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Útdráttur 

Tilgangur: Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða 

hversu mikil fylgni var á milli hreyfifærni og líkamshreysti 

þriggja til fjögurra ára barna. 

Aðferð: Framkvæmd var lýsandi þversniðsrannsókn. 

Þátttakendur voru allir iðkendur í krílafimleikum 

fimleikadeildar Ármanns og voru þeir 31 talsins þar af 19 

stelpur og 12 strákar. Þátttakendur framkvæmdu fjögur 

hreyfifærnipróf: Kubba turn, kubba á spjald (með hægri og 

vinstri hendi), áttuhlaup og sláargöngu (Aðlöguð útgáfa af 

hæl í tá göngu). Einnig framkvæmdu þátttakendur þrjú 

líkamshreystipróf: 20 m spretthlaup, langstökk án atrennu og 

1 kg boltakast. Forritið SPSS var notað til að vinna úr gögnum 

og töflur voru unnar í Ecxel. 

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að lítil 

fylgni er á milli hreyfifærni og líkamshreysti þriggja til 

fjögurra ára barna. Þróun þeirra er ekki komin langt á veg og 

því enn óstöðugleiki í hreyfingum þeirra. 

Ályktanir: Kenningar sem settar hafa verið fram um að til 

þess að einstaklingur nái ákveðinni færni þá þarf hann að 

þjálfa hana sérstaklega. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

styðja við þessar kenningar. Í framhaldi af þessum 

niðurstöðum væri æskilegt að gera rannsókn með stærra 

úrtaki.   
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Inngangur 

Mikilvægt er að börn stundi hreyfingu af einhverju tagi til þess að þau þroskist 

eðlilega og viðhaldi hreysti sínu. Það sem kallað er eðlileg þróun á stoðkerfi og 

grundvallar hreyfimynstrum þeirra er háð því að þau hreyfi sig tiltölulega mikið 

(Pate o.fl., 2013). Að þróa og þjálfa hreyfifærni (e. Motor competence) og 

líkamshreysti á æsku- og unglingsárum stuðlar að góðri heilsu og vellíðan (Rivilis 

o.fl., 2011).  

Frá því á æskuárum mínum hef ég ávallt stundað reglubundna hreyfingu. Ég 

stundaði fimleika af kappi og átti sæti í landsliðinu í nokkur ár. Ég byrjaði að þjálfa 

fimleika þegar ég komst á unglingsárin og má því segja að áhuginn á þjálfun hafi 

kviknað snemma. Áhugi á hreyfingu ungra barna kviknaði um leið og ég eignaðist 

son minn. Það er áhugavert að fylgjast með ungabörnum vaxa og dafna og fylgdist 

ég vel með því hvernig hann bar sig að, athafnaði sig og lærði stöðugt eitthvað nýtt. 

Það er í raun ótrúlegt að sjá hvernig ung börn ná svo hröðum framförum. Í dag er 

ég yfirþjálfari krílafimleika hjá fimleikadeild Ármanns en þar stunda börn frá 

þriggja ára til fimm ára fimleika einu sinni í viku. Það lá því beint við að gera 

rannsókn á hreyfifærni og líkamshreysti barna.  

 Með þessari rannsókn var markmiðið að kanna hversu mikil fylgni væri á 

milli líkamshreysti og hreyfifærni þriggja til fjögurra ára barna. Í fræðilegri 

umfjöllun verður skyggnst stuttlega inn í kenningar um þróun mannsins allt frá 

miðöldum til nýjustu kenninga þekktra fræðimanna. Í framhaldinu verður farið yfir 

helstu skilgreiningar á hreyfifærni og líkamshreysti og einnig fjallað um hreyfingu 

barna. Gerð verður grein fyrir samspili á milli hreyfifærni og líkamshreysti. Farið 

verður yfir markmið rannsóknar og rannsóknarspurningunni varpað fram í 

kaflanum aðferðir og gögn. Farið verður yfir mælitæki, áhöld, þátttakendur, 

framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu ganga. Í niðurstöðukaflanum verður greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar og settar fram töflur þeim til stuðnings. Í lok ritgerðar 

koma fram umræður er varða niðurstöður rannsóknar ásamt takmörkunum hennar 

og kostum.  
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Fræðileg umfjöllun 

Þróun og nám 

Kenningar um þróun mannsins hafa mikið breyst í aldanna rás. Á miðöldum voru 

þróunarkenningar nefndar fyrirframmótun. Í stuttu máli voru þær á þann veg að 

fóstur væru fullþroskaðar lífverur sem þyrftu einungis að vaxa. Samkvæmt Gottlieb 

tóku formaukninga kenningar við af fyrirframmótun í byrjun 18.aldar (Edelman, 

1987, 1992). Eftir aldamótin 1900 fóru kenningar að koma fram sem byggðust fyrst 

og fremst á því að þróun væri fyrirfram ákveðin þ.e. fyrirframákveðin formaukning. 

Samkvæmt þeim stjórnaðist þróun alfarið af genum sem samkvæmt 

kenningununum gátu sagt fyrir um hvernig einstaklingur yrði sem fullþroska 

maður. Hér hefur umhverfið lítil áhrif (Hermundur Sigmundsson, 2002). Í samræmi 

við eðli fyrirframákveðinna kenninga eru notaðir skalar og segja þeir til um hvað 

barn á að geta á hvaða aldursstigi fyrir sig. Þessar kenningar eru því líka oft nefndar 

þroskakenningar (Hermundur Sigmundsson, 2002). Upp úr 1970 fóru kenningarnar 

um þróun mannsins að breytast úr því að þróun einstaklinga væri fyrirframákveðin 

yfir í að þróun væri samspil gena, taugakerfis, atferlis og umhverfisáreita (Gottlieb, 

1998).  

Gottlieb setti fram kenningu sem kallast formaukning byggð á líkindum (e. 

Probabilistic epigenesis). Megininntak í kenningu hans er að lífvera þróist vegna 

stöðugs samspils erfða, taugakerfis, atferlis og umhverfisþátta (Gottlieb, 2007).  

Þetta má glöggt sjá á mynd 1. 

 

 

                      Mynd 1. Formaukning byggð á líkindum (Gottlieb, 2007) 
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Samkvæmt þessari kenningu er þróunin flókið ferli sem byggist á víxlverkunum 

sem hægt er að hafa áhrif á (Gottlieb, 2007; Hermundur Sigmundsson, 2002).  

Gríðarlega mikilvægt er fyrir fagfólk að kunna skil á ólíkum kenningum, hvað er 

líkt og ólíkt, en einnig er ávallt mikilvægt fyrir þau að fylgjast með og 

endurmenntast stöðugt (Hermundur Sigmundsson, 2002). Í þessum kenningum er 

því hægt að segja að umhverfi vegi meira í þróun en í kenningum sem sem seinna 

komu fram.  

Kenningar innan þróunarsálfræðinnar byggja yfirleitt á kenningum 

fósturfræðinnar. Það er því sérlega áhugavert að kynnast kenningum Gerald 

Edelmann sem hefur stundað rannsóknir í sambandi við taugakerfið og þróun þess. 

Í kenningu hans um „tauga-Darwinisma“ skýrir hann áhrif örvunar taugakerfis á 

nám og þróun lífveru (Edelman, 1993). Hann setur fram þá kenningu að endurtekið 

áreiti af sömu gerð muni með tímanum styrkja ákveðnar taugabrautir og þær sem 

fá ekki endurtekið áreiti rýrni (Edelman, 1993; Hermundur Sigmundsson, 2002). 

Það að byrja að ganga krefst tíðra endurtekninga. Gott dæmi er þegar börn byrja að 

læra að ganga ná þau einungis einu skrefi, e.t.v. fleirum, en missa svo jafnvægið. 

Alltaf standa þau upp aftur og láta fallið ekki á sig fá heldur halda þau áfram að 

þjálfa sig. Með því eru þau að styrkja nauðsynlegar taugabrautir sem þarf til þess 

að ganga án þess að missa jafnvægið. Það finnast ekki tilbúnar lausnir í heilanum 

en hægt er að auka eða draga úr líkum á að leið sem er árangursrík sé valin við 

mismunandi aðstæður með tilliti til taugabrauta (Edelman, 1987, 1992).  

Ester Thelen setti fram fyrstu kenninguna sem byggir á formaukningu 

byggðri á líkindum. Hún ásamt Smith hafa sýnt fram á að þróun er flókið ferli 

margra þátta og mynda þeir saman eitt kerfi (e. Dynamical system) (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Þegar barn nær að lyfta höfði eru að baki miklar æfingar og 

mikil þjálfun þar sem það er hægt og rólega að styrkja þá vöðva sem þarf við að 

lyfta höfði. Því er það ekki einungis þróun taugakerfis sem segir til um það hvort 

barnið nái þessum áfanga og heldur ekki einungis æfingarnar heldur er það 

samspilið milli æfinganna og taugakerfisins. Því að með æfingum er taugakerfið 

sjálft að þjálfast þ.e. taugafrumur og frumuhópar sem vinna að þessu verkefni 

styrkjast (Edelman, 1987, 1992).  
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Hreyfifærni 

Hreyfifærni (e. Motor competance) er geta líkamans til að framkvæma hreyfingar 

á mismunandi sviðum sem fela í sér samhæfingu fín- og grófhreyfinga (M. Haga, 

2009). Mismunandi vöðvar og vöðvahópar framkvæma fín- og grófhreyfingar. Það 

að hlaupa, ganga og hoppa eru hreyfingar sem eru flokkaðar sem grófhreyfingar og 

stórir vöðvar eða vöðvahópar sem framkvæma þær. Það að teikna, perla og sauma 

eru hreyfingar sem eru flokkaðar sem fínhreyfingar og litlir vöðvar eða vöðvahópar 

sem framkvæma þær. Þessi tvö hugtök eru notuð á tvenns konar hátt, annars vegar 

til þess að flokka hreyfingar og hins vegar til að þess að skýra frá framför eða 

afturför í hreyfiþróun (Payne og Isaacs, 2012). Að þjálfa jafnvægi, liðleika, hraða, 

þol og styrk getur styrkt grófhreyfingaþróun. Að þjálfa færni við að grípa í, seilast 

eftir einhverju eða halda í hluti styrkir fínhreyfingaþróun þar sem slíkar hreyfingar 

krefjast nákvæmni (Gordon og Browne, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að góð hreyfifærni gefi börnum ákveðna stöðu á meðal 

jafnaldra sem er góð fyrir sjálfsmynd þeirra (Haywood og Getchell, 2014; H. 

Sigmundsson og Pedersen, 2000). Því er mikilvægt að foreldrar og þeir sem koma 

að uppeldi barna veiti þeim fjölbreytta örvun og markvissa. Það er mikilvægt til 

þess að börnin geti tekist á við hversdagsleg verkefni s.s að klæða sig, borða með 

skeið, bursta tennur og ná almennt góðri hreyfifærni (H. Sigmundsson og Pedersen, 

2000). Sýnt hefur verið fram á að mikið áreiti örvar þroska (Hopkins og Westra, 

1988). Samkvæmt rannsóknum er jákvætt samband á milli hreyfiþróunar barna og 

hversu virk þau eru þegar sambandið er skoðað með tilliti til hreyfingar (Goldfield, 

Harvey, Grattan og Adamo, 2012). Hægt er að mæla hreyfifærni með ýmsum 

prófum. Megindleg próf mæla hversu mikið barn getur gert og eigindleg próf mæla 

hvaða færni er til staðar (Hermundur Sigmundsson, 2001). Hreyfifærni má skipta 

niður í fjóra undirþætti: Hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórn og hreyfivandamál 

(H. Sigmundsson og Pedersen, 2000). 

 

Hreyfiþróun 

Hreyfiþróun (e. Motor development) er skilgreind sem svo að einstaklingur breytist 

og þróist og að færni aukist á hverju aldurstigi fyrir sig (Hermundur Sigmundsson, 

1999). Æskuárin eru mikilvægur tími í lífi hvers barns og hreyfiþróun þess. Á 

þessum tíma er heilinn að þróast á ótrúlegan hátt. Því er gríðarlega mikilvægt að 
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læra og þjálfa hreyfifærni með því að kanna og prófa sig áfram í hreyfingum í 

gegnum hagnýta leiki (Gottlieb, 2001; Piek, Hands og Licari, 2012).  

Þegar einstaklingur er að æfa ákveðna hreyfingu er hann að örva ákveðnar 

taugabrautir, þær stýra hreyfingunni og með þessu örvar hann hreyfiþróun sína. 

Þjálfun er því einn stærsti áhrifaþáttur einstaklinga í hreyfiþróun þeirra (Edelman, 

1993; Venetsanou og Kambas, 2010).  

 

Hreyfinám 

Nám sem leiðir til varanlegrar breytingar á hreyfiferli einstaklings og tengist 

hreyfingu eða reynslu er kallað hreyfinám (e. Motor learning) (Schmidt og Lee, 

2014). Þegar einstaklingur bætir hreyfifærni sína í gegnum hreyfinám mælist hann 

með meiri stöðugleika í hreyfingu og einkenni hreyfinga verða líkari í hvert skipti 

sem hreyfingin er endurtekin (Magill og Anderson, 2014).  

 Þegar rannsaka á hreyfinám hjá einstaklingi er sama prófið lagt fyrir þrisvar 

sinnum. Fyrst er prófið framkvæmt áður en þjálfun á sér stað, næst eftir að þjálfun 

hefur átt sér stað og að lokum er prófið lagt fyrir í þriðja sinn nokkru síðar. Þessi 

próf eru framkvæmd til að athuga og sjá hvort að þjálfunaráhrifin séu varanleg 

(Hermundur Sigmundsson, 1999). Með þessum prófum er hægt að sjá að kenningin 

sem Edelman setti fram, um að endurtekið áreiti af sömu gerð styrki ákveðnar 

taugabrautir og þær taugabrautir sem ekki fá endurtekið áreiti rýrna, standist 

ágætlega (Edelman, 1993; Hermundur Sigmundsson, 2002). 

 

Hreyfistjórn 

Hreyfistjórn (e. Motor control) er staðan á hreyfifærni og hreyfiþróun 

einstaklingsins á ákveðnum tímapunkti. Þegar skoða á hreyfistjórn einstaklings eru 

stöður, hreyfingar og vald einstaklings á þeim skoðaðar (Rose og Christina, 2006). 

Hún er lýsing á hver hæfni taugakerfisins er til þess að virkja vöðva, liðamót og 

útlimi annarsvegar og samstilla hinsvegar við framkvæmd á hreyfihæfni (Magill og 

Anderson, 2014). Þegar skoða á hreyfistjórn eru tauga-, líkams- og atferlisþættir 

hreyfingar athugaðir (Haibach, Reid og Collier, 2011). Til þess að rannsaka 

hreyfistjórn eru einangruð verkefni framkvæmd við ákveðnar aðstæður. Fylgst er 

með undirliggjandi ferli sem tengist framkvæmd hreyfingar og skoðað hvort ferlið 

sé stöðugt á milli framkvæmda (Gallahue, Ozmun og Goodway, 2012). Við 
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rannsóknir á hreyfistjórn eru rannsakaðir einstaklingar sem eru með góða 

hreyfifærni og vel lærða og einnig eru þeir sem eru að læra hreyfingarnar 

rannsakaðir og hreyfistjórn þeirra metin (Magill og Anderson, 2014).  

 

Hreyfivandi 

Hreyfivanda (e. Motor problems) er lýst sem svo að einstaklingur eigi í erfiðleikum 

með að framkvæma viljastýrðar hreyfingar (Hermundur Sigmundsson, 2001). Hægt 

er að segja til um hreyfiþroska barna að einhverju leyti með því að nota 

hreyfifærnipróf sem mæla ýmsa þætti sem gefa mynd af hreyfifærni (e. Motor 

competence) þeirra (H. Sigmundsson og Pedersen, 2000). Ef börn eru með skerta 

hreyfifærni eða hreyfivanda getur það valdið því að þau séu útilokuð frá leik. 

Afleiðingin er oft skert sjálfsmynd sem aftur veldur því að þau draga sig í hlé frá 

leik við önnur börn sem getur orðið til þess að það verður enn meiri seinkun í þróun 

á hreyfifærni þeirra (Henderson, 1992).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem eiga við hreyfierfiðleika að stríða 

séu líklegri til að fá alvarlega sjúkdóma svo sem hjarta- og æðasjúkdóma, 

krabbamein og vöðva- og beinverki (Ekeland o.fl., 1999). Minni líkur eru á að þau 

börn taki þátt í íþróttum eða leikjum sem krefjast góðrar hreyfigetu (e.Physiscal 

play) ef þau vantar grunnhreyfifærni (Okely, Booth og Patterson, 2001). Það er því 

hægt að segja að miklu máli skipti að koma í veg fyrir að börn lendi í hreyfivanda. 

Mikilvægt er að foreldrar, ásamt öðrum sem koma að uppeldi barnanna sjái til þess 

að börn fái og nýti tækifærin sín til að bæta hreyfifærni sína. Þetta fólk er það 

áhrifamesta í lífi ungs barns þar sem hreyfiþroski kemur ekki af sjálfu sér (H. 

Sigmundsson, Pedersen, Whiting og Ingvaldsen, 1998).   

 

Líkamshreysti 

Þegar talað er um líkamshreysti (e. Physical fitness) er átt við getu líkamans til þess 

að framkvæma hreyfingar og er sú geta annaðhvort meðfædd eða áunnin 

(Caspersen, Powell og Christenson, 1985; Howley, 2001). Þegar líkamshreystipróf 

eru framkvæmd er aðallega verið að skoða kerfi líkamans s.s. stoðkerfi, hjarta- og 

lungnakerfi, blóðrásarkerfi, innkirtla- og efnaskiptakerfi og einnig undirliggjandi 

taugasálfræði. Því er hægt að segja að líkamshreystipróf geti gefið okkur ákveðið 

mat á stöðu um hver heilsa einstaklings er (Ortega, Ruiz, Castillo og Sjöström, 
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2008). Líkamshreysti hefur meira forspárgildi heldur en hreyfing ein og sér (Bovet, 

Auguste og Burdette, 2007) því skilgreining á líkamshreysti er getan til að 

framkvæma hreyfingu (Caspersen o.fl., 1985; Howley, 2001). Ef einstaklingur 

eykur hreyfifærni sína þá eykst líkamshreysti hans og ef einstaklingur minnkar 

hreyfifærni sína dvínar líkamshreysti hans (Blair, Cheng og Holder, 2001; Hands 

og Larkin, 2006). Fram hefur komið í rannsóknum að vöntun á líkamshreysti hafi 

neikvæð áhrif á heilsuna (Malina, Bouchard og Bar-Or, 2004).  

Einstaklingar sem þjálfa mismunandi hreyfingar og hafa alhliða hreyfigetu 

(e. Motor repertoire) eru oft virkari og slík virkni leiðir til þess að þeir auka 

líkamshreysti sitt til muna (Barnett, Morgan, van Beurden og Beard, 2008).  

 

Þol 

Þol er samspil hjarta, lungna og blóðrásarkerfis til að veita vöðvum sem eru 

vinnandi næringu og súrefni (Heyward og Gibson, 2014). Hægt er að skipta þoli í 

tvo flokka, loftháð þol og loftfirrt þol. Loftháð þol er geta líkamans til þess að flytja 

súrefni til vöðva, sem gerir þeim kleift að vinna í lengri tíma við lága eða 

miðlungsháa ákefð (Gjerset, Holmstad og Haugen, 1998). Loftfirrt þol er geta 

líkamans til að mynda þá orku sem þarf til að vinna við háa ákefð í stuttan tíma 

(Kenney, Wilmore og Costill, 2012). 

 Hámarkssúrefnisupptaka eru efri mörk þess súrefnis sem líkaminn getur 

notað og tekið inn þ.e. millilítrar súrefnis á mínútu á hvert kíló líkamsþyngdar 

einstaklings (Kenney o.fl., 2012). Það er margt sem hefur áhrif á 

hámarkssúrefnisupptökuna. Til að mynda afkastageta lungnanna, hversu miklu 

blóði hjartað dælir til vöðvanna á mínútu, burðargeta súrefnis til vöðva, þéttleiki 

háræða, magn hvatbera og styrkleiki blóðrauða og almennt heilsufar einstaklings. 

Súrefnisupptaka einstaklings er háð kyni, aldri og þjálfunarástandi en arfbundnir 

þættir skipta einnig máli (Bassett og Howley, 2000; Gjerset o.fl., 1998).  

 

Hraði 

Hraði (e. Speed) gefur til kynna hve langt hlutur fer á ákveðnum tíma. Hjá 

einstaklingi er það hæfileiki líkamans til að fara eins hratt og hægt er yfir ákveðna 

vegalengd (Gallahue o.fl., 2012; Haff, Triplett og National Strength & Conditioning 

Association (U.S.), 2016).  
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 Spretthlaupi er skipt í fjóra hluta en þeir eru viðbragðshraði, hröðun, 

hámarkshraði og hraðaþol (Thompson, 2009). Viðbragðshraði (e. Reaction speed) 

er skilgreindur sem sá tími sem það tekur að uppgötva og bregðast við áreiti þ.e. að 

taka af stað. Hröðun segir til um breytingu á hraða (Thompson, 2009), hún er 

hraðabreyting sem getur verið jákvæð en þá er hraði aukinn eða neikvæð þar sem 

hraði minnkar (Haff o.fl., 2016). Hámarkshraði (e. Max speed) er mesti hraði sem 

einstaklingur getur náð (Gjerset o.fl., 1998) og er mældur í m/s (e. Meter per 

second) (Haff o.fl., 2016). Hámarkshraði samanstendur af skrefalengd og 

skrefatíðni og áætlað er að hámarkshraða sé náð eftir u.þ.b. 25 metra af hreyfingu 

(Gamble, 2013). Hraðaþol (e. Speed endurance) er getan til að halda miklum hraða 

eftir að þreyta gerir vart við sig (Gjerset o.fl., 1998).  

 

Styrkur 

Styrkur er geta líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða jafnvel veita mótstöðunni 

viðnám með því að nota vöðvaátak sem felst í styttingu og spennu vöðvanna 

(Bompa og Haff, 2009). Talað er um þrjár helstu tegundir styrks: Styrktarþol, 

hámarksstyrk og afl. Styrktarþol (e. Strength endurance) er hæfni vöðvanna til að 

endurtaka hreyfingar þ.e. viðhalda vöðvastyrk þrátt fyrir þreytu (Thompson, 2009; 

Zatsiorsky og Kraemer, 2006). Með hámarksstyrk (e. Maximum strenght) er verið 

að vísa í mesta kraftinn sem tauga- og vöðvakerfið getur framkvæmt í einum 

vöðvasamdrætti (Dick, 2007). Afl er magn þeirrar vinnu sem lokið er á ákveðnum 

tíma (Burkett og Carr, 2010).  

 Styrkur barna eykst smátt og smátt á ári hverju og er það aðallega vegna 

grundvallarhreyfigetu þeirra annars vegar og vaxtaraukningar þeirra hins vegar 

(Gallahue o.fl., 2012). Þegar skoða á styrk í neðri líkama er algengt að nota 

langstökk án atrennu sem mælikvarða. (Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og 

Vereijken, 2003; Ortega o.fl., 2008; Ruiz o.fl., 2011). Önnur próf sem mæla styrk 

eru boltakast með 1 kg þungum bolta en það próf mælir styrk í efri líkama (Fjørtoft 

o.fl., 2003).  

 

Börn og hreyfing 

Þegar talað er um hreyfingu er henni lýst sem hvers konar vinnu beinagrindarvöðva 

sem auka orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Sem dæmi má nefna um 
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hreyfingu má nefna að ganga á milli staða, hjóla, stunda garðvinnu, fara í leiki eða 

stunda aðra skipulagða þjálfun (Lýðheilsustöð, 2008). Hreyfing getur verið 

árangursrík í baráttu við fjölmargra sjúkdóma, s.s. hjarta- og æðasjúkdóma, sumar 

tegundir krabbameins, offitu, þunglyndi, andleg vandamál, sykursýki af tegund 2 

og stoðkerfisvandamál (Lýðheilsustöð, 2010).  

 Mikilvæg tímabil í lífi einstaklings eru æsku- og unglingsárin því á þessum 

tíma eiga sér stað miklar líffræðilegar og sálfræðilegar breytingar. Heilsusamlegur 

lífstíll eða óheilsusamlegur lífstíll framtíðarinnar getur ráðist á þessu aldursskeiði 

(Molnár og Livingstone, 2000).  

 Samkvæmt Brown o.fl. (2009) er aðalhreyfingin sem börn á leikskólaaldri 

stunda að ganga, hlaupa, skríða, hoppa og klifra. Piek o.fl. (2012) töluðu um að því 

meiri tíma sem eytt er í þessa þætti hreyfingar því meiri líkur eru á að auka hreysti 

því að þessir þættir hafa áhrif á hreyfiþróun barnanna (e. Motor development). Því 

er mælt með að þegar gera á mælingar á líkamshreysti barna (e. Physical fitness) 

séu þessar hreyfingar mældar þ.e. hreyfingar sem þau stunda í sínu daglega lífi 

(Fjortoft, Pedersen, Sigmundsson og Vereijken, 2011). Á meðan mælt er með því 

að börn stundi hreyfingu sem er hluti leik þeirra þá stunda unglingar frekar 

skipulagða hreyfingu eða íþróttir til að bæta líkamshreysti sitt (Strong o.fl., 2005). 

Það sem gæti hins vegar haft áhrif á rannsóknir af þessu tagi er að ekki er víst að 

börn reyni sitt allra besta og ef þau eru orðin of þreytt þá kannski leggja þau ekki á 

sig það sem til þarf. Einnig gæti verið erfitt fyrir sum börn að fara eftir nákvæmum 

fyrirmælum (Fjortoft o.fl., 2011; Rice og Howell, 2000).  

Samkvæmt ráðleggingum í Kanada ættu börn frá núll til fjögurra ára að fá 

einhverja hreyfingu af hvaða ákefð sem er í að minnsta kosta 180 mínútur daglega 

(Tremblay o.fl., 2012). Ekki eru til ráðleggingar fyrir svona ung börn á Íslandi en 

samkvæmt ráðleggingum Embættis landlæknis ættu börn sex til tólf ára að hreyfa 

sig að minnsta kosti í 60 mínútur daglega (Lýðheilsustöð, 2008).   

Hreyfing getur haft margvísleg jákvæð áhrif fyrir börn og er hún nauðsynleg 

fyrir vöxt og þroska þeirra. Hún bætir viðbragð, samhæfingu, líkamshreysti s.s. 

vöðvastyrk og einnig eykst afkastageta lungna-, hjarta- og æðakerfis 

(Lýðheilsustöð, 2010). Með því að virkja fleiri skynfæri eykst virkni heilastöðva og 

með aukinni hreyfingu eykst súrefnismettun blóðsins og einnig eykst blóðflæðið til 

heilans (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013).  
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 Dagleg hreyfing barna gefur þeim margþættan ávinning s.s aukna 

afkastagetu hugans (Hill, Williams, Aucott, Thomson og Mon-Williams, 2011) og 

bætta getu þeirra til að þola aðstæður sem eru steituvaldandi (Lambiase, Barry og 

Roemmich, 2010). Einnig þykir líklegra að þau verði virk á seinni aldursskeiðum 

ef þau hafa verið virk á fyrri aldursskeiðum (Goldfield o.fl., 2012). Eins og sjá má 

á mynd tvö sem Blair o.fl. settu fram árið 1989 þá sést það skýrt hversu mikil 

tenging er þarna á milli. Virkni á æskuárunum segir til um: Heilsuna á æskuárunum, 

heilsuna á fullorðinsárunum sem og virkni á fullorðinsárunum. Einnig segir heilsa 

á æskuárunum til um: Virkni á æskuárum, virkni á fullorðinsárum ásamt heilsu á 

fullorðinsárum. Í síðasta lagi segir virkni á fullorðinsárunum til um heilsuna á 

fullorðinsárunum og öfugt þ.e. heilsan á fullorðinsárunum segir til um virknina á 

fullorðinsárunum.  

 

                        Mynd 2. Samband á milli virkni og heilsu í æsku og á fullorðinsárum 

     (eins og vísað er til í Boreham og Riddoch, 2001)  

Rannsókn sem gerð var á fimm ára ítölskum leikskólabörnum sýndi fram á 

að með 10 vikna þjálfun einu sinni í viku í 30 mínútur í frjálsum leik og 30 mín í 

skipulögðum leik, bættu börn sig í fjórum af sex prófum sem mældu grófhreyfingar 

þeirra (Tortella, Haga, Loras, Sigmundsson og Fumagalli, 2016). Þetta sýnir hversu 

gríðarlega mikilvæg hreyfing er fyrir börn bæði skipulögð hreyfing ásamt frjálsum 

leik. Hannaður var sérstakur leikvöllur fyrir grófhreyfingar og þar fór þjálfunin 

fram (Tortella o.fl., 2016).   
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Samspil hreyfifærni og líkamshreysti 

Samspil hreyfifærni og líkamshreysti er flókið og margir einstakir þættir ásamt 

umhverfisþáttum hafa áhrif á þetta samspil (Stodden o.fl., 2008). Að þróa og þjálfa 

hreyfifærni (e. Motor competence) og líkamshreysti á æsku- og unglingsárum 

stuðlar að góðri heilsu og vellíðan (Rivilis o.fl., 2011). Þroski hefur mikil áhrif á 

þróun hreyfifærni og líkamshreysti þar sem börn eru að þróa þessa þætti jafnframt 

því að eldast. (Espenschade, 1940). 

Samkvæmt Stodden og félögum ætti sambandið milli hreyfifærni, 

hreyfingar og líkamshreysti að aukast með tímanum þ.e. þá á að verða sterkara 

samband á milli þessara þátta á unglingsárunum en á yngra aldursskeiði (Stodden 

o.fl., 2008). Stodden og félagar benda jafnframt á að lykillinn að þróun hreyfifærni 

tveggja til fimm ára barna gæti verið hreyfing. Þegar barn eykur hreyfingu sína þá 

örvast þróunin á grunnhreyfifærni þess. Einnig er því haldið fram að tveggja til 

fimm ára börn hreyfa sig á mismunandi hátt og sýna því mismikla hreyfifærni. 

Stodden og félagar telja því að það muni ekki vera sterkt samband milli 

líkamshreysti (e. Physical fitness) og hreyfifærni (e. Motor competance) á þessu 

tímabili þ.e. frá tveggja ára til fimm ára (Stodden o.fl., 2008).  

Við rannsókn sem gerð var á 9-10 ára börnum þar sem samband milli 

líkamshreysti og hreyfifærni var skoðað kom í ljós að það er marktæk sterk fylgni 

á milli þessara tveggja þátta (M. Haga, 2008). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að með 

því að auka getu í einni breytunni eykur það einnig líkur á þróun á annarri breytu. 

Eitt af lykilatriðunum er að magn líkamlegrar hreyfingar hefur áhrif á líkamshreysti 

(Ekelund o.fl., 2004; Gutin, Yin, Humphries og Barbeau, 2005) og hreyfifærni 

(Magill og Anderson, 2014).  

Í rannsókn sem Haga o.fl. (2015) framkvæmdu, skoðuðu þau fylgnina á 

milli hreyfifærni (e. Motor competance) og líkamshreysti (e. Physical fitness) barna 

og unglinga. Þau komust að þeirri niðurstöðu að fylgnin á milli hreyfifærni og 

líkamshreysti var hæst hjá börnum frá fjögurra til sex ára (r = 0,56). Hjá 11-12 ára 

var fylgnin örlítið lægri (r =0,44) en hjá yngri hópnum og loks hjá 15-16 ára var 

hún enn lægri (r = 0,2) en hjá báðum yngri aldurshópunum. Þetta þótti mjög 

athyglisverð niðurstaða. 
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Aðferðir og gögn 

Hér verður skýrt frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurning sett fram. 

Einnig verður fjallað um aðferð, þátttakendur, mælitæki, áhöld, framkvæmd og 

úrvinnslu gagna.  

Markmið og rannsóknarspurning 

Rannsóknin fólst í að gera mælingar á þriggja til fjögurra ára börnum. Markmiðið 

var að skoða fylgni á milli líkamshreysti og hreyfifærni þeirra þ.e.a.s. leitast var við 

að svara rannsóknarspurningunni: 

Hversu mikil fylgni er á milli líkamshreysti og hreyfifærni þriggja til fjögurra ára 

barna? 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn þar sem lögð voru fyrir 7 próf samtals. 

Þrjú líkamshreystipróf og fjögur hreyfifærnipróf fyrir hvern þátttakanda.  

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru iðkendur í krílafimleikum fimleikadeildar 

Ármanns. Þau voru öll fædd árið 2013 og því á fjórða aldursári. Alls voru 

þátttakendur 31 þar af 12 drengir og 19 stúlkur. Haft var samband við foreldra 

barnanna með tölvupósti og þeir sem vildu ekki að þeirra barn tæki þátt í 

rannsókninni voru beðnir um að svara þeim pósti. Tölvupóstinn má sjá í viðhengi.  

Mælitæki og áhöld 

Málbönd, límband, tímahlið, skeiðklukka, blöð, pennar, Duplo™ kubbar, Duplo™ 

kubbaspjald. Áhöld í fimleikasal: Hlauparenningar, jafnvægisslá, 12x12 m gólf. Í 

fundarherbergi: Borð, stóll, skeiðklukka. 

Prófin 

Hreyfifærnipróf 

Raða kubbum á spjald: Verið að mæla fínhreyfingar 

Verkefnið var að setja 18 ferningslaga Duplo™ kubba á Duplo™ kubbaspjald (3x6) 

eins hratt og mögulegt var. Þátttakandi sat á stól við borð og fékk eina tilraun til að 

æfa sig áður en prófið var framkvæmt. Þátttakandi byrjaði þegar sá sem stjórnaði 

prófinu gaf merki. Mælt var í sekúndum og mælitæki og áhöld sem notuð voru: 
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Borð, stóll, skeiðklukka, Duplo™ kubbapsjald með pláss fyrir 18 ferningslaga 

Duplo™ kubba í þremur röðum (Leversen, Haga og Sigmundsson, 2012).  

 

Raða kubbum í turn: Verið að mæla fínhreyfingar 

Markmið prófsins var að setja 12 ferningslaga Duplo™ kubba saman í turn eins 

hratt og mögulegt var. Þátttakandi fékk eina tilraun til að æfa sig áður en próf var 

framkvæmt. Þátttakandi var með einn kubb í hægri hendi og einn í vinstri hendi í 

byrjun prófs. Sá sem stjórnaði verkefninu gaf merki og átti þátttakandi að setja 

saman kubbana og byggja turn, hendur voru á lofti allan tímann. Mælt var í 

sekúndum og mælitækin og áhöld sem notuð voru: Borð, stóll, skeiðklukka, 12 

ferningslaga Duplo™ kubbar (Leversen o.fl., 2012). 

 

Sláarganga (hæl tá ganga): Verið að mæla grófhreyfingar 

Markmið prófsins var að þátttakandi gengi beina línu, sem var 4,5 metrar, eins hratt 

og hann gat. Hægri hæll upp við tærnar á vinstri fæti og öfugt (Leversen o.fl., 2012). 

Í þessu tilfelli var notuð jafnvægisslá sem staðsett var á gólfi með mjúku undirlagi 

10 sentimetra há og 4,5 metrar á lengd. Þátttakendur byrjuðu uppi á enda 

jafnvægisslár og gengu eins hratt og þeir gátu á hinn enda sláarinnar. Mælt var í 

sekúndum og mæltitækin og áhöld sem notuð voru: Skeiðklukka og jafnvægisslá.  

 

Áttuhlaup: Verið að mæla grófhreyfingar 

Markmið prófins var að ganga eða hlaupa eins hratt og mögulegt var í áttu. Lína eitt 

var 1 metra frá upphafspunkti og lína tvö var 5,5 metra frá upphafspunkti. 

Þátttakandi byrjaði á upphafspunktinum og hljóp svo af stað eftir merki frá þeim 

sem stjórnaði prófinu. Þátttakandi hljóp framhjá línu eitt, þvert í gegnum miðpunkt, 

tók sveig á endalínu og hljóp aftur þvert í gegnum miðpunktinn, framhjá línu eitt, 

að upphafslínu (Leversen o.fl., 2012). Fyrir þetta verkefni voru börnin tiltölulega 

ung og áttuhringurinn of flókinn fyrir þau. Til þess að þau myndu hlaupa rétta leið 

voru pílur á gólfinu og búin voru til göng með púðum úr gryfjunni við endalínu til 

þess að vísa leiðina. Þar sem mikið var af stefnubreytingum og hætta var á að börnin 

yrðu áttavillt var fenginn aðstoðarmaður sem hljóp á undan börnununum. Þetta var 

nauðsynleg ráðstöfun. Mælt var í sekúndum og mælitæki og áhöld sem notuð voru: 

Skeiðklukka, límband og púðar úr gryfju.  
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Líkamshreystipróf 

Boltakast með 1 kg þungum bolta: Verið að mæla styrk og samhæfingu 

Markmið prófsins var að kasta 1 kg þungum bolta sem lengst með báðum höndum 

frá brjóstkassa. Þátttakendur stóðu með axlabreidd á milli fóta, olnbogar voru 

beygðir út til hliðanna og boltinn látinn snerta brjóstkassa. Hné voru örlítið bogin. 

Við kastið var rétt úr höndum og hnjám og kastað eins langt og barnið gat (Fjørtoft 

o.fl., 2003). Mælt var frá upphafslínu að lendingarpunkti boltans og mælt var í 

metrum. Einn þátttakandi kastaði í einu. Mælitæki og áhöld sem notuð voru: 

Málband, límband og 1 kg þungur bolti. 

 

Langstökk án atrennu: Verið að mæla styrk, lipurð, hreyfanleika og samhæfingu 

Markmið prófsins var að ná að stökkva eins langt og hægt var án atrennu. 

Þátttakendur stóðu jafnfætis með axlabreidd á milli fóta við upphafslínu. Þeir 

notuðu armsveiflu afturábak og þegar þeir stukku sveifluðust hendur fram og lentu 

þeir jafnfætis (Fjørtoft o.fl., 2003). Mælt var frá upphafspunkti að punkti þar sem 

hælar eða öftustu snertipunktar þátttakenda lentu. Einn framkvæmdi stökk í einu. 

Mælitæki og áhöld sem notuð voru: Málband, límband, prik.  

 

20 m spretthlaup: Verið að mæla hraða og fimi 

Markmið prófsins var að ná að hlaupa eins hratt og hægt var frá upphafslínu að 

endalínu (Fjørtoft o.fl., 2003). Notuð voru tímahlið svo það þurfti ekki að gefa nein 

merki heldur fór tímataka í gang þegar þau hlupu í gegnum fyrra tímahliðið og 

tímatöku lauk þegar þau hlupu í gegnum seinna tímahliðið. Einn þátttakandi 

framkvæmdi hlaupið í senn. Mælitæki og áhöld sem notuð voru: Tímahlið og 

hlauparenningur. 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var gerð 18. febrúar og 25. febrúar 2017 í Laugarbóli, húsi 

fimleikadeildar Ármanns. Aðstoðarmenn voru fjórir auk aðstoðarþjálfara 

krílafimleikanna sem aðstoðuðu þá sem stjórnuðu hverju prófi fyrir sig. Í upphafi 

útskýrðu þeir sem önnuðust framkvæmd hvers prófs fyrir þátttakendum hvernig 

viðkomandi próf færi fram. Skipulag venjulegs krílatíma fór ekki úr skorðum heldur 

var að venju framkvæmd sameiginleg upphitun áður en skipt var í þrjá hópa og voru 
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tvö til þrjú próf framkvæmd í hverjum æfingahring sem varaði í rúmar 10 mínútur 

hver. 

 

Úrvinnsla/greining 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu IBM SPSS statistics 20. Framkvæmt 

var T-próf óháðra breyta (e. Independent T-test) til að finna út hvort marktækur 

munur væri á milli meðaltala. Töflur voru unnar í forritinu Microsoft Excel 2013.  
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr rannsókninni á líkamshreysti 

og hreyfifærni þriggja til fjögurra ára barna. Hreyfifærniprófin sem lögð voru fyrir 

og nánar lýst í kaflanum aðferðir og gögn voru að raða kubbum á spjald, raða 

kubbum í turn, sláarganga og áttuhlaup. Líkamshreystiprófunum er einnig nánar 

lýst í kaflanum aðferðir og gögn og samanstóðu af 20 m spretthlaupi, 1 kg boltakasti 

og langstökki án atrennu. Fjöldi þátttakenda var 31, 19 drengir og 12 stúlkur. 

 

Tafla 1. Heildarfjöldi þátttakenda, greint eftir kyni 

Þátttakendur Fjöldi Hlutfall (%) 

Drengir 12 39% 

Stúlkur 19 61% 

Alls 31 100% 

 

Reiknað var út meðaltal á hreyfifærniprófum fyrir alla þátttakendur og bæði 

kynin. Niðurstöður útreikninganna eru í sekúndum og hæstu og lægstu gildin koma 

fram í töflu 2.  

Tafla 2. Lýsandi tölfræði á frammistöðu allra þáttakenda og einnig kynjanna í fjórum hreyfifærniprófum. Raða kubbum 

í turn, raða kubbum á spjald með hægri og vinstri hendi, áttuhlaup og sláarganga. 

Próf Þátttakendur Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Raða kubbum í  Allir 31 39,2 9,5 22,5 69 

turn Drengir 12 39,69 10,2 22,5 55 

(sek) Stúlkur 19 38,89 9,4 29 69 

Raða kubbum á Allir 31 58,18 15,5 39,35 117 

á spjald, Drengir 12 57,43 19,8 39,35 117 

hægri hendi (sek) Stúlkur 19 58,65 12,6 40,78 84 

Raða kubbum á Allir 31 70 18,3 47,3 137 

spjald, Drengir 12 70,71 24,7 50,33 137 

vinstri hendi (sek) Stúlkur 19 69,64 13,7 47,3 104 

Áttuhlaup Allir 31 8,18 1,4 6,14 12,95 

(sek) Drengir 12 8,24 1,3 6,14 10,3 

 Stúlkur 19 8,14 1,5 6,53 12,95 

Sláarganga Allir 31 9,76 3,3 4,85 17,03 

(sek) Drengir 12 8,55 3,1 4,85 16,28 

  Stúlkur 19 10,53 3,2 5 17,03 

 

Sjá má í töflu 2 að stúlkurnar voru að meðaltali 0,8 sekúndum fljótari en 

drengirnir að raða kubbum í turn. Drengirnir voru að meðaltali 1,22 sekúndum 
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fljótari en stúlkurnar að raða kubbum á spjald með hægri hendi en það tók stúlkurnar 

1,07 sekúndum skemmri tíma en drengina að raða kubbum á spjald með vinstri 

hendi. Í áttuhlaupinu voru stúlkurnar einungis 0,1 sekúndu fljótari en drengirnir að 

meðaltali og í sláargöngu voru strákarnir að meðaltali 1,98 sekúndum fljótari en 

stúlkurnar. Þegar framkvæmd voru marktektarpróf og meðaltal á milli kynja skoðað 

kom í ljós að enginn marktækur munur var á milli kynjanna. 

Reiknað var út meðaltal á líkamshreystiprófunum fyrir alla þátttakendur og 

hvort kynið fyrir sig. Í töflu 3 má sjá útreikningana ásamt upplýsingum um hæstu 

og lægstu gildi.  

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði á frammistöðu allra þátttakenda og einnig kynjanna í þremur líkamshreystiprófum. 20 metra 

spretthlaupi, boltaksti með 1 kg þungum bolta og langstökki án atrennu. 

Próf Þátttakendur Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

20 m Allir 31 6,58 0,8 5,45 9,39 

spretthlaup Drengir 12 6,9 1 5,8 9,39 

(sek) Stúlkur 19 6,3 0,6 5,45 7,89 

1kg Allir 31 1,14 0,3 0,64 1,70 

boltakast Drengir 12 1,13 0,3 0,72 1,45 

(m) Stúlkur 19 1,14 0,3 0,64 1,70 

Langstökk Allir 31 0,49 0,2 0,20 0,88 

án atrennu Drengir 12 0,43 0,2 0,30 0,74 

(m) Stúlkur 19 0,50 0,2 0,20 0,88 

 

Í töflu 3 má sjá að stúlkurnar hlupu 20 m spretthlaup að meðaltali á 0,6 

sekúndna skemmri tíma en drengirnir. Stúlkurnar köstuðu að meðaltali 0,1 metra 

lengra en drengirnir í boltakasti með 1 kg þungum bolta. Í langstökki án atrennu 

stukku stúlkurnar að meðaltali 0,7 metrum lengra en drengirnir. Þegar gerð voru 

marktektarpróf á milli kynja kom enginn marktækur munur í ljós.  
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Fylgni var reiknuð á milli allra prófanna og athugað var hvort hún væri 

marktæk eins og sjá má í töflu 4. Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk fylgni var á 

milli fjögurra prófa. 

 

Tafla 4. Lýsandi tölfræði á fylgni (Pearson) á milli hreyfifærni og líkamshreysti þriggja til fjögurra ára barna  

(n = 31) 

Próf  Kubba Kubba á Kubba á Áttu- Sláar- 1kg 20m  Lang- 

  turn spjald (h) spjald (v) hlaup ganga boltakast sprettur stökk 

Kubba turn 1 0,316 0,276 0,178 -0,162 -0,149 -0,113 -0,074 

Kubba á spjald (h)  1 0,742** 0,046 -0,104 0,153 -0,121 -0,004 

Kubba á spjald (v)   1 0,087 0,037 0,078  0,089 0,07 

Áttuhlaup    1 0,033 -0,209  0,142 -0,018 

Sláarganga     1 -0,32 0,354 0,03 

1kg boltakast      1 -0,549** 0,369* 

20m sprettur       1 -0,397* 

Langstökk               1 

*Fylgni er marktæk við 0,05 (Tvíhliða) 

**Fylgni er marktæk við 0,01 (Tvíhliða) 

 

Í töflu 4 má sjá að fylgni var marktæk á milli þess að kubba á spjald með 

hægri hendi og kubba á spjald með vinstri hendi (r = 0,742). Fylgnin var marktæk 

á milli 1 kg boltakasts og 20 metra spretts (r = -0,549) og 1 kg boltakasts og 

langstökks (r = 0,369). Einnig var fylgnin marktæk milli 20 m spretts og langstökks 

án atrennu (r = -0,397). 

 Mjög lág fylgni var á milli fínhreyfinga, kubba turn og kubba á spjald, og 

grófhreyfinga, áttuhlaup og sláarganga, í hreyfifærniprófum. Lægst var fylgnin á 

milli þess að kubba á spjald með vinstri hendi og sláargöngu (r = 0,033) og hæst 

var fylgnin á milli þess að kubba turn og áttuhlaups (r = 0,178).  

 Mjög lág fylgni var á milli fínhreyfinga og líkamshreysti. Lægst var fylgnin 

á milli þess að kubba á spjald með hægri hendi og langstökks (r = 0,004) og hæst 

var fylgnin á milli þess að kubba á spjald með hægri hendi og 1 kg boltakasts (r = 

0,153).  

 Einnig var mjög lág fylgni innan grófhreyfinga þ.e. milli áttuhlaups og 

sláargöngu (r = 0,033).  

Þegar fylgni innan fínhreyfinga er skoðuð má sjá að fylgnin var hærri en 

fylgnin innan grófhreyfinga, s.s.fylgnin á milli þess að kubba turn og kubba á spjald 

með hægri hendi (r = 0,316). 
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 Þegar fylgni innan líkamshreysti er skoðuð má sjá að hæst var fylgnin á milli 

1 kg boltakasts og 20 m spretts (r = 0,549). Lægsta fylgnin innan líkamshreysti 

reyndist vera á milli 1 kg boltakasts og langstökks (r = 0,369).  

 Þegar fylgni á milli hreyfifærniprófa og líkamshreystiprófa er skoðuð má sjá 

að það var lág fylgni og misjafnt hvort hún var neikvæð eða jákvæð. Lægst var 

fylgnin á milli þess að kubba á spjald með hægri hendi og langstökks (r = 0,004). 

Hæst var fylgnin á milli sláargöngu og 20 m spretts (r = 0,354).   

Þegar heildar Z-stig á hreyfifærniprófinu og heildar Z-stig á 

líkamshreystiprófinu eru skoðuð kom í ljós að það var mjög lág neikvæð fylgni á 

milli líkamshreysti og hreyfifærni þriggja til fjögurra ára barna eða r = -0,069;  

N=31; p = 0,713.  
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Umræður  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hversu mikil fylgni er á milli 

hreyfifærni (e. Motor competence) og líkamshreysti (e. Physical fitness) þriggja til 

fjögurra ára barna. Lögð voru fjögur hreyfifærnipróf fyrir börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni. Þau fengu verkefnin að kubba turn, raða kubbum á spjald, áttuhlaup 

og að ganga á slá. Börnin framkvæmdu einnig þrjú líkamshreystipróf. Þau hlupu 20 

m spretthlaup, stukku langstökk án atrennu og köstuðu 1 kg þungum bolta. Í 

aðalatriðum gekk rannsóknin mjög vel fyrir sig. Börnin voru flest jákvæð gagnvart 

þátttöku og sýndu áhuga og stuðning.   

 Niðurstöður sýndu að fylgnin á milli líkamshreysti og hreyfifærni var mjög 

lág. Það gæti verið vegna þess hve börnin voru ung. Eins og kenning Gottlieb (2007) 

segir þróast einstaklingur vegna stöðugs samspils erfða, taugakerfis, atferlis og 

umhverfisþátta. Því gæti það verið að reynsla þessara ungu barna sé lítil. Þróunin 

er ekki komin eins langt á veg hjá þeim og hjá eldri börnum sem hafa haft fleiri ár 

til að þróast, líklega fengið meira áreiti en yngri börn og reynsla þeirra því meiri.   

Fróðlegt er að bera niðurstöður úr líkamshreystiprófum þessarar rannsóknar 

saman við niðurstöður sem Haga o.fl. (2015) gerðu á eldri börnum, fjögurra til sex 

ára. Í þeim hópi var meðaltal í langstökki án atrennu lengra en meðaltal þessarar 

rannsóknar. Meðaltími í 20 m spretthlaupi í erlendu rannsókninni var örlítið betri 

samanborið við 20 m spretthlaup hjá þriggja til fjögurra ára börnunum. Munurinn á 

þessum prófum var þó ekki mikill. Skýra mætti hann á þann veg að börnin sem eru 

fjögrra til sex ára hafa fengið meiri reynslu og enn meiri þjálfun og nám sem styður 

við kenningu Gottlieb (2007). Þar er talað um að það sem getur haft áhrif á 

hreyfiþróun einstaklinga sé samspil margra ólíkra þátta.  

Niðurstöður sem Sigmundsson o.fl. (2016) fengu úr hreyfifærniprófum á 

börnum sem voru nokkuð eldri en börn þessarar rannsóknar sýna að meðaltími 

þeirra í að byggja turn var lægri en meðaltími þessarar rannsóknar í sama prófi. 

Meðaltími sem það tók eldri börnin að raða kubbum á spjald var mun lægri en hjá 

yngri börnunum. Hér er einnig um tiltölulega flókið verkefni að ræða og munurinn 

gæti verið vegna aldursmunar barnanna þ.e. eldri börnin hafa fengið lengri tíma en 

þau yngri til að þjálfa færni sína. 

Erfitt er að bera saman hæl tá göngu og sláargöngu þar sem þetta er sitthvort 

prófið. Ef meðaltími er skoðaður má sjá að börn þessarar rannsóknar voru að 
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meðaltali mun fljótari að framkvæma þetta verkefni samanborið við rannsóknina 

sem Sigmundsson o.fl. (2016) gerðu á hæl tá göngu. Skýringin gæti verið sú að hæl 

og tá ganga tekur í eðli sínu lengri tíma. Einnig má benda á að yngri börnin hafa 

fengið góða þjálfun í krílafimleikum í að ganga á slá sem er einn metri að hæð. 

Hugsanlega mætti álykta að það sé tiltölulega auðvelt fyrir þau að ganga á svona 

lágri slá. Flest hafa þau æft a.m.k. einu sinni í viku síðastliðna 6 mánuði og þar með 

þjálfað sig í slárargöngu. Með því hafa þau fengið endurtekið áreiti sem er eitt af 

samspilunum sem Gottlieb (2007) nefnir og er nauðsynlegt við þróun.  

Í áttuhlaupinu tók það börnin í þessari rannsókn lengri tíma að hlaupa 

vegalengdina en börnin í rannsókninni hjá Sigmundsson o.fl. (2016).  

Þegar fylgni á milli hreyfifærniþátta og líkamshreystiþátta er skoðuð má sjá 

mjög lága fylgni. Fylgnin á milli þess að kubba turn og langstökks er mjög lág (r = 

-0,074) þ.e. það þarf ekki að vera að þeir sem skora hátt í kubbaprófinu skori líka 

hátt í langstökki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu lága fylgni milli fínhreyfinga og 

grófhreyfinga. Þessar niðurstöður skjóta stoðum undir þær kenningarnar sem settar 

hafa verið fram í sambandi við sérhæfingu í námi þ.e. ef einstaklingur er góður í 

grófhreyfingum gefur það ekki til kynna að hann sé einnig góður í fínhreyfingum. 

Það þarf að þjálfa alla færni til að ná góðum tökum á henni. Hún kemur ekki af 

sjálfu sér heldur þarf að þjálfa hana og veita henni áreiti. Þetta er í samræmi við 

kenninguna sem Edelman setti fram (1993) um að til þess að styrkja ákveðnar 

taugabrautir þarf að veita þeim endurtekið áreiti af sömu gerð. 

Hæst er fylgnin innan líkamshreystiþáttanna. Sjá má að fylgnin á milli 20 m 

spretthlaups og kasts á 1 kg þungum bolta er há og neikvæð (r = -0,549) sem segir 

okkur að ef þátttakandi er með góðan tíma í 20 m spretthlaupi þá eru líkur á að hann 

stökkvi langt í langstökkinu. Hjá Fjøroft ofl. (2011) var fylgnin einnig há á milli 

líkamshreystiþáttana líkt og í þessari rannsókn sem sýnir að styrkur og hraði geta 

yfirfærst á milli svipaðara verkefna. 

Töluverður munur er á niðurstöðum Haga (2015) og niðurstöðum þessarar 

rannsóknar varðandi fylgni á milli hreyfifærni og líkamshreysti. Í rannsókn Haga 

var fylgnin á milli hreyfifærni og líkamshreysti hjá fjögurra til sex ára börnum 

frekar há  (r =0,56) samanborið við mjög lága fylgni í meðfylgjandi rannsókn (r = 

- 0,069). Þetta er mjög áhugavert að sjá. Meðalaldur barnanna í rannsókn Haga var 

hins vegar hærri en þessarar rannsóknar. Því mætti segja að þegar börn eru þriggja 
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til fjögurra ára að hvorki hreyfifærniþættir þeirra né líkamshreystiþættir séu nógu 

vel þróaðir á þessum aldri. Stöðugleiki þeirra í hreyfingum er ekki nægur. Af þessu 

má draga þá ályktun að þrátt fyrir að barn skori hátt á hreyfifærniprófi þýðir það 

ekki að það skori líka hátt í líkamshreystiprófi.  

Svarið við rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar er að það er lág fylgni (r 

= -0,069) á milli hreyfifærni og líkamshreysti. Það styður við kenningu Edelman 

(1993) um „tauga-Darwinisma“ þar sem hann skýrir áhrif örvunar taugakerfis á nám 

og þróun. Þegar börn eru þriggja til fjögurra ára eru þessir þættir ekki orðnir 

nægilega þróaðir. Endurtekið áreiti af svipaðri gerð mun styrkja ákveðnar 

taugabrautir sem leiðir til betri færni. Það eru ekki til staðar ákveðnar lausnir í 

heilanum heldur er hægt að auka líkurnar eða draga úr þeim að leiðin sem sé 

árangursík sé valin við mismunandi aðstæður með tilliti til taugabrauta (Edelman, 

1987, 1992). Einnig á kenning Thelen heima hérna sem segir að samspilið milli 

æfinga og taugakerfis verði til þess að æfingar þróist og bætist (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Þar sem líklegt verður að teljast að eldri börnin hafi æft meira 

en þau yngri eru þessar niðurstöður á samanburðinum í samræmi við kenningar. 

Þrátt fyrir lága fylgni á milli hreyfifærni og líkamshreysti er gríðarlega mikilvægt 

að veita börnum markvissa örvun en einnig er það mikilvægt að örvunin sé 

fjölbreytt og að þau fái alhliða þjálfun til þess að þau geti tekist á við hversdagsleg 

verkefni (H. Sigmundsson og Pedersen, 2000).  

 

Kostir, takmarkanir og hugsanlegt framhald 

Kostir þessarar rannsóknar voru þeir að auðvelt var að framkvæma rannsóknina þar 

sem aðeins þurfti fá áhöld við hvert próf. Þá var möguleiki á að framkvæma hvert 

próf nánast hvar sem var, utan 20 m spretthlaups sem krefst nokkurs rýmis. Stór 

kostur var að sami aðili sá um framkvæmd hvers prófs fyrir sig og því hlutu öll 

börnin sömu hvatningu og sömu leiðbeiningar í hverju prófi.  

Vissar takmarkanir voru varðandi aðstæður í þessari rannsókn. Í fyrsta lagi 

voru margir í salnum á meðan á prófum stóð og gæti það hafa truflað einhverja. Það 

gæti einnig hafa skipt máli að það var annað í boði en einungis prófin svo sum börn 

höfðu ekki áhuga á að framkvæma það sem gera átti. Afleiðingin af því gæti verið 

að sum börn hafi ekki lagt eins mikið á sig og þau höfðu getu til. Einnig hefur 

takmarkaður tími áhrif. Þar sem rannsóknin var framkvæmd á tíma þar sem 
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krílafimleikar fara fram voru einungis 50 mínútur fyrir hvorn hóp fyrir sig til að 

framkvæma öll þessi próf. Í megin atriðum gekk það mjög vel en þó reyndist tíminn 

knappur í lokin.  

Kubbaprófin fóru fram tvo laugardaga þar sem þau tóku mun lengri tími en 

öll hin prófin. Það hefði verið kostur að hafa meiri tíma og ekki vera í tímaþröng 

þ.e. að þurfa ekki að ljúka öllu fyrir ákveðinn tíma. Kubbaprófin reyndust tiltölulega 

flókin fyrir þennan aldur. Leiðbeiningar voru skýrar og talmeinafræðingur annaðist 

framkvæmd prófanna. Hann sagði að sum börn hefðu átt erfitt með að skilja 

leiðbeiningarnar og þau því þurft lengri tíma til að skilja hvað gera átti. Því má gera 

ráð fyrir að leiðbeiningar og hvatning hafi e.t.v. verið mismunandi fyrir hvert barn.  

Fyrir svo ung börn er erfitt að fara eftir brautinni í áttuhlaupinu. Þessi braut 

er tiltölulega flókin og fljótlega kom í ljós að það þyrfti einhver að hlaupa á undan 

og börnin síðan elta viðkomandi í gegnum alla brautina. Þessi ráðstöfun var 

nauðsynleg en gekk mjög vel.  

Börnin gengu á jafnvægisslá sem var 10 cm há og 4,5 metrar á lengd. 

Stundum þurftu börnin nokkrar tilraunir vegna þess að sumir flýttu sér um of og 

duttu af slánni. Þetta var góð ráðstöfun þ.e. að hafa sláargöngu í staðin fyrir hæl tá 

göngu. 

Í upphafi var gert ráð fyrir hlaupaprófi en það hentaði ekki fyrir þennan hóp. 

Börnin gátu ekki einbeitt sér vegna mikils fjölda í salnum og því var hætt við að 

framkvæma það. Það hefur því áhrif á niðurstöður þegar þær eru bornar saman við 

aðrar rannsóknir.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að framkvæma sams konar 

rannsókn með stærra úrtaki en sama aldurshóp. Áhugavert væri að bera þessa 

rannsókn saman við önnur íslensk börn sem ekki stunda reglubundna og markvissa 

hreyfingu eins og íþróttaskólar bjóða uppá. Einnig væri gaman að bera saman 

venjulega leikskóla á Íslandi við heilsuleikskólana hérlendis. Í þeim er mikil áhersla 

lögð á hreyfingu og einnig á að börnin þar læri og þjálfi alla grunnhreyfifærni undir 

leiðsögn íþróttafræðinga eða annarra sérfræðinga. Gaman væri að gera samanburð 

á leikskólum sem eru búnir að innleiða „Leikur að læra“ kennsluaðferðina 

samanborið við leikskóla sem eru ekki með hana. Í þessari kennsluaðferð er börnum 

frá tveggja til tíu ára kennd bókleg fög í gegnum hreyfingu og skynjun.   
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Þegar hugsað er enn lengra út fyrir rammann yrði áhugavert að sjá fylgnina 

á milli þessara tveggja þátta fyrir hverja norðurlandaþjóð þ.e. framkvæma rannsókn 

í hverju landi og bera saman niðurstöðurnar. 
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Viðauki  

Leyfisbréf til foreldra 

Til foreldra/forráðamanna barna í krílafimleikum Ármanns 

 

Ég heiti Auður Jóna Guðmundsdóttir er yfirþjálfari krílafimleikanna í 

Ármanni og íþróttafræðinemi á þriðja ári í Háskólanum í Reykjavík.  

Í lokaverkefni mínu til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum mun ég athuga fylgni 

milli líkamshreysti og hreyfifærni 3-4 ára barna (f. 2013). Börnin munu framkvæma 

fjögur hreystipróf: langstökk án atrennu, boltakast (1 kg), 20 m spretthlaup og 3 

mínútna hlaup/göngu. Einnig munu börnin framkvæma fjögur hreyfifærnipróf: raða 

kubbum á spjald, raða kubbum í turn, ganga yfir jafnvægisslá og áttuhlaup.  

Niðurstöður verða ekki rekjanlegar til einstakra barna.  

Ég mun reyna að láta þetta hafa sem minnst áhrif á æfinguna sjálfa og verður 

hún með sama sniði og venjulega þ.e. upphitun og svo þrjár stöðvar. Prófin verða 

framkvæmd inni í hverjum hring fyrir sig. Kubbaprófin verða framkvæmd uppi í 

fundarherbergi í Ármanni og sér talmeinafræðingur um þau próf. Allir 

aðstoðarþjálfarar verða á staðnum og sinna sínum störfum einnig verða sérstakir 

aðstoðarmenn sem munu sjá um framkvæmd prófa svo allt gangi vel fyrir sig. 

 

Ef þú/þið vilt/viljið ekki að barnið þitt/ykkar taki þátt bið ég þig/ykkur vinsamlegast 

um að svara þessum pósti. 

 

Með von um jákvæð og góð viðbrögð,  

Auður Jóna Guðmundsdóttir 

Íþróttafræðinemi við Háskólann í Reykjavík  

 

 

 

 

 

 


