinagrindarvöðvum til að framkvæma ákveðna hreyfingu (WHO, 2007, bls. 
6). 

Hreyfiþroski ungra barna fer eftir tveim lögmálum. Í fyrsta lagi 
þroskast efri hluti líkamans, sem sagt þroskinn fer ofan frá og niður. Börn byrja 
á að ná stjórn á höfði, síðan höndum og lok fótleggjum. Í öðru lagi fer þroskinn 
frá miðju líkamans út til líkamspartanna eins og sjá má á því að ungabörn eru 
sterkari í upphandleggjum en höndum, handleggir þroskast á undan höndum 
og fingrum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 39 – 40).  
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Fisher, Reilly, Kelly, Montgomery, Williamson, Paton og Grant (2005) 
könnuðu samband á milli hreyfiþroska barna og hversu mikið þau hreyfðu sig 
vanalega. Rannsókn þeirra sýndi að samband var milli þess hversu miklum 
tíma börn eyddu í hreyfingu og hreyfiþroska þeirra. Semsagt: Börn sem 
hreyfðu sig meira og eyddu meiri tíma í miðlungs eða miklum líkamlegum 
athöfnum höfðu meiri hreyfiþroska, sambandið þar á milli var veikt en mjög 
þýðingarmikið. Í ljósi þessarar rannsóknar má áætla að með því að innleiða 
meiri hreyfingu í leikskóla má efla hreyfiþroska barna. Oft er talið að börn í 
leikskóla séu mjög virk en rannsókn sem framkvæmd var vegna aukinnar offitu 
hjá leikskólabörnum á aldrinum tveggja til fimm ára sýndi að svo er ekki. Í ljós 
kom að börn í leikskóla eiga það til að vera mjög virk en í stutta stund í einu 
og eyða litlum tíma á hárri ákefð, rannsóknin sýndi að börn hreyfa sig einungis 
í um það bil 30 mínútur á dag (Timmons, Naylor og Pfeiffer, 2007). Rannsókn 
sem Williams, Pfeiffer, O'Neill, Dowda, Mclver, Brown og Pate gerðu árið 
2008 til að kannar samhengi á milli hreyfiþroska og líkamlegra athafna hjá 
þriggja og fjögurra ára leikskólabörnum. Börn með lélegan hreyfiþroska voru 
ekki eins virk og börn með góðan hreyfiþroska, sem sýnir einfaldlega að góður 
hreyfiþroski er mikilvægur fyrir heilsu barna. Börn sem voru með bestan 
hreyfiþroska hreyfðu sig að jafnaði tveim mínútum meira á dag en börnin með 
minnstan hreyfiþroska. 

Rannsókn sem framkvæmd var á inngripum, ætluðum til að efla 
hreyfiþroska, sýndi að inngrip skila árangri hjá börnum sem búa yfir litlum 
hreyfiþroska. Með inngripum af þessu tagi má koma í veg fyrir offitu hjá 
börnum en til að inngrip skili árangri þurfa leikskólakennarar að búa yfir 
þekkingu til að framkvæma þau (Logan, Robinsson, Wilson og Lucas, 2011). 
Börn með seinan hreyfiþroska þurfa á þjálfun að halda sem telst eitt 
mikilvægasta inngripið sem hægt er að notast við. Bjóða þarf öllum börnum 
upp á þjálfun, ekki einungis þeim sem eru sein í hreyfiþroska. Mikilvægt er að 
koma í veg fyrir að hreyfivandamál komi upp. Þar sem börn eru stóran hluta 
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dags í leikskólum spila leikskólakennarar stóran þátt í að efla hreyfiþroska sem 
og annan þroska barna. Foreldrar spila samt sem áður stærstan þátt þegar 
kemur að þroska barna sinna þar sem þeir eru helstu fyrirmyndir þeirra í leik 
og starfi. Þar sem foreldrar bera ábyrgð á þroska barna sinna þurfa þeir að vera 
meðvitaðir um nauðsyn frjáls leiks og leikja úti við fyrir þroska barnanna og 
hvetja þau til að hreyfa sig bæði úti og inni (Frost, Wortham og Reifel, 2012, 
bls. 117 – 119, 135). 

Þóra Þóroddsdóttir (2001) fjallar um skynþroska í bók sinni en vöntun á 
skynreiðu getur valdið klunnalegum hreyfingum, lélegu þoli, linleika í 
líkamanum, lítilli einbeitningu og félagslegum erfiðleikum. Þau skynsvið sem 
allir hafa eru meðal annars bragðskyn, heyrnarskyn, hreyfiskyn og rúmskyn. 
Rúmskyn og hreyfiskyn eru nauðsynlegt þegar kemur að hreyfiþroska og 
öðrum þroska barna. Rúmskynið gefur upplýsingar um eigin þyngd sem massa. 
Mikil þroski fylgir rúmskyninu, það er undirstaða eðlilegs þroska. Hreyfiskyn 
byrjar að þroskast í móðurkviði en þar er lítið pláss svo börn byrja ekki að 
þroska hreyfiskynið almennilega fyrr en eftir fæðingu. Með hreyfiskyni 
byggist upp sjálfsmynd ásamt öðrum skynfærum sem er nauðsynlegt svo 
meðvitaðar hreyfingar séu framkvæmanlegar. Ef skynþroska er ábótavant geta 
börn átt erfitt með bæði fín- og grófhreyfingar. Nauðsynlegt er að hafa þessi 
atriði í huga þegar verið er að skoða hreyfiþroska barna svo ákvarða megi 
hverju sé ábótavant hjá börnum, hvort það sé rúmskynið, hreyfiskynið eða 
eitthvað annað. 

Í rannsókn Bar-Haim og Bart (2006) kom fram að mikil tengsl eru milli 
hreyfigetu barna og virkni þeirra í félagslegu starfi. Rannsóknin sýndi að börn 
sem hafa lítinn hreyfiþroska tóku sjaldan þátt í félagslegum leik á meðan þau 
börn sem voru með meiri hreyfiþroska tóku oftar þátt í félagslegum leikjum og 
athöfnum. Börnin sem voru með litla hreyfigetu léku sér frekar ein en með 
öðrum. Höfundar telja að það geti verið að börnin hafi ekki haft hvata til að 
taka þátt í félagslegum leikjum eða jafnvel verið kvíðin að taka þátt í leikjum 
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sem krafðist mikillar hreyfifærni. Þessi börn gætu fylgst með öðrum börnum í 
leik og langað að vera með en ekki haft getuna til þess. Vegna lítillar þátttöku 
í félagslegum athöfnum ætti að skoða að veita þessum börnum aðstoð við að 
ná auknum hreyfiþroska. Sú staðreynd að lélegur hreyfiþroski geti heft börn 
þegar kemur að félagslegu starfi gefur til kynna hversu nauðsynlegur 
hreyfiþroski er börnum. 

Í leikskólum fer mikið félagslegt starf fram. Þegar börn eru á 
leikskólaaldri eru þau að öðlast grundvallarhreyfiþroska. Á þessum aldri eru 
börn að fínpússa getu sína til að hlaupa, henda, hoppa og fleira.  

Fyrst ná börn tökum á einu atriði sem þau geta síðar sett saman við 
annað atriði, eins og til dæmis að hoppa og henda í einu. Einnig eru börn á 
leikskólaaldri að ná aukinni stjórn á fín- og grófhreyfingum (Frost, Wortham 
og Reifel, 2012, bls. 132). Með því að aðstoða börn við að öðlast aukinn 
hreyfiþroska er einnig hægt að styðja við þau félagslega. 

Hreyfiþroski skiptist í grófhreyfiþroska og fínhreyfiþroska. Hér á eftir 
er fjallað um gróf- og fínhreyfiþroska, skilgreiningar á hvorum fyrir sig og 
hvernig hvor um sig þroskast. 

2.3 Gróf- og fínhreyfiþroski 
Greint er á milli gróf- og fínhreyfinga. Fínhreyfingar eru þær hreyfingar sem 
fela í sér notkun handa og fingra á meðan grófhreyfingar eru þær hreyfingar 
þegar allur líkaminn er notaður og gerir einstaklingum kleift að fara um (Frost, 
Wortham og Reifel, 2012, bls. 131). 

2.3.1 Grófhreyfiþroski  
Grófhreyfingar þroskast frá fæðingu. Hægt er að lýsa grófhreyfiþroska sem 
ákveðnu skipulagi, því ólíkur hreyfiþroski þroskast á sínum tíma en vinnur 
samt sem áður saman sem veitir börnum meiri getu. Börn auka 
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grófhreyfiþroska sinn frá því að geta setið yfir í að standa upp og taka skref 
sem leiðir að lokum að þau geta gengið. Á öðru ári eykst hreyfiþroski barna 
verulega og þau æfa nýjar hreyfigetur í verki. Þá ná börn stjórn á 
grunnhreyfigetu og færni. Þegar börn eru um þriggja til fimm ára eykst 
grófhreyfiþroski þeirra í gegnum hreyfiathafnir sem snúast um að nota allan 
líkamann. Grófhreyfingar skiptast í hreyfileikni sem felur í sér jafnvægi og 
hreyfingar á borð við hopp, hlaup og að klifra. Hreyfingar efri hluta líkamans 
felast í að kasta og grípa (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 93, 132). 

Í rannsókn Piek, Dawson, Smith og Gasson (2008) var skoðað hvort 
upplýsingar fengnar í ungbarnaeftirliti um hreyfigetu barna frá fæðingu til 
fjögurra ára hefðu forspárgildi um hreyfigetu barna þegar komið var á 
grunnskólaaldur. Í ljós kom að hreyfiþroski svo ungra barna hefur ekki 
forspárgildi um hvernig hreyfigeta þeirra verður þegar þau eldast. Sem gefur 
til kynna að þó börn á leikskólaaldri hafi litla hreyfigetu og lélegan 
hreyfiþroska eiga ekki á hættu á að vera á eftir jafnöldrum sínum þegar þau 
eldast. Þetta er í mótsögn við rannsókn sem Hands framkvæmdi árið 2008. 
Hann framkvæmdi langtímarannsókn sem bar saman börn með litla 
hreyfifærni saman við börn með mikla hreyfifærni yfir fimm ára tímabil. 
Börnin í hópi þeirra með litla hreyfifærni kom alltaf verr út úr prófunum en 
þau sem höfðu mikla hreyfifærni. Rannsóknin sýndi engan mun á BMI (e. body 
mass index) stuðli barnanna eftir því í hvorum hópnum þau voru. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að börn með litla hreyfigetu eru ólíkleg til að ná 
jafnöldrum sínum þegar fram líða stundir. Rannsókn Piek, Dawson, Smith og 
Gasson (2008) kannaði forspárgildi hjá yngri börnum en Hands (2008), börnin 
í rannsókn hennar voru á aldrinum fimm til sjö ára. Því má telja að líklegt sé 
að yngri börn með lítinn hreyfiþroska eigi möguleika á að ná jafnöldrum sínum 
í hreyfiþroska á meðan eldri börn sem búa yfir lítilli hreyfigetu eigi minni líkur 
á að ná jafnöldrum sínum þegar fram líður. 



25 

Í stórri rannsókn sem gerð var til að kanna hvort samband væri á milli 
hreyfifærni og vitsmunaþroska barna á aldrinum þriggja til sex ára kom fram 
að samband er á milli getu barna til samhæfingar og vitsmuna. Auk þess kom 
í ljós að samband var á milli grófhreyfiþroska og vitsmunaþroska (Galdi, 
D´Anna, Pastena og Paloma, 2015, bls. 3797, 3803). Út frá þessari rannsókn 
má draga þá ályktun að aukinn hreyfiþroski hjálpi börnum vitsmunalega séð 
sem getur svo leitt til þess að börn standi sig betur í námi. Því er nauðsynlegt 
að efla hreyfiþroska barna svo þau séu betur stödd á flestum sviðum þegar fram 
líða stundir. Sjá má út frá niðurstöðum úr rannsókn Goodway, Crowe og Ward 
(2003) að kennsla til að efla hreyfiþroska og notkun á áhöldum bar árangur hjá 
börnum í áhættuhóp að eiga í vandræðum með hreyfiþroska og að hægt væri 
að aðstoða börn til að ná meiri grófhreyfiþroska sem leiðir til betri 
vitsmunaþroska. Út frá niðurstöðum þessara rannsókna má telja að 
leikskólakennurum beri að auka hreyfiþroska barna til að stuðla að bættum 
námsárangri þegar fram líða stundir. 

2.3.2 Fínhreyfiþroski 
Fyrsta fínhreyfingin sem börn þroska með sér er getan til að grípa í hlut, það 
krefst samspils augna og handa. Að geta gripið í hluti fylgir að kanna hluti og 
grípa í hluti í umhverfinu, fyrstu tvö æviárin þróast fínhreyfingar barna 
verulega, eins og að færa hluti á milli handana, klappa saman lófum og krota. 
Þegar börn eldast öðlast þau meiri nákvæmni í fínhreyfingum sínum. Auk þess 
eru börn að fínstilla fínhreyfingar sem snúa að sjálfshjálp. Sem dæmi mætti 
nefna þegar kemur að því að klæða sig þjálfast börn í að hneppa tölum, renna 
upp, smella smellum og reima skóreimar (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 
93, 132). Til að efla fínhreyfingar barna er gott að veita þeim tækifæri til að 
æfa fjölda athafna eins og teikna, líma, mála, sauma, klippa, tengja sama og 
nota tölvulyklaborð (Naughton og Williams, 2009, bls. 51). Fínhreyfingar spila 
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stórt hlutverk í lífi allra og gott vald á fínhreyfingum skiptir miklu þegar kemur 
að sjálfshjálp barna.  

D´Hondt, Deforche, Bourdeaudhuij og Lenoir (2008) rannsökuðu stjórn 
barna á fínhreyfingum sínum eftir þyngd þeirra. Rannsóknin sýndi að börn í 
yfirþyngd áttu erfitt með að stjórna líkamsstöðu sinni og einnig áttu þau erfitt 
með að halda jafnvægi. Þessi rannsókn sýnir að passa þarf sérstaklega upp á 
börn í yfirþyngd og veita þeim aðstoð til að öðlast betri hreyfiþroska, jafnt 
fínhreyfiþroska og grófhreyfiþroska. Til að efla hreyfiþroska barna er hægt að 
notast við iðjuþjálfun. Case-Smith (2000) skoðaði hvort iðjuþjálfun, sem 
miðaði að því að bæta fínhreyfingar, hefði áhrif á fínhreyfingar hjá 44 börnum 
á leikskólaaldri með seinan fínhreyfiþroska. Í ljós kom að iðjuþjálfun bar 
mestan árangur hjá börnum sem fengu iðjuþjálfun sem hafði áherslu á leik og 
samskipti við jafningja. Önnur rannsókn var gerð til að kanna hvernig 
fínhreyfingar þroskuðust hjá börnum sem fengu reglulega iðjuþjálfun. Tveir 
hópar af börnum voru bornir saman þar sem annar hópurinn fékk reglulega 
iðjuþjálfun en hinn ekki. Börnin í hópnum sem fékk iðjuþjálfun sýndu 
verulegar framfarir sem bendir til þess að iðjuþjálfun getur aðstoðað börn við 
að bæta fínhreyfingar sínar (Case-Smith o.fl. 1998, bls. 788). Miðað við þessar 
tvær rannsóknir má draga þá ályktun að iðjuþjálfun sé til góðs fyrir börn með 
seinkaðan fínhreyfiþroska og án efa eitthvað sem má hafa í huga þegar unnið 
er með börnum í yfirþyngd. 

Í rannsókn sem ætlað var að skoða hvatningu foreldra barna við 
skriftarverkefni og samhengi milli hennar, lestragetu og fínhreyfiþroska. 
Rannsóknin fór þannig fram að 135 leikskólabörn og foreldrar þeirra skrifuðu 
saman boðskort í afmælisveislu. Fylgst var með hvernig foreldrar leiðbeindu 
börnunum við gerðina á boðskortunum. Í ljós kom að foreldrar sem veittu 
börnum sínum meiri stuðning og hvöttu þau til að skrifa sjálf áttu börn með 
meiri getu til umskráningar á orðum auk þess sem þessi börn höfðu betri 
fínhreyfiþroska (Bindman, Skibbe, Hindman, Aram og Morrison, 2014, bls. 



27 

614, 621). Rannsókn Suggate, Pufke og Stoeger (2016) sýnir hið sama en þeir 
könnuðu tengsl milli fínhreyfiþroska barna í leikskóla og getu þeirra til að læra 
að lesa. Rannsóknin sýndi að börn með góðan fínhreyfiþroska eiga auðveldara 
með að læra að umskrá orð, sérstaklega ef þau nota skrift til þess að læra að 
lesa. Sem sagt: Börn með lélegan fínhreyfiþroska eiga erfiðara að læra að lesa 
og skrifa. Með þessar niðurstöður í huga þurfa leikskólakennarar að efla 
fínhreyfiþroska barna svo þau standi sig betur þegar kemur að lestrar- og 
skriftarnámi. 

2.4 Leikur sem eflir hreyfiþroska 
Fljótlega eftir fæðingu reyna börn að taka þátt í leik, til að byrja með fylgjast 
þau með foreldrum sínum kjá framan í þau og veita þeim svörun. Leikur hefur 
mikil áhrif á þroska barna á öllum aldri. Þegar börn eru á milli tveggja og sex 
ára er það tímabil sem þau leika sér sem einna mest. Með leik þroskast hugur 
og líkami barna (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 95 – 97, 131). Í gegnum 
leik þroska börn með sér félagsþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska og 
líkamlegan þroska. Leikur er nauðsynlegur fyrir börn og þau nota hann til að 
læra að vinna saman, takast á við verkefni og láta sér lynda við önnur börn. 
Einnig geta börn notað leik til að takast á við það sem þau hræðast, þau geta 
notað hugmundaflug sitt til að búa sér til hetjur sem sigrast á því sem þau óttast 
(Milteer og Ginsburg, 2012, bls. 204 – 205). Leik sem stjórnað er af fullorðnum 
getur eflt hreyfiþroska. Samt sem áður þurfa börn að fá tækifæri til frjáls leiks 
(Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 135). Frjáls leikur er óskipulagður leikur, 
í hann er notað ótakmarkað hugmyndaflug og sköpun (Milteer og Ginsburg, 
2012, bls. 205) og einnig er hann er sjálfsprottinn. Börn nota frjálsan leik til að 
skemmta sér og til að hafa ofan fyrir sjálfum sér. Með frjálsum leik hámarka 
börn heilaþroskann og bæta einnig alhliða þroska (Burdette og Whitaker, 2005, 
bls. 46). Frjáls leikur spilar einn stærsta þáttinn í hreyfiþroska barna.  
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Rannsókn sem Ingunn Fjørtoft framkvæmdi árið 2001 kannaði hvort 
börn sem léku sér daglega í náttúrulegu umhverfi hefðu betri hreyfiþroska en 
börn sem léku sér á útisvæði leikskóla. Samkvæmt Fjørtoft er fjölbreytt og 
kraftmikið leikumhverfi að finna í náttúrunni, sem ögrar hreyfiþroska barna 
sem eflir hann þar af leiðandi. Í ljós kom að rannsóknarhópurinn stóð sig betur 
en viðmiðunarhópurinn, því má draga þá ályktun að náttúrulegt umhverfi hafi 
jákvæð áhrif á hreyfiþroska. Niðurstöður rannsóknar Fjørtoft er ekki í samræmi 
við rannsókn sem Hermann Valsson framkvæmdi á árunum 2009 til 2010 til 
að kanna hvort börn öðlist betri hreyfiþroska sem hafa náttúrulegt umhverfi 
sem hluta af útisvæði. Rannsókn hans sýndi ekki að ekki var marktækur munur 
á hreyfiþroska barna í leikskólum með náttúrulegt umhverfi sem hluta af 
útisvæði og barna í leikskólum með venjulegt útisvæði. Eins sýndi rannsóknin 
að ekki var marktækur munur á hreyfiþroska eftir kynjum (Hermann Valsson, 
2011). Þá má velta fyrir sér hvers vegna rannsóknirnar tvær sýndu svo ólíka 
niðurstöðu. Rannsóknirnar eru ólíkar að því leiti að börnin í rannsókn Fjørtoft 
léku einungis í náttúrulegu umhverfi á meðan börnin í rannsókn Hermanns léku 
sér bæði í náttúrulegu umhverfi sem og manngerðu umhverfi. Auk þess má 
velta fyrir sér hvort mismunur niðurstaðna þessara rannsókna megi rekja til 
þess að rannsókn Hermanns var gerð hér á landi en rannsókn Fjørtoft í Noregi. 
Einnig er spurning hvort skipti máli hversu langt er á milli þess sem 
rannsóknirnar voru gerðar en tíu ár voru á milli rannsóknanna. 

Í þróunarverkefni sem unnið var í leikskólanum Álfheimum á Selfossi 
var farið í reglulegar skógarferðir með börnin. Svæðið sem var farið á bauð 
upp á fjölbreytta hreyfingu, undirlagið var óslétt, börnin fóru um í þúfum, 
príluðu í trjám og margt fleira sem reynir á líkamlega. Það sem hlaust af 
þessum skógarferðum var meðal annars að börn sem áttu erfitt með að komast 
inn í hóp gekk betur í skóginum og nutu sín betur. Kristín Nordhal (2005) segir 
að skógarferðirnar hefðu góð áhrif á líkamlegt heilbrigði barnanna sem og 
hreyfiþroska þeirra. Þol barnanna jókst verulega. Fínhreyfingar voru æfðar í 
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ferðunum til dæmis með því að tálga trjágreinar. Auk þess töluðu 
leikskólakennararnir um að skógarferðirnar og leikur í móa hafi eflt 
hreyfiþroska barnanna mikið og sérstaklega fyrir þau börn sem voru á eftir í 
hreyfiþroska (Kristín Nordahl, 2005). Niðurstöður þessa þróunarverkefnis eru 
í samræmi við niðurstöður rannsóknar Fjørtoft (2001) um aukinn hreyfiþroska 
við leik í náttúrulegu umhverfi. Í þróunarverkefninu var farið reglulega í 
skógarferðir sem er í samræmi við rannsókn Hermanns þar sem börnin léku sér 
ekki einungis í náttúrulegu umhverfi. Þá má velta fyrir sér hvort skógarlendi 
spili svo stóran þátt í auknum hreyfiþroska þar sem börnin í rannsókn Fjørtoft 
léku sér í skóg og einnig börnin í þróunarverkefni leikskólans Álfheima. 

Palma, Pereira og Valentini (2014) gerðu rannsókn sem ætlað var að 
kanna hvort skipulagður leikur hefði meiri áhrif á hreyfiþroska barna en frjáls 
leikur. Rannsóknin fór þannig fram að 71 barn, á aldrinum fimm til sex ára, 
var skipt upp í þrjá hópa. Einn hópurinn tók þátt í skipulögðum leikstundum 
(e. Guided Play), annar hópurinn var í frjálsum leik í auðugu umhverfi (e. Free 
Play in an Enriched Environment) og þriðji hópurinn var til viðmiðunar. 
Leikstundirnar náðu yfir átta vikna tímabil. Báðir hóparnir sem tóku þátt í 
hreyfistundum fengu sömu aðstæður og áhöld í hreyfistundunum. Í skipulögðu 
leikstundunum var tíminn vel skipulagður sem ætlað var að reyna að auka 
hreyfiþroska barnanna. Frjálsi leikhópurinn lék sér frjálst eins og nafnið gefur 
til kynna í sama umhverfi og skipulagði hópurinn og með sömu áhöld, en 
börnin í þeim hóp réðu sér alveg sjálf. Viðmiðunarhópurinn lék sér ekki í þessu 
umhverfi né með sömu áhöld. Niðurstöðurnar sýndu að hópurinn sem tók þátt 
í skipulögðum leikstundum sýndu verulegar framfarir í hreyfiþroska á meðan 
hinir tveir hóparnir sýndu engar sérstakar framfarir. Út frá niðurstöðum 
þessarar rannsóknar má sjá að börn öðlast aukinn hreyfiþroska með því að leika 
sér í skipulögðum leikstundum. 
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2.5 Hreyfiþroski í leikskóla 
Sú menntastefna sem kemur fram í aðalnámskrá skóla (2011) byggir á sex 
grunnþáttum menntunar. Einn af þessum sex grunnþáttum er heilbrigði og 
velferð. Grunnþættirnir sex eiga að vera leiðarljós við gerð skólanámskráa. 
Grunnþættirnir eru hugsaðir til þess að skólar, jafnt leikskólar, grunnskólar og 
framhaldsskólar skili af sér meðal annars vel menntuðu og heilbrigðu fólki út 
í samfélagið. Í grunnþættinum heilbrigði og velferð kemur fram að leggja eigi 
áherslu á jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, næringu, hvíld og fleira. Í skólum þar 
sem lögð er áhersla á hreyfingu í daglegu starfi auk hreyfiuppeldis er lagður 
grunnur að jafnt líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til frambúðar. 
Skólar eiga að fræða um hreyfingu, þeir skulu efla hreyfifærni og bjóða einnig 
upp á umhverfi sem er bæði öruggt og hreyfihvetjandi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14, 21). Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun gáfu út þemahefti um 
Heilbrigði og velferð árið 2013 þar kemur fram að hreyfing eigi að vera í 
daglegu skólastarfi því hún sé nauðsynleg þroska barna. Ef börn venjast 
daglegri hreyfingu ung hefur það góð áhrif á heilsu þeirra til framtíðar, þar sem 
líklegt er að þau haldi hreyfingunni áfram auk þess sem hún hefur góð áhrif á 
heilsu og vellíðan daglega. Mælt er með því að börn hreyfi sig minnst eina 
klukkustund á dag. Þær leiðbeiningar er hægt að uppfylla í leikskóla þar sem 
leikskólar eiga að bjóða börnum upp á tækifæri til bæði fjölbreyttrar hreyfingar 
og útiveru. Börnum er hreyfing eðlislæg, hreyfing eykur vellíðan. Eins getur 
hreyfing borið með sér gleði og ánægju. Leikskólar ættu að bjóða upp á 
skipulagt starf þar sem hreyfing er stunduð og bjóða upp á tækifæri til frjálsrar 
hreyfingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25, 30). 

Árið 2005 voru stofnuð samtökin Heilsuleikskólar sem hafa þann 
tilgang að stuðla að heilsueflingu innan leikskóla landsins undir nafninu 
Heilsustefnan. Eitt af markmiðum heilsustefnunnar er að auka vellíðan og gleði 
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barnanna þar sem lög er áhersla á næringu, hreyfingu og sköpun í leik. Auk 
þess er markmið stefnunnar að börn venjist heilbrigðum lífsháttum ung með 
það fyrir augum að þeir hættir haldi sér til frambúðar (Skolar.is, e.d. a). Með 
heilsustefnunni er miðað að því að efla vitund kennara og barna á heilsueflingu. 
Mikil áhersla er á samstarf við foreldra sem og nærsamfélagið. Með því að fara 
af stað með verkefnið heilsueflandi leikskólar er ætlað að styðja skóla og 
starfsfólk við vinnuna að efla heilsustefnu leikskólanna (Skolar.is, e.d. b). Út 
frá þessu má sjá að unnið er því að efla heilsueflingu í leikskólum landsins. 
Auk þess er hægt að sækja sér fræðslu um og til heilsueflingar í leikskólum hjá 
samtökunum Heilsuleikskólar á heimasíðu þeirra. 

2.5.1 Hlutverk leikskólakennara 
Frost, Wortham og Refel (2012) segja að hreyfiþroski geti þróast í gegnum 
frjálsan leik á leikskólavellinum sem búinn er viðeigandi útbúnaði. Ung börn 
þurfa að komast í hreyfileiki utandyra og fá nægt pláss og tíma fyrir allskyns 
líkamlegar athafnir, hvort sem þau eru ein eða með vinum. Fullorðnir 
einstaklingar í lífi barna hafa áhrif á hreyfiþroska barna með því að hvetja þau 
áfram í hreyfileikjum, eins að hafa umhverfið sem börnum er boðið upp á 
þannig að það hvetji bæði gróf- og fínhreyfiþroska. 

Börnum finnst gaman að gera það sem þau sjá fullorðna gera, því er góð 
leið til að kenna börnum hluti er að sýna þeim hvernig hlutirnir eru gerðir og 
hvernig nota á áhöld. Þegar börn eru að læra að ná stjórn á líkömum sínum 
vilja þau skoða umhverfið sitt nánar og læra að nota áhöld til að hafa áhrif á 
umhverfi sitt. Þar sem mikið er að gera hjá börnum á þessum aldri og margt að 
læra eiga þau til að gleyma kunnáttu sem þau hafa nýverið lært. Þá er best að 
fullorðnir sýni þeim hvernig á að gera. Börn læra mest af því að þeim sé sýnt 
hvernig á að gera þegar þau þurfa að nota kunnáttuna. Þegar börn eru að kanna 
umhverfi sitt lenda þau oft í aðstæðum sem þau hafa ekki lent í áður og þá er 
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eins og áður góð leið að sýna þeim hvernig á að gera. Þannig eru meiri líkur á 
að kunnáttan festist í sessi (Naughton og Williams, 2009, bls. 51). 

Viðhorf foreldra spilar stóran þátt í hreyfingu barna þeirra. Rannsókn sem 
gerð var til að skoða samband á milli hreyfiathafna barna í leikskólum og 
viðhorfi foreldra þeirra til líkamlegra hreyfinga barna. Í þessari rannsókn var 
skoðaður hreyfiþroski 264 barna á aldrinum þriggja til fimm ára. Notuð voru 
stöðluð hreyfiþroskapróf við athugunina, einnig var notast við beina athugun 
til að sjá hversu mikið börnin hreyfðu sig í leikskólanum. Að lokum gáfu 
foreldrar börnum sínum einkunnir sem endurspeglaði skoðun þeirra á 
hreyfigetu barna sinna. Gögnin voru unnin þannig að börnunum var skipt upp 
í fjórðunga eftir einkunnum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þau börn 
sem flokkuð voru í hæsta fjórðung hreyfigetu voru líklegri til að taka þátt í 
áköfum athöfnum sem líklegar voru til að efla hreyfiþroska en börn í lægri 
flokkum. Jákvætt samband fannst á milli hreyfigetu ungra barna og viðhorfa 
foreldra þeirra til hreyfingu barna. Höfundar rannsóknarinnar telja að út frá 
þessum niðurstöðum þurfi að veita foreldrum sem og leikskólakennurum 
aukna aðstoð og fræðslu til að bjóða upp á dagleg tækifæri til að læra og æfa 
hreyfigetu sína (O´Neill, Williams, Pfeiffer, Dowda, McIver, Brown og Pate, 
2013, bls. 607 – 610). Af þessu má dæma að að foreldrar sem sýna hreyfingu 
barna sinna áhuga ýta með því undir hreyfiþroska barna sinna. Ef 
leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla er meðvitað um hreyfiþroska 
og nauðsyn hreyfingu barna má gera ráð fyrir að hreyfiþroski barna verði meiri. 

Jóhanna Einarsdóttir (2011) rannsakaði viðhorf og reynslu fyrstu bekkinga 
af dvöl sinni í leikskóla. Þátttakendur voru 40 börn sem og fyrrverandi 
leikskólakennarar barnanna. Notast var við hópviðtöl og myndir sem börnin 
teiknuðu í framhaldi af viðtölunum. Það sem stóð upp úr hjá börnunum frá 
leikskóladvöl þeirra var frjáls leikur sem og samskipti við önnur börn. Einnig 
voru börnin spurð hvaða svæði væri þeim eftirminnilegast, í flestum tilfellum 
minntust börnin á útisvæði, sem kom leikskólakennurunum á óvart að börnin 
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töluðu helst um útiveru því leikskólakennurum þótti börnin ekkert vera að 
aðhafast úti. Af þessari rannsókn má dæma að börnum finnst mjög gaman að 
leika sér úti og af því sem leikskólakennararnir sögðu þá má nota útiveruna 
markvissara til að efla hreyfiþroska barna og vera með meira skipulagt starf 
þar eins og hreyfileiki. 

Þar af leiðandi ber leikskólum bæði samkvæmt lögum um leikskóla 
(90/2008) og aðalnámskrá leikskóla (2011) að veita börnum færi til að þroskast 
og eflast. 
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3. Aðferðafræðin  
Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferð rannsóknar og viðfangsefni hennar. 
Greint er frá rannsóknarsniðinu, afmörkun og framkvæmd rannsóknarinnar, 
einnig öflun og greiningu gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er: Hvernig má efla hreyfiþroska 
eins til þriggja ára barna? Til að svara þeirri spurningu var notast við 
starfendarannsókn. Í starfendarannsóknum er kennari að rannsaka kennslu sína 
með það markmið að þróa hana áfram og bæta. Rannsakandinn lærir í starfi 
sínu sem er grunnhugmynd starfendarannsókna. Kennarar athuga hvaða áhrif 
kennsla þeirra hefur á nemendur sína. Tekið er til athuganir ákveðnir þættir í 
starfinu, nýjar leiðir eru kannaðar og athugað hvernig gengur (Hafþór 
Guðjónsson, 2008). Þessi aðferð varð fyrir valinu því hún þótti henta 
viðfangsefninu best. Gögnum var aflað með skráningu á meðan 
starfendarannsóknin stóð, bæði með dagbókarskrifum og ljósmyndaskráningu. 
Hafþór Guðjónsson (2008) fjallar um skráningar og segir hann að að 
skráningar sé það sem vanti upp á til að þróa kennarastarfstéttina í átt að 
fagmennsku. 

Með starfendarannsóknum getur kennari eflt sjálfskilning sinn og fer 
að líta á sig sem sérfræðing og jafningja annarra sérfræðinga. Kennarar geta 
mótað starf sitt með því að rannsaka eigið starf. Þeir gera það með því að skoða 
starf sitt markvisst, ræða við samstarfsfólk sitt sem leiðir til þess að þeir geri 
breytingar á starfi sínu sem þeir telji að efli starf sitt og sé ábótasamt fyrir 
nemendur sína (Edda Kjartansdóttir 2010, bls. 4 – 5). Af þessu má sjá að 
kennara sem stunda starfendarannsóknir láta sig varða allt það sem kemur að 
starfi þeirra bæði það sýnilega og hið ósýnilega. 
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3.2 Þátttakendur 
Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru börn á yngstu deild leikskóla. Valið 
í leikskólanum fór eftir því hvar rannsakandi var í vettvangsnámi. Því var 
ákveðið að framkvæma starfendarannsóknina í vettvangsnáminu. Börnin voru 
á aldrinum 15 – 30 mánaða þegar rannsóknin fór fram. Rætt var við 
leikskólastjóra þegar vettvangsnámið hófst hvort möguleiki væri að 
framkvæma starfendarannsóknina sem var samþykkt. Foreldar allra barna á 
yngstu deildum leikskólans fengu kynningarbréf um rannsóknina til hvers hún 
var ætluð og hvernig hún færi fram (sjá viðauka 1). Allir starfsmenn deildanna 
sem umræðir gáfu einnig munnlegt leyfi sitt fyrir rannsókninni. Einnig var 
annarra tilskilinna leyfa aflað. Þátttakendurnir voru 13 talsins og var úrtakið 
tilviljanakennt eftir því hvaða starf var í gangi á deildunum hverju sinni. 
Nöfnum þátttakenda rannsóknarinnar hefur verið breytt til að stuðla að 
persónuvernd. 

3.3 Gerð kennsluefnis og rannsóknar  
Til að byrja með var búið til kennsluefni sem saman stendur af tveim flokkum 
verkefna, annars vegar grófhreyfiþroskaverkefni og hins vegar 
fínhreyfiþroskaverkefni. Við gerð á kennsluefninu var haft í huga að verkefnin 
skiluðu tilætluðum árangri, sem sé að efla hreyfiþroska, auk þess að þau væru 
skemmtileg svo börnin hefðu áhuga á að vinna þau. Verkefnin skiptust í sjö 
hluta, þar sem fram kom hvaða áhöld væru nauðsynleg til að vinna verkefnin, 
hvaða undirbúning leikskólakennari þyrfti að hafa í huga fyrir verkefnin, hvert 
markmiðið væri með verkefnunum, hvaða börn tóku þátt í hverju verkefni og 
hversu gömul börnin væru. Síðan var hvert verkefni skráð, þar sem skráð var 
niður hvernig verkefnin gengu og hvernig börnin tóku í verkefnin og að lokum 
var svo skráð niðurstaða um verkefnin. Í rannsóknaráætlun var að 
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leikskólakennarar yngstu deilda myndu tilrauna kenna kennsluefnið, en þar 
sem tíminn bauð upp á að rannsakandi gæti sjálfur tilraunakennt efnið var sú 
leið valin, þar af leiðandi var sleppt viðtölum sem taka átti við 
leikskólakennaranna. 

Í rannsóknaráætlun kom fram að rannsakandi ætti að standa utan við og 
fylgjast með tilraunakennslu á kennsluefninu sem yrði í höndum 
leikskólakennara í leikskólanum. Ætlunin var að taka viðtöl við þá 
leikskólakennara sem kæmu að tilraunakennslunni sem og foreldra barnanna 
sem tækju þátt í tilraunakennslunni. Aðstæður kölluðu á breyttar aðstæður sem 
buðu upp á rannsakandi tilraunakenndi kennsluefnið sjálfur, þar af leiðandi 
varð ekki af þeim viðtölum sem ætlunin var að taka. Í staðinn sá rannsakandi 
frá eigin sjónarhorni hvernig verkefnin virkuðu í kennslu. 

Eftir að leyfi leikskólastjóra, starfsfólks deilda og foreldra fékkst var 
fyrsta vikan í fimm vikna vettvangsnáminu notuð til að kynnast börnunum á 
deildunum einnig til að börnin kynntust rannsakanda og vildu eyða tíma með 
honum til að unnt væri að vinna kennsluefnið með þeim. Hafþór Guðjónsson 
(2011) fjallar um að nýir kennarar komi til starfa með margar hugmyndir sem 
þeir eiga eftir að prófa í starfi. Í vettvangsnáminu fékk rannsakandi að prófa 
þær hugmyndir sem höfðu myndast og búið þannig til kennsluefni sem hægt 
er að nota í starfi með yngstu börnunum í leikskóla. Með því að fá að prófa 
hugmynd mótast starfskenning kennara, sem gerir kennara að betri kennurum. 
Til að prófa hugmyndir og móta kennslufræði nýrra kennara eru 
starfendarannsóknir góður kostur (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2). 
 Eftir fyrstu vikuna var ráðist í starfendarannsóknina, daglega fór 
rannsakandi inn á deild og fékk úthlutað svæði sem var laust hverju sinni og 
bauð nokkrum börnum með sér. Þar voru unnin verkefnin sem rannsakandinn 
var búin að undirbúa fyrirfram. Verkefnin voru hugmynd á blaði fyrir 
starfendarannsóknina, nú var að prófa verkefnin í starfi og sjá hvort þau myndu 
skila árangri. Verkefnin voru lögð fyrir börnin, á meðan börnin unnu verkefnin 
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voru teknar ljósmyndir til að grípa augnablikið svo hægt væri að rýna í það 
nánar eftir á. Þegar verkefnavinnunni var lokið fór rannsakandi og skrifaði hjá 
sér allt sem fram kom. Eftir að vettvangsnáminu lauk voru dagbókarskrif og 
ljósmyndir skoðaðir í samhengi við lýsingar á verkefnunum og sett upp svo 
hægt væri að greina gögnin og setja fram niðurstöður. Kennsluefnið sem búið 
var til, lýsingar og skráningar koma hér á eftir. 

3.4 Kennsluefni  
Uppsetningin á verkefnunum: Tekið er fram hvaða áhöld þarf í hvert verkefni 
fyrir sig. Þar á eftir kemur hvernig leikskólakennari þarf að undirbúa sig fyrir 
hvert verkefni. Hér er alltaf talað um leikskólakennara til auðveldunar og er 
það notað yfir allt það starfsfólk leikskóla sem kemur að þessum verkefnum. 
Næst er fjallað um hvernig verkefnið er kynnt fyrir börnunum. Síðan er tekið 
fram hvaða hreyfiþroskaverkefnið er hugsað til að efla, þó hvert verkefni efli 
meira en það sem tekið er sérstaklega fram. Síðan kemur skráningin á 
verkefninu, þá er fyrst tekið fram börnin sem unnu verkefnið og hversu gömul 
þau voru þegar verkefnið var unnið, þar á eftir er skráningin sjálf á hvernig 
verkefnið var unnið og hvernig börnin brugðust við verkefninu. Að lokum eru 
niðurstöður en þar er fjallað um hvernig hvert verkefni gekk, hvort það skilaði 
tilætluðum árangri og hvernig börnin nutu sín við verkefnið. Fjöldi barna sem 
vinna hvert verkefni fer eftir hópnum sem starfað er með. Leikskólakennari 
metur að hverju sinni hvað hann telur að hæfi hverju verkefni og hvernig 
börnin bregðist við. Leikskólakennari þekkir börnin á deildinni sinni og getur 
þar af leiðandi metið hversu mörg börn geta tekið þátt í hverju verkefni. Oft er 
betra að hafa færri en fleiri börn í verkefnunum ef einhver vafi er á hversu 
mörg börn eigi að fara með í verkefnin. Í mörgum verkefnunum er hæfilegt að 
vera með þrjú börn, verkefni sem unnin eru í sal, þar sem hlaupið er um er hægt 
að vera með fleiri börn. 
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3.5 Vefsíða 
Vefsíða hefur verið sett upp þar sem aðrir leikskólakennarar geta sótt sér 
hugmyndir að leik sem eflir hreyfiþroska í starfi sínu. Ástæða þess að vefsíðan 
var búin til er vegna skorts á kennsluefni til að efla hreyfiþroska barna á 
aldrinum eins til þriggja ára. Með kennsluefninu sem var tilraunakennt í 
rannsókninni er vefsíðan byggð upp og síðar meir verður meira sett inn á 
síðuna sem er hugsuð sem einskonar hugmyndabanki að verkefnum til að efla 
hreyfiþroska barna á þessum aldri og eldri barna ef leikskólakennarar vilja og 
geta útfært verkefnin svo þau henti aldri og getu barnanna sem unnið er með. 

Uppbygging vefsíðunnar er þannig að þegar komið er inn á hana má sjá 
valmynd, þar má velja hreyfiþroska og þar má finna almennar upplýsingar um 
hreyfiþroska. Síðan er hægt að velja grófhreyfiþroska og þar undir eru 
upplýsingar um grófhreyfingar og verkefnin sem gengu vel í 
tilraunakennslunni. Einnig eru fínhreyfingar í valmyndinni þar sem er eins og 
áður upplýsingar um fínhreyfingar og þau verkefni sem gengu vel í 
tilraunakennslunni. Að lokum má finna upplýsingar um höfund síðunnar. 
Slóðin að vefsíðunni er: http://yngstubornin.weebly.com/  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla er rannsóknarspurningunni svarað sem lagt var upp með í 
upphafi rannsóknar: Hvernig má efla hreyfiþroska eins til þriggja ára 
barnanna? Stuðst er við göngin sem safnað var til að svara 
rannsóknarspurningunni. Gögnin sem safnað var voru skráningar á 18 
verkefnum sem unnin voru með 13 börnum í leikskóla á aldrinum 15 til 30 
mánaða. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort það kennsluefni sem 
búið var til skilaði tilætluðum árangri í daglegu starfi leikskóla. 

Verkefnin eru fjölbreytt en öll með þann tilgang að efla hreyfiþroska 
barnanna. Með fjölbreyttum verkefnum og stuðning bæði foreldra og 
leikskólakennara má koma í veg fyrir hreyfivanda barna. Því voru þessi 
verkefni búin til. Misvel tókst til með verkefnin. Eitt verkefni gekk ekki upp 
með yngstu börnin, sum verkefnin þarf að útfæra nánar en flest þeirra gengu 
vel. Hér á eftir verður fjallað um verkefnin eftir því hvernig til tókst að vinna 
þau með börnunum.  

Einnig má taka hér fram að í rannsóknaráætlun kom fram að rannsakandi 
ætlaði að standa utan við og fá leikskólakennara til að leggja verkefnin fyrir, 
rannsakandi ætlaði að taka viðtöl við leikskólakennara sem og biðja þá um að 
fylla út matsblað á verkefnunum. Auk þess átti að taka viðtöl við foreldra til 
að kanna hvort þeir sæju mun á hreyfiþroska barna sinna. Ákveðið var að taka 
ekki viðtöl við foreldra því ekki var talið líklega að börnin næðu mælanlegum 
árangi í hreyfiþroska á svo stuttum tíma. Vegna breytinga á aðstæðum 
tilraunakenndi rannsakandi kennsluefnið sjálfur og fékk þannig sjálfur að sjá 
hvernig börnin upplifðu verkefnin og hvort þau skiluðu tilætluðum árangri. 
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4.1 Kennsluefnið – niðurstöður 
Hér koma öll verkefnin sem unnin voru í rannsókninni. Þar kemur fram hvaða 
áhöld þarf fyrir verkefnin, undirbúningur leikskólakennara, markmið 
verkefnis, þátttakendur í verkefninu, skráning og niðurstöður úr hverju 
verkefni. 

4.1.1 Grófhreyfiverkefni  
Grófhreyfiverkefnin koma hér á eftir, sum verkefni krefjast áhalda en mörg 
þessara áhalda eru til í flestum leikskólum í íþróttadótinu sem leikskólinn á. 
Sum áhöldin er hægt að finna heima við, eins og pappakassa. 
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Leikur með hringi 

Grófhreyfingar  
Verkefni 1.  

Leikur með hringi 

Áhöld : Einhverskonar hringir sem hægt er að rúlla og hlaupa 
á eftir, oft til í íþróttadóti í leikskólum. Til dæmis 
hula-hringir. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Farið er með börnin þar sem þau geta hreyft sig um 
óheft, hlaupið um og hoppað, salur er kjörinn ef 
leikskólinn býr svo vel að hafa sal í húsnæði sínu. 
Gott er að vita hvar hringirnir eru svo ekki fari tími í 
að leita að þeim, jafnvel vera búið að taka þá til áður 
en farið með börnin í salinn. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrir börnunum: 

Börnunum eru sýndir hringirnir og þeim sýnt hvernig 
er hægt að rúlla þeim eftir gólfinu. Börnin eru hvött 
til að hlaupa á eftir þeim og sækja þá og leika sér með 
þá. Þau voru líka hvött til að reyna sjálf að rúlla þeim 
áfram. Hringjunum raðað á gólfið og börnin hvött til 
að hoppa inn í hringina. Hægt er að leggja hringina á 
gólfið og hvetja börnin til að ganga á þeim, í kringum 
þá eða inn í þeim. 

Markmið: Að efla hlaup og hopp 
Þátttakendur: Tumi – 21. mánaða, Brynjar – 22. mánaða, Jóna – 18. 

mánaða og Sigrún – 18. mánaða. 
 
Skráning: Farið var með þessi fjögur börn inn í sal, hringirnir fundnir 

sem voru íþróttahringir sem eru minni en hula-hringir. Síðan var hringjunum 
rúllað og börnin hvött til að hlaupa á eftir þeim sem þau gerðu brosandi, öll 
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nema Brynjar sem horfði á og brosti, hann er rólegur og seinn í hreyfiþroska. 
Börnin hlupu á eftir hringjunum og komu með þá og vildu láta rúlla þeim aftur. 
Þau reyndu líka sjálf að rúlla þeim. Þau hlupu um allan sal brosandi. Á 
endanum var Brynjar líka farin að hlaupa á eftir hringjunum og koma með þá 
til að láta rúlla þeim aftur. Þegar börnin virtust vera að fá nóg af því að hlaupa 
á eftir hringjunum lagði ég þá á gólfið og spurði hvort þau gætu hoppað inn í 
þá og sýndi þeim. Tumi var fljótur að hoppa inn í hring, Jóna og Sigrún stigu 
inn í hringina en náðu ekki að hoppa inn í þá. Brynjar horfði á mig og fylgdist 
með hinum börnunum, eftir smá stund prófaði hann líka og steig inn í hring, 
ég hrósaði honum fyrir það. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel. Verkefnið skilar árangri, þar sem öll 
börnin hlupu um, þau reyndu að hoppa en eru ekki öll komin með 
hreyfiþroskann til þess. Brynjar er með slakan hreyfiþroska en fór að hlaupa 
um. Ef hann myndi taka þátt í fleiri slíkum verkefnum myndi hreyfiþroski hans 
að öllum líkindum aukast. Hann virðist þurfa að fylgjast með og meðtaka það 
sem er verið að gera áður en hann tekur þátt. Öll börnin tóku þátt í verkefninu 
og virtust njóta sín vel þar sem þau brostu, hlógu og virtust skemmta sér vel. 
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Hreyfisöngvar  
Grófhreyfingar  
Verkefni 2. 

Hreyfisöngvar 

Áhöld : Engin áhöld þarf í þetta verkefni, einungis stað til að 
dansa á og að kunna hreyfisöngva. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Leikskólakennari undirbýr sig þannig að kunna eða 
læra hreyfisöngva. Mörg lög koma til greina, öll þau 
lög sem eru með einhverjum hreyfingum við, auk 
þess má búa til hreyfingar eða dansa við lög sem oft 
eru sungin í leikskóla. Það að syngja hreyfisöngva 
fær börn til að hreyfa sig, flestum börnum finnst 
mjög gaman að dansa og að syngja hreyfisöngva, 
sem eykur líkamsvitund þeirra. Dæmi um lög eru: 
Höfuð, herðar, hné og tær, Karl gekk út um 
morgunsárið, Við heyfum litlar tásur, Við klöppum 
öll í einu. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Farið er með hóp af börnum, ekki of stóran hóp, því 
þá vill myndast mikill æsingur. Leikskólakennarinn 
syngur og dansar hreyfisöngvana og hvetur börnin til 
að taka þátt. Sum börnin koma til með að taka þátt 
strax í hreyfingunum, önnur hoppa og dansa og 
einhver fylgjast með. Með tíð og tíma læra börnin 
hreyfingarnar og taka þátt. 

Markmið: Að efla líkamsvitund sem og allan grófhreyfiþroska, 
jafnvel einhverjar fínhreyfingar, fer eftir lögnunum 
sem sungin eru. 

Þátttakendur: Helga – 30. mánaða, Páll – 26. mánaða og Jakob – 
29. mánaða. 
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Skráning: Ég fór með þessi þrjú börn inn í fataklefa, þar var friður og ró. 
Önnur rými voru upptekin. Ég spurði börnin hvort við ættum að syngja og 
dansa sem þau tóku vel í, þau sögðu já og hoppuðu. Við byrjuðum á að syngja: 
Höfuð, herðar, hné og tær. Við það lag hoppuðu börnin og dönsuðu en gerðu 
ekki hreyfingarnar sem eru með laginu, það er í lagi, þau læra þær ef lagið er 
sungið oftar með þeim. Næst sungum við: Við klöppum öll í einu, þau 
klöppuðu, stöppuðu og hoppuðu eins og sagði í laginu og tóku þátt í öllu sem 
kom fram. Að lokum sungum við: Að hreyfa litlar tásur, og frjósa eins og skot. 
Þau dönsuðu ákaft með þessu lagi og frusu um leið og það kom og létu sig 
detta. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel, börnin brostu og dönsuðu og virtust 
skemmta sér vel. Þau hreyfðu sig mikið, þau dönsuðu, hoppuðu og hreyfðu þá 
líkamsparta sem sungið var um í laginu Að hreyfa litlar tásur. Verkefnið skilaði 
tilætluðum árangri sem var að börnin dönsuðu og tóku þátt í hreyfingunum sem 
var með lögunum. Þó þau hreyfðu sig ekki alltaf rétt eftir lögunum þá lærist 
það. 
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Leika dýr 
Grófhreyfingar  
Verkefni 3.  

Leika dýr 

Áhöld : Í þessu verkefni þarf engin áhöld, það þarf stað þar sem 
hægt er að hreyfa sig óheft og ímyndunarafl. Til er bók 
sem heitir Ég er slanga í henni er að finna margar 
hreyfingar til að herma eftir dýrum. Þessa bók er tilvalið 
að nota, annað hvort í verkefnið eða til að fá hugmyndir 
fyrir verkefnið. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Sá undirbúningur leikskólakennara sem þarf fyrir þetta 
verkefni er að láta sér detta í hug fjölbreytt dýr sem hægt 
er að herma eftir eða skoða bókina Ég er slanga til að fá 
hugmyndir. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Farið er með börnin þar sem hægt er að hreyfa sig óheft 
og ekki mikið til að trufla börnin. Leikskólakennarinn 
útskýrir fyrir börnunum að nú ætli þau að leika dýr. Síðan 
leikur leikskólakennarinn þau dýr sem á að herma eftir 
og hvetur börnin til að gera eins. Jafnvel þarf að aðstoða 
sum börnin til að leika dýrin. Börnin læra að leika dýr 
með tímanum, fyrst um sinn vilja þau kannski bara 
fylgjast með. 

Markmið: Að efla fjölbreytan grófhreyfiþroska, teygir á líkamanum 
og styrkir hann. 

Þátttakendur: Ósk – 21. mánaða, Eyþór – 22. mánaða og Magnús – 28. 
mánaða. 

Skráning: Ég og börnin fórum inn í hvíldarherbergi og þar spurði ég 
þau hvort þau vissu hvernig dýr hegðuðu sér og hvort þau gætu gert eins. Hvort 
þau gætu gengið eins og kisa og björn, skriðið eins og slanga, blakað 
vængjunum eins og fugl og gert eins og selirnir. Ósk lék eins og ég gerði og 
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var mjög virk. Eyþór hermdi eftir nokkrum dýrum og fylgdist náið með því 
sem var að gerast og hljóp um. Magnús reyndi aðeins en fylgdist með okkur 
Ósk leika dýrin. Ég held að börnin verði duglegri við að leika dýrin ef farið er 
oftar í slík verkefni með þeim. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel og öll börnin reyndu að taka þátt sem 
myndi aukast með því að fara oftar í verkefni sem þetta. Auk þess skilaði 
verkefnið tilætluðum árangri sem var sá að fá börnin til að hreyfa sig og teygja 
sem þau gerðu þó það væri mismikið á milli barnanna. Ég tel að börnin hafi 
haft gaman af verkefninu því þau brostu og tóku þátt þá sérstaklega Ósk sem 
naut sín mjög í þessu verkefni og var dugleg.  
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Henda baunapokum. 
Grófhreyfingar  
Verkefni 4.  

Henda baunapokum 

Áhöld : Það eina sem er nauðsynlegt fyrir þetta verkefni eru 
baunapokar, en gaman er að hafa eitthvað til að henda 
baunapokunum ofan í eins og kassa, fötu eða annað ílát 
sem hægt er að henda baunapokum ofan í. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Í þessu verkefni þarf að finna til baunapokana og ílát til 
að henda ofan í ef notast á við það, eins þarf rými þar sem 
hægt er að henda baunapokunum án þess að henda 
einhverju niður eða henda í einhvern annan en þau börn 
sem eru með í þessu verkefni. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Baunapokarnir eru settir í hrúgu á gólfið, börnin eru 
spurð hvort þau geti hent pokunum, leikskólakennarinn 
sýnir þeim hvernig hægt er að henda baunapokunum, 
börnin eru hvött til að gera eins auk þess er hægt að 
sparka í baunapokana. Ef notast á við ílát til að henda 
ofan í er börnunum sýnt það og spurð hvort þau geti hent 
ofan í ílátið og þeim sýnt. Börnunum gæti þótt það 
skemmtilegra en að henda baunapokunum stefnulaust 
um rýmið. 

Markmið: Að efla samhæfingu, að sleppa á réttu augnabliki þegar 
er verið að henda. 

Þátttakendur: Eyþór – 22. mánaða, Magnús – 28. mánaða og Rúnar – 
15. mánaða. 

 
Skráning: Ég og strákarnir vorum inn í hvíldarherbergi þar sem ekkert 

er nema ein stór dýna. Ég spurði strákana hvort þeir vildu henda 



48 

baunapokunum. Eyþór var fljótur til og henti baunapokunum um herbergið. 
Magnús sagði að það mætti ekki henda, eflaust einhverjar reglur á deildinni. 
Rúnar sem var yngstur af þeim sat og fylgdist með og vildi ekki henda 
pokunum. Þá datt mér í hug að athuga hvort þeir vildu henda baunapokunum 
ofan í kassann sem ég var með úr öðru verkefni. Það leist þeim öllum betur á, 
allir fóru á fullt að henda baunapokunum ofan í kassann. Ég týndi baunapokana 
jafnóðum upp úr kassanum og henti þeim út á gólf og þeir hlupu og týndu þá 
upp og hentu ofan í kassann. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel eftir að þeir fóru að henda 
baunapokunum ofan í kassann, strákunum fannst ekki vit í að henda 
baunapokunum stefnulaust um herbergið. Verkefnið skilaði tilætluðum árangri 
þar sem þeim æfðust í að henda og sleppa á því augnabliki sem þarf til að 
baunapokarnir fari í rétta átt. Strákarnir voru að góða stund og hefðu getað 
verið lengur, ég stoppaði af því þeir voru að fara í útiveru. Ég tel þá hafa haft 
gaman af verkefninu því þeir brostu og hlupu hlæjandi af stað þegar ég henti 
baunapokunum úr kassanum. 
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Setja baunapoka í göt á kassa 
Grófhreyfingar  
Verkefni 5. 

Setja baunapoka í göt á kassa 

Áhöld : Í þetta verkefni þarf nokkurn fjölda af baunapokum. Fjöldi 
baunapoka fer eftir fjölda barna, þau eru flest dugleg að 
týna baunapokana ofan í götin þar af leiðandi er betra að 
hafa fleiri baunapoka en færri, svo börnin þurfi ekki að 
bíða lengi á meðan baunapokarnir eru týndir upp úr 
kassanum. Auk baunapokana þarf kassa sem göt hafa 
verið gerð á. Götin þurfa að vera það stór að 
baunapokarnir komist auðveldlega ofan í þau, auk þess er 
góð tilbreyting að hafa götin ólík af stærð og gerð. 

Undirbúningur 
leikskólakennar
a: 

Taka til baunapoka, nægilega marga svo börnin sem taka 
þátt í verkefninu hafi öll að minnsta kosti þrjá baunapoka 
hvert, helst fleiri. Einnig þarf að finna til kassa og búa til 
göt á hann. Það er hægt með því að skera göt á eina 
langhliðina, þannig að kassinn standi upp á rönd á hinni 
langhliðinni þegar börnin eru að setja baunapokana í hann, 
þá geta þau staðið við að setja baunapokana í kassann. 
Leikskólakennarinn getur þá setið með kassann fyrir 
framan sig og opið á kassanum að sér. Þannig getur 
leikskólakennarinn týnt baunapokana upp úr kassanum 
jafnóðum og börnin setja þá í kassann. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Börnunum eru fengnir baunapokarnir og þeim síðan 
sýndur kassinn og þau spurð hvort þau geti sett 
baunapokana ofan í götin á kassanum. Börnunum er sýnt 
hvernig á að gera ef þau byrja ekki sjálf. 

Markmið: Að efla samhæfingu augna og handa. 
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Þátttakendur: Eyþór – 22. mánaða, Magnús – 28. mánaða og Rúnar – 15. 
mánaða. 

 
Skráning: Ég fór með strákana inn í hvíldarherbergi, þar var ég komin 

með kassann og baunapokana. Ég setti baunapokana í hrúgu á gólfið, strákarnir 
fóru að skoða þá. Síðan settist ég á gólfið og lét kassann standa á annarri 
langhliðinni á hina langhliðina var ég búin að skera þrjú göt í mismunandi 
stærðum. Ég spurði strákana hvort þeir gætu sett baunapokana í götin, þeir 
horfðu hissa á mig, svo ég tók einn baunapoka og setti í gat á kassanum. Við 
það lifnaði yfir strákunum og þeir fóru allir að setja baunapokana í götin á 
kassanum. Þeir dunduðu sér lengið við að setja baunapokana í götin á 
kassanum sem ég týndi upp úr jafnóðum og þeir settu ofan í og hafði ég varla 
undan að taka baunapokana úr kassanum. 

Niðurstaða: Mjög vel heppnað verkefni sem skilaði tilætluðum árangri 
sem var sá að þátttakendur æfðu samhæfingu augna og handa við að setja 
baunapoka ofan í göt á kassa auk þess að þeir nytu þess að taka þátt í því. Þeir 
settu baunapokana hvað eftir annað ofan í götin á kassanum og biðu spenntir 
eftir að fá baunapokana aftur.  
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Tennis með blöðrum 
Grófhreyfingar  
Verkefni 6. 

Tennis með blöðrum 

Áhöld : Í þetta verkefni þarf blöðrur, eins margar og börnin eru sem 
vinna verkefnið. Blöðrur eru notaðar í þetta verkefni því þær 
svífa hægt eru því kjörnar til að æfa sig í að slá í, jafnvel má 
æfa sig að grípa þær. Fyrir utan blöðrurnar þarf eitthvað sem 
hægt er að nota sem tennisspaða. Hægt er að notast við 
tennisspaða, passa þarf þá að þau lemji ekki hvert annað með 
honum, eins er hægt að nota upprúlluð dagblöð, fótspor úr 
íþróttadótinu, eða annað sem leikskólakennara dettur í hug 
hverju sinni. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Fyrst og fremst þarf að finna blöðrur og blása þær upp, síðan 
þarf að finna eitthvað til að slá blöðrurnar með. Auk þess þarf 
að finna rými þar sem þau geta leikið sér með blöðrurnar óheft. 
Ekkert sem truflar eða hægt er að eyðileggja með leiknum. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Börnin fá eina blöðru hvert og það sem á að nota til að fara í 
tennis með þær. Börnunum er sýnt hvernig má slá blöðrurnar 
upp í loft með því sem á að nota. Eftir því sem börnin verða 
færari í að slá blöðrurnar er hægt að gera leikinn erfiðari með 
því að slá blöðrurnar á milli, eitt barn grípur blöðru sem annað 
barn slær. 

Markmið: Að efla samhæfingu augna og handa og styrkja handstyrk 
Þátttakendur: Eyþór – 22. mánaða, Magnús – 28. mánaða og Rúnar – 15. 

mánaða. 
Skráning: Ég blés upp blöðrurnar inn í hvíldarherbergi þar sem ég var 

með strákana. Þeim leist strax vel á að fá blöðrur. Ég rétti þeim fótspor sem ég 
fann í íþróttadótinu í leikskólanum. Síðan sýndi ég þeim hvernig hægt væri að 
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slá í blöðrurnar með fótsporunum þannig að þær héldust á lofti. Magnús náði 
strax góðum tókum á því að slá í blöðruna. Eyþór hljóp um og lék sér með 
blöðruna á meðan Rúnar sat með sína blöðru og nagaði hana og bjó til hljóð 
með því. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk nokkuð vel, þeir brostu og virtust skemmta 
sér. Verkefnið skilaði tilætluðum árangri hjá einu barnið eða Magnúsi sem náði 
að slá upp blöðruna var ánægður með sig og hélt áfram á meðan við vorum að 
þessu. Rúnar og Eyþór virtust njóta verkefnis þó þeir reyndu ekki að slá 
blöðrurnar með fótsporunum, þeim virtist finnast gaman að fá að leika sér með 
blöðrurnar. Börnin æfast eflaust við að slá í blöðrur ef unnið er markvisst með 
þetta verkefni. 
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Fara undir og yfir 
Grófhreyfinga
r  
Verkefni 7. 

Fara undir og yfir 

Áhöld : Í mörgum leikskólum eru til stórir mjúkir kubbar sem hægt er 
að búa til brýr og göng með. Ef þeir eru ekki til þá er hægt að 
nota stóla og borð eða annað sem ímyndunarafl 
leikskólakennara býr yfir. 

Undirbúningu
r 
leikskólakenn
ara: 

Áður en farið er með börnin þangað sem á að fara í þetta 
verkefni, þar er salur góður kostur ef það er hægt og þar þarf 
að setja upp braut. Braut sem saman stendur af göngum og 
brúm þar sem börn fara undir og yfir til skiptis. Best er að 
brautin sé gerð með mjúkum kubbum, stólum og borðum eða 
öðru. 

Hvernig er 
verkefnið 
kynnt fyrri 
börnunum: 

Farið er með börnin í salinn eða þangað sem á að vinna 
verkefnið. Þau spurð hvort þau geti farið í gegnum göngin og 
yfir brýrnar. Börnin hvött til að taka þátt ef þau vilja ekki og 
þeim hjálpað ef þess þarf. 

Markmið: Að efla almennan grófhreyfiþroska og líkamsmeðvitund sem 
felst í því að vita hvort og hvernig á að fara undir og yfir. 

Þátttakendur: Halldór – 28. mánaða, Helga – 30. mánaða og Brynjar– 22. 
mánaða. 

 
Skráning: Ég fór inn í sal og bjó til brýr og göng úr stórum mjúkum 

kubbum, fór síðan og sótti börnin og fór með þau í salinn. Þar spurði ég börnin 
hvort þau gætu farið undir göngin og yfir brýrnar. Helga og Halldór hlupu strax 
af stað og fóru auðveldlega undir og yfir. Brynjar stóð og fylgdist með þeim 
og vildi ekki fara undir og yfir þannig að ég fór og hvatti hann til að fara undir. 
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Ég fékk hann til að krjúpa fyrir framan ein göngin, síðan kraup ég fyrir framan 
göngin og rétti honum höndina og bað hann um að koma í gegn, hann tók í 
höndina á mér og kom í gegn. Þá leiddi ég hann að fyrstu brúnni og spurði 
hann hvort hann vildi fara yfir, hann fór upp á brúnna en bakkaði svo niður af 
henni aftur. Eftir það fylgdist Brynjar með Helgu og Halldór sem voru á mikilli 
ferð um brautina. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel. Tvö börn af þremur fóru létt með það 
að fara undir og yfir. Þriðja barnið sem vildi ekki taka þátt er með slakan 
hreyfiþroska, það er mikið afrek að fá hann til að fara undir göngin og upp á 
brúna þó hann hafði ekki farið alveg yfir. Með æfingum þá getur hann farið 
bæði undir og yfir með tímanum. Þetta verkefni skilaði tilætluðum árangri sem 
var að fá börnin til að fara undir og yfir og hreyfa sig almennt um salinn sem 
þau gerðu. Börnin virtust skemmta sér vel þar sem þau brostu, hlupu um og 
fóru í brautina. 
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Ganga á línu 
Grófhreyfingar  
Verkefni 8 

Ganga á línu 

Áhöld : Málningarlímband og svæði þar sem má líma 
málningarlímbandið á gólfið. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Leikskólakennari fer og límir línur á gólfið með 
málningarlímbandinu, beinar línur, línur í sikk sakk, 
línur í boga og fleira sem leikskólakennara dettur í 
hug. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Farið er með börnin þar sem búið er að líma línur á 
gólfið og þau spurð hvort þau geti gengið eftir 
línunum. Þeim sýnt hvernig á að ganga eftir línunum 
og þau jafnvel leidd ef þau eru óörugg. 

Markmið: Að efla samhæfingu og jafnvægi. 
Þátttakendur: Halldór – 28. mánaða, Helga – 30. mánaða og Brynjar 

– 22. mánaða. 
 
Skráning:Ég fór í salinn og límdi þrjár mismundi línur á gólfið, eina í 

boga, eina í sikk sakk og eina beina sem beygði í 90 gráðu beygjur. Svo fór ég 
með börnin í salinn spurði hvort þau gætu gengið eftir línum og gekk sjálf eftir 
línu til að sýna þeim. Helga gekk þvert yfir línurnar, Halldór hljóp um og vildi 
ekki reyna jafnvel þó ég hafi boðist til að leiða hann og Brynjar sagði ,,nei“ 
þegar ég hvatti hann til að ganga á línu. Að lokum fóru Helga og Halldór að 
reyna að plokka límbandið upp af gólfinu. Sem vissulega eflir fínhreyfingar en 
það var ekki markmiðið í þessu verkefni. 

Niðurstaða: Þetta verkefni skilaði ekki tilætluðum árangri þar sem 
börnin gengu ekki eftir línunum. Þeim fannst gaman að koma í salinn og hlupu 
um. Ef til vill er þetta gott verkefni með eldri börnum. 
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Klifra í rimlum 
Grófhreyfingar  
Verkefni 9. 

Klifra í rimlum 

Áhöld : Þetta verkefni krefst þess að komast í sal þar sem 
íþróttarimlar eru. Auk þess þarf dýnu til að hafa undir 
rimlunum. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Ekki þarf sérstakan undirbúning fyrir þetta verkefni 
nema að setja dýnuna undir rimlana. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Farið er með börnin í salinn og þau spurð hvort þau 
geti klifrað í rimlunum. Þau hvött til að klifra og 
hjálpað eftir þörfum. 

Markmið: Að efla handstyrk og samhæfingu 
Þátttakendur: Halldór – 28. mánaða, Helga – 30. mánaða og Brynjar 

– 22. mánaða. 
 
Skráning: Ég fór með börnin inn í sal og spurði hvort þau gæti klifrað 

upp og niður rimlana. Helga og Halldór voru fljót til og fóru létt með að klifra 
upp og niður. Brynjar vildi ekki klifra, ég bauðst til að hjálpa honum, hann tók 
í rimlana og fór svo frá og reyndi ekki að klifra. Hann er slakur í hreyfiþroska 
svo það gæti haft áhrif á það að hann vilji ekki reyna. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel þar sem Helga og Halldór klifruðu upp 
og niður rimlana. Það að Brynjar hafi ekki viljað reyna að klifra tel ég vera 
vegna slaks hreyfiþroska sem eflist með því að vinna oftar með verkefni sem 
þetta og á endanum kemur hann til með að klifra upp rimlana. Það skilaði þeim 
árangri sem til var ætlast og börnin klifruðu og virtust skemmta sér þar sem 
þau brostu þegar ég spurði þau hvort þau gætu klifrað og hlupu af stað. 
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Ganga upp og niður ramp  
Grófhreyfingar  
Verkefni 10. 

Ganga upp og niður ramp 

Áhöld : Rampur eða eitthvað sem hægt er að nota sem ramp. 
Oft er til dýna sem hallar í íþróttadóti leikskóla, þessar 
dýnur eru tilvaldar í þetta verkefni. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Rampur er útbúinn sem hægt er að ganga upp og niður 
af. Þegar börnin eru orðin fær í því ganga ramp með 
litlum halla er hægt að auka hallann til að efla 
jafnvægið enn frekar. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Farið er með börnin þar sem rampurinn er og þau hvött 
til að ganga og hlaupa ef þau geta. Ef börn eru óörugg 
með sig gæti verið gott að bjóðast til að leiða þau. 

Markmið: Að auka jafnvægi. 
Þátttakendur: Halldór – 28. mánaða, Helga – 30. mánaða og Brynjar 

– 22. mánaða. 
 
Skráning: Í salnum í leikskólanum sem starfendarannsóknin var unnin 

er gott úrval af íþróttadóti, þar á meðal stór íþróttadýna og dýna sem hægt er 
að láta halla. Ég setti dýnuna sem hallar upp að stóru íþróttadýnunni þannig að 
hægt var að ganga af gólfinu upp á stóru dýnuna í halla, upp ramp. Við fórum 
inn í sal, þar sem ég spurði börnin hvort þau gætu gengið upp og niður á 
dýnuna. Helga og Halldór hlupu til að fóru auðveldlega upp og niður. Brynjar 
var óstöðugur þannig að ég bauðst til að leiða hann sem hann vildi og gekk þá 
nokkrum sinnum upp og niður. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel og ég held að það sé tilvalið til að efla 
jafnvægi barna. Bæði þeirra sem eru með lélegt jafnvægisskyn og þeirra sem 
eru örugg, það má alltaf bæta það. Þetta verkefni er tilvalið til að hafa með í að 
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fara undir og yfir. Þar má einnig setja það inn í brautina til að hafa meira úrval. 
Þar sem þetta verkefni er einhæft endast börn stutt í að ganga einungis upp og 
niður ramp. Börnin nutu þess að taka þátt í þessu verkefni og hlupu um 
brosandi bæði upp og niður á dýnuna og um salinn auk þess hoppuðu þau á 
dýnunni. 
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Leika með dagblöð 
Grófhreyfingar  
Verkefni 11. 

Leika með dagblöð. 

Áhöld : Bunki af gömlum dagblöðum sem og rými þar sem 
hægt er að leika sér frjálst með blöðin. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Helsti undirbúningur er að safna dagblöðum svo hægt 
sé að vera með nóg af blöðum. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Dagblaðabunkinn hafður á gólfinu og börnin hvött til 
að skoða þau og leika sér með þau. Þau eru hvött til að 
rífa blöðin, kuðla þeim í kúlur, henda þeim og svo 
framvegis. Margt er hægt að gera með dagblöð. Þegar 
búið er að leika með blöðin eru börnin beðin um að 
hjálpa til við að týna blöðin saman. Auk þess þarf að 
þrífa hendurnar eftir þetta verkefni því hendurnar 
verða svartar af prentsvertu. 

Markmið: Að efla handstyrk. 
Þátttakendur: Jakob – 29. mánaða, Jóna – 18. mánaða, Sigrún – 18. 

mánaða og Ingibjörg – 23. mánaða. 
 
Skráning: Ég fór með stóran blaðabunka inn í herbergi og bauð 

börnunum að koma til mín. Ég spurði þau hvort þau gætu rifið blöðin, þau 
horfðu á mig svo ég tók blöð og reif þau, þeim fannst það fyndið og hlógu 
þegar ég gerði það en þau voru ekki tilbúin sjálf að rífa blöðin. Þá bað ég Jónu 
að taka í blað á móti mér og ég reif það, hún hló en vildi ekki prófa sjálf. Þegar 
Jakob var búin að fylgjast með í smá stund reif hann blöð sjálfur og brosti á 
meðan. Jóna og Sigrún skoðuðu blöðin og Ingibjörg settist niður og lagði blað 
yfir fæturna á sér eins og hún væri að lesa. Ég tók bunka af blöðum og henti 
þeim upp í loft, börnin hlógu en vildu ekki prófa sjálf. Að lokum kuðlaði ég 
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kúlu úr blaði sem Jakob gerði líka en stelpurnar fylgdust með mér en tóku ekki 
þátt. 

Niðurstaða: Börnin brostu og hlógu en voru ekki til í að taka þátt. Upp 
að vissu marki skilaði verkefnið tilætluðum árangri því Jakob reif blöðin og 
lék sér með þau. Það tekur tíma fyrir börnin að kynnast nýjum efnivið auk þess 
eru börnin án efa ekki vön að fá bunka af blöðum og vera hvött til að rífa þau 
og henda upp í loft. Börnin nutu sín í verkefninu og brostu og skoðuðu blöðin. 
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Blaðra í bandi 
Grófhreyfingar  
Verkefni 12. 

Blaðra í bandi. 

Áhöld : Blöðrur: Ein á hvert barn sem tekur þátt í verkefninu. 
Upprúlluð dagblöð og bandspotti. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Það þarf að blása blöðrurnar upp, rúlla upp dagblöðum og 
líma saman og binda band í annan endann á því og binda 
blöðru í hinn endann á bandinu. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Hvert barn fær upprúllað blað með blöðru fasta í, börnin 
fá að leika sér frjálst með blöðrurnar. Sýna má börnunum 
hvernig er hægt að slá í blöðrurnar með blaðinu. 

Markmið: Að efla samhæfingu augna og handa 
Þátttakendur: Jóna – 18. mánaða, Sigrún – 18. mánaða og Ingibjörg – 

23. mánaða. 
 
Skráning: Ég var búin að rúlla upp dagblöðum og binda band í endann 

á þeim. Ég var með stelpurnar inn í hvíldarherbergi og blés upp blöðrurnar. 
Þær urðu spenntar þegar ég byrjaði að blása í blöðrurnar og vildu allar fá 
blöðru. Þegar ég var búin að blása upp blöðru batt ég hana við bandið og lét 
hverja stelpu fá eina blöðru. Þær léku sér með blöðrurnar svo sýndi ég þeim 
hvernig væri hægt að slá í þær með blaðinu, þeim leist vel á það og reyndu það 
og tókst það að lokum. Stelpurnar léku sér góða stund með blöðrurnar frjálst 
en ég hvatti þær samt reglulega að slá í blöðrurnar með blöðunum. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel og skilaði tilætluðum árangri þar sem 
stelpurnar reyndu að nota blöðin til að slá í blöðrurnar og tókst það, með því 
æfðu þær samhæfingu augna og handa. Stelpurnar nutu sín vel þar sem þær 
brostu og hlógu þegar þær voru í verkefninu. 
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4.1.3 Fínhreyfiverkefni 
Hér koma þau verkefni sem hugsuð eru til að efla fínhreyfiþroska barna. Flest 
verkefnin krefjast áhalda en þau áhöld sem þarf er að finna í flestöllum 
leikskólum. Verkefnin má bæði gera við borð eða á gólfi. Ef þau eru gerð á 
gólfi fá börn betra tækifæri til að hreyfa sig um eins og þau vilja og gera 
verkefnin eins og þeim finnst besta að gera þau, sitjandi, standandi, liggjandi 
eða hvernig sem þeim þykir best. 
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Þræða cheerios upp á band 
Fínhreyfingar 
Verkefni 1. 

Þræða cheerios upp á band. 

Áhöld : Band og cheerios. 
Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Finna þarf band sem er nægilega grannt svo cheerios 
komist upp á það. Svo er gott að vera búin að binda eitt 
cheerios í annan endann á bandinu svo hin cheerios detti 
ekki af þegar þau eru þrædd upp á bandið. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Börnin fá hvort bandið og svo er haft cheerios á milli 
þeirra eða hvort þeirra fær nokkur til að hafa hjá sér. 
Börnunum sýnt hvernig á að þræða cheerios á bandið og 
þeim hjálpað við það ef illa gengur. Þau hvött til að gera 
sjálf. 

Markmið: Að efla tangargrip. 
Þátttakendur: Tumi – 21. mánaða og Sigrún – 18. mánaða. 

 
Skráning: Ég fór með börnin inn í hvíldarherbergi því ég vildi ekki sitja 

við borð, ég kýs að börnin fái að hreyfa sig eins og þau vilja við verkefnin sem 
unnin eru. Ég rétti þeim sitt hvort bandið og var með cheerios í dollu á gólfinu 
hjá okkur. Ég sýndi þeim hvernig væri hægt að þræða cheerios upp á bandið. 
Tumi reyndi það en það gekk illa hjá honum því bandið sem ég var með var of 
lint. Sigrún reyndi aðeins en borðaði svo cheerios. Bæði börnin notuðu 
tangargrip við að halda á cheerios. 

Niðurstaða:Verkefnið gekk ágætlega. Bæði börnin reyndu en bandið 
var of lint eða að það séu of lítil göt á cheerios fyrir svo ung börn. Gæti verið 
betra að notast við pasta. Þar sem bæði börnin vildu vera hjá mér og reyna þetta 
því tel ég að þau hafi haft gaman af þessu verkefni. Þetta verkefni þarf að 
útfæra betur áður en farið er að notast við það í leikskóla. 
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Setja smá hlut í flösku 
Fínhreyfingar 
Verkefni 2. 

Setja smáhluti í flösku. 

Áhöld : Þau áhöld sem þarf í þetta verkefni er ½ lítra gosflöskur, 
eina á hvert barn sem tekur þátt og smáhlutir sem passa 
ofan í flöskurnar, í fjölbreytum lit og formi, til dæmis 
perlur. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Finna ½ lítra gosflöskur og smáhluti, til dæmis perlur í 
ólíkum formum og litum, sem passa ofan í flöskurnar. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrri börnunum: 

Börnin fá eina flösku hvert, smáhlutirnir settir í hrúgu á 
milli barnanna þar sem öll ná í. Þau spurð hvort þau geti 
sett þetta í flöskuna, þeim sýnt ef þau skilja ekki hvað átt 
er við. Þegar þau eru búin að týna ofan í flöskurnar, 
smáhlutirnir búnir eða þau búin að fá nóg, má spyrja þau 
hvort þau geti skrúfað tappann á flöskuna. Þeim er veitt 
aðstoð eftir getu þeirra. Þegar tappinn er komin á flöskuna 
eru þau spurð hvað gerist ef þau hrista flöskuna, heyra þau 
hljóðið sem kemur. Síðan er gaman að hella smá 
hlutunum úr flöskunum, jafnvel má tína ofan í flöskurnar 
aftur. 

Markmið: Að efla tangargrip og samhæfingu augna og handa 
Þátttakendur: Helga – 30. mánaða, Páll – 26. mánaða og Jakob – 29. 

mánaða. 
 
Skráning: Ég fór með börnin fram í fataklefa því hópastarf var í gangi 

í öðrum rýmum deildarinnar. Ég rétti hverju barni eina flösku svo opnaði ég 
box með marglitum, misstórum og perlum sem mismunandi voru í laginu og 
spurði börnin hvort þau gætu sett perlurnar í flöskurnar. Öll börnin gátu sett 
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perlurnar ofan í flöskurnar og voru mjög einbeitt við það. Páll sagðist fljótlega 
vera búinn svo ég rétti honum tappann á flöskuna og spurði hvort hann gæti 
skrúfað tappann á flöskuna sem hann reyndi en þurfti smá aðstoð við það. Þá 
fór hann að hrista flöskuna og hló að hávaðanum sem hann gerði með henni. 
Þegar Jakob sá hvað Páll var að gera vildi hann gera eins og bað um tappann 
en hann átti erfiðara með að skrúfa tappann á flöskuna og fékk hjálp við það. 
Strákarnir hristu flöskuna í svolitla stund, Helga vildi ekki loka sinni flösku. 
Svo vildu þeir opna flöskurnar en náðu því ekki sjálfir svo þeir fengu hjálp við 
það. Þegar Páll var búin að opna sína flösku sturtaði hann perlunum úr henni 
ofan í boxið sem þær voru upphaflega í. 

Niðurstaða:Verkefnið gekk vel og börnin voru mjög einbeitt við að týna 
perlurnar ofna í flöskuna. Verkefnið skilaði tilætluðum árangri sem var að efla 
tangargrip sem börnin notuðu til að týna hlutina ofan í, auk þess þjálfast 
samhæfing augna og handa við að hitta perlunum ofan í eins lítið gat og er er 
á flöskum. Ég tel að börnin hafi notið verkefnisins miðað við hversu einbeitt 
þau voru og sátu lengi við, sérstaklega Helga sem hélt áfram að tína ofan í 
flöskuna þegar strákarnir fóru að hrista hana. 
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Finna leikfang inn í leir 
Fínhreyfingar 
Verkefni 3. 

Finna leikfang inn í leir 

Áhöld : Í þetta verkefni þarf leir og leikföng sem hægt er að fela inn í 
leirnum. Til dæmis dýr henta vel, passa þarf að leikföngin 
sem notuð eru séu ekki með einhverjum götum sem leirinn 
getur fest inn í. 

Undirbúning
ur 
leikskólakenn
ara: 

Leikskólakennarinn skiptir leirnum upp í hluta, eins marga og 
börnin eru sem vinna þetta verkefni. Inn í hvern leir hluta 
setur leikskólakennarinn leikfang. 
 

Hvernig er 
verkefnið 
kynnt fyrri 
börnunum: 

Hvert barn fær sinn leirhluta. Börnin eru spurð hvað þau haldi 
að sé inni í leirnum og hvort þau finni eitthvað inni í leirnum. 
Ef börnin fara ekki að reyna að ná leirnum í sundur til að finna 
leikfangið er hægt opna leirinn og sýna þeim að það sé 
eitthvað inn í honum. Ef börnin ná leikfanginu úr leirnum er 
hægt að ræða hvað var inn í leirnum. 
 

Markmið: Að styrkja hendur og fingur. 
Þátttakendur: Ósk – 21. mánaða, Eyþór – 22. mánaða og Magnús – 28. 

mánaða. 
 
Skráning: Ég var búin að fela dýr inn í leir. Ég bauð börnunum að koma 

inn í hvíldarherbergi til mín. Svo fékk hvert barn einn leirhluta og ég spurði 
hvort þau héldu að það væri eitthvað inn í leirnum þau tóku við leirnum og 
horfðu á mig, þá kreisti ég einn leirhlutann og sýndi börnunum að það væri 
eitthvað inn í honum. Ósk reyndi að finna leikfangið en gekk illa, því leirinn 
var svolítið stífur. Eyþór tók við leirnum en henti honum um herbergið og rétt 
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leit á leirinn þegar ég sýndi honum að það væri eitthvað inn í honum. Magnús 
var ekki hrifin af leirnum og rétt potaði í hann, þegar ég sýndi honum að það 
væri leikfang inn í honum vildi hann sjá hvað var þar en vildi samt sem áður 
ekki reyna að ná leikfanginu út úr honum. 

Niðurstaða:Verkefnið gekk ekki alveg nógu vel. Gæti gengið betur ef 
leirinn hefði verið mýkri því Ósk sem reyndi að ná leikfanginu úr leirnum tókst 
það ekki en náði að finna leikfangið. Verkefnið skilaði að hluta til árangri því 
Ósk reyndi að taka leirinn í sundur sem reyndi á handstyrk hjá henni. Strákarnir 
reyndu ekki að komast að því hvað væri inni í leirnum. Gæti verið vegna þess 
að þeir eru ekki vanir að leika mikið með leir og þá ekki í þessum tilgangi. Ósk 
virtist njóta sín við verkefnið en strákarnir höfðu ekki mikinn áhuga á 
verkefninu sjálfu þó Eyþór hafi hent leirnum eins og bolta og Magnús viljað 
sjá hvað var inn í leirnum. 
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Þræða pípuhreinsi í sigti 
Fínhreyfingar 
Verkefni 4. 

Þræða pípuhreinsi í sigti 

Áhöld : Pípuhreinsir og matarsigti með grófum götum sem 
pípuhreinsir kemst í gegnum. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Finna til pípuhreinsa og matarsigti, auk þess þarf að vera 
viss um að götin á sigtinu séu nægilega stór svo 
pípuhreinsirinn komist í þau. Ekki er verra að hafa fleiri 
en eitt sigti. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrir börnunum: 

Hvert barn fær nokkra pípuhreinsa, hæfilegt er að tvö 
börn séu með hvert sigti. Síðan er börnunum sýnt hvernig 
hægt er að stinga pípuhreinsunum í götin á sigtunum. Sum 
börn þarf að aðstoða við að koma pípuhreinsunum í götin 
á sigtunum sem æfist með tímanum. 

Markmið: Að efla nákvæmni í samhæfingu augna og handa 
Þátttakendur: Eyþór – 22. mánaða, Magnús – 28. mánaða og Rúnar – 

15. mánaða. 
 
Skráning: Inni í hvíldarherbergi var ég tilbúin með sigti og pípuhreinsa. 

Ég bauð strákunum að koma til mín. Á gólfinu var ég með hrúgu af 
pípuhreinsum og tvö sigti með misgrófum götum, ég rétti Magnúsi og Eyþóri 
sigtið með fínni götunum því þeir eru eldri en Rúnar. Þá sýndi ég þeim hvernig 
hægt væri að setja pípuhreinsana í götin og spurði hvort þeir gætu líka. Eyþór 
bað mig að aðstoða sig sem ég gerði og hjálpaði honum að stýra pípuhreinsi í 
gat á sigtinu og hann stakk honum lengra inn í gatið. Bæði Magnús og Rúnar 
náðu strax góðum tökum á því að setja pípuhreinsana í götin á sigtunum. Svo 
ákvað ég að prófa að skipta um sigti hjá þeim og þá náði Eyþór góðum tökum 
á því að setja pípuhreinsana í götin og þurfti ekki aðstoð við það. Sigtið sem 
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hann fékk nú var með stærri götum en fyrra sigtið. Ég gerði ráð fyrir að Rúnar 
myndi ekki ná tökum á þessu því hann er mun yngri en Eyþór og Magnús en 
hann náði góðum tökum á því. Strákarnir dunduðu sér lengi við að setja 
pípuhreinsi í götin á sigtunum. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk mjög vel og skilaði árangri þar sem 
strákarnir voru mjög einbeittir við að þræða pípuhreinsana í götin á sigtunum. 
Ég tel þá hafa haft gaman af verkefninu miðað við hvað þeir sátu lengi við. Á 
endanum stoppaði ég, þeir hefðu getað setið lengur við. 
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Salernispappírshólkar með gúmmíteygjum 
Fínhreyfingar 
Verkefni 5. 

Salernispappírshólkar með gúmmíteygjum 

Áhöld : Salernispappírshólkar eða aðrir hólkar og gúmmíteygjur, 
til að hafa meiri tilbreytingu má hafa gúmmíteygjurnar 
mislitar. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Safnar salernispappírshólkum og gúmmíteygjum. Síðan 
vefur leikskólakennarinn þrem til fjórum gúmmíteygjum 
á hvern salernispappírshólk. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrir börnunum: 

Hvert barn fær einn eða tvo salernispappírshólka vöfðum 
gúmmíteygjum. Börnin fá að leika sér frjálst með 
salernispappírshólkana. Það má sýna þeim hvernig hægt 
er að taka í gúmmíteygjurnar. Börnin reyna þá eflaust að 
plokka í gúmmíteygjurnar og taka þær af. Gaman er að 
sýna börnunum hvernig heyrist ef togað er í teygju og 
henni sleppt. Börnin fá að leika sér frjálst með hólkana 
því það eflir tangargrip þegar þau taka í teygjurnar sem 
þau gera í flestum tilfellum því þau eru forvitin um 
teygjurnar. 

Markmið: Að efla tangargrip. 
Þátttakendur: Jakob – 29. mánaða, Jóna – 18. mánaða, Sigrún – 18. 

mánaða og Ingibjörg – 23. mánaða. 
 
Skráning: Ég var með börnin inn í hvíldarherbergi og rétti þeim 

salernispappírshólka sem ég var búin að vefja gúmmíteygjur utan um. Öll 
börnin fóru strax að plokka í gúmmíteygjurnar nema Sigrún sem skoðaði sinn 
hólk. Börnin notuðu tangargrip til þess að taka í gúmmíteygjurnar. Þegar 
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Ingibjörg var búin að skoða gúmmíteygjurnar í smá tíma setti hún 
pappírshólkinn upp á höndina og sýndi mér brosandi. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel, börnin tóku spennt á móti 
salernispappírshólkunum og sýndu gúmmíteygjunum athygli og voru forvitin. 
Þau tóku öll í gúmmíteygjurnar nema eitt með tangargripi þar af leiðandi skilar 
verkefnið árangri. Börnin virtust njóta verkefnisins því þau voru forvitin og 
brosandi við að skoða gúmmíteygjurnar. 
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Spila á ,,gítar“ 
Fínhreyfingar 
Verkefni 6. 

Spila á ,,gítar“ 

Áhöld : Aflangt bökunarform til dæmis brauðform eða annað 
svipað í laginu eitt á hver tvö börn er hæfilegt. Langar 
gúmmíteygjur, tvær til þrjár gúmmíteygjur á hvert form. 

Undirbúningur 
leikskólakennara: 

Gúmmíteygjur eru settar utan um formin svo hægt sé að 
spila á þær eins og gítar. 

Hvernig er 
verkefnið kynnt 
fyrir börnunum: 

Tvö börn saman fá eitt form og fá að leika sér frjálst með 
það og spila eins og þau vilja. Ef þeim er sýnt hvernig 
hægt er að spila á gúmmíteygjurnar eins og strengi á gítar 
reyna þau það. Jafnvel má spila og syngja með. 

Markmið: Að efla tangargrip. 
Þátttakendur: Jakob – 29. mánaða, Jóna – 18. mánaða, Sigrún – 18. 

mánaða og Ingibjörg – 23. mánaða. 
 
Skráning: Ég var með börnin inn í hvíldarherbergi og tók fram 

brauðform sem ég var búin að setja gúmmíteygjur utan um. Þau voru forvitin 
að skoða formin. Jakob notaði alla höndina til að slá ofan á gúmmíteygjurnar 
en þegar ég sýndi honum hvernig mætti plokka í gúmmíteygjurnar gerði hann 
það með vísifingri. Ingibjörg notaði alla fingurna, nema þumalfingur, til að 
plokka í gúmmíteygjurnar. Sigrún og Jóna plokkuðu báðar í strengina með 
tangargripi. Áhugi barnanna endist stutt við þetta verkefni. 

Niðurstaða: Verkefnið gekk vel og skilaði árangri þar sem börnin 
plokkuðu í gúmmíteygjurnar með tangargripi. Áhugi þeirra entist stutt, hægt 
væri að lengja tímann sem þau spiluðu á „gítarana“ með því að spila lag og 
syngja með. Börnin nutu verkefnisins og sýndu því áhuga í stutta stund. 
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4.2 Samantekt á niðurstöðum 
Vegna breytingar á rannsóknar áætlun, sem leiddi til þess að rannsakandi 
tilraunakenndi efnið en ekki leikskólakennarar í leikskólanum. Ef 
rannsóknaráætlunin hefði gengið eftir gæti verið að einhver verkefnin hefði 
gengið betur þar sem börnin þekkja leikskólakennarana en ekki rannsakanda 
en reynt var að koma í veg fyrir það með því að rannsakandi var inn á 
deildunum í viku áður en tilraunakennslan hófst, svo börnin fengu tækifæri til 
að kynnast rannsakandanum.  

Ekki gengu öll verkefnin nægilega vel. Hér á eftir verður tekið saman 
hvaða verkefni gengu ekki upp, hvaða verkefni má útfæra nánar svo hægt sé 
að nota þau með yngstu börnunum og að lokum er tekið saman hvaða verkefni 
gengu vel með börnunum og juku ánægju þeirra.  

4.2.1 Verkefni sem ekki gengu upp 
Eina verkefnið sem hæfði ekki þessum aldurshóp var að ganga á línu. Í því 
verkefni voru límdar línur á gólfið og börnin hvött til að ganga á þeim, 
markmiðið með þessu verkefni var að efla samhæfingu og jafnvægi en þau 
gengu þvert yfir línurnar, hlupu um og eitt barnið sagði ,,nei“ það vildi ekki 
ganga á línunum. Verkefnið hæfði þroska barnanna ekki nægilega vel. Þetta 
verkefnið má prófa með eldri börnum sem hafa betri samhæfingu og jafnvægi. 
Betra hefði verið að líma einungis beina línu og reyna að fá börnin til að ganga 
eftir henni, síðar mætti prófa að vera með línur í boga og fleira. Auk þess hefði 
mátt notast við aðrar leiðir til að efla það sama og þessu verkefni var ætlað að 
efla. Til dæmis að athuga hvort börnin hefðu viljað ganga á bekk eins og eru í 
íþróttahúsum, síðar væri hægt að snúa bekknum á hvolf þar sem þar er sláin 
mjórri en að ofan. 
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4.2.2 Verkefni sem þarf að útfæra betur 
Verkefnið sem þarf að útfæra áður en farið er að vinna með þau með þessum 
aldri er tennis með blöðrum. Börnin sem tóku þátt í þessu verkefni virtust 
skemmta sér en einungis eitt barn náði tökum á að slá blöðru upp í loft, 
markmiðið með þessu verkefni var að efla samhæfingu augna og handa auk 
handstyrks. Ástæða þess að verkefnið skilaði ekki nógu góðri niðurstöðu var 
sú að börnin áttu erfitt með að slá í blöðrurnar. Nánari útfærsla á þessu verkefni 
til að það henti börnunum er að athuga hvort þau geti notað hendurnar til að 
slá blöðrurnar með. Jafnvel gætu börnin náð tökum á því að nota áhald til að 
slá blöðruna upp með ef farið er reglulega með þeim í verkefnið. Einnig mætti 
vera með fleiri blöðrur en eina blöðru á barn þannig gæti áhugi þeirra orðið 
meiri og þar af leiðandi viðvera við verkefnið lengst. 

Verkefnið að leika með dagblöð skilaði einnig ekki nægilega góðum 
árangri, börnin skoðuðu dagblöðin, en reyndu ekki að rífa þau eða gera annað 
sem stungið var upp á við þau. Samt sem áður nutu börnin sín í verkefninu. 
Markmið þessa verkefnis er að efla handstyrk, með því að efla handstyrk öðlast 
börn meiri færni í bæði fín- og grófhreyfingum. Útfæra þetta verkefni mætti 
með því að mála á blöðin með öllum líkamanum. Auk þess gæti verið að börnin 
hafi ekki tekið þátt virkari þátt í verkefninu vegna þess að þau eru ekki vön að 
fá bunka af dagblöðum og verið hvött til að rífa þau. Þetta er nýr efniviður fyrir 
þeim sem lærist að nota með tímanum. Lengja má viðveru í þessu verkefni 
með að framkvæma það oftar þar sem börnin læra að nota efnivið sem er nýr 
fyrir þeim með tímanum. 

Verkefnið að þræða cheerios upp á band gekk ekki nægilega vel en það 
má útskýra með því að bandið sem notað var er ekki nægilega stíft svo börnin 
geti þrætt cheerios upp á það, auk þess mætti nota eitthvað annað en cheerios 
þar sem götin á cheerios eru ef til vill full smá fyrir svo ung börn en hægt væri 
að nota það með eldri börnum. Börnin reyndu að þræða cheerios upp á bandið 
en áttu erfitt með það því bandið var of mjúkt. Eitt barnið borðaði sitt cheerios 
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því gæti verið betra að nota eitthvað annað en cheerios. Í þessu verkefni þarf 
að nota stífara band eins eitthvað með stærri göt en cheerios, til dæmis pasta. 
Þar að auki mætti nota ósoðið spaghettí og cheerios, tína þá cheerios upp á 
spaghettíið. Þessu verkefni var ætlað að efla fingragrip sem að vissu leiti náðist 
því börnin notuðu fingragrip til að taka upp cheerios. 

Að lokum skilaði verkefnið að finna leikfang inn í leir ekki nægilega 
góðri niðurstöðu. Börnin áttu erfitt með að ná leikfanginu innan úr leirnum. 
Markmiðið með þessu verkefni var að efla styrk handa og fingra. Útfærsla á 
þessu verkefni væri einfaldlega að vera með mýkri leir. Með því að hafa leirinn 
mýkri ná börnin vonandi að ná leikfanginu úr leirnum og fá þar af leiðandi 
meiri áhuga á verkefninu og endast þá lengur við það. 

4.2.3 Verkefni sem gengu vel 
Þau verkefni sem gengu vel en börnin þyrftu að fara oftar í þau til að ná 
almennilegum tökum á því var að leika dýr. Börnin hermdu eftir en þau tóku 
mismikinn þátt - á meðan eitt barn tók fullan þátt sat annað barn og horfði á. 
Með tímanum læra þau og taka virkari þátt í verkefninu. Flestum börnum finnst 
dýr skemmtileg því tel ég að þau hafi haldið athyglinni í verkefninu, þó þau 
hafi tekið mismikinn þátt þá veittu þau verkefninu áhuga. Hægt væri að vinna 
með verkefnið áfram og fjalla um dýr í öðrum stundum og ræða hvað þau segja 
og skoða myndir af þeim. Hreyfisöngvar lærast einnig með æfingunni, því oftar 
sem sungið er hreyfisöngva með börnum þjálfast þau og fara að taka meiri þátt 
í hreyfingunum sem fylgja lögunum. Með því eflist líkamsvitund þeirra. 
Verkefnin salernispappírshólkar með gúmmíteygjum og að spila á gítar 
skiluðu góðum árangri þar sem börnin notuðu tangargrip við að taka í 
gúmmíteygjurnar. Athygli barnanna entist þó stutt í þessu verkefni og því er 
kjörið að finna frekari útfærslu á þessum verkefnum til að halda athygli 
barnanna lengur. Útfærsla á þessum verkefnum gæti til dæmis verið að syngja 
ákveðið lag og spila undir og hvetja börnin til að spila með, sem gæti nýst 



79 

áfram í verkefna vinnunni með því að syngja og spila alltaf sama lagið þá læra 
börnin það og með venjunni þá eru meiri líkur á að því að þau verði virkaði í 
verkefninu. 

Verkefnin sem gegnu mjög vel og þurfa ekki nánari útfærslu eru leikur 
með hringi börnin hlupu um allan sal á eftir hringjum brosandi og hlæjandi 
sem gefur til kynna að þau hafi notið verkefnisins. Ég tel að verkefnið hafi 
gengið eins vel og raun ber vitni sé vegna þess að börnin hafa gaman af því að 
hlaupa frjálst um, einnig finnst þeim gaman að elta hringina og með því að 
vinna slík verkefni áfram eflist alhliða hreyfiþroski þeirra. Verkefnið að henda 
baunapokum gekk vel, börnin voru mjög dugleg að henda baunapokunum 
sérstaklega eftir að farið var að henda baunapokunum ofan í kassa. Þá fóru 
börnin hvað eftir annað að sækja baunapokana og henda þeim ofan í kassann. 
Með því að henda hlut eflist samhæfing og það æfist að sleppa hlutum sem 
henda á, á réttu augnabliki. Í framhaldi af því að henda baunapokum er 
verkefnið að setja baunapoka í göt á kassa, börnin voru mjög virk í því 
verkefni og voru lengi að. Börnin nutu sín vel í verkefninu að fara undir og 
yfir flestir þátttakendur náðu fljótt góðum tökum á því að fara undir og yfir 
kubbana sem notaðir voru til að mynda brýr og göng. Eitt barn sem hefur 
slakan hreyfiþroska átti erfitt með að fara yfir og þurfti mikla hvatningu til að 
fara undir. Til að lengja tímann í viðveru í salnum eða því rými sem notast er 
við í undir og yfir er hægt að samræma það við að klifra í rimlum og ganga 
upp og niður ramp. Þessi verkefni taka stutta stund og því hægt að samræma 
þessi verkefni í þrautabraut. Börnin fóru létt með að klifra í rimlunum sem og 
ganga upp og niður rampinn, fyrir utan eina barnið sem er með slakan 
hreyfiþroska. Það vildi ekki klifra í rimlunum en fékk aðstoð við að ganga upp 
og niður rampinn. Blaðra í bandi gekk vel og börnin notuðu upprúllaða blaðið 
til að slá í blöðruna og nutu þess miðað við brosin á þeim. Verkefnið er ætlað 
til að æfa samhæfingu augna og handa. Ástæða þess að þetta verkefni gekk svo 
vel er að mínu mati sú að börnunum fannst gaman að blöðrurnar kæmu aftur 
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til þeirra án þess að þau þurftu að elta þær. Einnig má nota þetta áfram með því 
að leifa börnunum að leika sér oftar með blöðrurnar í bandi. 

Fínhreyfingarverkefnin að setja smáhlut í flösku sem og að þræða 
pípuhreinsi í sigti skiluðu tilætluðum árangri sem var að efla tangargrip og 
samhæfingu augna og handa. Börnin notuðu tangargrip við að setja smáhluti í 
flöskurnar og voru mjög einbeitt við það. Þegar börnin voru að þræða 
pípuhreinsi í sigti voru þau einnig mjög einbeitt og sátu lengi við. Að lokum 
voru þau stoppuð af vegna annars starfs.  

4.3 Rannsóknarspurningu svarað 
Rannsóknarspurningin: Hvernig má efla hreyfiþroska yngstu barna í 
leikskóla? var lögð sem grundvöllur að starfinu við þessa rannsókn. Í ljós kom 
að til þess að efla hreyfiþroska yngstu barnanna þarf að vera með fjölbreytt 
verkefni sem börnin ráða við að vinna. Verkefnin mega ekki vera of flókin eða 
erfið þá ráða börnin ekki við þau þar af leiðandi skila þau ekki tilætluðum 
árangri. Skipulagt starf skilar góðum árangri til að efla hreyfiþroska barna en 
ekki er gott að vera með of skipulagt starf heldur þarf að vera í bland skipulagt 
starf við frjálsan leik. Í kennsluefninu eru verkefnin skipulögð en þau eru 
þannig lögð upp flest hver að börnin geta leikið sér frjálst með efniviðinn sem 
lagt er upp með. Efniviðurinn sem notaður er í kennsluefnið er til í flestum 
leikskólum eða er endurnýttur efniviður eins og pappakassar og plastflöskur. 
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5. Umræða 
Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við fræðin. Hér 
verður komið inn á hvernig verkefnin sem útbúin voru til að efla hreyfiþroska 
yngstu barnanna í leikskóla falla að þeim fræðum sem fjallað var um í 
fræðikaflanum. 

Mikilvægt er að efla foreldra til að taka þátt í hreyfiþroska barna sinna 
þar sem þeir eru helstu fyrirmyndir barna sinna. Foreldrar komu lítið að þessari 
rannsókn, ekki að öðru leiti en að veita samþykki sitt fyrir þátttöku barnanna 
sinna í henni. Það hefði mátt auka aðkomu foreldra að rannsókninni með því 
að veita þeim upplýsingar um verkefnin sem var verið að vinna hvern dag og 
hvetja foreldra til að vinna svipuð verkefni með börnum sínum. Samkvæmt 
O´Neill, Williams, Pfeiffer, Dowda, McIver, Brown og Pate (2013) spilar 
viðhorf foreldra barna stóran þátt í hreyfingu barnanna. Rannsóknin sýndi að 
börn sem fengu mikla hvatningu frá foreldrum sínum voru með betri 
hreyfiþroska en þau börn sem fengu litla hvatningu. 

Fyrir utan að efla foreldra þarf einnig að efla leikskólakennara. 
Leikskólakennarar leikskólans komu einnig lítið að rannsókninni, eitt sinn kom 
leikskólakennari með í verkefnavinnu annars var rannsakandi að öllu leiti einn 
með börnin. Þeir hefðu oftar mátt taka þátt og hægt væri að veita þeim nánari 
útlistanir á verkefnunum en leikskólakennararnir fengu stutta lýsingu á 
verkefnunum. Ef þeir hefðu fengið betri útskýringar gætu þeir unnið með 
verkefnin áfram. Í rannsókn Palma, Pereira og Valentini (2014) kom fram að 
hreyfiþroski efldist mest í skipulögðum leikstundum, þar sem tíminn var vel 
skipulagður með það í huga að efla hreyfiþroska barnanna. Þar af leiðandi geta 
leikskólakennarar skipulagt leikstundir til að efla hreyfiþroska og til þess er 
kennsluefnið sem leikskólakennararnir gætu notað ef þeir fá það í hendurnar. 

Á heildina litið þá gekk rannsóknarstarfið vel, eftir á að hyggja er 
ýmislegt sem betur hefði mátt fara eins og að taka foreldra auk 
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leikskólakennara með í rannsóknina og nota krafta þeirra til hins ýtrasta þar 
sem margar hendur vinna létt verk. 

Áætlað var að leikskólakennarar legðu verkefnin fyrir og taka síðan 
viðtöl við þá og biðja leikskólakennarana um að fylla út matsblöð að loknum 
verkefnum til að sjá hvernig þeir og börnin upplifðu verkefnin en þar sem tími 
gafst þá fór rannsakandi sjálfur inn á deildir og lagði verkefnin fyrir börnin og 
sá þá sjálfur hvernig börnin upplifðu verkefnin og gat einnig gert 
ljósmyndaskráningu. Einnig var þessi ákvörðun tekin þar sem kennarar geta 
mótað starf sitt og kennslu með starfendarannsóknum (Edda Kjartansdóttir 
2010, bls. 4 – 5) þá sá rannsakandi enn betur hvað betur mætti fara í 
kennsluefninu og hvernig hægt væri að lagfæra það sem miður fór. 

Að tilrauna kennsluefnið gekk vel, rannsakandi náði vel til barnanna og 
sýndu börnin áhuga á að fara með rannsakanda þegar komið var inn á deildina. 

5.1 Grófhreyfiverkefni 
Af verkefnunum 18 voru 12 grófhreyfiverkefni. Einungis eitt verkefni gekk 
ekki nægilega vel en það var verkefnið að ganga á línu. Markmið þess 
verkefnis var að efla jafnvægi og miðað við rannsókn D´Hondt, Deforche, 
Bourdeaudhuij og Lenoir (2008) sýndi hún að börn í yfirþyngd eiga erfitt með 
að halda jafnvægi. Því er nauðsynlegt að efla jafnvægi hjá börnum á 
leikskólaaldri. Önnur grófhreyfiverkefni sem ætlað er að efla jafnvægi gengu 
vel eins og að ganga upp og niður ramp.  

Verkefnin tennis með blöðru og að leika með dagblöð gengu ekki 
nægilega vel en með smávægilegri útfærslu ætti að vera hægt að vinna þau með 
yngstu börnunum, einnig ættu þessi verkefni að ganga betur ef unnið er 
reglulega með þau. Önnur verkefni gengu vel, með því að efla hreyfiþroska 
barna er verið að fyrirbyggja vandamál sem eiga það til að koma upp þegar 
kemur að yfirþyngd barna eins og rannsókn sem skoðaði samband á milli fín- 
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og grófhreyfiþroska barna í yfirþyngd sýndi að börn í yfirþyngd eiga erfitt með 
að bera þá þyngd sem hvílir á þeim en rannsóknin sýndi engan mun á 
samhæfingu í hreyfingum hjá börnum í yfirþyngd eða börnum í eðlilegri þyngd 
(Gentier, D´Hondt, Shultz, Deforche, Augustijn, Hoorne, Verlacje, 
Bourdeauhuij og Lenoir, 2013, bls. 4043 – 4044, 4049).  

Rannsókn Williams, Pfeiffer, O'Neill, Dowda, Mclver, Brown og Pate 
(2008) sýndi að börn með slakan hreyfiþroska eru ekki eins virk og börn með 
góðan hreyfiþroska. Því er nauðsynlegt að efla hreyfiþroska barna og hvetja 
þau til hreyfingar, verkefni eins og að leika dýr, hreyfisöngvar, leikur að 
hringjum og fara undir og yfir eru öll hugsuð til að efla grófhreyfiþroska barna 
og í þessum verkefnum hreyfa börn sig mikið og verða því virkari sem kemur 
vonandi í veg fyrir yfirþyngd barna. Rannsókn Timmons, Naylor og Pfeiffer 
(2007) sýndi að börn í leikskólum eru ekki mjög virk, þau eyða litlum tíma á 
hárri ákefð en hreyfa sig einungis í um það bil 30 mínútur daglega. Þennan 
stutta tíma má auka með reglulegu starfi sem ætlað er til að efla hreyfiþroska 
barna. Til þess er hægt að nota kennsluefnið sem höfundur efnis hefur útbúið. 
Börn með góðan hreyfiþroska hreyfa sig að jafnaði meira en börn með lítinn 
hreyfiþroska (Fisher, Reilly, Kelly, Montgomery, Williamson, Paton og Grant, 
2005). Því er mikilvægt að efla hreyfiþroska barna eins mikið og mögulegt er. 
Kennsluefnið sem var tilraunakennt í starfendarannsókn þessari er kjörið til að 
nota í inngrip til að efla hreyfiþroska barna og eru það markmið 
kennsluefnisins, eins og kemur fram í rannsókn Hardy, King, Farrell, 
Macniven, Howlett (2010) má nota skipulagt starf í leikskólum til að efla 
hreyfiþroska barna. Inngrip til að efla hreyfiþroska virðist skila árangri 
samkvæmt rannsókn Logan, Robinsson, Wilson og Lucas (2011) sem sýndi að 
inngrip í þeim tilgangi skili jákvæðum árangri auk þess má með þeim koma í 
veg fyrir offitu hjá börnum. 

Í sumum verkefnunum var Brynjar ekki tilbúinn að taka þátt því hann 
hefur slakan hreyfiþroska. Til dæmis í verkefninu leikur með hringi vildi hann 
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ekki taka þátt en á endanum fór hann að hlaupa á eftir hringjunum og vildi láta 
rúlla þeim fyrir sig. Það tók þó tíma en að lokum fannst honum það gaman. 
Brynjar var ekki hrifin af verkefninu að fara undir og yfir. Eftir að hafa fylgst 
með hinum börnunum í svolítinn tíma var hann tilbúinn að fara undir með 
aðstoð en vildi ekki fara yfir. Þegar kom að verkefninu ganga á línu sagði 
Brynjar hreint út ,,nei“ og vildi ekki taka þátt í því. 

5.2 Fínhreyfiverkefni 
Sex verkefni voru fínhreyfiverkefni öll verkefnin gengu að mestu leiti upp, en 
tvö verkefni gengu ekki nægilega vel, þau voru að þræða seríós upp á band og 
finna leikfang inni í leir. Önnur verkefni gengu mjög vel og virtust börnin njóta 
sín vel við þau. 

Verkefnin þræða pípuhreinsi í sigti og setja smáhluti í flösku voru 
kjörin til að kenna börnum að nota áhöld eins og rannsókn Goodway, Crowe 
og Ward (2003) sýndi að kennsla á áhöldum skilar árangri við að efla 
hreyfiþroska. Þó ekki séu notuð sértæk áhöld í verkefnunum læra börnin og 
með reynslunni geta þau fært kunnáttu sína yfir á önnur verkefni. 

Flest verkefnanna eru þannig samsett að börnin leika sér frjálst með 
ákveðinn efnivið, þannig er ætlast til að hreyfiþroski þeirra eflist en þau njóti 
verkefnisins samt sem áður, að henda baunapokum, að setja baunapoka í göt 
á kassa, salernispappírshólkar með gúmmíteygjum og að spila á gítar eru 
dæmi um þau verkefni. Rannsókn Palma, Pereira og Valentini (2014) á hvort 
skipulagður leikur hefði meiri áhrif á hreyfiþroska barna en frjáls leikur sýndi 
að skipulagður leikur skilar meiri hreyfiþroska en frjáls leikur. Þó má blanda 
þessu tvennu saman, þar sem börn leika sér frjálst með tiltekinn efnivið. Börn 
þroska snemma með sér að grípa í hlut sem krefst samskips augna og handa 
(Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 93), að finna leikfang inn í leir, að þræða 
seríós upp á band og setja smáhluti í flösku eru tilvalin verkefni til að efla 
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fínhreyfiþroska og samhæfa þjálfun augna og handa. Með því að ná góðri getu 
á fínhreyfingum ná börn betri getu á sjálfhjálp í daglegu lífi eins og að klæða 
sig (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 132). 

Í verkefninu að þræða seríós vildi Sigrún boða seríósið en hún notaði til 
þess tangargrip sem var markmiðið með verkefninu og því náðist markmiðið 
þó hvorki Sigrún né Tumi hafi náð að þræða seríós á band. Þegar verkefnið að 
setja smáhluti í flösku var unnið þá þróaðist verkefnið út frá börnunum. Í 
upphafi var hugsunin að börnin týndu smá hluti í flöskurnar sem þau gerðu en 
þegar Páll vildi loka flöskunni þá kom meira inn í verkefnið, að skrúfa lok á 
flösku sem er fínhreyfing líka. Þetta er gott dæmi um hvernig má útfæra 
verkefnin um leið og þau eru unnin eftir því sem börnunum sem og 
leikskólakennurum dettur í hug. Að þræða pípuhreinsi í sigti var einstaklega 
vel heppnað verkefni þar sem bæði börn og rannsakandi höfðu gaman af, þar 
sem í upphafi var talið að Rúnar réði ekki við verkefnið og að hluta til ekki 
viss um að Magnús og Eyþór myndu heldur ráða við verkefnið en þeir gátu 
allir þrætt í götin þó Eyþór fengi smávægilega aðstoð til að byrja með.  
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6. Lokaorð 
Eins og fram hefur komið er hreyfiþroski mikilvægur í daglegu lífi og öllu því 
sem einstaklingar taka sér fyrir hendur. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að reyna 
eftir mesta megni að efla hreyfiþroska barna sem mest á meðan þau eru ung og 
móttækileg. Höfundur telur að kennsluefnið sem hannað var fyrir þessa 
rannsókn komi til með að skila tilætluðum árangri sé það notað í starfi með 
yngstu börnum í leikskólum. Vonast er til að leikskólakennarar noti vefsíðuna 
sem hugmyndabanka og gefi umsögn um verkefnin sem þeir nota í starfi sínu. 

Lærdómur rannsóknarinnar var að sum verkefnin henta ekki yngstu 
börnum leikskólans eða börnum á aldrinum 15 – 30 mánaða eins og börnun 
voru þegar rannsóknin fór fram. Flest verkefnin gengu þó mjög vel, bæði börn 
og rannsakandi höfðu gaman af sem telst markmiðið með kennsluefninu ásamt 
því að efla hreyfiþroska. 

Mikil skortur er á kennsluefni sem ætlað er að efla hreyfiþroska yngstu 
leikskólabarnanna. Úr því má bæta eins og markmið þessarar rannsóknar er. 
Með því að búa til þetta kennsluefni geta leikskólakennarar vonandi unnið 
markvisst með yngstu börnunum á leikskóla til að efla hreyfiþroska þeirra, eins 
og fram hefur komið í þessari ritgerð þá er hreyfiþroski gríðarlega mikilvægur 
ekki einungis til að sinna daglegum þörfum sínum heldur líka til að koma í veg 
fyrir ofþyngd sem er vaxandi vandamál í samfélaginu í dag.  

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólar og grunnskólar 
eiga að skila einstaklingum út í samfélagið sem eru virkir og færir til breytinga, 
með því að venja börn ung við hreyfingu verða þau vonandi fær að breyta 
hreyfivenjum samferðafólk síns í framtíðinni. Börn sem venjast snemma á að 
hreyfa sig og eru virk eru líklegri til að halda hreyfingunni áfram í framtíðinni. 

Að lokum er það ósk mín að leikskólakennarar sem vinna með yngstu 
börnum leikskóla geti notað kennsluefnið sem búið var til og tilraunakennt í 
starfendarannsókn þessari. Kennsluefnið sem skilaði tilætluðum árangri hefur 
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verið tekið saman og sett á vefsíðuna http://yngstubornin.weebly.com/. Þar má 
einnig finna upplýsingar almennt um hreyfiþroska, fínhreyfiþroska sem og 
grófhreyfiþroska. Vonandi geta leikskólakennarar notað vefsíðuna til að fá 
hugmyndir í starfi sínu með börnum. 
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Góðan dag Guðlaug heiti ég og er í vettvangsnámi frá Háskóla Akureyrar 
við Lyngholt þetta haustið. Ég er að vinna að meistaraprófsritgerð minni sem 
fjallar um hvernig megi efla hreyfiþroska ungra barna í gegnum leik, langar 
mig því að prófa þau verkefni sem ég er með til að sjá hvernig þau virka í starfi 
með börnum á þessum aldri. Rannsóknin sem ég er að gera er 
starfeindarrannsókn sem snýst um að rannsakandinn er að rannsaka starf sitt 
og aðferðir. Því einbeindi ég mér að verkefnunum sem ég er með og legg fyrir. 
Í starfendarannsóknum er skráning mikilvægur hlutur og er helsta aðferðin til 
að afla gögnum á meðan rannsókn stendur. Því kem ég til með að skrá hjá mér 
hvað gerist, hvernig og hvenær, einnig mun ég taka mikið af myndum og 
myndböndum af börnunum í starfi. Þessum myndum og myndböndum verður 
eytt þegar ég er búin að vinna úr þeim. Ef til vill myndi ég vilja nota nokkrar 
myndir sem sýna hvað börnin eru að gera en þá myndi ég biðja um sérstakt 
leyfi hjá foreldrum fyrir því. Þær myndir yrði þá notaðar á vefsíðu sem ég bý 
til í framhaldinu svo aðrir leikskólakennarar geti sótt sér hugmyndir. Þessar 
myndir myndi eflaust ekki sýna andlitin á börnunum einungis það sem þau eru 
að gera. Ef einhverjir vilja ekki láta taka mynd af börnunum sínum mega hafa 
samband við mig og þá verður engar myndir teknar af þeim börnum. Hægt er 
að hafa samband við mig í tölvupóstfangi ha110236@unak.is 
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