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Útdráttur 
Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort 
kynjamunur sé á hreyfifærni barna í 1. bekk.              
Aðferð: Þátttakendur rannsóknarinnar voru 93 talsins og af þeim 
voru 39 drengir (41,94%) og 54 stúlkur (58,06%). Þátttakendur 
voru nemendur í 1. bekk á aldrinum sex til sjö ára. Allir 
þátttakendurnir í rannsókninni komu úr tveimur grunnskólum, 
annars vegar úr Kópavogi og hins vegar úr Fossvogi. Þátttakendur 
þreyttu fjögur hreyfifærnipróf; raða kubbum á spjald, raða 
kubbum í turn, hæl tá göngu og áttuhlaup. Þessi fjögur próf 
innihalda bæði gróf- og fínhreyfingar.                                           
Niðurstöður: Marktækur munur kom fram í tveimur af fjórum 
prófunum. Marktækur munur kom fram í prófinu raða kubbum í 
turn í þágu stúlkna og einnig kom fram marktækur munur á hæl 
tá göngu í þágu drengja. Niðurstöður hinna prófanna voru ekki 
marktækar en þó skoruðu stúlkur hærra í prófinu raða kubbum 
á spjald og drengir fengu betri niðurstöður í áttuhlaupi. 
Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að munur er á 
hreyfifærni eftir kyni. Það má segja að stúlkur skori betur á 
prófum tengdum fínhreyfingum og drengir skori betur á prófum 
tengdum grófhreyfingum. Þessi munur gæti orsakast af 
mismunandi félagsmótun og umhverfisáhrifum á kynin. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við Tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi verkefnisins er 12 ECTS einingar. Ég vil 

þakka börnunum í 1. bekk í Fossvogsskóla og Snælandsskóla fyrir góða samvinnu 

og þátttöku í rannsókninni. Einnig vil ég þakka íþróttakennurum skólanna, þeim 

Gísla Sigurðarsyni og Helgu Björk Árnadóttur, fyrir góða hjálp og samvinnu. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Hermundur Sigmundsson prófessor og þakka ég 

honum fyrir góða leiðsögn og ábendingar við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka 

Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir góða leiðsögn og stuðning við gerð 

verkefnisins. Kristján Halldórsson kennari á íþróttasviði Háskólans í Reykjavík fær 

miklar þakkir fyrir aðstoð við undirbúning og gerð rannsóknar. Einnig vil ég þakka 

Kristjóni Geir Sigurðssyni og Hauki Páli Sigurðssyni fyrir aðstoð við mælingar. Diljá 

Ólafsdóttir fær einlægar þakkir fyrir yfirlestur og ómetanlegan stuðning við gerð 

verkefnisins. Að lokum færi ég þakkir til fjölskyldu minnar fyrir stuðning og aðstoð 

við gerð verkefnisins.              

                      

Kamilla Rún Ólafsdóttir 
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Inngangur 

Barnæska er mikilvægt tímabil í lífi einstaklinga hvað varðar þróun og innleiðingu 

á virkum lífsstíl (Venetsanou og Kambas, 2016). Hreyfifærni hefur mikil áhrif á 

mismunandi þætti þróunar og er hún mikilvæg til að takast á við dagleg verkefni í 

lífi einstaklinga (Haga, 2008; Hermundur Sigmundsson, 2001). Regluleg hreyfing 

barna skapar ávinning sem endist í skemmri eða lengri tíma en hann getur verið 

vitsmunalegur, tilfinningalegur, líkamlegur og félagslegur (Barnett, Beurden, 

Morgan, Brooks og Beard, 2009)      

 Ég ákvað snemma að fara í nám tengt íþróttum og kennslu en það hefur 

höfðað til mín frá því ég byrjaði að þjálfa 16 ára gömul. Eftir að ég eignaðist 

strákinn minn beindist áhugi minn að hreyfifærni barna. Ég fylgdist vel með 

hreyfifærni hans og sá hana þróast og aukast dag frá degi. Hugmyndin að þessu 

verkefni hefur verið í vinnslu frá því að ég hóf þetta nám þar sem kennsla barna 

hefur verið mitt aðalumhugsunarefni ásamt því hvernig kynjamunur kemur fram í 

ýmsum þáttum. Vendipunkturinn var þegar strákurinn minn kom í heiminn þar 

sem ég hef mikinn áhuga á þróun hreyfifærni hans og hvernig umhverfi og erfðir 

koma þar við sögu. Út frá þessu myndaðist sú hugmynd að skoða kynjamun á 

hreyfifærni barna.       

 Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða mun á hreyfifærni eftir kyni. 

Í fræðilegri umfjöllun verða gerð skil á kenningum um þróun og nám og farið 

verður yfir hugtökin hreyfifærni, hreyfiþróun og þætti sem tengjast þeim. Farið 

verður yfir muninn á hreyfifærni kynjanna og fyrri rannsóknir á því sviði skoðaðar. 

Í kaflanum um aðferðir og gögn verða gerð skil á markmiði rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningu varpað fram. Einnig verður farið yfir mælitæki, 

þátttakendur, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Í niðurstöðukaflanum verður greint 

frá þeim niðurstöðum sem fást úr rannsókninni, einnig verða þær settar fram með 

súluriti og töflum. Á eftir niðurstöðum kemur umræðukafli varðandi niðurstöður 

rannsóknarinnar ásamt því að greint verður frá takmörkunum og kostum 

rannsóknarinnar. 
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Þróun og nám 

Kenningar um þróun einstaklingsins hafa breyst mikið. Á miðöldum tóku flestar 

kenningar mið af því að allt væri fyrirfram mótað, að einstaklingar fæddust 

fullþroskaðir og ættu aðeins eftir að vaxa. Eftir 1900 byggðu kenningarnar á þeim 

hugmyndum að þróun væri fyrirfram ákveðin en í þeim kenningum stjórnast öll 

þróun af genum. Um 1970 urðu breyttar áherslur innan fósturfræðinnar og 

umhverfið fór að hafa stærra hlutverk í þróun einstaklinga. Kenningarnar breyttust 

því úr því að genin segðu til um allt þroskaferli einstaklinga í það að vera samspil 

gena, atferlis, taugavirkni og umhverfis (Hermundur Sigmundsson, 2002). 

Hreyfiþróun hefur lengi verið talin eiga sér stað fyrstu tólf til fimmtán mánuði 

lífsins en nú er æ algengara að talað sé um þróun yfir æviskeið hvers einstaklings. 

Með þessari breytingu hefur hlutverk þjálfunar fengið aukna athygli, hlutverk 

erfða og sérstaklega samspils einstaklings og umhverfis (Sigmundsson og Rostoft, 

2003).          

 Maður að nafni Gilbert Gottlieb setti fram kenningu sem nefnist 

formaukning byggð á líkindum (e. Probabilistic epigenesis) en sú kenning fjallar um 

þróun sem samspil milli taugakerfis, atferlis, erfða og umhverfisþátta. Samkvæmt 

kenningunni geta áhrif samspilsins virkað í báðar áttir, t.d. getur þróun taugakerfis 

haft áhrif á atferli og atferli haft áhrif á þróun taugakerfis (Gottlieb, 2007; 

Hermundur Sigmundsson, 2002). 

  

Mynd 1. Samspil innan formaukningarkenningar (Gottlieb, 2007) 

Á mynd 1 má sjá hvernig Gottlieb sér samspil ólíkra þátta hafa áhrif á hvorn annan. 

Þessi kenning gengur því ekki út á það að þróun sé fyrirfram ákveðin eða að hægt 

sé að skýra þróun einstaklings út frá einum þætti, heldur sé þróun samspil ólíkra 
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þátta sem verða fyrir bæði innbyrðis og utanaðkomandi áhrifum (Gottlieb, 2007).

 Gerald M. Edelman setti fram kenningu um „tauga-Darwinisma“ og eykur 

hún skilning á því sem á sér stað í taugakerfinu við áreiti. Kenning Edelman gengur 

út á tegundaval út frá kenningu Darwins og lítur hann á nám sem úrval innan 

taugakerfisins (Hermundur Sigmundsson, 2002). Endurtekið samskonar áreiti eflir 

taugabrautir með tímanum og því verða ákveðnar taugabrautir sterkari en þær 

sem ekki verða fyrir sama áreiti (Edelman, 1993). Dæmi um hvernig kenning 

Edelman virkar er að þegar hreyfing á sér stað er árangur hennar metinn sem 

annaðhvort jákvæður eða neikvæður innan taugakerfisins. Sé árangur 

hreyfingarinnar metinn jákvæður styrkjast þær taugafrumur sem tóku þátt í 

hreyfingunni en þær taugafrumur sem ekki áttu þátt veikjast. Við þetta eykst 

möguleiki á að sama leiðin verði aftur fyrir valinu en val á öðrum leiðum minnkar 

(Hermundur Sigmundsson, 2002). 

 

Börn og hreyfing 

Mikilvægt er að börn stundi daglega hreyfingu og er hún nauðsynleg fyrir þroska, 

andlega líðan og eðlilegan vöxt. Hreyfing barna er sameiginlegur leikur sem skapar 

meðal annars tækifæri til þess að efla og þjálfa upp hreyfifærni, sjálfstraust, efla 

líkamshreysti, auka félagslega færni og að lokum meiri möguleika á að eignast vini. 

Embætti Landlæknis ráðleggur að börn hreyfi sig rösklega að lágmarki 60 mínútur 

daglega. Börn þurfa að fá tækifæri til að leggja stund á margbreytilega hreyfingu 

sem þeim finnst skemmtileg og er í takt við getu og færni þeirra („Hreyfing og börn 

6-12 ára“, 2015).         

 Barnæska er mikilvægt tímabil í lífi einstaklinga varðandi þróun og 

innleiðingu á líkamlegri virkni (Venetsanou og Kambas, 2016). Regluleg hreyfing 

tengist mikilvægum skammtíma- og langtíma heilsuávinningi fyrir börn á 

líkamlegum, tilfinningalegum, vitsmunalegum og félagslegum sviðum (Barnett 

o.fl., 2009). Börn verða að hreyfa sig og æfa hreyfingar til þess að þróa jafnvægi, 

styrk og stöðugleika til þess að taka þátt í daglegu lífi. Þær ákvarðanir sem teknar 

eru á fyrstu æviárum barns verða grundvöllur að framtíðinni. Börn verða að fá tíma 

til þess að kanna, ganga, klifra, hlaupa, snerta, sjá, lykta og heyra náttúruna (Fuchs, 
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2014).         

 Rannsakendur eru á sama máli um að líkamleg virkni sé mikilvæg fyrir börn. 

Þeir vilja meina að á yngri árum þurfi börn líkamlega hreyfingu til þess að þróast 

eðlilega og að hreyfing hjálpi til við þróun á grundvallar hreyfifærni (Pate o.fl., 

2013). Rannsóknir hafa sýnt að þeir einstaklingar sem stunda hreyfingu reglulega 

á yngri árum eru líklegri til að gera það jafnframt á fullorðinsárum. Börn sem eiga 

við hreyfivanda að stríða í barnæsku eru í hættu á að þróa vandann áfram með sér 

í gegnum lífið og að hann aukist með árunum (Haga, 2009).  

 

Hreyfifærni 

Hreyfifærni (e. motor competence) er skilgreind sem hæfni einstaklings til að gera 

mismunandi hreyfingar og felur hún í sér samhæfingu fín- og grófhreyfinga og er 

nauðsynleg til verkefna í daglegu lífi (Vedul-Kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter og 

Haga, 2012). Grófhreyfingar eru allar þær hreyfingar sem eru framkvæmdar með 

notkun á stórum vöðvum eða vöðvahópum, til að mynda að ganga, hlaupa og 

hoppa (Payne og Isaacs, 2012). Það sem styrkir grófhreyfingaþróun getur verið 

jafnvægi, liðleiki, styrkur, hraði og þol (Gordon og Browne, 2014). Fínhreyfingar 

eru smáar og fínar hreyfingar sem eru framkvæmdar með litlum vöðvum og 

vöðvahópum líkamans (Payne og Isaacs, 2012). Fínhreyfingar eru til dæmis að 

reima skó, klæða sig, nota hnífapör og teikna (Hermundur Sigmundsson, 2001). 

Þær æfingar sem styrkja fínhreyfingar eru meðal annars að grípa í, seilast eftir og 

halda í hluti en þessar æfingar krefjast nákvæmni (Gordon og Browne, 2014). 

Grófhreyfingar þróast á undan fínhreyfingum hjá börnum en fínhreyfingar 

þarfnast meiri nákvæmni (Magill, 2004). Þrátt fyrir að hreyfingar séu flokkaðar 

gróf- eða fínhreyfingar eru fáar hreyfingar sem stjórnast einungis af stórum eða 

litlum vöðvahópum en samsetning bæði stórra og lítilla vöðvahópa sjá til dæmis 

um framkvæmd grófhreyfinga. Hugtökin gróf- og fínhreyfingar eru annars vegar 

notuð til þess að flokka hreyfingar og hins vegar til þess að skýra frá framgangi eða 

afturför í hreyfiþróun (Payne og Isaacs, 2012).   

 Hreyfifærni þróast með aldrinum og hefur mikilvæg áhrif fyrir mismunandi 

þætti þróunar bæði barna og unglinga (Haga, 2008; Venetsanou og Kambas, 2016). 
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Hreyfifærni er mikilvæg til að takast á við daglegt amstur, fyrir sjálfsmynd sem og 

stöðu tengda jafnöldrum. Vinsældir barna geta tengst færni í íþróttum þar sem 

hreyfifærni skiptir höfuðmáli (Hermundur Sigmundsson, 2001). Börn sem hafa 

góða hreyfifærni og ganga vel í leik og íþróttum eru vinsælli en þau sem hafa lakari 

hreyfifærni en þetta sýnir sig meira hjá strákum en stelpum. Skert eða léleg 

hreyfifærni getur leitt af sér laka sjálfsmynd og lakari félagslega stöðu (Hermundur 

Sigmundsson, 2001). Þróun hreyfifærni í æsku er mikilvæg svo að börn þrói með 

sér líkamlega virkni og upplifi hreyfingu sem jákvæða strax í barnæsku (Gallahue, 

Ozmun og Goodway, 2012). Þeir einstaklingar sem hafa þróað með sér góða 

hreyfifærni eru líklegri til þess að vera líkamlega virkir (Haga, 2009; Williams o.fl., 

2008) og hægt er að tengja hreyfifærni við hreyfingu og líkamshreysti barna 

(Busse, Zhang, Thomas og Weiller-Abels, 2012). Hreyfifærni kemur ekki að sjálfu 

sér, hún er þjálfuð og það krefst margra endurtekninga að ná að fullkomna 

hreyfinguna (Hermundur Sigmundsson, 2001). Þjálfun er því mikilvægur þáttur 

sem hefur áhrif á hreyfifærni barna og því fleiri tækifæri sem börn fá til þess að 

æfa framkvæmd hreyfinga þeim mun þróaðri verða hreyfingarnar (Venetsanou og 

Kambas, 2010).       

 Hreyfifærni fólks er afar breytileg; allt frá því að vera mjög góð yfir í miklar 

hreyfitruflanir. Markmiðið með rannsóknum á hreyfifærni barna er að fá 

nákvæmar niðurstöður yfir alla hreyfihegðun þeirra (Hermundur Sigmundsson, 

1999). Hreyfihegðun (e. motor behavior) er hugtak með fjóra undirflokka. Þeir eru 

hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórnun og hreyfiröskun (Sigmundsson og Rostoft, 

2003). 

 

Hreyfiþróun 

Hreyfiþróunarferlið birtist aðallega í breytingum á hreyfihegðun í gegnum lífið. 

Allir einstaklingar; ungabörn, börn, unglingar og fullorðnir eru þátttakendur í 

ævilöngu ferli þar sem þeir læra hvernig á að hreyfa sig með bæði stjórn og færni 

til að takast á við áskoranir sem standa frammi fyrir síbreytilegu umhverfi 

(Gallahue o.fl., 2012). Hreyfiþróun (e. motor development) er því stöðug þróun á 

hreyfihegðun yfir lífsferilinn (Gallahue o.fl., 2012). Hreyfiþróun er samverkun milli 
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kröfu hreyfingarinnar, líffræði hreyfingarinnar, líffræði einstaklingsins og skilyrði 

umhverfisins (Gallahue o.fl., 2012). Hreyfiþróun birtist sem tjáning bæði í gegnum 

megindlegar og eigindlegar breytingar. Með megindlegum breytingum er átt við 

þegar ný færni er lærð, til dæmis þegar barn lærir að grípa bolta í fyrsta skipti. 

Eigindlegar breytingar eru þær breytingar sem eiga sér stað eftir að frekari reynsla 

er komin á verkefnið og gæði á frammistöðu eru bætt og fáguð (Sigmundsson, 

Lorås og Haga, 2016). Rannsóknir á hreyfiþróun hafa merka þýðingu fyrir þekkingu 

á mannlegri þróun til að meta getu til þess að framkvæma hreyfingu. Þær geta 

verið sem gluggi inn í taugakerfið og ferli þróunar og einnig segja þær til um 

þróunarfrávik eins og tafir og raskanir á hreyfiþróun (Sigmundsson o.fl., 2016).  

 Þróun á hreyfifærni í bernsku er háð og verður fyrir áhrifum vaxtar- og 

þroska eiginleikum barnsins. Hreyfiþróun á sér stað í ákveðnu félagslegu samhengi 

og skiptir umhverfið því miklu máli (Venetsanou og Kambas, 2010). Eins og hefur 

komið fram þá gengur kenning Gottlieb út á samspil taugakerfis, atferlis, erfða og 

umhverfisþátta við hreyfiþróun. Með þessu sýnir Gottlieb fram á mikilvægi áreitis 

og umhverfis á þróun einstaklinga (Gottlieb, 2007). Umhverfið er sá þáttur sem 

uppalendur, kennarar eða þjálfara hafa áhrif á með því að auka áreiti og breyta 

því. Þjálfun og áreiti er því grundvöllur aukins þroska og þróunar (Hermundur 

Sigmundsson, 2002).        

 Hægt er að draga þá ályktun að hreyfiþróun fylgi ekki fyrirhuguðu ferli 

heldur sé þróunin einstaklingsbundin og sé samspil erfða, atferlis, taugakerfis og 

umhverfisþátta (Bushnell og Boudreau, 1993). 

 

Hreyfinám 

Nám er innra ferli sem leiðir til breytinga á hegðun og er afleiðing af reynslu, 

menntun og þjálfunarinngripum. Það mótast að mestu leyti af þróun 

einstaklingsins og stjórnast af æfingu. Hreyfinám (e. motor learning) eru 

undirliggjandi breytingar sem taka þátt í að öðlast og fínvinna hreyfifærni. 

Hreyfinám er tiltölulega varanleg breyting á hreyfihegðun sem hlýst af æfingu eða 

fyrri reynslu (Gallahue o.fl., 2012). Þegar hreyfinám er rannsakað er sama prófið 

lagt fyrir þrisvar sinnum, eitt fyrir þjálfun, í annað sinn eftir þjálfun og í þriðja sinn 
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er prófið lagt fyrir nokkru síðar en það er gert til þess að athuga hvort 

þjálfunaráhrifin séu varanleg (Hermundur Sigmundsson, 1999).   

 Þegar hreyfinám á sér stað verða framfarir á hreyfingu einstaklingsins en 

þessar breytingar eru varanlegar. Þegar einstaklingur bætir hreyfinám sitt verður 

meiri stöðugleiki í hreyfingunni og einkenni hreyfingarinnar verða líkari milli þeirra 

skipta sem hún er endurtekin (Magill og Anderson, 2014). Hægt að að tengja 

kenningu Edelman við hreyfinám en þegar þjálfun á ákveðinni hreyfingu er 

endurtekin styrkjast þær taugabrautir sem notaðar voru við hreyfinguna og leiðir 

það til meiri stöðugleika í þeirri hreyfingu (Haga, 2008).  

 

Hreyfistjórn 

Hreyfistjórn (e. motor control) er skilgreind sem ferli tengt framkvæmd eða reynslu 

sem leiðir til tiltölulega varanlegra breytinga í þjálfaðri hegðun (Everett og Kell, 

2010). Hreyfistjórn er þáttur í hreyfiþróun og hreyfinámi sem vísar til breytinga 

sem verða með tímanum (Hermundur Sigmundsson, 1999). Hreyfistjórn gengur út 

á hæfni taugakerfisins til þess að virkja og samstilla vöðva, liðamót og útlimi í 

framkvæmd á hreyfihæfni (Magill og Anderson, 2014).   

 Færni í tengslum við þróun yfir barnæsku er falið í samhæfingu bæði augna 

og handa og augna og fóta. Samhæfing felur í sér að leiða saman líkamshluta í 

réttum tengslum (Haibach, Reid og Collier, 2011; Thomas, 2000). Þetta á 

sérstaklega við þegar hreyfingar eru framkvæmdar nákvæmt og hratt. Þetta eru 

allt frá því að vera hreyfingar í íþróttum til hreyfinga sem eru framkvæmdar í 

daglegu lífi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hraði í hreyfingum eykst með aldri og 

einnig eru hreyfingar barna ójafnari en hjá fullorðnum einstaklingum. Hægt er að 

skýra þennan mun á hreyfistjórn með takmarkaðri reynslu og æfingu (Thomas, 

2000).          

 Þegar hreyfistjórn er skoðuð er verið að skoða tauga-, líkams- og 

atferlisþætti hreyfingar (Haibach o.fl., 2011). Þeir aðilar sem rannsaka hreyfistjórn 

skoða allt frá einstaklingum sem eru að læra nýjar hreyfingar til þeirra sem eru 

með vel lærða og mjög reynda færni (Magill og Anderson, 2014).    
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Hreyfiröskun 

Hreyfiröskun (e. movement disorder) er skilgreind sem erfiðleikar við að 

framkvæma viljastýrðar hreyfingar og getur hún haft áhrif á allt þroskaferli barna 

(Hermundur Sigmundsson, 2001; Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2013). Erfðir og 

umhverfi eru talin vera helsta ástæðan fyrir hreyfierfiðleikum en með erfðum er 

átt við taugafræðilega ágalla og með umhverfinu er átt við tegund og magn áreita. 

Þó eru fræðimenn ekki sammála um hvort umhverfi eða erfðir hafi meiri áhrif á 

hreyfivandann (Hermundur Sigmundsson, 2001).   

 Hreyfiröskun getur haft áhrif á athafnir daglegs lífs eins og íþróttir, 

tómstundir og námsárangur einstaklinga (Haga, 2009). Hreyfiröskun getur einnig 

haft veruleg langtímaáhrif á aðra þætti eins og tilfinningalega- og félagslega 

hegðun og hegðunarvanda (Haga, 2009; Hermundur Sigmundsson, 2001). 

Hreyfiröskun getur haft áhrif á þátttöku í hreyfingu og þar af leiðandi áhrif á 

mismunandi þætti líkamshreysti (Haga, 2009).    

 Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á samband milli líkamshreysti og 

hreyfifærni en þau börn sem voru með hreyfivanda skora lægra á 

líkamshreystiprófum eins og hraða, afli, liðleika, þoli og kviðstyrk (Haga, 2009; 

Hands og Larkin, 2006). Börn með góða skynjun og rétta færni eru líklegri til þess 

að taka þátt í líkamlegri hreyfingu en þau börn sem eru með hreyfiröskun. Börn 

með hreyfiröskun eru í meiri hættu á því að vera of þung eða glíma við offitu miðað 

við jafnaldra sína (Barnett o.fl., 2009; Cairney, Kwan, Hay og Faught, 2012). Einnig 

hefur verið sýnt fram á að börn með hreyfiröskun haldi áfram að vera óvirkari en 

jafnaldrar þeirra og jafnframt að þessi munur aukist með aldrinum (Haga, 2009). 

Þegar hreyfing minnkar getur það haft slæmar afleiðingar í för með sér en það 

eykur hættuna á til dæmis hjarta- og æðasjúkdómum og einnig vöðva- og 

beinverkjum (Hermundur Sigmundsson, 2001). Hreyfingaleysi og vanvirkni barna 

með hreyfiröskun miðað við jafnaldra sína getur stafað af því að börn með 

hreyfiröskun kjósa að vera ekki virk vegna hreyfivandamála sinna og vegna skorts 

á sjálfstrausti (Haga, 2009).       

 Börn með hreyfivanda geta átt erfitt með bæði fín- og grófhreyfingar á 

meðan önnur börn eiga aðeins erfitt með annað hvort. Drengir eru yfirleitt 

klaufskari en stúlkur en hreyfivandi tengist þó ekki bara kynjum heldur líka 
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fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum (Hermundur Sigmundsson, 2001).

 Þjálfun í hreyfifærni er mikilvæg í uppeldi og þroskaferli barna og mikilvægt 

er að börn taki þátt í fjölbreyttri hreyfingu þar sem hún er talin leiða til betri 

hreyfifærni (Hermundur Sigmundsson, 2001; Williams o.fl., 2008). Samkvæmt 

rannsóknum hverfa hreyfivandamál ekki af sjálfu sér (Haga, 2009) og því er 

mikilvægt að byrja þjálfun sem fyrst og reyna að koma í veg fyrir vandann 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). Þjálfun er þó ekki mikilvægasta úrræðið við 

hreyfivanda því meira máli skiptir að koma í veg fyrir að skapa hreyfivanda en þar 

eru foreldrarnir áhrifamestu aðilarnir (Hermundur Sigmundsson, 1999). 

 

Kynjamunur á hreyfifærni og líkamshreysti barna 

Rannsakendur hafa kappkostað að rannsaka hreyfifærni og líkamshreysti barna og 

hvort munur sé á milli kynjanna hvað þessa þætti varðar. Til eru ýmis stöðluð próf 

sem notuð eru í þeim tilgangi að sjá muninn á þessum þáttum (Fjørtoft, Pedersen, 

Sigmundsson og Vereijken, 2003; Henderson, Sugden og Barnett, 2007).

 Niðurstöður þessara rannsókna sýna fram á kynjamun hvað líkamshreysti 

varðar. Í rannsókn þeirra Venetsanou og Kambas báru drengir af í snerpu, hlaupa- 

og viðbragðshraða og styrk (Venetsanou og Kambas, 2016). Aðrar rannsóknir sýna 

fram á að drengir skora hærra í langstökki án atrennu og 20 metra hlaupi en stúlkur 

í liðleika (Bala, 2003). Kynjamunur á líkamlegum einkennum barna er svipaður en 

um smá mun er að ræða á líkamsbyggingu eins og lengd efri útlima og styrk 

(Venetsanou og Kambas, 2016).      

 Nýlegar rannsóknir sýna fram á að drengir og stúlkur skora svipað í 

hreyfifærni þegar á heildarskor er litið (Venetsanou og Kambas, 2016). Þó hefur 

verið sýnt fram á að munur liggi í einstaka þáttum og sýnt hefur verið fram á mun 

milli kynjanna hvað hreyfifærni varðar. Stúlkur skora til dæmis hærra í jafnvægi, 

samhæfingu beggja hliða og að þræða perlur á band en drengir skora hærra í 

þáttum eins og að kasta bolta á skotmark og grípa bolta með báðum höndum 

(Venetsanou og Kambas, 2016). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar 

niðurstöður en rannsókn á hreyfifærni sem framkvæmd var á fjögurra ára gömlum 

norskum börnum sýndi fram á að stúlkur skora hærra í þáttum eins og að þræða 



14 
 

perlur, teikna slóð og  jafnvægi (Sigmundsson og Rostoft, 2003). Einnig sýndu 

niðurstöður rannsóknar þeirra Vameghi, Shams og Dehkordi (2013) að drengir 

skora hærra í þáttum eins og að grípa og kasta.   

 Skýringin á þessum mun getur legið í tilhneigingu vestrænna samfélaga til 

mismunandi félagsmótunar kynjanna og hægt er að skýra kynjamun út frá 

umhverfisáhrifum á hreyfiþróun barna (Berger, 2014). Sterk áhrif í menningarlegu 

samhengi á hreyfiþróun barna er að búast við í samfélögum, þar sem mismunandi 

hlutverk kynjanna eru fyrirhugað og mynduð á fyrstu árum ævinnar (Venetsanou 

og Kambas, 2016). Drengir eru hvattir til leikja sem byggja frekar á grófhreyfingum 

eins og boltaleikja og eltingaleikja en stúlkur eru að jafnaði hvattar til rólegri leikja 

sem byggja frekar á fínhreyfingum eins og hlutverkaleikja eða dúkkuleikja (Berger, 

2014). Í nútímasamfélagi hafa drengir og stúlkur tilhneigingu til að taka þátt í virkni 

sem er kynbundin staðalímynd. Drengir leika sér meira með bolta og þróa þannig 

með sér færni í að kasta og grípa á meðan stúlkur stunda virkni eins og dans og 

fimleika og þróa þannig með sér jafnvægi og hopp. Þessi munur leiðir til skorts á 

færni hjá báðum kynjum og kemur þar af leiðandi niður á hreyfiþróun einstaklinga 

(Venetsanou og Kambas, 2016). Mynstur af virkni getur einnig verið breytilegt eftir 

kyni en drengir hafa meiri tilhneigingu til þess að vera virkari og taka þátt í virkni 

sem krefst meiri ákefðar en stúlkur, sérstaklega í óskipulagðri virkni, bæði í skóla 

og frístundum (Vedul-Kjelsås, Stensdotter og Sigmundsson, 2013). Í sameiningu 

geta þessar niðurstöður á mun drengja og stúlkna stuðlað að kynjamun á 

hreyfifærni, sérstaklega í boltafærni og fínhreyfingum (Vedul-Kjelsås o.fl., 2013).

 Með framangreind atriði í huga er markmið verkefnisins að kanna hvort 

kynjamunur sé á hreyfifærni barna í 1. bekk. 
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Aðferðir og gögn 

Hér verður greint frá markmiði rannsóknarinnar og varpað verður fram 

rannsóknarspurningu. Einnig verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, 

þátttakendum, þeim mælitækjum sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar og að 

lokum verður farið í úrvinnslu gagna.  

 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að framkvæma mælingar á hreyfifærni barna í 1. 

bekk og kanna hvort kynjamunur sé á hreyfifærni. Lagt verður upp með 

rannsóknarspurninguna: 

 Er kynjamunur á hreyfifærni barna í 1. bekk? 

 

Þátttakendur 

Haft var samband við tvo grunnskóla sem samþykktu framkvæmd rannsóknarinnar 

á meðal nemenda sem stunduðu þar nám í 1. bekk. Íþróttakennari hvers skóla 

sendi tölvupóst til foreldra/forráðamanna þar sem fram kom lýsing á framkvæmd 

rannsóknarinnar og einnig beiðni um að svara tölvupóstinum ef þeir vildu ekki að 

barn sitt tæki þátt í rannsókninni. Í viðauka 1 má sjá tölvupóstinn sem sendur var 

foreldrum/forráðamönnum barnanna.     

 Alls voru þátttakendur rannsóknarinnar 93. Fjöldi drengja var 39 og fjöldi 

stúlkna 54. Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir kyni. Þátttakendur voru 

nemendur í 1. bekk á aldrinum sex til sjö ára 

 

Mælitæki 

Þátttakendur framkvæmdu fjögur hreyfifærnipróf. Þau voru að raða kubbum á 

spjald, raða kubbum í turn, hæl tá ganga og áttuhlaup. Þetta próf ber heitið Test 

of motor competence (TMC). Prófið er hannað til að prófa almenna hreyfifærni. 

Prófið er staðlað en hefur ekki viðmið. Prófið samanstendur af fjórum 

hreyfifærniprófum. Tvö af þessum prófum byggja á fínhreyfingum eða 
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samhæfingu handa og augna, önnur tvö byggja á grófhreyfingum eða hreyfanlegu 

jafnvægi. Öll prófin byggja á því að ljúka verkefninu á tíma (Leversen, Haga og 

Sigmundsson, 2012). TMC gefur okkur heildarmynd annars vegar á grófhreyfingum 

og hins vegar á fínhreyfingum (Sigmundsson, Loras og Haga, 2016). Lýsing á 

prófunum er eftirfarandi: 

 

Raða kubbum á spjald 

Markmið prófsins var að setja átján ferningslaga Duplo™ kubba á Duplo™ 

kubbaspjald (3x6) eins hratt og mögulegt er. Þátttakandi sat við borð og fékk eina 

tilraun til þess að æfa sig áður en prófið var tekið. Mælt var í sekúndum og áhöldin 

sem notast var við voru borð, stóll, átján ferningslaga Duplo™ kubbar, Duplo™ 

kubbaspjald sem hefur pláss fyrir 3x6 kubba og skeiðklukka (Leversen o.fl., 2012).  

 

Raða kubbum í turn 

Markmið prófsins var að setja tólf ferningslaga Duplo™ kubba saman í turn eins 

hratt og mögulegt er. Þátttakandi hafði einn kubb sinn í hvorri hendinni í byrjun og 

við merki próftakanda setti þátttakandi kubbana saman einn í einu þangað til tólf 

kubbar voru komnir saman í turn. Hvorugum handleggnum var leyft að vera á 

borðinu og kubbunum var haldið á lofti allan tímann. Mælt var í sekúndum og 

áhöldin sem notast var við voru borð, stóll, tólf ferningslaga Duplo™ kubbar og 

skeiðklukka (Leversen o.fl., 2012).  

 

Hæl tá ganga 

Markmið prófsins var að þátttakandi gangi beina línu (4,5 metra) og setti hælinn 

upp við tærnar á gagnstæðum fæti í hverju skrefi eins hratt og mögulegt er. Mælt 

var í sekúndum og áhöldin sem notast var við voru límband, málband og 

skeiðklukka (Leversen o.fl., 2012) 
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Áttuhlaup 

Markmið prófsins var að ganga/hlaupa eins hratt og mögulegt er í áttu. Lína 1 var 

einn metra frá upphafspunktinum og lína 2 var 5,5 metra frá upphafspunktinum. 

Þátttakandi byrjaði á upphafspunktinum, þegar gefið var merki gekk/hljóp 

þátttakandi eins hratt og mögulegt er framhjá línu 1, þvert yfir í gegnum 

miðpunktinn, tók sveig á endalínu og aftur þvert yfir í gegnum miðpunktinn, 

framhjá línu 1 og aftur að upphafslínu. Mælt var í sekúndum og áhöldin sem notast 

var við voru límband, málband og skeiðklukka (Leversen o.fl., 2012). 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd í apríl árið 2016 í íþróttasal og fundarherbergi 

Fossvogsskóla og  Snælandsskóla. Við rannsókn á prófum í íþróttasal (áttuhlaup og 

hæl tá ganga) voru nýttir tveir dagar og aðrir fjórir dagar voru nýttir í framkvæmd 

kubbaprófa í fundarherbergjum skólanna. Öll prófin voru framkvæmd á skólatíma 

þátttakenda. Aðstoðarmenn voru í heildina þrír en ekki voru sömu aðstoðarmenn 

þá daga sem próf fóru fram í íþróttasal. Kennari af íþróttasviði Háskólans í 

Reykjavík var viðstaddur próf í íþróttasal. Hver aðstoðarmaður fékk leiðbeiningar 

og áhersluatriði fyrir sína stöð sem sjá má í viðauka 2. Þegar próf fóru fram í 

íþróttasal var bekkjunum skipt niður í hópa og komu níu þátttakendur inn í 

íþróttasalinn í einu á meðan restin var í útileikjum. Í upphafi kynnti rannsakandi 

sig, útskýrði og fór yfir framkvæmd hvers prófs. Næst var þeim skipt niður í þriggja 

manna hópa fyrir hverja stöð, þau kláruðu prófið og færðust svo yfir á næstu stöð. 

Eftir að allir í hópnum voru búnir að framkvæma prófin fóru þau út og næsti hópur 

kom inn. Þegar kubbaprófin voru lögð fyrir kom einn þátttakandi í einu og tók bæði 

prófin í röð. Þegar kubbaprófin voru lögð fyrir var alltaf sami einstaklingur sem 

prófaði.  
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Úrvinnsla/greining 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics 23. Mann-Whitney 

U test var framkvæmt til þess að sjá hvort marktækur munur væri á kynjunum á 

hreyfifærniprófunum. Töflur voru unnar í Microsoft Excel 2013. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verða gerð skil á niðurstöðum úr hreyfifærniprófunum sem 

framkvæmd voru í rannsókninni. Hreyfifærniprófin voru eftirfarandi: raða kubbum 

á spjald, raða kubbum í turn, hæl tá ganga og áttuhlaup.  

  

 

Mynd 2. Fjöldi þátttakenda eftir kyni.  

Á mynd tvö má sjá að fjöldi drengja var 39 eða 41,94% og fjöldi stúlkna var 54 eða 

58,06%. Í heildina voru þátttakendur 93 talsins.  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir frammistöðu kynjanna á fjórum þáttum hreyfifærniprófsins. Raða 
kubbum á spjald, raða kubbum í turn, hæl tá ganga og áttuhlaup. 

Próf Kyn Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Raða kubbum 
á spjald (sek) 

Drengir 39 35,77 5,37 28,81 49,11 

Stúlkur 54 34,01 5,18 24,28 48,32 

Raða kubbum í 
turn (sek) 

Drengir 39 22,41 4,12 13,52 34,93 

Stúlkur 54 21,37 4,75 14,61 33,92 

Hæl tá ganga 
(sek) 

Drengir 39 13,92 5,30 6,19 26,43 

Stúlkur 54 16,12 4,61 9,03 29,41 

Áttuhlaup 
(sek) 

Drengir  39 6,34 1,09 4,69 10,01 

Stúlkur 54 6,42 0,95 4,97 9,28 

 

Sjá má í töflu 1 að stúlkurnar voru að meðaltali 1,76 sekúndum fljótari en drengir 

í því að raða kubbum á spjald. Einnig voru stúlkurnar að meðaltali 1,04 sekúndum 
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fljótari en drengirnir að raða kubbum í turn. Drengirnir voru að meðaltali 2,2 

sekúndum fljótari í hæl tá göngu en stúlkurnar. Einnig voru drengirnir 0,08 

sekúndubrotum fljótari í áttuhlaupinu en stúlkur.  

 

Tafla 2. Kynjamismunur. Lýsandi tölfræði úr Mann-Whitneya  U prófinu  

Próf Kyn U Z-gildi p-gildi 

Raða kubbum á 
spjald (sek) 

Drengir 
893,5 -1,242 0,214 

Stúlkur 

Raða kubbum í 
turn (sek) 

Drengir 
789,5 -2,052 0,040* 

Stúlkur 

Hæl tá ganga 
(sek) 

Drengir 
779,5 -2,130 0,033* 

Stúlkur 

Áttuhlaup 
(sek) 

Drengir 
1000,5 -0,409 0,683 

Stúlkur 

 *= Marktækur munur milli hópa 

Sjá má í töflu 2 að marktækur munur var á kynjunum í því að raða kubbum í turn, 

stúlkunum í vil (U = 789,5, p = 0,040). Stúlkurnar fengu einnig lægra meðaltal í að 

raða kubbum á spjald en munurinn reyndist þó ekki marktækur (U = 893,5, p = 

0,214). Einnig reyndist marktækur munur í hæl tá göngu drengjum í vil (U = 779,5, 

p = 0,033).  
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Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort kynjamunur væri á hreyfifærni 

barna í 1. bekk. Framkvæmd voru fjögur hreyfifærnipróf, raða kubbum á spjald, 

raða kubbum í turn, hæl tá ganga og áttuhlaup. Prófin bera heitið Test of motor 

competence (TMC) (Sigmundsson o.fl., 2016).     

 Framkvæmd prófanna gekk vel fyrir sig og voru börnin samvinnuþýð og 

sýndu áhuga á verkefninu. Samvinna bæði við umsjónarkennara og íþróttakennara 

skólanna var góð og aðgengi að skólunum var þægilegt.    

 Aðeins tvær greinar hafa verið birtar sem notast við Test of motor 

competence prófin og eru það rannsóknir sem skoða þróun á hreyfifærni yfir 

æviskeið einstaklinga (Leversen o.fl., 2012; Sigmundsson o.fl., 2016). Ekki er hægt 

að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við niðurstöður annarra 

rannsókna sem notast við sömu prófanir. Þó er hægt að bera hana saman við 

niðurstöður rannsókna sem byggja á samskonar prófum sem innihalda bæði gróf- 

og fínhreyfingar og skoða einnig kynjamun.    

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kynjamunur sé á hreyfifærni 

þar sem drengir voru marktækt fljótari í hæl tá göngu en stúlkur. Í áttuhlaupinu 

var ekki marktækur munur milli kynjanna en þegar rýnt er í niðurstöður sést að 

drengirnir voru 0,08 sekúndubrotum fljótari að ljúka prófinu. Þegar þessi próf eru 

borin saman við aðrar hreyfifærniprófanir svipar þessum niðurstöðum til 

niðurstaðna hjá þeim Venetsanou og Kambas (2016) þar sem drengir voru 

marktækt betri en stúlkur í hlaupahraða og snerpu. Þetta á einnig við um rannsókn 

Bala (2003) þar sem marktækur munur á kynjunum kom fram í sprettprófi.

 Þegar niðurstöður úr kubbaprófunum eru skoðaðar má sjá að stúlkurnar 

voru marktækt fljótari að raða kubbum í turn en drengirnir. Þegar prófið að raða 

kubbum á spjald er skoðað eru stúlkur einnig fljótari en drengirnir en þó er ekki 

marktækur munur. Þessar niðurstöður svipa til niðurstaðna Chow, Henderson og 

Barnett (2001) en þeir framkvæmdu Movement Assessment Battery for Children 

(ABC) á börnum á aldrinum fjögurra til sex ára. Þar skoruðu stúlkur hærra í 

fínhreyfiprófum eins og að teikna slóð og þræða perlur. Þetta er í samræmi við 

rannsókn þeirra Sigmundsson og Rosroft (2003) þar sem marktækur munur var á 
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kynjunum í þágu stúlkna í fínhreyfiprófunum að teikna slóð og þræða perlur. Einnig 

styður rannsókn þeirra Venetsanou og Kambas (2016) við þetta þar sem 

marktækur munur var á kynjunum í því að þræða perlur með ákjósanlegri hendi í 

þágu stúlkna. Í rannsókn þeirra Morley, Till, Ogilvie og Turner (2015) notuðust þeir 

við Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition Brief Form (BOT-

2 BF) til þess að skoða hreyfifærni barna á Englandi. Í þeirra prófunum voru fjórtán 

próf í heildina og níu af þeim fínhreyfipróf. Við niðurstöður rannsóknarinnar kom 

fram að stúlkur voru marktækt betri í heildarskori yfir fínhreyfiprófin. 

 Saman benda þessar niðurstöður til þess að kynjamunur sé á hreyfifærni 

barna í 1. bekk. Stúlkur skora betur í fínhreyfiprófunum að raða kubbum á spjald 

og raða kubbum í turn en drengir skora hærra í grófhreyfiprófunum hæl tá göngu 

og áttuhlaupi. Eins og kemur fram í kaflanum Kynjamunur á hreyfifærni og 

líkamshreysti barna þá getur þessi munur á hreyfifærni kynjanna orsakast vegna 

mismunandi félagsmótunar og mismunandi umhverfisáhrifa (Berger, 2014). 

Hlutverk kynjanna mótast á fyrstu árum barna og sterk áhrif menningar koma fram 

í hreyfiþróun þeirra (Venetsanou og Kambas, 2016). Drengir velja oftar leiki sem 

byggja meira á grófhreyfingum (Harten, Olds og Dollman, 2008) eins og 

boltaleikjum og þróa þannig með sér færni í því. Stúlkur eiga það til að velja sér 

öðruvísi leiki eins og fimleika og dans og þróa þá með sér færni í því (Venetsanou 

og Kambas, 2016). Þessar niðurstöður styðja við kenningu Gottlieb (2007) þar sem 

samspil margra ólíkra þátta getur haft áhrif á hreyfiþróun. Skýringar geta legið í 

mismunandi umhverfisáhrifum, hvernig umhverfið hefur áhrif á þróun hreyfifærni 

barnanna.           

 Hreyfifærni barna þroskast í gegnum leik og hreyfingu og þurfa þau 

tækifæri til þess að æfa færni í gegnum ýmsa hreyfileiki. Flest börn auka 

líkamshreysti sitt og þroska hreyfifærni í gegnum leik í daglegu lífi með hreyfingum 

eins og að hlaupa, rúlla sér eða klifra (Haga, Gísladóttir og Sigmundsson, 2015). 

Börn með góða hreyfifærni eiga meiri möguleika á því að þróa með sér færni sem 

notast er við í íþróttum og leikjum og eiga einnig auðveldara með það að taka þátt 

í hreyfingu en þau börn sem eru með hreyfivanda. Staða barns í hreyfifærni er 

forsenda fyrir þátttöku í hreyfingu og þátttakan leiðir til reynslu í hreyfingu og 

frekar þróun á hreyfifærni  (Gísladóttir, Haga og Sigmundsson, 2013). Þar sem 
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leikur drengja byggir á grófhreyfingum mætti álykta að hjá drengjum þróist 

taugabrautir frekar með tilliti til grófhreyfinga og þar sem leikur stúlkna byggir 

frekar á fínhreyfingum þróist taugabrautir með tilliti til fínhreyfingar frekar hjá 

stúlkum. Þetta styður við kenningu Edelman (1993) um að ákveðið samskonar 

áreiti efli taugabrautir og því verði ákveðnar taugabrautir sterkari en aðrar.

 Kostir rannsóknarinnar voru þeir að prófin eru auðveld í framkvæmd og 

lítið þarf af búnaði við framkvæmd hreyfifærniprófanna. Þau próf sem innihalda 

grófhreyfingar voru framkvæmd í íþróttasal skólanna og gekk það hratt fyrir sig og 

hægt var að prófa marga þátttakendur í einu. Við framkvæmd á fínhreyfiprófunum 

var notast við fundarherbergi skólanna, einn þátttakandi var prófaður í einu og 

gekk það einnig hratt og vel fyrir sig. Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að ekki 

var notast við sömu aðstoðarmenn við mælingarnar þessa tvo daga sem 

framkvæmdir rannsóknarinnar fóru fram í íþróttasal og gæti það hafa leitt til 

mismununar í framkvæmd þrátt fyrir að fyrirmælin væru nákvæmlega þau sömu. 

Í hæl tá göngu prófinu þurfti að taka nokkra einstaklinga út og þátttaka þeirra í 

prófinu ekki tekin gild þar sem einstaklingar settu ekki hælinn beint fyrir framan 

tærnar í hverju skrefi. Það getur orsakast af því að einstaklingarnir fengu þau 

fyrirmæli að framkvæma æfinguna eins hratt og mögulegt er og því farið fram úr 

sér. Einnig er vert að taka fram að hvatning var mismikil milli þeirra sem mældu 

hverju sinni og getur það hafa haft áhrif.      

 Í byrjun rannsóknarinnar var lagt upp með fimm próf; raða kubbum á 

spjald, raða kubbum í turn, hæl tá göngu, áttuhlaup og baunapokakast. Ákveðið 

var að taka eitt prófanna út úr niðurstöðum og var það baunapokakast en það próf 

þótti óstöðugt og ekki nógu gott. Það er sama og Sigmundsson, Loras og Haga 

(2016) gerðu í sinni rannsókn þegar þau skoðuðu þróun yfir líftíma en þá notuðust 

þau við sömu fjórar prófanirnar.      

 Alltaf má þó gera betur og hægt væri að skoða stærra úrtak af börnum í 1. 

bekk. Önnur hugmynd væri að skoða fjölbreyttari aldur með tilliti til kynjamunar, 

mögulega frá sex ára aldri upp að kynþroskaskeiði til þess að sjá hvort kynjamunur 

þróist áfram eða hvort munurinn minnki á einhverjum tímapunkti í lífinu. Einnig 

væri hægt að notast við viðbótarhreyfifærnipróf til þess að athuga hvort munurinn 

liggi í fleiri þáttum gróf- og fínhreyfinga.  



24 
 

Heimildaskrá 

 

Bala, G. (2003). Quantitative differences in motor abilities of pre-school boys and 

girls. Kinesiologia Slovenica, 9(2), 5–16. 

Barnett, L. M., Beurden, E. van, Morgan, P. J., Brooks, L. O. og Beard, J. R. (2009). 

Childhood Motor Skill Proficiency as a Predictor of Adolescent Physical 

Activity. Journal of Adolescent Health, 44(3), 252–259. 

doi:10.1016/j.jadohealth.2008.07.004 

Berger, K. S. (2014). The developing person through the life span (9. útg.). New 

York, NY: Worth Publishers. 

Bushnell, E. W. og Boudreau, J. P. (1993). Motor development and the mind: The 

potential role of motor abilities as a determinant of aspects of perceptual 

development. Child Development, 64(4), 1005–1021. doi:10.1111/1467-

8624.ep9312014222 

Busse, S. A., Zhang, T., Thomas, K. T. og Weiller-Abels, K. (2012). Elementary 

School Students’ Motor Skill Competence: Grade and Gender Differences. 

Research Quarterly for Exercise and Sport, 83(1), Axxiii-Axxv. 

Cairney, J., Kwan, M. Y. W., Hay, J. A. og Faught, B. E. (2012). Developmental 

Coordination Disorder, gender, and body weight: Examining the impact of 

participation in active play. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 

1566–1573. doi:10.1016/j.ridd.2012.02.026 

Chow, S. M. K., Henderson, S. E. og Barnett, A. L. (2001). The Movement 

Assessment Battery for Children: A Comparison of 4-Year-Old to 6-Year-



25 
 

Old Children From Hong Kong and the United States. American Journal of 

Occupational Therapy, 55(1), 55–61. doi:10.5014/ajot.55.1.55 

Edelman, G. M. (1993). Neural Darwinism: Selection and reentrant signaling in 

higher brain function. Neuron, 10(2), 115–125. doi:10.1016/0896-

6273(93)90304-A 

Everett, T. og Kell, C. (ritstj.). (2010). Human movement: an introductory text (6. 

útg.). Edinburgh ; New York: Churchill Livingstone/Elsevier. 

Fjørtoft, I., Pedersen, A. V., Sigmundsson, H. og Vereijken, B. (2003). Utvikling og 

utprøving av målemetoder  for fysisk form hos barn 4-12 år ( No. 15–

1256). Sosial- og helsedirektoratet. Sótt 17. apríl 2016 af 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/734/Utvikli

ng-og-utproving-av-malemetoder-for-fysisk-form-hos-barn-4-12-ar-IS-

1256.pdf 

Fuchs, M. A. (2014). Movement Matters: Observing the Benefits of Movement 

Practice. Montessori Life, 26(4), 30–37. 

Gallahue, D. L., Ozmun, J. C. og Goodway, J. (2012). Understanding motor 

development: infants, children, adolescents, adults (7. útg.). New York: 

McGraw-Hill. 

Gísladóttir, Þ., Haga, M. og Sigmundsson, H. (2013). Physical Fitness Measures 

Among Adolescents With High and Low Motor Competence. SAGE Open, 

3(3), 2158244013500282. doi:10.1177/2158244013500282 

Gordon, A. M. og Browne, K. W. (2014). Beginnings and beyond: foundations in 

early childhood education (9. útg.). 



26 
 

Gottlieb, G. (2007). Probabilistic epigenesis. Developmental Science, 10(1), 1–11. 

doi:10.1111/j.1467-7687.2007.00556.x 

Haga, M. (2008). The relationship between physical fitness and motor 

competence in children. Child: Care, Health & Development, 34(3), 329–

334. doi:10.1111/j.1365-2214.2008.00814.x 

Haga, M. (2009). Physical Fitness in Children With High Motor Competence Is 

Different From That in Children With Low Motor Competence. Physical 

Therapy, 89(10), 1089–1097. 

Haga, M., Gísladóttir, T. og Sigmundsson, H. (2015). The relationship between 

motor competence and physical fitness is weaker in the 15-16 yr. 

adolescent age group than in younger age groups (4-5 yr. and 11-12yr.). 

Perceptual and Motor Skills, 121(3), 900–912. 

doi:10.2466/10.PMS.121c24x2 

Haibach, P. S., Reid, G. og Collier, D. H. (2011). Motor learning and development. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Hands, B. og Larkin, D. (2006). Physical fitness differences in children with and 

without motor learning difficulties. European Journal of Special Needs 

Education, 21(4), 447–456. doi:10.1080/08856250600956410 

Harten, N., Olds, T. og Dollman, J. (2008). The effects of gender, motor skills and 

play area on the free play activities of 8–11 year old school children. 

Health & Place, 14(3), 386–393. doi:10.1016/j.healthplace.2007.08.005 

Henderson, S. E., Sugden, D. A. og Barnett, A. L. (2007). Movement Assessment 

Battery for Children-2. London: Harcourt Assessment. 



27 
 

Hermundur Sigmundsson. (1999). Börn með hreyfivanda. Uppeldi og menntun, 

8(1), 143–150. 

Hermundur Sigmundsson. (2001). Hreyfiþroski. Glæður, 11(1), 45–49. 

Hermundur Sigmundsson. (2002). Nám og Þróun. Glæður, 12(2), 40–44. 

Hreyfing og börn 6-12 ára. (2015). Embætti landlæknis. Sótt 28. febrúar 2016 af 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/hreyfing/born/ 

Leversen, J. S. R., Haga, M. og Sigmundsson, H. (2012). From Children to Adults: 

Motor Performance across the Life-Span. PLOS ONE, 7(6), e38830. 

doi:10.1371/journal.pone.0038830 

Magill, R. A. (2004). Motor learning and control: concepts and applications (7. 

útg.). Boston: McGraw-Hill. 

Magill, R. A. og Anderson, D. I. (2014). Motor learning and control: concepts and 

applications (10. útg.). New York, NY: McGraw-Hill. 

Morley, D., Till, K., Ogilvie, P. og Turner, G. (2015). Influences of gender and 

socioeconomic status on the motor proficiency of children in the UK. 

Human Movement Science, 44, 150–156. 

doi:10.1016/j.humov.2015.08.022 

Pate, R. R., O’Neill, J. R., Brown, W. H., McIver, K. L., Howie, E. K. og Dowda, M. 

(2013). Top 10 Research Questions Related to Physical Activity in 

Preschool Children. Research Quarterly for Exercise and Sport, 84(4), 448–

55. 

Payne, V. G. og Isaacs, L. D. (2012). Human motor development: a lifespan 

approach (8. útg.). New York: McGraw-Hill. 



28 
 

Sabína Steinunn Halldórsdóttir. (2013). Færni til framtíðar: handbók um örvun 

hreyfifærni barna út í nánasta umhverfi (1. útg.). Reykjavík: Sabína 

Steinunn Halldórsdóttir. 

Sigmundsson, H., Loras, H. og Haga, M. (2016). Assessment of Motor 

Competence Across the Life Span: Aspects of Reliability and Validity of a 

New Test Battery. SAGE Open, 6(1). doi:10.1177/2158244016633273 

Sigmundsson, H. og Rostoft, M. S. (2003). Motor Development: exploring the 

motor competence of 4-year-old Norwegian children. Scandinavian 

Journal of Educational Research, 47(4), 451. 

Thomas, J. R. (2000). Children’s control, learning, and performance of motor 

skills. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71(1), 1–9. 

Vameghi, R., Shams, A. og Dehkordi, P. S. (2013). The effect of age, sex and 

obesity on fundamental motor skills among 4 to 6 years-old children. 

Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(2), 586–589. 

Vedul-Kjelsås, V., Sigmundsson, H., Stensdotter, A.-K. og Haga, M. (2012). The 

relationship between motor competence, physical fitness and self-

perception in children. Child: Care, Health & Development, 38(3), 394–

402. doi:10.1111/j.1365-2214.2011.01275.x 

Vedul-Kjelsås, V., Stensdotter, A. og Sigmundsson, H. (2013). Motor Competence 

in 11-Year-Old Boys and Girls. Scandinavian Journal of Educational 

Research, 57(5), 561–570. doi:10.1080/00313831.2012.732603 

Venetsanou, F. og Kambas, A. (2010). Environmental Factors Affecting 

Preschoolers’ Motor Development. Early Childhood Education Journal, 

37(4), 319–327. doi:10.1007/s10643-009-0350-z 



29 
 

Venetsanou, F. og Kambas, A. (2016). Motor Proficiency in Young Children. SAGE 

Open, 6(1), 2158244015626226. doi:10.1177/2158244015626226 

Williams, H. G., Pfeiffer, K. A., O’neill, J. R., Dowda, M., Mciver, K. L., Brown, W. 

H. og Pate, R. R. (2008). Motor Skill Performance and Physical Activity in 

Preschool Children. Obesity, 16(6), 1421–6. 

doi:http://dx.doi.org/10.1038/oby.2008.214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Viðauki 1 

Leyfisbréf fyrir þátttöku í rannsókn        

    

Til foreldra/forráðamanna barna í 1. bekk í skóla X. 

 

Ég heiti Kamilla Rún Ólafsdóttir og er íþróttafræðinemi á þriðja ári í Háskólanum í 

Reykjavík.  Í lokaverkefni mínu til B.Sc gráðu í íþróttafræðum ætla ég að athuga 

hreyfifærni barna í 1. bekk í grunnskólum. Börnin munu framkvæma fimm 

hreyfifærnipróf, raða kubbum á spjald, raða kubbum í turn, hæl tá ganga, 

áttuhlaup og baunapokakast. Ég ætla síðan að bera kynin saman og athuga hvort 

munur sé á milli kynjanna hvað hreyfifærni varðar. 

Ekki verður hægt að rekja niðurstöður einstakra barna og engar myndir eða 

myndbandsupptökur verða teknar við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Ef þú/þið vilt/viljið ekki að barnið þitt/ykkar taki þátt í rannsókninni bið ég 

þig/ykkur um að svara þessum pósti. 

Með von um góð og jákvæð viðbrögð, 

Kamilla Rún Ólafsdóttir 

Íþróttafræðinemi við Háskólann í Reykjavík. 
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Viðauki 2 

 

Hæl tá ganga 

 

Hvað þarf umsjónarmaður? 

 Íþróttateip 

 Fimm metra langt málband 

 Skeiðklukku 

 

Hvernig er brautin? 

 Merkja upphafsstað 

 Vegalengd er 4,5 metrar frá upphafsstað  

 

Hvaða upplýsingar þarf umsjónarmaður að gefa? 

Standa á bak við upphafsstað með báða fætur. Þegar umsjónarmaður gefur merki 

leggur próftakandi af stað og setur hæl fram fyrir tær og hæll snertir tá á 

gagnstæðum fæti o.s.frv. Próftakandi fer yfir eins hratt og mögulegt er. 

 

Leggja áherslu á: 

 Að hæll á alltaf að koma við tá á gagnstæðum fæti. 

 Eins hratt og mögulegt er. 

  



32 
 

Áttuhlaup 

 

Hvað þarf umsjónarmaður? 

 Íþróttateip 

 Fimm metra langt málband 

 Skeiðklukku 

 

Hvernig er brautin? 

Tvær metra langar þverlínur eru settar á sléttan flöt með 4,5 metra millibili. Lína 1 

er einn metra frá upphafspunktinum og lína 2 er 5,5 metra frá upphafspunktinum. 

 

Hvaða upplýsingar þarf umsjónarmaður að gefa? 

Standa á bak við upphafsstað með báða fætur og þegar umsjónarmaður gefur 

merki leggur próftakandi af stað. Að próftakandi fari eins hratt og hann getur í 

slaufu í gegnum miðjuna 

 

Leggja áherslu á: 

 Leiðina 

 Að próftakandi eigi að fara eins hratt og hann mögulega getur í áttu 

(slaufu). 
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Raða kubbum í turn 

 

Hvað þarf umsjónarmaður? 

• Tólf Dublo legókubba 

• Skeiðklukka 

• Borð 

• Stóll 

 

Framkvæmd: 

Kubbum raðað upp á borð fyrir framan þátttakanda. Þátttakandi situr vel við 

borðið og heldur á kubb í sitthvorri hendinni, byggir þá saman og tekur næsta 

kubb af borðinu og byggir við. 

 

Hvaða upplýsingar þarf umsjónarmaður að gefa? 

 Próftakandi fær eina æfingu og felur hún í sér að setja saman þrjá kubba. 

 Að próftakandi nái vel fram á borðið og sitji vel við borðið.  

 Að próftakandi haldi á kubbunum og byggi einn og einn kubb við 

 Að próftakandi komi ekki við borðið 

 Próftakandi eigi að gera æfinguna eins hratt og mögulegt er 

 

Sýning á æfingu fyrir prófið: 

Leggja áherslu á: 

 Eins hratt og mögulegt er 

 Olnbogi og hendur eða kubbar snerta ekki borðið 
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Raða kubbum á spjald  

 

Hvað þarf umsjónarmaður? 

• Átján Dublo legókubba 

• Duplo kubbaspjald 

• Skeiðklukka 

• Borð 

• Stóll 

 

Framkvæmd: 

Próftakandi situr við borð með Duplospjald fyrir framan sig og heldur með 

annarri hendinni í spjaldið og raðar kubbum með hinni hendinni í 3x6 raðir. Við 

merki frá umsjónarmanni á próftakandinn að setja einn kubb í einu á spjaldið 

eins hratt og hann getur. Tekinn er tími á hvað próftakandi er lengi að raða 

kubbum með hægri hendi annars vegar og vinstri hendi hins vegar. 

 

Hvaða upplýsingar þarf umsjónarmaður að gefa? 

 Að próftakandi fái eina æfingu á hvora hönd og æfingin feli í sér að setja 

fimm kubba á spjaldið. 

 Að próftakandi sitji vel við borðið  

 Að próftakandi haldi fast í plötuna með hinni hendinni 

 Að próftakandi festi kubbinn alveg á spjaldið áður en tekinn er næsti 

kubbur. 

 

Sýning á æfingu fyrir prófið: 

Leggja áherslu á: 

 Einn kubb í einu 

 Gera eins hratt og mögulegt er 

 

 

 

 


