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Ágrip 

Hreyfiþroski er okkur öllum mikilvægur, ekki síst fyrir börn og unglinga sem 

eru að vaxa úr grasi og eru ef til vill á mikilvægasta þroskaskeiði lífsins. Þessi 

tími felst meðal annars í þeirri færni að geta klætt sig, gengið, notað hníf og 

gaffal, skrifað með penna og margt fleira. Færni af þessum toga er okkur ekki 

meðfædd. Einstaklingur þarf að þjálfa sig reglulega og endurtaka sömu 

hreyfingar aftur og aftur til að öðlast góðan hreyfiþroska. Til að meta 

hreyfiþroska eru notuð svonefnd hreyfiþroskapróf. Þau eru helst notuð hjá 

börnum til að sjá hvar þau standa á ákveðnum aldri og hvar þau standa miðað 

við sína jafnaldra. 

Lestrarkunnátta er hverjum einstaklingi mikilvæg. Í daglegu lífi erum við 

stöðugt að lesa, hvort sem það er í skólanum, í tölvunni eða í búðinni þegar 

við erum að versla. Það er með lestrarkunnáttu eins og hreyfiþroska, hún er 

ekki meðfædd heldur þarf hver og einn að þjálfa sig í lestri. Læra þarf stafina, 

tengja þá saman í orð og síðan að setja orðin saman í setningar. Því meira 

sem börn æfa sig meira í að lesa því betri tökum ná þau á lestrinum. Samhliða 

bættri lestrarkunnáttu eykst lesskilningur.  

Í þessari rannsókn var beitt megindlegri aðferð þar sem lögð voru fyrir tvö 

próf. Annars vegar hreyfiþroskaprófið MOT 4–6 og hins vegar lestrarpróf. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 31, 18 piltar og 13 stúlkur. Mælingar voru 

framkvæmdar tvisvar sinnum á skólaárinu 2015 til 2016. Í fyrra skiptið í 

byrjun desember 2015 og í seinna skiptið um miðjan mars 2016.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli 

hreyfiþroska annars vegar og lesturs hins vegar hjá nemendum í 1. bekk í 

einum grunnskóla á Norðurlandi. Einnig var kannað hvort fæðingarmánuður 

hafi áhrif á niðurstöður en það getur munað tæpum 12 mánuðum í aldri hjá 

börnum í 1. bekk. Barn sem fætt er 1. janúar hefur 12 mánaða forskot á barn 

sem er fætt 31. desember sama ár. 

Niðurstöður sýna að jákvæð tengsl eru á milli hreyfiþroska og lesturs. Fyrri 

mæling sýnir fylgnina r(26)=0,361; p=0,059 en seinni mæling sýnir 

r(26)=0,438; p=0,02 eða tölfræðilega marktæka niðurstöðu. Þegar 

fæðingardagsáhrifin eru skoðuð má sjá að þeir sem fæddir eru í janúar til apríl  

standa sig best, bæði í lestrar- og hreyfiþroskaprófinu. Tölfræðilega 

marktækur munur er á hreyfiþroska þeirra sem fæddir eru í janúar til apríl og 

þeirra sem fæddir eru í september til desember, bæði í fyrri og seinni 

mælingu. Ekki er marktækur munur á milli fæðingarmánaða í lestrarprófinu 
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en þó eru þeir sem fæddir eru í janúar til apríl með hæsta meðaltalið og þeir 

sem fæddir eru í september til desember með það lægsta.  

Það er því mikilvægt að hvetja börn til þess að æfa sig bæði í lestri og 

hreyfiþroska, því að þjálfun og endurtekningar eru lykillinn að bættum 

árangri og aukinni getu í hvoru tveggja. 
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Abstract 

Relationship between motor development and reading skills 

Motor development is important for everyone, particularly children and 

adolescents in one of the most rapid phases of human development. It 

entails the ability to dress oneself, walk, use a fork and knife, write with a 

pen etc. These skills are not innate. To develop good motor skills an individual 

needs to practice regularly and repeat the same movements again and again. 

Certain tests can be utilized to assess motor development. They are generally 

used to estimate children's motor development at a certain age and how 

they compare to other children the same age. 

 Literacy is important for every individual. We read constantly in 

everyday life; in school, using the computer, or in the supermarket. The 

ability to read is similar to motor development in the sense that it is not an 

innate ability. Every individual must practice reading to become literate. A 

new reader has to learn the letters first, and then grasp how to put them 

together into words and phrases. The more an individual practices his or her 

reading ability, the better it becomes. With improved reading skills comes 

increased reading comprehension.  

 This research project uses a quaantitative approach. Two tests were 

administered to a total of 31 children (18 male, 13 female); the MOT 4–6 

motor development test and a reading test. Measurements were taken two 

times in the school year of 2015-2016. The first measurement was taken in 

early December 2015, the second one in mid-March 2016. 

 The aim of this research was to explore whether there is correlation 

between children's motor development and reading abilities in one first 

grade class in a primary school in Northern Iceland. The research also looked 

at whether the month of birth had an effect on performance, as the age 

difference between children in first grade can be up to 12 months. A child 

born on January 1st has an advantage of 12 months compared to a child born 

on December 31st in the same year.  

 The results show a positive correlation between motor development 

and reading abilities. The first measurement shows the correlation 

r(26)=0.361; p=0.059 and the second measurement r(26)=0.438; p=0.02, a 

statistically significant result. Children born in the period of January to April 

performed better than the others in both the motor development test and 

the reading test. In both measurements of motor development a significant 

difference (p<0.05) was found between those born in January to April and 

those born in September to December. No statistically significant difference 
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in performance on the reading test was found based on month of birth. 

However, children born in January to April did had a higher average than 

children born in September to December. 

It is therefore important to encourage children to practice their motor 

skills as well as their reading. Practice and repetition is the key to progress 

and improved abilities for both motor development and reading. 
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1 Inngangur 

Á fyrstu árunum í lífi hvers einstaklings verða hvað mestar breytingar á 

líkamlegum- og andlegum þroska. Einstaklingurinn þroskast frá því að vera 

ósjálfbjarga ungabarn í að geta haldið höfði, velt sér, sest upp, staðið og 

gengið. Til þess að einstaklingur öðlist getu til að framkvæma þessar 

hreyfingar þarf hann endalausar æfingar og endurtekningar. Það sama á við 

um eldri einstaklinga og aðra þætti en hreyfiþroska, eins og vitsmunaþroska. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn með betri hreyfiþroska hafa líka betri 

sjálfsmynd og eiga auðveldara með félagslegtengsl  (Henderson, 1992; Losse, 

1991)   

Mikil umræða er nú um minni hreyfingu og versnandi heilsufar fólks 

almennt. Börn fara fyrr til dagmömmu eða á leikskóla en áður tíðkaðist, þar 

sem báðir foreldrar eru yfirleitt útivinnandi. Það er því mikilvægt að hugað sé 

að hreyfingu á þeim stöðum þar sem börnin eyða stærstum hluta dagsins. 

Samkvæmt Lýðheilsustöð eiga börn að hreyfa sig í að minnsta kosti 60 

mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 2008), það er mikilvægt fyrir þau að fá tækifæri 

til að hreyfa sig í formi leikja til þess að auka og bæta hreyfiþroskann.  

Í þessari rannsókn er könnuð geta nemenda í lestri og hreyfiþroska í 1. 

bekk í grunnskóla á Norðurlandi. Þau fara í gegnum hvort próf tvisvar sinnum 

á skólaárinu og útkoman úr mælingunum eru síðan bornar saman. Markmið 

rannsóknarinnar var annars vegar að kanna hvort tengsl séu á milli 

hreyfiþroska og lesturs og hins vegar að sjá hvort að svonefnd 

fæðingardagsáhrif hafi einhver áhrif á niðurstöður þessara tveggja mælinga. 

Hugtakið fæðingardagsáhrif eru skilgreint á þann hátt að þeir sem fæðast 

snemma á árinu, eru elstir meðal hópsins, séu líklegri til að ná betri árangri í 

íþróttum eða öðru námi heldur en þeir sem fæðast seinna á árinu (Musch og  

Grondin, 2001). 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram eru tvær: 

 Hver er fylgni milli lestrarkunnáttu og hreyfiþroska nemenda í 1. bekk? 

 Hver er munur á milli nemenda í lestrarkunnáttu annars vegar og 
hreyfiþroska hins vegar út frá fæðingarmánuði? 

Tilgáturnar sem settar voru fram eru tvær: 

 Þeir sem eru góðir í lestri hafa einnig góðan hreyfiþroska. 

 Þeir sem fæddir eru á fyrsta þriðjung ársins eru betri í lestri og með 
betri hreyfiþroska en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi.
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Hreyfiþroski 

Þróun á getu barns til að hreyfa sig er kallað hreyfiþroski. Þegar börn fæðast 

hreyfa þau sig með óviljastýrðum viðbrögðum vegna einhvers áreitis, en þessi 

viðbrögð breytast fljótt í viljastýrðar hreyfingar. Fyrst koma fram 

grófhreyfingar, þegar barn heldur höfði, sest upp og fer að skríða. Fljótlega 

byrja fínhreyfingarnar að bætast við eins og að grípa í hluti og rétta þá milli 

handa (Berger, 2005). 

Í orðabók er hugtakið hreyfiþroski (e. motor skill) útskýrt á eftirfarandi 

hátt: Hreyfiþroski er samhæft munstur hreyfinga sem fenginn er með æfingu 

á hreyfingu sem inniheldur getuna til að framkvæma hreyfingar á 

árangursríkan hátt. Grófhreyfiþroski er getan til að nota stóru vöðvahópana, 

t.d. að sparka í bolta en fínhreyfiþroski er getan til að gera litlar hreyfingar, 

t.d. að reima skó (Livingstone, 2008). 

„Hugtakið hreyfiþroski er notað um aldurstengdar breytingar á 

hreyfingum og færni hjá börnum. Þá er átt við liðleika, hraða, nákvæmni, 

styrk, úthald og hreyfimynstur líkamans“ (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 

2002). 

Hreyfifærni er okkur öllum mjög mikilvæg en hún felst meðal annars í 

þeirri færni að geta klætt sig, gengið, notað hníf og gaffal, skrifað með penna 

og margt fleira. Þessa færni fæðumst við ekki með heldur er hún áunnin, við 

þurfum að þjálfa hana upp með mörgum endurtekningum (Hermundur 

Sigmundsson, 2001).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hreyfiþroska og sýna þær flestar að 

börn með góðan hreyfiþroska eru með betri sjálfsmynd og eiga auðveldara 

með að taka þátt í leikjum og eiga félagsleg samskipti (Bouffard, Watkinson, 

Thompson, Causgrove Dunn og Romanow, 1996). Þeir sem hafa skertan 

hreyfiþroska hafa oft skerta sjálfsmynd og staða þeirra innan barnahópsins 

er gjarnan lakari þar sem þeir eiga oft erfitt með að taka þátt í leikjum vegna 

skerts hreyfiþroska. Börn með góða sjálfsmynd eru líklegri til að þora að 

takast á við krefjandi verkefni þar á meðal nám og þjálfa sig í því. Nám byggist 

að mestu leyti á endurtekningum og þjálfun, þeir sem eru duglegir við það 

auka þekkingu sýna og færni á því sviði. Samkvæmt rannsóknum virðast vera 

tengsl á milli góðs hreyfiþroska og góðrar námsgetu þó að það sé ekki 
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orsakasamband þar á milli vegna þess að það eru fleiri þættir sem geta haft 

áhrif á námsgetu (Henderson, 1992; Losse, 1991). 

Þekkt er að börn með slakan hreyfiþroska eiga oft í erfiðleikum með lestur 

eða eru lesblind (Kaplan, Wilson, Dewey og Crawford, 1998). Rannsóknum 

ber þó ekki saman um hvort að lesblinda og slakur hreyfiþroski erfist saman 

(Regehr og  Kaplan, 1988) eða í sitt hvoru lagi (Francks o.fl.) 

Björg Guðjónsdóttir barnasjúkraþjálfari telur að 5–10% barna skorti 

eðlilegan hreyfiþroska (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2004). Hún telur að 

miklar breytingar hafi orðið eftir að fólk varð meðvitaðra um þroskafrávik og 

eftir að börn fóru að fara í þriggja og hálfsársskoðun og fimm og 

hálfsársskoðun á heilsugæslunni þar sem hreyfiþroskinn er metinn. Með því 

að greina börn fljótt er hægt að bregðast við vandanum og gera börnin betur 

í stakk búin til að takast á við skólagönguna. Björg telur að stór hluti þeirra 

sem eiga við hreyfiþroskaröskun séu annað hvort ofvirk eða vanvirk. Það sé 

einnig að finna hreyfiþroskaröskun hjá börnum sem hvorki hafa verið greind 

ofvirk eða vanvirk (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2004). Það skiptir miklu 

máli fyrir hreyfiþroska barna að þau fái reglulega hreyfingu strax frá fæðingu. 

Ungabörn styrkjast við að vera lögð á magann, en þau eldri með því að fara í 

göngutúr, sund eða aðra góða hreyfingu það er gríðarlega mikilvægt upp á 

hreyfiþroskann (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2004). Nú til dags hafa 

foreldrar minni tíma til að sinna börnum sínum heldur en áður þegar 

mæðurnar voru oftast heimavinnandi. Því er ennþá mikilvægara að foreldrar 

nýti tímann sem þeir hafa með börnunum sínum í einhverskonar hreyfingu, 

sund, göngu eða hjólatúr (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2002).  

Hreyfiþroska er ekki hægt að mæla beint en hægt er að meta hann með 

hreyfiþroskaprófum sem mæla hina ýmsu þætti hreyfingar, m.a. fín 

hreyfingar, grófhreyfingar, samhæfingu og fleira sem saman gefa mynd af 

hreyfiþroska einstaklingsins (Hermundur Sigmundsson, 2001). 

 

2.1.1 Hreyfiþroskaprófið MOT 4–6 

MOT 4–6 er þýskt hreyfiþroskapróf sem Zimmer og Volkamer þróuðu og 

hönnuðu sérstaklega fyrir börn á aldrinum fjögra til sex ára. Því að 

höfundarnir trúa því að þessi aldurshópur þurfi öðruvísi uppeldi en aðrir 

aldurshópar (Zimmer og  Volkamer, 1987). 

Þessi aldurshópur er mjög næmur fyrir þróun á hreyfiþroska (Gallahue og  

Donnelly, 2003). Á þessum aldri eru börn forvitin og áhugasöm um að læra 

og leika sér. Þau þurfa því örvun og tækifæri til þess að nýta sér þennan áhuga 
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og vilja til að læra að beita sér og stuðla þannig að bættum 

grunnhreyfiþroska.  

MOT 4–6 er þægilegt í notkun, og hægt að framkvæma prófið nánast hvar 

sem er. Prófinu er skipt í 18 stöðvar, þessar stöðvar taka á ýmsum þáttum 

eins og: jafnvægi, samhæfingu (handa og augna, fóta og handa og fóta og 

augna), gróf- og fínhreyfingum, viðbragði, stökkkrafti og rýmisgreind 

(Zimmer og  Volkamer, 1987). 

2.2 Lestur 

„Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu. Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. Hún er 

einnig forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til afþreyingar og 

skemmtunar. Lestur eykur orðaforða og stuðlar að betra valdi á máli en hvort 

tveggja er mikilvægt í mannlegum samskiptum“ (Menntamálaráðuneytið, 

2007). 

Að geta lesið og skrifað er öllum mikilvægt. Á dögum samfélagsmiðla og 

tölvunotkunar er lestur einn mikilvægasti þátturinn í því að geta fylgst með 

og tekið þátt í þjóðfélagsumræðu hverju sinni. Aðgengi að lesefni til fræðslu, 

gagns eða gamans er orðið virkilega auðvelt með tilkomu netsins. Þar er hægt 

að finna allt sem hugurinn girnist. Það er þó misjafnt að gæðum og því er 

mikilvægt að geta lesið og flokkað það frá því sem nýtist okkur til gagns. Þar 

skiptir lesskilningur miklu máli og er hann ekki síður mikilvægur en 

lestrargeta. 

Lestur er eitt af því fyrsta sem börnum er kennt í grunnskóla. En börn hafa 

alltaf hlustað á talað mál og má segja að undirbúningur fyrir lestur hefjist þá 

(Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007). Því er mikilvægt fyrir foreldra barna að 

búa til aðstæður þar sem þau geta þróað þessa þætti áður en skólagangan 

hefst (Ramey og  Ramey, 2006) Það má gera með því að lesa fyrir börnin og 

gefa sér tíma í að tala við þau og leyfa þeim að tjá sig. Því góður orðaforði er 

ein af undirstöðum þess að ná tök á lestrinum. Til að auka orðaforða þarf 

endalausar endurtekningar og þjálfun sem samtöl og lestur mun veita þeim. 

Að ræða svo við barnið um efnið eftir lesturinn eykur líka lesskilning sem er 

annar lykilþáttur í undirstöðu lesturs, þ.e. að skilja textann sem lesinn er 

(Whitehurst og  Lonigan, 2003). Sagt er að sá hafi öðlast lesskilning sem getur 

endurtúlkað það sem hann las með sínum eigin orðum (Nation, 2007). 

Ástæða þess að lestur er eitt af því fyrsta sem kennt er í grunnskólum er að 

mest allt námsefni byggist á því að nemandinn geti lesið fyrirmælin.  



 

18 

2.2.1 Lestrarörðuleikar - Dyslexía 

Skilgreining Alþjóðlegu dyslexíusamtakanna (International Dyslexia 

Association/ IDA) er þessi: „Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af 

taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, 

sjálfvirkan lestur og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana 

má í flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í 

samræmi við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt 

fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt til erfiðleika með lesskilning 

og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða og 

öflun þekkingar í gegnum lestur“ (Helga Sigurmundsdóttir og  Steinunn 

Torfadóttir, e.d.). 

Um 10% einstaklinga er með dyslexíu og um 4% eru talin vera með 

alvarlegan vanda (Rósa Eggertsdóttir og  Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Þetta 

þýðir að í 30 manna bekk í grunnskóla eru að meðaltali þrír nemendur með 

dyslexíu. Þessi börn þurfa mikinn stuðning við lestur og þarf að halda 

sérstaklega vel utan um þau í náminu. Þau þurfa sérstaka áherslu á lestur og 

mikilvægt er að lestrarefnið sé við hæfi hver og eins.  

 

 

2.3 Fæðingardagsáhrif 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru elstir meðal jafningja eru líklegri til að 

ná betri árangri í íþróttum og í námi heldur en þeir sem yngri eru. Þetta er 

kallað fæðingardagsáhrif. Þessir einstaklingar eru yfirleitt búnir að ná meiri 

hæð, þyngd og styrk. Auk líkamsþroska er andlegur þroski einnig oft fyrr á 

ferðinni. Hvoru tveggja getur haft áhrif á getu í íþróttum en andlegi þroskinn 

getur haft áhrif á námið. Þessi áhrif eru mest hjá ungum börnum en minnka 

síðan með árunum (Musch og  Grondin, 2001). 

Á Íslandi er börnum skipt í bekki eftir fæðingarári og eru þau sem fædd 

eru í janúar nánast árinu eldri en þau sem fædd eru í desember sama ár. 

Rannsóknir hér á Íslandi hafa sýnt að þeir sem fæddir eru í janúar til apríl eru 

líklegri til að skara fram úr í íþróttum og námi (Andrés Þórarinn Eyjólfsson og  

Jóhanna Ingvarsdóttir, 2007; Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Í Bretlandi er 

önnur bekkjaskipting í skólunum en þar eru börn sem eru fædd eru í 

september til ágúst saman í bekk. Þar koma fram sömu áhrif. Í Bretlandi 

standa nemendum sem fæddir eru í september til desember, sig betur en 

aðrir vegna þess að þeir eru elstir meðal jafningja (Gledhill, Ford og 

Goodman, 2002). 



 

19 

2.3.1 Rannsóknir á fæðingardagsáhrifum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á fæðingardagsáhrifum í tengslum við 

íþróttir (Barnsley, Thompson og Barnley, 1985; Deaner, Lowen og Cobley, 

2013) og nám (Cobley o.fl., 2009; Gledhill o.fl., 2002). Allar rannsóknirnar 

gefa til kynna að þessi áhrif séu til staðar. Áhrifin virðast vera svipuð hjá 

báðum kynjum en minnka með árunum (Diamond, 1983). 

Hjá 5 ára börnum á leikskóla þar sem eitt er fætt í janúar og annað í 

desember er eins árs aldursmunur á þessum börnum. 1 ár í lífi 5 ára barns er 

20% af lífaldri þess. Þau börn sem fædd eru í janúar eru því búin að ná meiri 

líkamlegum, félagslegum og vitsmunalegum þroska (Mussio og  McCrea, 

2011). Það kemur því ekki á óvart að þessi áhrif komi fram í skólunum, 

sérstaklega í fyrstu bekkjunum þegar börnin eru ennþá að þroskast hratt. 
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3 Aðferðir 

Hér verður sagt frá aðferðum sem notaðar voru við gerð þessarar 

rannsóknar, hverjir tóku þátt, hvaða mælingar voru notaðar og hvaða leyfi 

þurfti að fá til að gera rannsóknina. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni eru notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem 

tölulegar niðurstöður úr hreyfiþroskaprófi og lestrarprófi eru notaðar við 

úrvinnslu gagna. Rannsakandi framkvæmdi hreyfiþroskaprófið MOT 4–6  á 

þátttakendunum en framkvæmd á lestrarprófi var í höndum kennara 

bekkjarins. 

3.2 Þátttakendur 

Í þýðinu voru 31 nemandi úr 1. bekk í grunnskóla á Norðurlandi. Fjöldi þeirra 

sem tóku þátt voru 28 nemendur, 17 drengir og 11 stúlkur. Tveir fengu ekki 

leyfi til þátttöku og einn flutti í burtu.  

3.3 Mælingar 

Mælingarnar sem þátttakendur þreyttu voru hreyfiþroskaprófið MOT 4–6 

(Zimmer og  Volkamer, 1987) og lestrarpróf (Lundarskóli, 2013).  

3.3.1 Hreyfiþroskaprófið MOT 4–6 

Rannsakandi sá um mælingar á hreyfiþroskaprófinu MOT 4–6 sem hannað er 

af Zimmer og Volkamer (1987) og lýst hefur verið. Þátttakendur fóru tvisvar 

sinnum í mælingu, í fyrra skiptið í byrjun desember og í seinna skiptið í lok 

mars á skólaárinu 2015 til 2016. Þátttakendurnir komu tveir og tveir saman í 

mælinguna og tók hún um 20–30 mínútur í hvert skipti. Mælingin fór fram í 

kennslustofu í skólanum.  

Mest er hægt að fá 34 stig út úr MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu, en þá fær 

þátttakandi 2 stig fyrir hverja stöð. Samanlögð stig eru kölluð hrátala, 

hrátölunni er síðan skipt út fyrir hreyfitölu. Hreyfitöluna má finna í töflu sem 

höfundar prófsins gáfu út með hreyfiþroskaprófinu (Zimmer og  Volkamer, 

1987), sjá fylgiskjal 5. Til að sjá hvar einstaklingurinn stendur hefur verið 

gerður skali sem skiptir hreyfitölunum í eftirfarandi gildi; mjög slæmt, slæmt, 

eðlilegt, gott og mjög gott. Þennan skala má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Skali á getu í MOT 4-6 hreyfiþroskaprófi fyrir 6 ára. 

MOT 4–6 er þægilegt í notkun, og hægt að gera prófið nánast hvar sem 

er. Það þarf að hafa ákveðinn búnað sem er: ein gjörð (70 sm þvermál), 

límband, tússpenni, blað, vasaklútur, sippuband (2 m), 3 tennisboltar, 2 

kassar, skeiðklukka, spjald (40 sm þvermál), askja með 40 eldspýtum, 

tennishringur (gúmmíhringur), snúra, borð, stóll og bolti (16 sm þvermál). 

Prófinu er skipt í 18 stöðvar, þessar stöðvar taka á ýmsum þáttum svo sem: 

jafnvægi, samhæfingu (handa og augna, fóta og handa og fóta og augna), 

gróf- og fínhreyfingum, viðbragði, stökkkrafti og rýmisgreind (Zimmer og  

Volkamer, 1987). 

Stöð 1 er upphitunarstöð, ætluð til að aðlaga barnið að aðstæðunum og 

engin stig eru gefin fyrir þessa stöð. Stöð 2 er jafnvægisstöð sem reynir á 

samhæfingu augna og fóta. Stöð 3 reynir á hraða fínhreyfinga auk þess vinnur 

hún með samhæfingu augna og handa. Stöð 4 reynir á jafnvægi og 

samhæfingu. Stöð 5 reynir á samhæfingu og hraða á grófhreyfingum. Stöð 6 

reynir á viðbragð. Stöð 7 reynir á hraða í grófhreyfingum. Stöð 8 reynir á 

jafnvægi og samhæfingu augna og fóta. Stöð 9 reynir á samhæfingu augna og 

handa. Stöð 10 reynir á samhæfingu augna og handa og fínhreyfingu. Stöð 11 

reynir á rýmisgreind. Stöð 12 reynir á jafnvægi og grófhreyfingar. Stöð 13 

reynir á samhæfingu handa og augna. Stöð 14 reynir á samhæfingu handa og 

fóta. Stöð 15 reynir á stökkkraft. Stöð 16 og 17 reyna á styrk og samhæfingu 

líkamans. Stöð 18 reynir á jafnvægi og samhæfingu.  

 

3.3.2 Lestrarpróf 

Kennari bekkjarins tók þátttakendur í lestrarpróf. Lestrarprófið mælir hversu 

mörg atkvæði á mínútu eru lesin. Lesinn er texti í 2 mínútur og atkvæðunum 

sem lesin eru deilt í tvennt og þannig fengið út hversu mörg atkvæði eru lesin 

á mínútu. Í fyrra lestrarprófinu tóku flestir lestrarpróf 1.1 sem nær upp í 58 

atkvæði, en nokkrir tóku lestrarpróf 1.2 (73 atkvæði) og lestrarpróf 1.3 (450 

atkvæði). Í seinna lestrarprófinu tóku flestir lestrarpróf 1.2 en eins og í fyrra 

prófinu tóku sumir lestrarpróf 1.3 (450 atkvæði) (sjá fylgiskjal 4). Kennarinn 

mat það hvaða lestrarpróf væru við hæfi fyrir hvern og einn út frá 
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stafakönnun sem gerð var í upphafi skólaárs og tilfinningu eftir að hafa 

hlustað á þau lesa. 

Rannsakandi bjó til skala fyrir lesin atkvæði á mínútu til að nota í rannsókn 

sinni. Skalinn var búinn til með það í huga að margir skólar miða við að í lok 

1. bekkjar geti nemendur lesið 60 atkvæði á mínútu (Rósa Eggertsdóttir, 

1998). Skalann má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Skali á lesnum atkvæðum á mínútu fyrir börn í 1. bekk. 

 

3.4 Leyfi 

Áður en mælingar gátu hafist þurfti að fá leyfi frá stjórnendum skólans til að 

gera rannsóknina. Þá var sótt um leyfi hjá Vísindasiðanefnd og var leyfi veitt 

fyrir rannsókninni. Foreldrar þátttakenda þurftu einnig að veita upplýst 

samþykki á sérstökum eyðublöðum, sjá nánar fylgiskjöl 1, 2 og 3. 

3.4.1 Skólastjórnendur 

Rannsakandi átti samtal við stjórnendur skólans þar sem hann fór yfir 

hugmyndir sínar að rannsókninni og óskaði eftir leyfi þeirra til þess að fá að 

gera hana í skólanum. Skólastjórnendur tóku vel í rannsóknina og skrifuðu 

undir samþykkisyfirlýsingu þess efnis, sjá fylgiskjal 1. 

3.4.2 Vísindasiðanefnd 

Sækja þurfti um sérstakt leyfi til Vísindasiðanefndar við gerð 

rannsóknarinnar. Í þeirri umsókn er rannsóknaráætlun útlistuð, farið yfir 

markmið rannsóknarinnar, greint frá rannsóknarþýðið og meðferð 

rannsóknargagna. Einnig er sagt frá því hver sé helsti ávinningur 

rannsóknarinnar og hvað sé þekkt á sviði hennar.  

Vísindasiðanefnd fór yfir umsóknina og sendi síðan frá sér 

samþykkisyfirlýsingu nr. VSNb2015110028 um að rannsakandi mætti 

framkvæma rannsóknina, sjá fylgiskjal 2. 
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3.4.3 Upplýst samþykki 

Foreldrar/forráðamenn þátttakenda fengu sent bréf með upplýsingum um 

rannsóknina og rannsakenda. Þeir þurftu að undirrita bréfið til þess að veita 

börnum sínum þátttökurétt í rannsókninni, sjá fylgiskjal 3. 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Gögnin í rannsókninni voru skráð í Microsoft Excel en síðar unnin í 

tölfræðiforritinu SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences). Myndir 

og töflur voru unnar í Microsoft Excel. Til að finna marktækni voru notuð t-

próf tveggja háðra úrtaka og með ANOVA dreifigreiningu og miðað var við 

95% marktæknismörk. Við skráningu heimilda var forritið EndNote X7 notað.  
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4 Niðurstöður  

4.1  Þátttakendur 

Þátttakendurnir í rannsókninni voru 28 talsins, 17 drengir og 11 stúlkur. Þau 

skiptust þannig að 9 fæddust á fyrsta þriðjungi eða frá janúar til apríl, 11 í 

öðrum þriðjungi frá maí til ágúst og 8 á síðasta þriðjungnum frá september 

til desember, sjá nánar í töflu 3. 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í MOT 4-6 hreyfiþroskaprófi og lestrarprófi. 

 

4.2 Hreyfiþroskapróf 

Niðurstöður úr MOT 4–6 prófinu sýna að flestir fá niðurstöður á bilinu „gott“ 

til „eðlilegt“ sem þýðir að þessir nemendur hafa náð 19–32 stigum af 34 í 

MOT 4–6 prófinu. Þá kemur einnig fram að það eru 8 nemendur sem bæta 

sig úr „eðlilegt“ í „gott“ milli fyrri og seinni mælingar eða úr 19–27 stigum í 

28–32 stig, sjá nánar mynd 1. 

 

Mynd 1. Breytingar á milli fyrri og seinni mælinga í MOT 4–6 hreyfiþroskaprófi. 
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4.3 Lestrarpróf 

Þegar niðurstöður úr lestrarprófunum eru skoðaðar má sjá að stór hópur 

bætir sig verulega milli mælinga. Í fyrri mælingunni eru 18 nemendur sem 

lesa 20 eða færri atkvæði á mínútu („mjög slæmt“ eða „slæmt“) en aðeins 6 

í seinni mælingunni. Þá má einnig sjá að einungis 10 nemendur lesa fleiri en 

20 atkvæði á mínútu („eðlilegt“, „gott“ og „mjög gott“) í fyrri mælingunni en 

þeir rúmlega tvöfaldast í seinni mælingunni, sjá nánar á mynd 2. 

 

Mynd 2. Breytingar á milli fyrri og seinni mælinga í lestrarprófi. 

 

4.4 Samanburður 

Þegar munur milli fyrri og seinni lestrarprófs er skoðaður kemur í ljós 

marktækur munur þegar allir eru mældir saman (p<0,001), einnig þegar 

munur er skoðaður hjá stúlkunum annars vegar (p<0,001) og piltunum hins 

vegar (p=0,013). Sama niðurstaða kemur fram þegar MOT 4–6 

hreyfiþroskaprófið er skoðað. Þá kemur í ljós marktækur munur milli allra 

mælinga, hjá piltum og stúlkum saman (p<0,001), hjá piltunum sér (p<0,001) 

og hjá stúlkunum sér (p=0,002), sjá nánar í töflu 4. Þá má einnig sjá að piltar 

bæta sig að meðaltali meira en stúlkur í bæði lestri og hreyfiþroska.  
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Tafla 4. Meðaltalsmunur milli mælinga. 

 

Þegar fylgni milli annars vegar MOT 4–6 hreyfiþroskaprófsins og hins 

vegar lestrarprófsins er skoðuð kemur í ljós veik jákvæð fylgni sem nær því 

að vera marktæk; (r(26)=0,361; p=0,059), sjá nánar mynd 3. 

 

Mynd 3. Fylgni milli fyrri mælinga lestraprófs og MOT 4-6 hreyfiþroskaprófs. 
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Þegar fylgni seinni mælinga í MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu og 

lestrarprófinu er skoðuð þá er hún jákvæð og tölfræðilega marktæk 

(r(26)=0,438; p=0,02), sjá nánar mynd 4. 

Mynd 4. Fylgni milli seinni mælingar lestraprófs og MOT 4-6 hreyfiþroskaprófs. 

 

 

 

 

4.5 Fæðingardagsáhrif 

Þegar niðurstöðurnar úr lestrarprófinu eru skoðaðar með tilliti til áhrifa út frá 

fæðingardegi má sjá að í bæði fyrri og seinni mælingu eru þeir sem fæddir 

eru á fyrsta þriðjungi ársins með hæsta meðaltal atkvæða á mínútu. Þeir sem 

eru fæddir á öðrum þriðjungi eru með lægsta meðaltalið. Hjá þeim sem 

fæddir eru í september til desember má sjá að hæsta gildið er 113 atkvæði á 

mínútu í fyrri mælingunni og 135 atkvæði á mínútu í seinni mælingunni sem 

er hærra en hæsta gildið hjá þeim sem fæddir eru í maí-ágúst, sjá nánar töflu 

5.  
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Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrri og seinni mælinga í lestrarprófi með tilliti til 
fæðingarmánaðar. 

 

 

Þegar fæðingardagsáhrifin eru skoðuð út frá MOT 4–6 prófinu bæði fyrri 

og seinni mælingu má sjá að fæðingardagsáhrifin eru nokkuð algild. Fyrsti 

þriðjungur er með hæsta meðaltal út úr MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu bæði 

í fyrri og seinni mælingu þar á eftir kemur annar þriðjungur og að lokum 

síðasti þriðjungurinn, sjá nánar töflu 6.  

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrri og seinni mælinga í MOT 4–6 hreyfiþroskaprófi með 
tilliti til fæðingarmánaðar. 

 

 

Fram kom marktækur munur er á MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu, á milli 

þeirra sem fæddir eru í janúar til apríl og þeirra sem fæddir eru í september 

til desember bæði í fyrri og seinni mælingu. Einnig er tölfræðilega marktækur 

munur þegar piltarnir eru aðeins skoðaðir í bæði fyrri og seinni mælingu í 

MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu (tafla 7).  
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Tafla 7. Meðaltal fyrri og seinni mælinga í MOT 4–6 hreyfiþroska prófi og 
lestrarprófi. 
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5 Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort tengsl væru milli 

hreyfiþroska og lesturs ásamt því að kanna hvort fæðingardagsáhrifin hefðu 

áhrif á getu í lestri og hreyfiþroska.  

Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Svar við fyrri 

rannsóknarspurningunni, um fylgni milli lestrarkunnáttu og hreyfiþroska 

nemenda í 1. bekk, var það að í fyrri mælingunum var veik jákvæð fylgni milli 

breytanna og í þeirri seinni var fylgnin jákvæð milli breytanna og tengslin voru 

tölfræðilega marktæk. Hægt er að  samþykkja tilgátuna sem sett var fram í 

byrjun að þeir sem eru góðir í lestri hafa einnig góðan hreyfiþroska vegna 

þess að fylgnin er jákvæð. 

Eins og í rannsókn Henderson (1992) og Losse (1991) þá kemur í ljós að 

það eru tengsl milli náms og hreyfiþroska. Þrátt fyrir að í þessari rannsókn 

hafi ekki mælst marktæk fylgni milli lesturs og hreyfiþroska í báðum 

mælingum þá var hún hins vegar jákvæð sem sýnir að tengslin eru á þann 

vega að þeir sem eru góðir í lestri eru einnig góðir í hreyfiþroska. 

Umhugsunarvert er hvort að þeir sem stóðu sig vel í bæði hreyfiþroska og 

lestri hafi fengið meiri þjálfun í hvoru tveggja? Samkvæmt gögnum sem 

rannsakandi hafði um tíðni heimalesturs virtist ekki vera tengsl þar á milli en 

eftir nánari skoðum kom í ljós að sumir lásu mikið og oft heima, aðrir lítið en 

oft og enn aðrir mikið en sjaldan. Þær tölur voru því ekki áreiðanlegar. En 

samkvæmt rannsóknum þá eykst geta bæði í hreyfiþroska og lestri með 

endurtekningum og þjálfun (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2004; Ramey og  

Ramey, 2006; Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007).  

Í seinni rannsóknarspurningunni var spurt um, mun á milli nemenda í 

lestrarkunnáttu annars vegar og hreyfiþroska hins vegar út frá 

fæðingarmánuði. Svarið við henni er að þeir sem fæddir eru í janúar til apríl 

eru með hæsta meðaltal úr bæði fyrri og seinni mælingu í lestrarprófinu og 

einnig MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu. Munurinn á milli þeirra sem fæddir eru 

á fyrsta þriðjung og þeirra sem fæddir eru á síðasta þriðjung er tölfræðilega 

marktækur í MOT 4-6 hreyfiþroskaprófinu bæði í fyrri og seinni mælingu. Það 

er því einnig hægt að fallast á seinni tilgátuna um að þeir sem eru fæddir á 

fyrsta þriðjungi ársins eru betri í lestri og með betri hreyfiþroska en þeir sem 

fæddir eru á þeim síðasta. 
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið á fæðingardagsáhrifum og getu í 

íþróttum og í námi hafa sýnt að þeir sem fæddir eru snemma á árinu (elstir 

meðal jafningja) ná betri árangri í íþróttum og standa sig betur í námi heldur 

en þeir sem fæddir eru seint á árinu. Það er í samræmi við, niðurstöður þessar 

rannsóknar en hún leiddi í ljós að þeir sem eru fæddir á fyrstu fjórum 

mánuðum ársins eru betri í lestri og með betri hreyfiþroska en þeir sem 

fæddir eru á síðustu fjórum mánuðum ársins (Barnsley o.fl., 1985; Cobley 

o.fl., 2009; Deaner o.fl., 2013; Gledhill o.fl., 2002). 

Í rannsókninni voru nokkrir veikleikar þar á meðal hversu úrtakið er lítið 

eða aðeins 28 einstaklingar. Þátttakendur komu allir úr einum skóla og gæti 

það haft áhrif á niðurstöður. Þrátt fyrir þetta sýna niðurstöður hennar fram á 

tengsl milli hreyfiþroska og lesturs.  

Þegar rýnt er í niðurstöður úr MOT 4–6 hreyfiþroskaprófsins má sjá að 

þátttakendurnir hafa flest allir bætt sig milli mælinga. Það er þó áhyggjuefni 

að einn þátttakandinn sé ennþá í flokknum „slæmt“ í seinni mælingunni og 

þarf mögulega að vinna aukalega með hreyfiþroskann hans. Þegar munurinn 

á milli mælinga í MOT 4–6 hreyfiþroskaprófinu eru skoðaður kemur í ljós að 

piltarnir bæta sig að meðaltali um 2,59 stig en stúlkurnar að eins um 1,39 stig. 

En þá má líka sjá að staðalfrávikið hjá stúlkunum minnkar milli mælinga en 

eykst hjá strákunum sem þýðir að fleiri stúlkur sem voru með slakari 

hreyfiþroska bæta sig milli mælinga en þær sem voru betri standa í stað eða 

bæta sig minna. Hjá piltunum er þessu öfugt farið og margir þeirra hafa bætt 

sig verulega milli mælinga.  

 Af niðurstöðum lestrarprófsins má sjá að flest allir bæta sig verulega milli 

mælinga. Það eru þó tveir sem ekki hafa náð tök á lestrinum og eru ekki farnir 

að lesa og þarf að halda vel utan um þá og hjálpa þeim til að ná tökum á lestri. 

Gera má ráð fyrir því að einhverskonar lestrarörðuleikar hái einhverjum 

nemendum í þessum hóp og þarf að passa sérstaklega vel upp á þau börn þar 

sem þau þurfa á miklum stuðning að halda við lesturinn (Rósa Eggertsdóttir 

og  Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Þar sem seinni mælingin var gerð í mars má 

sjá að með áframhaldandi bætingu í lestri ættu flestir að ná lokamarkmiði 1. 

bekkjar í lestri, þ.e. að geta lesið 60 atkvæði á mínútu (Rósa Eggertsdóttir, 

1998). Þegar skoðaður er munur á milli mælinga í lestrarprófinu má sjá að 

þátttakendur bæta sig um 20,75 atkvæði á mínútu að meðaltali. Piltarnir 

bæta sig meira eða um 24,47 atkvæði á mínútu en stúlkurnar um 15 atkvæði 

á mínútu. Ástæðan fyrir þessum mismun er líklega sú að tvær stúlkur eru ekki 

búnar að ná tökum á lestri og eru því með 0 atkvæði á mínútu í báðum 

mælingum. Það má meðal annars sjá með því að skoða staðalfrávikin, en þau 

eru 42,26 og 52,31 hjá stúlkunum en 11,01 og 25.93 hjá piltunum.  
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Tengsl milli mælinga á hreyfiþroska og lesturs eru jákvæð, og voru þau 

tölfræðilega marktæk í seinni mælingunni, en ekki í þeirri fyrri. Það væri 

áhugavert að gera stærri rannsókn sem næði til fleiri skóla í öllum 

landsfjórðungum og sjá hvort að hin jákvæðu tengsl sem koma fram hér séu 

einnig til staðar á landsvísu. Sú rannsókn yrði nokkuð viðamikil þar sem 

hreyfiþroskaprófið er tímafrekt og mikilvægt að það sé unnið af sömu 

einstaklingunum upp á áreiðanleika á niðurstöðum. En eins og hefur komið 

fram þá er ekki hægt að mæla hreyfiþroska, aðeins meta hann út frá 

hreyfiþroskaprófunum. Það gerir þessa rannsókn erfiða og erfitt er að koma 

að öllum þáttum sem gætu haft áhrif á réttmæti mælinga á hreyfiþroska 

barna.  

Í þessari rannsókn koma fram aldursáhrif svipuð fæðingardagsáhrifunum 

sem komið hafa fram í rannsóknum erlendis (Barnsley o.fl., 1985; Cobley o.fl., 

2009; Deaner o.fl., 2013; Gledhill o.fl., 2002). Það er að þeir sem fæddir eru 

á fyrsta þriðjung ársins (elstir innan hópsins) lesa að meðaltali fleiri atkvæði 

á mínútu og skoruðu hærra á hreyfiþroskaprófinu. Þegar marktækni á milli 

hópana var skoðuð var marktækur munur á bæði fyrra og seinna 

hreyfiþroskaprófinu á milli þeirra sem fæddir voru í janúar til apríl og þeirra 

sem fæddir voru í september til desember. Líkleg skýring á því að ekki fannst 

marktækur munur milli fleiri mælinga er hversu fáir voru í rannsókninni. Það 

er þó áhugavert að í bæði fyrri og seinni mælingu á lestrinum er annar 

þriðjungurinn með lægsta meðaltalið, það er þó hægt að útskýra með því að 

í bæði fyrsta og síðasta þriðjung eru einstaklingar sem skora mjög hátt og 

greinilega draga til sín meðaltölin, það eru þó einnig einstaklingar í öðrum 

þriðjung sem eru sérstaklega slakir og draga meðaltalið þar niður. Munurinn 

er þó töluvert minni í seinni mælingunni, en þar er staðalfrávikið orðið 

rúmlega helmingi meira þannig að bilið á milli þeirra sem eru bestir og 

slakastir eykst mikið. Þá er einnig áhugavert að bæði í fyrri og seinni mælingu 

í lestri er hæsta gildið hærra hjá þeim sem fæddir eru í september til 

desember heldur en hjá þeim sem fæddir eru í maí til ágúst, sem segir okkur 

að aldursáhrifin eru ekki algild. 

Í rannsókninni koma í raun ekki fram fæðingardagsáhrif þar sem þessi 

rannsókn nær aðeins til eins bekkjar. Það hefði þurft að bera saman 

lestrarkunnáttu og hreyfiþroska hjá öllum árgöngum skólans til að sjá hvort 

fæðingardagsáhrif væru raunverulega til staðar eins og í rannsókn Gledhill og 

félaga (2002) og Cobley og félaga (2009). Það sem þessi rannsókn mælir eru 

aldursáhrif, það er hvort þeir sem eldri eru innan bekkjarins standi sig betur 

heldur en þeir sem yngri eru. Til að útskýra muninn nánar þá ræðst 

lestrarkunnátta af tvennu: námi og þroska. Námið vex með tímanum sem til 

þess er varið og þroskinn vex með aldrinum. Nemandi í 2. bekk sem fæðist 
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seint á árinu ætti samt að standa betur að vígi heldur en nemandi í 1. bekk 

sem fæddur er í janúar, þar sem eldri nemandinn er búinn að stunda nám í 

tvo vetur en sá yngri aðeins einn. En nemandi í 2. bekk sem fæddur er í janúar 

ætti einnig að standa sig betur en nemandi í 2. bekk sem fæddur er í 

desember sem hefur verið þroskaðri allan námstíman. En það er með 

þroskann að sumir þroskast fyrr og aðrir seinna (Embætti landlæknis, 2004), 

þess vegna eru aldursáhrifin ekki algild. 

Þrátt fyrir það eru niðurstöðurnar áhugaverðar þar sem þær sýna að það 

eru til staðar aldursáhrif og möguleg fæðingardagsáhrif, því má spyrja hvort 

sú skipting sem er í skólum í dag sé réttlát. Er réttlátt að þeir sem fæðast seint 

á árinu og eru síður tilbúnir til að byrja t.d. að læra að lesa dragist strax aftur 

úr samnemendum sínum í 1. bekk og þurfi svo að berjast við það alla 

skólagönguna við að reyna ná hinum? Það getur tekið á sjálfsmyndina og 

skapað margs konar vandamál.  

Þessi rannsókn hefur sýnt að það eru tengsl milli hreyfiþroska og lesturs 

hjá börnum í 1. bekk í skóla á Norðurlandi. Það er því mikilvægt fyrir foreldra 

og aðra sem koma að uppeldi barna að hvetja þau áfram í að þjálfa sig í 

báðum þessum þáttum, því það er þjálfunin og endurtekningarnar sem gerir 

þau betri í hvoru tveggja. 
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6 Lokaorð 

Hreyfiþroski og lestur er mjög mikilvægur. Á hverjum degi tökumst við á 

verkefni sem reyna á báða þessa þætti. Þegar annar þessara þátta eða báðir 

bregðast þá eykur það líkur á slakari sjálfsmynd og minni félagslegum 

samskiptum (Bouffard o.fl., 1996).  

Hlutverk uppalenda, hvort sem það eru foreldrar, forráðamenn, 

leikskólakennarar, leiðbeinendur barna, kennarar þeirra eða þjálfarar þá er 

það þeirra hlutverk að veita börnum tækifæri til að þjálfa hreyfiþroska sinn 

og lestrarfærni. Það er gert með því að hvetja börnin til að hreyfa sig, sýna 

þeim fordæmi með því að hreyfa okkur með þeim og vera þeim góðar 

fyrirmyndir. Einnig þarf að lesa fyrir börnin, tala við þau og ræða við þau um 

efnið og fá þau til að tjá sig með eigin orðum um það sem fjallað er um. Allt 

þetta stuðlar að betri hreyfiþroska og bættri lestrarfærni að mati sérfræðinga 

(Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2002; Ramey og  Ramey, 2006; Rannveig A. 

Jóhannsdóttir, 2007; Whitehurst og  Lonigan, 2003).  

Það að tengsl séu jákvæð á milli hreyfiþroska og lestrarfærni ætti að 

hvetja þá sem vinna með börnum meira og minna allan daginn að fá þau til 

að hreyfa sig, sérstaklega meðan þau eru á leikskóla og eru að taka út mikinn 

hreyfiþroska. Þegar tengslin milli hreyfiþroska og lesturs eru jákvæð þýðir 

það að þeir sem eru með góðan hreyfiþroska eru einnig góðir í lestri. En það 

eru fleiri þættir sem hafa áhrif á hreyfiþroskann og lestrarkunnáttu og þess 

vegna er ekki hægt að tala um orsakasamband þarna á milli. En þrátt fyrir það 

ættu fagmenn að nýta sér þessar rannsóknir og nota tímann á t.d. 

leikskólanum í mikla hreyfingu sérstaklega í formi leikja því það finnst 

börnunum skemmtilegt. 

Mikilvægt er að koma til móts við þá sem eiga í erfiðleikum með lestur 

og/eða hreyfiþroska, því sú staðreynd að þeir sem fæðast seinna á árinu eru 

líklegri til að vera slakari í lestri og hreyfiþroska einungis vegna þess er ekki 

réttlátt. Það þarf að sinna þessum börnum sérstaklega vel og bjóða upp á 

úrræði fyrir þau. Vert er að skoða hvort breyta ætti skólakerfinu þannig að 

það yrði innritað tvisvar á ári þá værri einungis 6 mánaða aldursmunur á milli 

þess elsta og yngsta í bekknum  og þessi áhrif ættu að hafa mun minni skaða 

en hann gerir núna.  

Æskilegt væri að efla rannsóknir á þessu sviðið hér á landi því að fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar og vantar stærri rannsóknir um þetta efni. Þetta 
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er gríðarlega mikilvægt og hefur áhrif á mjög marga. Með því að gera stærri 

rannsókn væri hægt að athuga hversu sterk tengsl eru á milli hreyfiþroska og 

lesturs á landsvísu og þá væri einnig hægt að sjá hvort aukin hreyfing hafi 

áhrif á niðurstöður. Þá þarf að rannsaka fæðingardagsáhrifn betur til að 

athuga hvort breyta þurfi eða bæta skólakerfið með tilliti til þeirra og sjá 

hvort þau hafa virkileg áhrif hér á landi.
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