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Útdráttur 
	

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig þróun á 

líkamshreysti barna er frá 1.-7. bekk Hofsstaðaskóla og hvort 

kynjamunur væri á líkamshreysti barna í þessum bekkjum. 

Aðferð: Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn. Þátttakendur voru 

556. Þeir voru allir nemendur úr Hofsstaðaskóla í Garðabæ. Fjöldi 

stelpna var 280 (50,3%) og fjöldi stráka var 276 (49,6%). Þátttakendur 

framkvæmdu fjögur líkamshreystipróf: Langstökk án atrennu, boltakast 

með 1 kg þyngingarbolta, 20 metra spretthlaup og sex mínútna hlaup. 

Úrvinnsla gagna fór fram í forritinu SPSS og voru töflur unnar í 

forritunum Excel og Word. 

Niðurstöður: Marktækur munur var á milli bekkja á öllum 

líkamshreystiprófunum og á heildar Z stigum. Strákar sýndu marktækt 

betri árangur en stelpur í boltakasti með 1 kg þyngingarbolta og 

6 mínútna hlaupi og á heildar Z stigum.  

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að jákvæð þróun verður 

á líkamshreysti milli bekkja sem er líklega tilkomin vegna reynslu, 

námi og þróunar á líkamsvexti milli ára. Niðurstöður komu á óvart hvað 

varðar mun á milli kynja og má álykta að kynþroskaskeið, 

líkamsbygging og félagsmótun eigi þar hlut, en frekari rannsókna er 

þörf á því málefni.  
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Formáli 
Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefni okkar til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum 

við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Viljum við byrja að þakka 

nemendum Hofsstaðaskóla fyrir þátttöku í rannsókninni. Miklar þakkir viljum við 

færa þeim Guðrúnu Örnu Sigurðardóttur, Guðrúnu Jóhönnu Þórðardóttur og Hreini 

Októ Karlssyni íþróttakennurum fyrir framkvæmd prófa og skráningu gagna.  

Miklar þakkir fær Hermundur Sigmundsson prófessor, leiðbeinandi okkar 

fyrir mjög góða leiðsögn, yfirferð og ábendingar við gerð þessarar ritgerðar. 

Kristjáni Halldórssyni kennara við Háskólann í Reykjavík, meðleiðbeinanda, 

færum við miklar þakkir fyrir undirbúning rannsóknarinnar og stuðning. Einnig 

viljum við þakka Margréti Lilju Guðmundsdóttur kennara við Háskólann í 

Reykjavík fyrir tölfræði aðstoð.  

Ég, Benedikt Óli þakka foreldrum mínum þeim Jóhönnu Ósk Breiðdal og 

Jóhanni Sævari Kjartanssyni fyrir mikinn stuðning og hvatningu við gerð 

verkefnisins. Einnig fær Jónína Björk Bogadóttir miklar þakkir fyrir stuðning í 

gegnum vinnu þessarar rannsóknar.  

Ég, Daníel Ingi vill þakka foreldrum mínum þeim Önnu Mögnu Bragadóttur 

og Guðmundi Sigtryggssyni fyrir mikinn stuðning og hvatningu í gegnum vinnu 

þessarar rannsóknar.  

Að lokum viljum við þakka kennurum og samnemendum okkar fyrir 

lærdómsrík og skemmtileg þrjú ár.   

 

   Benedikt Óli Breiðdal & 

Daníel Ingi Guðmundsson 
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Inngangur          
Hreyfing er hluti af lífi hvers og eins á einhvern hátt, bæði í íþróttum og við daglegt 

amstur. Bernsku- og unglingsárin eru mikilvægur tími til þess að virkja og efla 

áhuga einstaklinga fyrir íþróttum, hreyfingu og stuðla að heilbrigðum lífsstíl. Góður 

grunnur í hreyfifærni og líkamshreysti getur stuðlað að virkum lífstíl og betri heilsu 

á fullorðinsárunum. 

 Þegar við byrjuðum í íþróttafræðináminu þá var stefnan okkar að fara í 

íþróttakennslu, þar sem áhugasvið okkar liggur þar. Það er margt sem hefur vakið 

áhuga okkar í náminu og er líkamshreysti eitt af því. Þegar komið var að því að 

velja lokaverkefni þá vildum við tengja það við íþróttakennslu. Okkur stóð til boða 

að vera hluti af rannsókn á líkamshreysti barna í Hofsstaðaskóla. Því var kærkomið 

fyrir okkur að taka þátt í því verkefni og gera það að lokaverkefni okkar í náminu. 

 Rannsóknin hefur það markmið að kanna líkamshreysti grunnskólabarna frá 

1.-7. bekk og skoða þróunina milli bekkja og kynja. Í fræðilegri umfjöllun verður 

gerð skil á kenningum um þróun og nám einstaklings. Fjallað verður um hreyfifærni 

og fjóra undirþætti þess, sem eru hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórnun og 

hreyfivandi. Gerð verður grein fyrir líkamshreysti og mikilvægi þess að til að 

viðhalda góðri heilsu. Fjallað verður um nokkrar rannsóknir á líkamshreysti þar 

sem þol, hraði og styrkur er mældur hjá börnum á svipuðum aldri, ásamt 

skilgreiningum á flokkum líkamshreystis. Í undirkaflanum börn, unglingar og 

hreyfing er rætt um ávinning hreyfingar og hversu mikilvægt umhverfið er í að 

viðhalda góðri heilsu barna og unglinga. Að lokum eru markmið rannsóknarinnar 

sem og rannsóknarspurning settar fram. Í kaflanum aðferðir og gögn er rætt um 

rannsóknaraðferðir, mælitæki, þátttakendur, framkvæmd og úrvinnslu gagna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram og þar á eftir fylgja umræður um 

niðurstöðurnar ásamt kostum og takmörkunum rannsóknarinnar.  
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Fræðileg umfjöllun 
Kenningar á miðöldum um þróun mannsins voru kallaðar fyrirframmótun. Þar var 

talið að fóstur væru fullþroskaðar manneskjur sem þyrftu einungis að vaxa 

(Hermundur Sigmundsson, 2002). Í byrjun 18. aldar kemur 

formaukningarkenningin til sögunnar en hún tekur við af 

fyrirframmótunarkenningunni. Skipta má formaukningarkenningunni í tvær 

stefnur, það er fyrirframákveðna- og líkindastefnu (Gottlieb, 1998; Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Fyrirframákveðin formaukning byggist á þeirri hugmynd að 

gen segja til um þróun mannsins. Einnig má áætla út frá genum hvernig 

einstaklingurinn verður þegar hann er fullþroska. Samkvæmt þessari stefnu hefur 

umhverfið lítil sem engin áhrif á þróun mannsins (Hermundur Sigmundsson, 2002). 

Gilbert Gottlieb kom með kenninguna um þróun lífvera byggða á líkindum 

(e. probabilistic epigenesis) en þar hefur hlutverk umhverfis meira vægi en áður í 

þróun einstaklingsins. Því er hún frábrugðin þeim kenningum hér að ofan, þar sem 

lífvera þróast vegna stöðugs samspils umhverfisþátta, atferlis, taugakerfis og erfða 

(Gottlieb, 2007). Samspil þessara þátta er flókið ferli sem virkar í báðar áttir þ.e.a.s. 

taugakerfið verður undir áhrifum atferlis og öfugt, líkt og mynd 1 gefur til kynna 

(Gottlieb, 2007; Hermundur Sigmundsson, 2002). 

 

 
Mynd 1. Formaukning byggð á líkindum (Gottlieb, 2007).  

 

Þróun taugakerfis samkvæmt Edelman byggist á stöðugu áreiti sem þroskar 

og þjálfar taugabrautir. Endurtekin hreyfing innan taugakerfisins er talinn vera 

jákvæð eða neikvæð. Fer það eftir því hvort verið sé að styrkja ákveðnar 
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taugabrautir umfram aðrar. Á meðan ákveðnar taugabrautir verða sterkari með 

jákvæðu áreiti, þá veikjast þær brautir sem fá ekki sama áreiti og verða því 

neikvæðar. Því eru meiri líkur á því að jákvæða leiðin sé valin umfram þá neikvæðu 

(Edelman, 1993). Hægt er að draga úr mistökum með þjálfun og um leið auka 

líkurnar á vali á réttri hreyfingu (Hermundur Sigmundsson, 2002 ; Edelman, 1993).  

Dæmi um þróun taugakerfis er þegar ungabarn lærir að lyfta höfði og fram 

að fyrstu skrefunum. Fyrstu mánuði lífsins lærir barnið að lyfta höfði, nota hendur 

sem stuðning og að auki færni til þess að rúlla sér. Á bilinu fimm til átta mánaða 

getur barnið setið upprétt án stuðnings. Næst getur það svo skriðið eftir gólfinu og 

loks staðið án stuðnings og gengið. Þessi þróun getur tekið um það bil 16 mánuði 

og fylgja henni ótal mistök og föll. Á endanum skilar þrautsegja og þjálfun sér í 

fyrstu skrefunum (Adolph og Robinson, 2015). 

Fyrsta kenningin sem segir frá formaukningu byggða á líkindum er kenning 

Estherar Thelen. Hún ásamt Smith sýna fram á að þróun sé flókið samspil margra 

þátta. Saman mynda þessir þættir eitt virkt kerfi (e. dynamical system) (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Þróunin samanstendur því af umhverfinu, einstaklingnum eða 

því verkefni sem viðkomandi tekur sér fyrir hendi. Ef tekið er dæmi með nýfætt 

barn sem ekki getur haldið höfði uppi, þá með tímanum nær barnið að styrkja og 

þjálfa vöðva sem þarf til þess að lyfta höfðinu. Það er því ekki einungis þróun 

taugakerfis eða stöðugar æfingar sem er hér að verki heldur samspil þessara þátta 

(Edelman, 1987, 1992 ; Hermundur Sigmundsson, 2002).   

   

Hreyfifærni 

Hreyfifærni (e. motor competance) er hæfni líkamans til að framkvæma fjölbreyttar 

hreyfingar sem reyna á samhæfingu bæði fín- og grófhreyfinga (Haga, 2009).  

Framkvæmd á fínhreyfingum eins og að sauma, perla og teikna felur í sér virkni á 

litlu vöðvum líkamans eða vöðvahópum. Á meðan hlaup, ganga eða hopp falla 

undir grófhreyfingar. Þær eru að mestu leyti framkvæmdar af stóru vöðvum 

líkamans eða vöðvahópum (Payne og Isaacs, 2012). Hægt er að hafa áhrif á þróun 

fín- og grófhreyfinga með þjálfun. Æfingar sem reyna á liðleika, styrk, jafnvægi, 

þol og hraða bæta þróun grófhreyfinga. Færni eins og að hneppa tölu og bursta 

tennurnar styrkja fínhreyfingaþróun (Gordon og Browne, 2014).   
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Staða barna meðal jafnaldra ákvarðast oft út frá hreyfifærni. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að skert hreyfifærni getur leitt af sér slæma stöðu meðal jafnaldra. 

Til að mynda útilokun frá leik. Einnig getur léleg hreyfifærni skaðað sjálfsmynd 

barnsins (Hermundur Sigmundsson, 2001). Góð hreyfifærni getur hins vegar gefið 

börnum sterkari stöðu innan hópsins og hefur góð áhrif á sjálfsmynd þeirra 

(Haywood og Getchell, 2014). Sama má segja um virkni og þátttöku barna og 

unglinga í hreyfingu. Góð hreyfifærni leiðir af sér meiri vilja til þess að stunda 

fjölbreytta hreyfingu (Goldfield, Harvey, Grattan og Adamo, 2012). Eiga þau börn 

almennt auðveldara með að hreyfa sig. Sé barn með lélega hreyfifærni eru auknar 

líkur á því að það forðist hreyfingu og þrói með sér kyrrsetulífsstíl (Wrotniak, 

Epstein, Dorn, Jones og Kondilis, 2006; Williams o.fl., 2008).  

Áhrif foreldra á hreyfifærni barna geta skipt sköpum. Með því að leyfa 

barninu sínu að takast á við hversdagslegar áskoranir eins og að bursta tennurnar, 

klæða sig og að borða styrkir með tímanum, hreyfifærni barnsins (Sigmundsson og 

Pedersen, 2000). Snemmbær styrking á grundvallarhreyfifærni barna getur skilað 

sér í betri hreyfingu tengdum afþreyingu og áhugamálum (Goldfield o.fl., 2012). 

Rannsókn sem gerð var á börnum 4-12 ára, sýndi fram á að börn með slaka 

hreyfifærni skoruðu lægra á hreystiprófum en þau sem voru með góða hreyfifærni. 

Ástæðan liggur í mikilli samhæfingu sem þarfnast við prófin. Sama má segja um 

hreysti en bilið milli hópanna jókst með hverju ári (Schott, Alof, Hultsch og 

Meermann, 2007).   

Ef líkamlegur eða andlegur vandi er ekki talin orsök hreyfierfiðleika er litið 

á umhverfi og erfðir sem meginástæður erfiðleikanna. Fræðimenn eru þó ekki 

sammála hvort umhverfi og erfðir eigi meiri hlut í þróun hreyfierfiðleika 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). Eins og áður hefur komið fram í kenningu 

Gottlieb (2007), er það samspil umhverfis og erfða sem hefur áhrif á þróun 

hreyfifærni. Talið er að umhverfisþættir í lífi barns eins og foreldrar, kennarar eða 

aðrir geta haft áhrif á hvernig hreyfifærni þróast. Með erfðum er talað um að 

vandamálið megi rekja til taugafræðilegra galla. En ekki er hægt að hafa áhrif á 

genasamsetningu manna og því eru umhverfisþættirnir taldir geta haft áhrif á 

þróunar hreyfifærni. Lítið áreiti í umhverfi getur dregið úr þroska einstaklingsins 

og haft áhrif á þætti eins og málþroska, hreyfiþroska og félagsþroska. Því getur 

barnið lent í vítahring sem veldur því að það dregst aftur úr meðal jafnaldra 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). Hreyfifærni er skipt upp í fjóra undirþætti, en 
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þeir eru hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórn og hreyfivandi (Sigmundsson og 

Pedersen, 2000).   

   

 

Hreyfiþróun 

Hreyfiþróun á sér stað alla ævi. Bernsku árin spila stóran þátt í hreyfiþróun 

einstaklinga þar sem heilinn er mjög meðtækilegur fyrir nýjum hreyfingum snemma 

á ævinni. Því er mikilvægt að barn takist á við áskoranir og prófi sig áfram í 

hreyfingum sem tengjast leik eða skipulögðu íþróttastarfi (Gottlieb, 2001; Piek, 

Hands og Licari, 2012). Hreyfiþróun (e. motor development) er hægt að útskýra 

sem ferli eins og þegar ungabarn lyftir höfði, veltir sér á bak og kvið, skríður og fer 

síðan að ganga. Hreyfiþróun er því breyting einstaklings út lífið í hreyfihegðun 

vegna stöðugs og flókins samspil hreyfingar og líffræðilegra þátta hans sem og áhrif 

umhverfis (Hermundur, 1999; Gallahue, Ozmun og Goodway, 2012; Gottlieb, 

2007). 

Formauknakenningin hans Gottlieb (2007) sem byggir á líkindum á vel við 

þegar talað er um hreyfiþróun. Þar sem stoðir hreyfiþróunar byggjast á samspili 

erfða, taugakerfis, atferlis og umhverfisþátta. Nauðsynlegt er að skoða til viðbótar 

áhrif vitsmunalegra, tilfinningalegra og líkamlegra þátta í hreyfihegðun til þess að 

skilja hreyfiþróun til fulls (Payne og Isaacs, 2012).  

Örvun taugabrauta á sér stað þegar einstaklingur æfir ákveðna hreyfingu. 

Við þessa örvun eykst hreyfiþróun viðkomandi. Því er þjálfun talin vera einn stærsti 

áhrifaþáttur í hreyfiþróun mannsins (Edelman, 1993; Venetsanou og Kambas, 

2009).  

Ekki er hægt að mæla hreyfiþróun einstaklinga en mælingar með 

hreyfifærniprófum gefa góða mynd af þeirri þróun sem átt hefur sér stað 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). Með prófunum Movement Assessment Battery 

for Children 2 er hægt að sjá hvar viðkomandi er staddur meðal jafnaldra (Brown 

og Lalor, 2009). 
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Hreyfinám 

Hreyfinám (e. motor learning) er þegar hreyfiferli eftir ákveðna þjálfun eða reynslu 

leiðir til varanlegra breytinga. Það veldur því að hreyfingin er ávallt til staðar 

(Schmidt og Lee, 2014).  

Þegar hreyfifærni verður betri hjá einstaklingi í gegnum hreyfinám eykst 

stöðugleiki hreyfinga og framkvæmd á hverri hreyfingu verður líkari í hvert skipti 

(Magill og Anderson, 2014). Til þess að ná upp stöðugleika á hreyfingum þarf hver 

og einn að fara í gegnum ákveðin stig hreyfináms. Stig eitt, vitræna stigið (e. 

cognitive stage) felur í sér að skilja eðli verkefnisins, þróa aðferðir til þess að 

framkvæma hreyfinguna og eru miklar framfarir á þessu stigi. Stig tvö eða 

samhæfingar stigið (e. associative stage) eru framfarir hraðar og hefur viðkomandi 

fundið og valið bestu aðferðina til þess að framkvæma hreyfinguna. Framkvæmdin 

er meðvituð og einungis þarf að fínstilla hreyfinguna. Mikla þjálfun þarf til að ná 

stigi þrjú, sjálfvirkni stiginu (e. autonomous). Hér þarf litla hugsun við framkvæmd 

hreyfinga og verður hún nánast ómeðvituð. Því getur einstaklingurinn einbeitt sér 

að öðrum hlutum eins og að forðast hindranir í umhverfinu (Huber, 2012).  

 Hægt er að rannsaka hreyfinám hjá einstaklingum. Það er gert með þeim 

hætti að sama prófið er lagt fyrir þrisvar sinnum. Byrjað er að framkvæma prófið 

fyrir þjálfun, síðan strax eftir þjálfun og að lokum nokkru síðar. Tilgangur þessara 

prófa er að athuga hvort að hreyfinám hefur átt sér stað (Hermundur Sigmundsson, 

1999).  

Kenning Edelman (1993) varðandi styrkingu á taugabrautum sökum 

endurtekins áreitis styður þessar rannsóknir á hreyfinámi. Þar sem endurtekið áreiti 

veldur því að viðkomandi velur þá leið sem heppnast en sniðgengur þær leiðir sem 

valda mistökum (Hermundur Sigmundsson, 2002). 

      

 

Hreyfistjórn  

Hreyfistjórn (e. motor control) er metin út frá stöðu hreyfifærni og hreyfiþróun hér 

og nú. Kanna má hreyfistjórn með því að athuga stöður, hreyfingar og vald 

einstaklingsins á þeim (Rose og Christina, 2006). Hreyfistjórn felur í sér hvernig 

taugakerfið virkjar og samstillir útlimi, vöðva og liðamót við framkvæmd á 

hreyfifærni. Þegar rannsaka á hreyfistjórn eru hreyfingar athugaðar út frá tauga-, 

líkams- og atferlisþáttum (Haibach, Reid og Collier, 2011). Notast er við einangruð 
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verkefni við sérstakar aðstæður. Athugað er hvort framkvæmd og ferli hreyfinga sé 

stöðugt (Gallahue o.fl., 2012). Bæði eru einstaklingar sem eru að læra að 

framkvæma nýjar hreyfingar, sem og þeir sem eru vel reyndir í færni skoðaðir 

(Magill og Anderson, 2014). 

Yfir barnæsku er þróun á aukinni hreyfigetu falin í færni í samhæfingu 

augna og útlima. Með samhæfingu er átt við að líkamshlutar eru leiddir saman í 

réttum tengslum (Haibach o.fl., 2011; Thomas, 2000). Samhæfing hreyfinga er því 

hægt að framkvæma nákvæmt og hratt eins og í íþróttum en einnig í hreyfingum 

sem við framkvæmum dagsdaglega. Rannsóknir hafa sýnt fram á að með aldrinum 

þá eykst hraði í hreyfingum og jafnframt eru fullorðir með betri stjórn á hreyfingum 

sínum en börn. Þessi munur stjórnast af æfingu og reynslu í gegnum árin (Thomas, 

2000). 

  

 

Hreyfivandi 

Hreyfivandi (e. motor problems) felur í sér erfiðleika við að framkvæma 

viljastýrðar hreyfingar (Hermundur Sigmundsson, 2001). Athafnir daglegs lífs eins 

og tómstundir, íþróttir geta raskast sökum hreyfivanda sem og námsárangur (Haga, 

2009).  

Börn með hreyfivandamál verða oft fyrir aðkasti sökum lélegrar færni í leik 

og íþróttum. Það getur leitt af sér félagsleg vandamál eins og útskúfun úr leik 

(Bouffard, Watkinson, Thompson, Dunn og Romanow, 1996; Henderson, 1992). 

Fleiri vandkvæði eins og tilfinningaleg og hegðunartengd vandamál geta einnig 

þróast hjá þeim börnum og unglingum sem glíma við hreyfivanda. Aukin 

meðvitund um eigin hæfileika getur einnig ýtt undir áður talin vandamál sem og 

dregið úr þátttöku einstaklings í hreyfingu (Haga, 2009; Piek, Baynam og Barrett, 

2006). Minni hreyfing getur aukið líkurnar á sjúkdómum eins og hjarta- og 

æðasjúkdómum, krabbameini og vöðva- og beinverkjum (Ekeland o.fl., 1999).  

Ekki er möguleiki að mæla beint hreyfiþroska barna. Þó má mæla 

hreyfiþroska óbeint með hreyfifærniprófum. Þessi próf gefa góða mynd af 

hreyfifærni (e. motor competence) barns og þar með getur hreyfifærni sagt til um 

hreyfiþroska einstaklings (Sigmundsson og Pedersen, 2000). Hreyfivanda barna má 

einnig sjá í bæði fín-, og grófhreyfingum. Fínhreyfingar eins og að reima skó, 

hneppa, klæða sig og nota hnífapör gæti vafist fyrir börnum. Hlaup, hopp og það 
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að kasta og grípa bolta eru grófhreyfingar sem börn geta átt í vandræðum með (H. 

Sigmundsson, Ingvaldsen og Whiting, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt að hreyfivandi hverfur ekki án ásetnings. Þjálfun 

verður að eiga sér stað, því án hennar munu flestir enn glíma við hreyfivanda tíu 

árum seinna (Losse o.fl. 1991; Hermundur Sigmundsson, 2001). Að auki hafa 

rannsóknir sýnt að heilsufar þeirra sem glíma við hreyfivanda sé mun lakara tíu 

árum eftir upprunalega prófið. Miðað við börnin í samanburðarhópnum (Losse o.fl. 

1991; Gillberg, Gillberg og Groth, 1989). Með þessu getum við sagt að mikilvægt 

sé að koma í veg fyrir hreyfivanda hjá börnum og að þjálfun á yngri árum sé 

nauðsynleg. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki ásamt kennurum, þjálfurum og 

öðrum sem koma að uppeldi barnanna (H. Sigmundsson, Pedersen, Whiting og 

Ingvaldsen, 1998). En sýnt hefur verið fram á að minni líkur eru á því að börn og 

unglingar sem vantar grunnhreyfifærni taki þátt í skipulögðu íþróttastarfi og 

leikjum í frítíma sem krefjast góðrar hreyfigetu (Okely, Booth og Patterson, 2001). 

Foreldrar, kennarar og þjálfarar eru því mikilvægur hluti í þjálfun grunnhreyfifærni 

barna, en þau sjá til þess að börn fái tækifæri og nýti þau til að bæta hreyfifærni 

sína, því hreyfifærni kemur ekki af sjálfu sér (H. Sigmundsson o.fl., 1998). Aukin 

örvun í umhverfi styðst því við kenningar Edelman (1993) að mikil þjálfun styrkir 

þær boðleiðir sem leiða til bættrar hreyfifærni. Að sama skapi veldur lítil þjálfun 

því að börn sniðgengst þær boðleiðir. 

 

 

Líkamshreysti 

Getan til að framkvæma hreyfingar er ýmist meðfædd eða áunnin og er það kallað 

líkamshreysti (e. physical fitness) (Caspersen, Powell og Christenson, 1985; 

Howley, 2001). 

Seinustu tvo áratugi hefur líkamleg hreyfing farið hratt niður á við. Hreyfing 

utandyra hefur farið fækkandi og eru börn farin að vera meira inni. Börnum er 

skutlað í skólann í stað þess að hjóla eða labba. Þátttaka í skipulagðri íþróttaiðkun 

fer dvínandi. Seinustu ár hafa þessar breytingar dregið til sín athygli fjölmiða, 

vísindamanna og stefnumótunnar aðila (Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og 

Vereijken, 2011).  
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Með líkamshreystiprófum má sjá hvaða kerfi líkamans vinna saman að 

hverri hreyfingu. Kerfin sem átt er við eru: Stoðkerfið, hjarta- og lungnakerfið, 

blóðrásarkerfið, innkirtla- og efnaskiptakerfið sem og undirliggjandi taugasálfræði. 

Með prófunum er því hægt að fá vísbendingar um heilsu hvers og eins. En 

líkamshreysti er talin einn af mikilvægustu þáttum sem gefa okkur mat á heilsu 

einstaklings (Ortega, Ruiz, Castillo og Sjostrom, 2008). Segja má að líkamshreysti 

hafi forspárgildi um undirliggjandi sjúkdóma hvers og eins. Til að mynda hjarta- 

og æðasjúkdóma. Hægt er að segja að líkamshreysti sé samspil erfða og umhverfis 

eins og Gottlieb (2007) talaði um í formaukninga kenningunni byggða á líkindum. 

Rannsókn sem framkvæmd var í Noregi árið 2011 þar sem stöðluð próf voru 

notuð. Þá voru 195 krakkar á aldrinum 5 til 12 ára frá fjórum skólum og leikskólum 

í Noregi mældir með níu prófum. Öll börnin voru fær um að framkvæma prófin, 

sem bendir til þess að prófin séu hæfileg fyrir börn frá 5 ára aldri (Fjørtoft o.fl., 

2011).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengingu milli hreyfifærni og líkamshreystis. 

Niðurstöður sýndu að börn sem áttu við hreyfivanda að stríða skoruðu lægra á 

líkamshreystiprófum eins og hraða, afl og þol (Hands og Larkin, 2006; Haga, 2009). 

Einstaklingur sem eykur hreyfifærni sína eykur um leið líkamshreysti sitt. Sama má 

segja ef sá sami minnkar hreyfifærni sína þá dvínar líkamshreysti hans (Hands og 

Larkin, 2006; Blair, Cheng og Holder, 2001).  

Fjørtoft o.fl. framkvæmdu líkamshreystipróf (2003) fyrir börn 4-12 ára. 

Líkamshreystiprófið, eða Test of Physical Fitness [TPF], inniheldur níu próf: Klifur 

í rimlum, sjö metra stökk jafnfætis á tíma, sjö metra stökk á öðrum fæti á tíma, kast 

með tennisbolta, 10x5 metra hlaup á tíma, boltakast með 1 kg þyngingarbolta, 

langstökk án atrennu, sex mínútna hlaup og 20 metra spretthlaupi. Rýnt verður í 

niðurstöður úr fjórum af þessum níu prófum. Niðurstöður úr langstökki án atrennu 

sýndu stígvaxandi bætingu milli ára hjá báðum kynjum. Við 12 ára aldur virðist 

sem strákar hoppi styttra en áður. Sama má segja um lengd kasts með 1 kg 

þyngingarbolta. Köstin verða lengri með aldrinum, þar til 12 ára aldurs hjá 

drengjum. Niðurstöður úr 20 metra spretthlaupinu sýndu að stelpurnar hlaupa 

hraðar með hverju ári sem líður. Hjá strákunum er það misjafnt milli ára hve hratt 

þeir hlaupa. Í sex mínútna hlaupinu má sjá aukningu fram að átta ára aldri. Þá helst 

vegalengd stelpnanna sú sama til tólf ára aldurs og hjá strákunum er það upp og 
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niður hversu langt þeir hlaupa (Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og Vereijken, 

2003). 

Vöntun á líkamshreysti getur haft slæmar afleiðingar fyrir heilsu fólks 

samkvæmt rannsókn sem gerð hefur verið (Malina, Bouchard og Bar-Or, 2004). 

Áætla má líkamshreysti á fullorðinsárum út frá hreysti í barnæsku. Það er að segja 

barn sem er illa statt hvað varðar hreysti á yngri árum getur leitt til lélegs 

líkamshreystis á fullorðinsárum (Janz, Dawson og Mahoney, 2000). Magn 

hreyfinga hjá börnum og unglingum hefur ekki endilega forspárgildi til framtíðar 

um hættu á sjúkdómum. Heldur hefur líkamshreysti á yngri árum eins og 

vöðvastyrkur og loftháð geta meiri áhrif á líkamsástand í framtíðinni (Ortega o.fl., 

2008). 

Fjöldi fræðimanna hafa skipt líkamshreysti niður í nokkra flokka. Ekki eru 

allir á sama máli hvernig eigi að skipta því niður. Ortega o.fl. (2008) komust að 

þeirri niðurstöðu að skipta eigi líkamshreysti í þrjá megin þætti: Þol, vöðvahreysti 

og hraði/fimi.   

 

Þol 

Þegar talað er um þol (e. cardiorespiratory fitness) er átt við heildarafkastagetu 

lungna- hjarta- og æðakerfanna (Ortega o.fl. 2008). Saman veita þessi kerfi þeim 

vöðvum sem eru virkir þá næringu og súrefni sem til þarf (Heyward og Gibson, 

2014). Þoli er skipt í tvo flokka, loftháð og loffirrt þol (Thompson, 2009). Loftháð 

þol er geta lungna- og hjarta- og æðakerfis til að flytja súrefni til vöðva. Aukið 

súrefni veitir þann möguleika að erfiða í lengri tíma við lága eða miðlungsháa 

áreynslu (Kenney, Wilmore og Costill, 2015; Gjerset, Holmstad og Haugen, 1998). 

Loftfirrt þol er hinsvegar geta líkamans að mynda orkuna sem þarf til að vinna við 

mikla áreynslu í stuttan tíma. En ekki er notast við súrefni við framleiðslu orku 

heldur er orkan notuð sem er þegar til staðar í vöðvunum (Kenney o.fl., 2015; 

Thompson, 2009).  

Hámarkssúrefnisupptaka er hámarks magn súrefnis sem einstaklingur getur 

nýtt við hámarks áreynslu. Súrefnisupptakan er mæld í millilítrum á mínútu á hvert 

kíló líkamsþyngdar (Vanhees o.fl., 2005; Kenney o.fl., 2015). Þessi mæling er 

almennt talin besta vísbendingin um ástand hjarta og æða og hversu gott loftháða 

þolið er. Því meira súrefni sem maður getur notað á æfingu á háu stigi, því meiri 

orku getur maður framleitt (Altini, 2016).   
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Súrefnisupptaka er arfbundin en einnig er hún háð þjálfunarástandi, kyni og 

aldri einstaklinga (Bassett og Howley, 2000; Gjerset o.fl., 1998). Mælingar á 

hámarkssúrefnisupptöku er talin nákvæmasta aðferðin í mælingum á þoli (Altini, 

2016; Ortega o.fl., 2008). Dæmi um próf til þess að meta hámarkssúrefnisupptöku 

eru hlaupa- og göngupróf (Ortega o.fl., 2008). Sex mínútna hlaup þar sem 

einstaklingur hleypur eins langt og hann getur á þeim tíma, fellur undir þau próf 

(Fjørtoft o.fl., 2003).          

 

Hraði/fimi 

Hraði (e. speed) er hæfileiki einstaklings til að hreyfast frá einum stað til annars á 

sem skemmstum tíma (Haff, Triplett og National Strength & Conditioning 

Association (U.S.), 2016; Gallahue o.fl., 2012; Bomba og Haff, 2009). Hraði 

byggist á erfðum og þjálfun. Miklu máli skiptir að hugað sé að gæði æfinga fremur 

en magni. Framkvæmd á hraðaþjálfun snýst um vel gerðar endurtekningar á 

hámarkshraða. Endurtekning á lélegri tækni festir vandamálið í sessi og lítið er um 

bætingar (Gottlieb, 2007; Bomba og Haff). Fimi (e. agility) samanstendur af hraða, 

afli, samhæfingu og jafnvægi (Ortega o.fl., 2008). Lýsir fimi sér sem getu til þess 

færa líkamann úr stað með nákvæmni og hraða (Gallahue o.fl., 2012; Caspersen 

o.fl., 1985).   

Spretthlaup skiptist í fjóra hluta en þeir eru viðbragðstími, hröðun, 

hámarkshraði og hraðaþol (Thompson, 2009). Viðbragðstími (e. reaction time) er 

tíminn sem líður á milli meðvitaðrar svörunar við skynjun og fyrstu hreyfingar sem 

einstaklingur framkvæmir (Bomba og Haff, 2009, Thompson, 2009). Hröðun (e. 

acceleration speed) vísar í breytingu á hraða eða hæfileikann til að ná hámarkshraða 

sem fyrst (Thompson, 2009). Hámarkshraði (e. maximal speed) er mesti hraði sem 

einstaklingur getur náð (Gjerset o.fl., 1998; Bomba og Haff, 2009). Hámarkshraði 

er áætlaður að vera náð eftir u.þ.b. 25 metra af hreyfingu, en það fer þó eftir 

skreflengd og skrefatíðni einstaklings (Gamble, 2013). Hraðaþol (e. speed 

endurance) er getan til að halda hámarks- eða miklum hraða eftir að þreytu tekur 

að gæta (Thompson, 2009; Bomba og Haff, 2009). 

Í mælingum til að meta hraða og/eða fimi er spretthlaup góður mælikvarði 

þar sem áðurnefndir þættir koma þar fram (Ortega o.fl., 2008). Dæmi um svoleiðis 

próf er 20 metra spretthlaup (Fjørtoft o.fl., 2003).     
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Styrkur  

Styrk má skilgreina sem getu líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða veita henni 

viðnám, til þess þarf vöðvaátak sem felur í sér spennu og styttingu vöðvanna 

(Bompa og Haff, 2009). Hann segir til um hæfileika vöðva líkamans til að beita ytri 

krafti (Caspersen o.fl., 1985). 

Helstu tegundir styrks eru þrjár, þ.e. hámarksstyrkur, afl og styrktarþol 

(Dick, 2007). Þegar talað er um hámarksstyrk (e. maximum strength) er átt við 

mesta kraft sem vöðvinn getur myndað í einum samdrætti (Marchese, 2011; 

Thompson, 2009). Afl (e. power) er „geta taugavöðvakerfisins til að yfirvinna 

mótstöðu á sem mestum hraða“ (Dick, 2007, bls. 230). Það felur í sér hversu fljótt 

viðkomandi getur myndað kraft á ákveðnum tíma (Thompson, 2009; Burkett og 

Carr, 2010). Styrktarþol (e. strength endurance) er hæfni vöðva til að viðhalda 

vöðvastyrk þrátt fyrir þreytu (Thompson, 2009; Zatsiorsky og Kraemer, 2006). 

Börn auka styrk sinn með hverju ári sem líður í gegnum virkan leik eins og að hjóla, 

hlaupa og lyfta hlutum. Tengist það að mestu aukinni grundvallarhreyfigetu og 

vaxtaraukningu (Kenney o.fl., 2015; Gallahue o.fl., 2012).  

Þegar mæla á styrk einstaklinga í neðri líkama er oftar en ekki notast við 

langstökk án atrennu. Rannsóknir hafa sýnt að það sé góður mælikvarði á styrk og 

er það talið gilt styrktarpróf (Fjørtoft o.fl., 2003; Ortega o.fl., 2008; Ruiz o.fl., 

2011). Nefna má boltakast með 1 kg þungum bolta, sem góðan mælikvarða fyrir 

próf til að meta styrk í efri líkama. (Fjørtoft o.fl., 2003). 

	
	
Börn, unglingar og hreyfing 
Þegar hreyfing er skilgreind þá er henni lýst sem þeirri vinnu beinagrindarvöðva 

sem eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld (Caspersen o.fl., 1985; Sirard 

og Pate, 2001). Hreyfing er stórt hugtak sem nær yfir flest allar athafnir í daglegu 

lífi sem felur í sér einhverskonar hreyfingu, t.d. að ganga eða hjóla, heimilisstörf, 

garðvinnu, margskonar leiki eða aðra skipulagða þjálfun (Lýðheilsustöð, 2008).  

Skilgreina má hreyfingu út frá fjórum meginþáttum, en þeir eru: Ákefð 

(hver erfitt), tími (hve lengi), tíðni (hve oft) og tegund (hvers konar hreyfing). Mælt 

er með því að börn og unglingar stundi hreyfingu sem miðast við miðlungserfiða 

og erfiða ákefð, að lágmarki 60 mínútur á dag. Fjölbreytileikinn þarf að vera til 

staðar og ætti hreyfingin að efla afkastagetu lungna-, hjarta- og æðakerfisins 
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(Lýðheilsustöð, 2008). Flest börn fá sína útrás og hreyfingu í leik á meðan að 

unglingar fá sína hreyfingu í skipulögðu íþróttastarfi (Strong o.fl., 2005). 

Eins og áður hefur komið fram getur ávinningurinn af reglubundinni 

hreyfingu verið fjölþættur. Líkt og sjá má á mynd tvö þá skilar aukin hreyfing sér í 

bættri heilsu. Ávinningurinn er hvað mestur hjá fólki sem hefur verið í mikilli 

kyrrsetu og byrjar stunda hreyfingu. Heilsan verður betri þegar um daglega 

hreyfingu er að ræða og er sem best við skipulagða þjálfun (Lýðheilsustöð, 2008).  

 

 
Mynd 2. Samspil hreyfingar og heilsu. Ávinningur af aukinni hreyfingu fylgir bætt 
heilsa (Pate o.fl. 1995). 

 

Auk þess má koma í veg fyrir fjölmarga sjúkdóma bæði líkamlega og andlega. Til 

að mynda krabbamein, sykursýki II, offitu, stoðkerfisvandamál, streitu og 

þunglyndi (Lýðheilsustöð, 2010). Hreyfing dregur ekki einungis úr fjölda sjúkdóma 

heldur eykur hún einnig þol, vöðvastyrk og beinheilsu einstaklinga. Að auki bætir 

hún viðbragð og samhæfingu einstaklinga og stuðlar að heilsusamlegra holdafari 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2008; Lýðheilsustöð, 2010). Með 

því að virkja fleiri skynfæri með hreyfingu, eykst bæði súrefnismettun blóðsins og 

blóðflæði til heila og virkni heilastöðva verður meiri (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Foreldrarnir og heimilið eru áhrifamestu aðilarnir í að koma barninu af stað 

og efla þroska barnsins. Þá hjálpar til að vera góðar fyrirmyndir hvað varðar 

hreyfingu og hvetja barnið sitt áfram. Mikilvægt er að barnið hljóti fjölbreytta 

þjálfun, bæði heima fyrir og í fjölbreyttu íþróttastarfi. Það gefur þeim kost á því að 
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styrkja bæði fín- og grófhreyfingar. Rannsóknir hafa sýnt að aukið áreiti örvar 

þroska barna og lítið áreiti heftir þroska. Að auki hafa rannsóknir komið inn á það 

að börn með hreyfivandamál hreyfa sig minna en þau börn sem ekki glíma við 

hreyfivandamál. Þau eru oftar alein á skólalóðinni og horfa á önnur börn leika sér 

(Hermundur, 2001; Lýðheilsustöð, 2008). 

 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að framkvæma mælingar á líkamshreysti barna frá 

1.-7. bekk í Hofsstaðaskóla. Því var lagt upp með tveim rannsóknarspurningum sem 

leitast var við að svara: 

• Hvernig er þróun á líkamshreysti milli barna frá 1.-7. bekk? 

• Er kynjamunur á líkamshreysti barna frá 1.-7. bekk?   
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Aðferðir og gögn 
Hér verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar settar 

fram. Einnig verður fjallað um rannsóknaraðferð, þátttakendur, mælitæki, áhöld, 

framkvæmd og úrvinnslu gagna.  

          
Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn þar sem fjögur líkamshreystipróf voru 

lögð fyrir hvern þátttakanda.   

        

Mælitæki        

Þátttakendur framkvæmdu fjögur af níu líkamshreystiprófum úr TPF (Fjørtoft o.fl., 

2003). Prófin mæla styrk, þol og hraða/fimi. Voru þau langstökk án atrennu, 

boltakast með 1 kg þyngingarbolta (e. medicine ball), 20 metra spretthlaup og sex 

mínútna hlaup. Reiknaðar voru heildarniðurstöður úr líkamshreystiprófunum með 

því að breyta niðurstöðum úr öllum fjórum prófunum í Z stig. Prófin voru 

eftirfarandi:  

• Langstökk án atrennu, styrkur (auk samhæfingar og jafnvægis) (Fjørtoft 

o.fl., 2003): Markmið prófsins var að stökkva jafnfætis fram á við eins langt 

og mögulegt var. Þátttakandi stóð með axlarbreidd milli fóta við 

upphafslínu, með beygð hné og sveiflaði handleggjum aftur og um leið og 

hann stökk áfram var handleggjum sveiflað fram og lent jafnfætis. Mælt var 

frá upphafslínu og að aftasta snertifleti við lendingu. Allir þátttakendur 

fengu tvær tilraunir og var sú betri notuð í niðurstöðum. Einn þátttakandi 

framkvæmdi stökkið í senn. Mælt var í sentímetrum og áhöld sem voru 

notuð voru límband og málband (Saadia Auður Dhour, 2015).  

  

• Boltakast með 1 kg þyngingarbolta, styrkur (auk samhæfingar og 

jafnvægis) (Fjørtoft o.fl., 2003): Markmið prófsins var að kasta 1 kg 

þyngingarbolta frá brjóstkassa eins langt og mögulegt var. Þátttakandi stóð 

við upphafslínu með axlarbreidd milli fóta, olnbogar voru beygðir út til 

hliðar og boltinn látinn nema við brjóstkassann. Hné örlítið bogin og um 

leið og kastað var fram var rétt úr hnjám og olnbogum. Mælt var frá 

upphafslínu og að snertifleti boltans við lendingu. Allir fengu tvær tilraunir 
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og sú betri var notuð í niðurstöðum. Einn þátttakandi framkvæmdi kastið í 

senn. Mælt var í sentímetrum og áhöld sem voru notuð voru málband, 1 kg 

þyngingarbolti og var kastsvæðið afmarkað með dýnu (Saadia Auður 

Dhour, 2015).     

• 20 metra spretthlaup, hraði/fimi (auk tækni) (Fjørtoft o.fl., 2003): 

Markmið prófsins var að hlaupa eins hratt og þátttakandi gat frá upphafslínu 

að endalínu þegar honum var gefið merki. Ræsir sagði „einn tveir og byrja“ 

og þátttakandi hljóp af stað í átt að endalínu þar sem tímavörður stöðvaði 

klukkuna. Allir fengu eina tilraun nema ef þátttakandi hljóp út af braut eða 

þjófstartaði, þá fékk hann aðra tilraun. Einn þátttakandi framkvæmdi 

spretthlaupið í senn. Mælt var í sekúndum og sekúndubrotum og notast var 

við skeiðklukku. Fundin var lína í salnum sem notuð var sem upphafslína 

(Saadia Auður Dhour, 2015).     

• Sex mínútna hlaup, þol (auk hlaupatækni og vöðvastyrktarþols) (Fjørtoft 

o.fl., 2003): Markmið prófsins var að hlaupa eins langa vegalengd og 

þátttakendur gátu á sex mínútum. Við merki hlupu þeir af stað í kringum 

9x18 m völl sem var afmarkaður með keilum. Þátttakendur máttu ganga ef 

þeir þreyttust en ekki stöðva, síðan hlupu þeir aftur af stað. Tveir til þrír 

teljarar skráðu niður þegar þátttakendur hlupu fram hjá upphafslínu. Þegar 

sex mínútur voru liðnar stöðvuðu þátttakendur og þá voru þeir metrar sem 

þeir hlupu umfram heilan hring skráðir. Þátttakendur hlupu fjórir til níu 

saman og fengu eina tilraun. Mælt var í metrum og áhöld sem voru notuð 

voru málband, skeiðklukka og keilur sem áætluðu metrafjöldann (Saadia 

Auður Dhour, 2015).  

    

Þátttakendur       

Haft var samband við Hofsstaðaskóla sem samþykkti að leyfa framkvæmd 

rannsóknarinnar meðal barnanna sem þar eru. Haft var samband við persónuvernd 

og var gefið leyfi fyrir rannsókninni þar sem gögn sem rannsakendur fengu voru 

ópersónugreinanleg þ.e.a.s. hver nemandi fékk númer sem hann var kenndur við. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 556. Fjöldi stúlkna var 280 (50,4%) og fjöldi 

stráka var 276 (49,6%). Þátttakendum var skipt eftir árgöngum við framkvæmd 

prófanna.  
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1. bekkur (fædd 2011), 83 nemendur (14,9% af þátttakendum) 

2. bekkur (fædd 2010), 79 nemendur (14,2%) 

3. bekkur (fædd 2009), 93 nemendur (16,7%) 

4. bekkur (fædd 2008), 77 nemendur (13,8%) 

5. bekkur (fædd 2007), 91 nemendur (16,4%) 

6. bekkur (fædd 2006), 61 nemendur (11,0%) 

7. bekkur (fædd 2005), 72 nemendur (12,9%)  

 

Framkvæmd     
Rannsóknin var framkvæmd á þrem vikum fyrir áramót 2017 í íþróttaaðstöðu 

Hofsstaðaskóla í Mýrinni. Mælingarnar fóru fram á skólatíma þátttakenda.  

Rannsakendur voru fengnir sem aðstoðarmenn við mælingar í 6 mínútna hlaupinu, 

þar sem fleiri en einn þátttakandi hljóp hverju sinni. Ekki var notast við 

aðstoðarmenn í hinum prófunum þar sem kennarinn sá um mælingarnar. Í upphafi 

hvers tíma útskýrði kennarinn fyrir þátttakendum framkvæmd og tilgang á því prófi 

sem átti sér stað þann daginn. Einnig voru þeir minntir á framkvæmd þegar að þeim 

kom. Hver bekkur framkvæmdi eitt próf yfir hvern íþróttatíma. Þátttakendur 

framkvæmdu fyrst langstökk og síðan boltakast annan dag. Næst framkvæmdu 

þátttakendur 20 metra spretthlaup og síðan sex mínútna hlaup. Við sex mínútna 

hlaupið voru fjórir til níu þátttakendur í hverjum hópi. Á meðan framkvæmd 

prófanna fór fram fengu þeir nemendur sem áttu eftir að taka prófið og þeir sem 

voru búnir að taka prófið að leika sér annar staðar í salnum.    

      

Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics 24. Þar var fundin 

töluleg samantekt og til að fá út heildar Z stig var spretthlaupinu snúið við 

(margfaldað með -1) þar sem gott er að fá lágt skor í því prófi, en í hinum prófunum 

er gott að fá hátt skor. T-próf óháðra breyta (e. Independent T-test) var framkvæmt 

til að athuga hvort marktækur munur væri milli kynja, aldurs og bekkja. Töflur voru 

unnar í forritinu Microsoft Excel 2013 og Microsoft Word 2013.  



	

	

	 	

23	

Niðurstöður   
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum líkamshreystiprófanna sem 

framkvæmd voru í rannsókninni. Líkamshreystiprófunum er nánar lýst í kaflanum 

aðferðir og gögn. Prófin samanstóðu af langstökki án atrennu, 20 metra 

spretthlaupi, 1 kg boltakasti og 6 mínútna hlaupi.   

Þátttakendur í rannsókninni voru 556 en skiptingu eftir kyni, aldursári og 

bekk má sjá í töflu 1.  

 

 

Tafla 1. Fjöldi og kynjaskipting þátttakenda út frá bekkjum og aldursári. 

 
 

Fjöldi stelpna var 280 (50,3%) og fjöldi stráka 276 (49,6%). Alls voru 556 

þátttakendur í rannsókninni. Í 1. bekk voru nemendur fæddir 2011. Meðalaldur 

þeirra var 6 ára og voru 33% þeirra fædd á fyrsta ársfjórðungi (janúar, febrúar og 

mars). Í 2. bekk voru nemendur fæddir 2010 og var meðalaldur þeirra 7 ára og 30% 

þeirra fædd á þriðja ársfjórðungi (júlí, ágúst, september). Nemendur í 3. bekk voru 

fæddir 2009 og var meðalaldur þeirra 8 ára og voru 27% þeirra fædd á öðrum 

ársfjórðungi (apríl, maí, júní). Í 4. bekk voru nemendur fæddir 2008 og var 

meðalaldur þeirra 9 ára og voru 34% þeirra fædd á fjórða ársfjórðungi (október, 

nóvember og desember). Í 5. bekk voru nemendur fæddir 2007 og var meðalaldur 

þeirra 10 ára og voru 31% þeirra fædd á þriðja ársfjórðungi (júlí, ágúst, september). 

Í 6. bekk voru nemendur fæddir 2006 og var meðalaldur þeirra 11 ára og voru 38% 

þeirra fædd á öðrum ársfjórðungi (apríl, maí, júní). Í 7. bekk voru nemendur fæddir 
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2005 og var meðalaldur þeirra 12 ára og voru 31% þeirra einnig fædd á öðrum 

ársfjórðungi (apríl, maí, júní). 

Í töflu 2. má sjá að meðallengd í langstökki fer vaxandi milli bekkja. Að 

undanskildum 6. bekk, þá verður stökkið 0,25 sentímetrum styttra en í 5. bekk. 

Meðallengd stökks er hvað lengst þegar komið er í 7. bekk eða 173,52 sentímetrar.  

 
Tafla 2. Árangur þátttakenda út frá bekkjum og kyni, í langstökki án atrennu. 

 
 

Strákarnir stukku að meðaltali lengra en stelpurnar í 2.-6. bekk. Aftur á móti 

í 1. og 7. bekk stukku stelpurnar að meðaltali lengra en strákarnir. Í 1. bekk var 

munurinn 0,4 sentímetrar á milli kynja en í 7. bekk var munurinn 0,67 sentímetrar. 

Í 5. bekk stukku stelpurnar að meðaltali lengra en í 6. bekk og hefur það því áhrif á 

meðaltal heildarinnar. 
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Niðurstöður í töflu 3. sýna að meðal kastlengd verður lengri ár frá ári í 1.-

7. bekk. Einnig má sjá að meðallengd kasts, bæði hjá strákum og stelpum fer 

vaxandi með hverjum bekk. Taflan gefur til kynna að strákarnir köstuðu lengra að 

meðaltali en stelpurnar í hverjum bekk.  

 
Tafla 3. Árangur þátttakenda út frá bekkjum og kyni, í boltakasti með 1 kg 
þyngingarbolta. 

 
 

Í töflu 4. sýna niðurstöður að í 20 metra spretthlaupi verður tíminn styttri 

frá 1.-7. bekk. Hjá stelpunum er þó undantekning í 3. bekk, þar sem þær hlaupa 0,15 

sekúndum hægar en í 2. bekk. Eða að meðaltali 4,78 sekúndum í 3. bekk og 4,68 

sekúndum í 2. bekk. Það hefur því áhrif á heildina þar sem 2. bekkur er 0,6 

sekúndum sneggri en 3. bekkur. Hjá strákunum styttist tíminn milli bekkja og er 

mesti munur frá 1.-2. bekk eða 0,50 sekúndur. Ef skoðað er muninn á tíma milli 
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stelpna og stráka eftir bekkjum þá hlaupa stelpurnar 0,15 sekúndum hraðar en 

strákarnir í 1. bekk og 0,05 sekúndum hraðar í 5. bekk.  

 

Tafla 4. Árangur þátttakenda út frá bekkjum og kyni, í 20 metra spretthlaupi. 

 
 

 

Í töflu 5 eru niðurstöður fyrir 6 mínútna hlaupið. Má sjá að vegalengd í 

metrum lengist með hverjum bekk hjá báðum kynjum. Hjá stelpunum er þó 

undantekning í 7. bekk. Þá styttist meðal vegalengdin frá 6. bekk um 36,98 metra, 

eða úr 1014,64 metrum í 6. bekk og niður í 977,66 metra í 7. bekk. Strákarnir bæta 

sig mest frá 1.-2. bekk eða um 117,52 metra. Niðurstöður sýna martækan mun milli 

kynja. Mesta bæting milli bekkja er frá 1.-3. bekk eða 140 metrar. Frá 3.-5. bekk 

minnkar bætingin en hún er 44,37 metrar. Frá 5.-7. bekk eykst hún aftur um 54,33 

metra.  
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Tafla 5. Árangur þátttakenda út frá bekkjum og kyni, í 6 mínútna hlaupi. 

 
	
Rannsóknarspurning 1: Hvernig er þróunin á líkamshreysti milli barna 

frá 1.-7. bekk?   
 

Á mynd 1. má sjá meðaltal allra frá 1.-7. bekk út frá heildar hreysti (Z 

stigum). Líkt og myndin gefur til kynna er þróunin stigvaxandi. Þegar framkvæmt 

var marktektarpróf milli bekkja út frá Z stigum þá kom marktækur munur í ljós. 

Börnin í 1.-7. bekk eru því að bæta sig milli ára í heildar stigum fyrir hreysti, sem 

er samanlagður árangur úr öllum fjórum líkamshreystiprófunum.   
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Mynd 3. Meðaltal á 1.-7. bekk út frá heildar Z stigum. 

 

Langstökk án atrennu.  

Marktækur munur milli bekkja var fundinn með Oneway ANOVA (p<.001). Eins 

og sjá má i Töflu 2.  

Kast með 1 kg bolta.  

Marktækur munur milli bekkja var fundinn með Oneway ANOVA (p<.001). Eins 

og sjá má i Töflu 3.  

20 metra spretthlaup. 

Marktækur munur milli bekkja var fundinn með Oneway ANOVA (p<.001). Eins 

og sjá má i Töflu 4.  

6 mínútna hlaup.   

Marktækur munur milli bekkja var fundinn með Oneway ANOVA (p<.001). Eins 

og sjá má i Töflu 5.  
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Rannsóknarspurning 2. Er kynjamunur á líkamshreysti barna frá 1.-7. 

bekk? 

	
Heildar hreysti (z-stig)  

Á mynd 4. má sjá meðaltal stelpna og stráka í 1.-7. bekk út frá heildar hreysti (Z 

stigum). Líkt og myndin gefur til kynna er þróunin stigvaxandi. Marktektarpróf (t-

test) sýndi marktækan mun milli kynja út frá Z stigum (p=.004). Strákar voru 

marktækt betri. Marktækur munur milli bekkja var eingöngu fundinn fyrir þrem af 

sjö bekkjum, 2.bekk (p=.037), 3 bekk (p=.004) og 4 bekk (p=.13) (t-test). Strákar 

voru marktækt betri.  

 

 

 Mynd 4. Árangur stelpna og stráka frá 1.-7. bekk út frá heildar hreysti (Z stig). 

Langstökk án atrennu. 

Á mynd 5. sést að meðallengd á stökki stelpna fer hækkandi með hverjum bekk þar 

til í 6. bekk. Þá styttist meðallengd stökksins um 3,92 cm en hækkar síðan aftur um 

17,44 cm í 7. bekk. Hjá strákunum hækkar meðallengdin frá hverjum bekk. Ekki er 

marktækur munur (t-test) út frá heildinni eða í neinum bekk milli stelpna og stráka.  
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Mynd 5. Árangur (meðallengd, cm) stelpna og stráka í langstökk án atrennu frá 1.-
7. bekk. 

Boltakast með 1. kg þyngingarbolta.  

Niðurstöður á mynd 6. sýna að meðal kastlengd verður lengri með hverjum bekk 

fyrir sig bæði hjá stelpum og strákum. Einnig sýna niðurstöður marktækan mun (t-

test, p-gildi) á kynjum og kasta strákar að meðaltali lengra. Strákar eru marktækt 

betri í öllum bekkjum (1.bekk p=.033; 2.bekk p=.022; 3.bekk p<.001; 4.bekk 

p<.001; 5. bekk<.001; 6. bekk p<.016 ) nema 7. bekk, þar sem ekki er marktækur 

munur milli kynja.  
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Mynd 6. Árangur (meðallengd, cm) stelpna og stráka í boltakasti (1 kg) frá 1.-7. 
bekk. 

 

20 metra spretthlaup.  

Líkt og mynd 7. gefur til kynna styttist tíminn í 20 metra hlaupi í 1.-7. bekk hjá 

stelpum og strákum. Hjá stelpunum er þó undantekning í 3. bekk, þar sem þær 

hlaupa að meðaltali 0,15 sekúndum hægar en 2. bekkur. Stelpurnar hlaupa einnig 

hraðar en strákarnir í 1. og 5. bekk. Marktektarpróf (t-test) sýnir að ekki sé 

marktækur munur á kynjum nema í 3. bekk (t-test, p= .015) þar sem strákar hlaupa 

hraðar. 
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Mynd 7. Árangur (meðaltími, sek) stelpna og stráka í 20 m hlaupi frá 1.-7. bekk. 

	
6 mín hlaup.  

Á mynd 8. má sjá að vegalengd í metrum lengist með hverjum bekk hjá báðum 

kynjum. Hjá stelpunum er þó undantekning í 7. bekk. Þá styttist meðal vegalengdin 

frá 6. bekk um 36,98 metrar. Marktækur munur (t-test, p=.007) er milli kynja og 

hlaupa strákar að meðaltali lengri vegalengd en stelpur. Strákar eru marktækt betri 

í 2. bekk (p=.021) og 7. bekk (p=.007). 
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Mynd 8. Árangur (meðal vegalengd, m) stelpna og stráka í 6 mín hlaupi frá 1.-7. 
bekk. 
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Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna þróun á líkamshreysti frá 1.-7. bekk í 

Hofsstaðaskóla og hvort kynjamunur væri á líkamshreysti nemenda frá 1.-7. bekk. 

Nemendur framkvæmdu fjögur líkamshreystipróf þ.e. langstökk án atrennu, 

boltakast með 1 kg þyngingarbolta, 20 metra spretthlaup og 6 mínútna hlaup. 

Framkvæmd prófanna gekk vel. Nemendur voru áhugasamir og lögðu sig mikið 

fram.              

 

Þróun á líkamshreysti 

Niðurstöður bentu til þess að þróun væri á líkamshreysti frá 1.-7. bekk. Marktækur 

munur var á milli bekkja á öllum líkamshreystiprófunum og á heildar Z stigum. 

Niðurstöður þessar eru því í samræmi við norska rannsókn sem sýndi fram á 

línulega þróun bætingar milli ára (Fjørtoft o.fl., 2003). Þessa bætingu má áætla út 

frá þróun sem barn tekur frá sex til tólf ára aldri. Niðurstöðurnar má því tengja við 

kenningu Gottlieb (2007) sem segir til um þróun lífveru og hvernig víxlverkandi 

þættir hafa áhrif á hana. Má þar nefna að vöxtur barns verður til vegna samspils 

erfðafræðilega eiginleika og umhverfis. Þróun taugakerfisins samkvæmt Edelman 

(1993) er undir áhrifum umhverfisins, á þann hátt að barn nýtir reynslu sína og 

lærdóm úr umhverfinu til þess að vaxa. Því mætti álykta að sú reynsla og nám sem 

barn tekur þátt í frá sex til tólf ára aldri með tilliti til hreyfingar muni hafa áhrif á 

örvun hreyfiþróunar og þar með líka hreysti. Því má áætla að munur sjáist á 

líkamshreystiprófum milli bekkja vegna víxlverkunar, erfða og umhverfis.  

Líkt og tafla 2. gefur til kynna sést að meðallengd í langstökki fer vaxandi 

milli bekkja. Þar til í 6. bekk þá verður stökkið að meðaltali 0,25 sentímetrum styttra 

en í 5. bekk. Meðallengd stökks er lengst þegar komið er í 7. bekk. Í töflu 3. má sjá 

að meðal kastlengd með 1 kg þyngingarbolta, verður lengri með hverjum bekk fyrir 

sig. Þróunin er stigvaxandi í því prófi þ.e.a.s að jöfn þróun er á milli bekkja. Líkt 

og tafla 4. sýnir styttist tíminn í 20 metra hlaupi frá 1.-7. bekk. Meðaltími í 2. bekk 

er þó 0,6 sekúndum sneggri en í 3. bekk. Þegar 6 mínútna hlaupið er skoðað, má sjá 

í töflu 5. að vegalengd í metrum lengist með hverjum bekk. Þegar við berum saman 

töflurnar þá er hægt að sjá að þróunin er stigvaxandi milli bekkja og má segja að 

hún sé lík milli verkefna. Helst má nefna að einhverjar breytingar verða í 5.-7. bekk 

í langstökki og 6 mínútna hlaupi. Einnig verður breyting í 2.-3. bekk í 20 metra 
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spretthlaupi. Mögulegar ástæður fyrir þessum breytingum verður farið í hér að 

neðan. 

      Þegar samanburður milli kynja í heildarúrtakinu er skoðaður, sýndu strákar 

marktækt betri árangur en stelpur út frá heildar Z stigum. Niðurstöður sýndu 

martækan mun milli kynja í tveimur prófum af fjórum. Strákar voru martækt betri 

í boltakasti með 1 kg þyngingarbolta og gefur það til kynna að þeir séu með meiri 

styrk, snerpu og samhæfingu en stelpur. Einnig voru strákar betri í 6 mínútna hlaupi 

og hægt er að áætla að þeir sé með betri úthald. Þessar niðurstöður styðjast við 

rannsókn sem Fjørtoft o.fl. (2003) gerðu. Sú rannsókn sýndi engan marktækan mun 

milli kynja í langstökki án atrennu og 20 metra spretthlaupi. 

 Rannsókn sýnir að heildarstyrkur hjá strákum er marktækt meiri en hjá 

stelpum (Heyward, Johannes-Ellis og Romer, 1986). Þó sýna niðurstöður okkar að 

strákar séu marktækt betri í boltakasti og 6 mínútna hlaupi en stelpur. Í framkvæmd 

á boltakasti er reynt á styrk í höndum og fótum, snerpu og samhæfingu. En 

samkvæmt rannsókn Dawson o.fl. (1992) eru strákar sterkari en stelpur í efri líkama 

þ.e.a.s. öxlum og handleggjum. Það stemmir því við niðurstöður okkar að strákar 

séu að skora hærra í öllum bekkjum í boltakasti þar sem það reynir á styrk í efri 

líkama. Niðurstöður okkar í 6 mínútna hlaupi sýna að strákar eru marktækt betri en 

stelpur. Það er að segja strákar eru með meira úthald heldur en stelpur þegar kemur 

að þoli. Rannsóknir gefa til kynna að strákar eru virkari en stelpur. Sjálfstraust og 

skynjun stelpna varðandi eigin færni er lakara en hjá strákum. Þær virðast hafa 

minni áhuga á skipulögðum hópíþróttum og að auki eyða þær minni frítíma en 

strákar í íþróttir (Loucaides, Plotnikoff og Bercovitz, 2007). Þessir þættir gætu skýrt 

mögulegan mun á úthaldi milli stelpna og stráka. 

Einnig hefur verið sýnt fram á að samfélagið hafi áhrif á hvernig hreyfingu 

stelpur og strákar stunda. Strákum er meira leitt út í hreyfingu og íþróttir sem 

krefjast styrk, líkamlegrar snertingar og notkunar á grófhreyfingum. Hjá stelpum er 

meira einblínt á fínhreyfingar og athafnir sem reyna á fagurfræði og séreinkenni 

(Raudsepp og Viira, 2000; Berger, 2014). Hugsanlega væri hægt að skýra þennan 

mun milli kynja í líkamshreystiprófunum út frá umhverfisáhrifum á hreyfiþróun 

þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meðallengd á stökki fer hækkandi 

hjá báðum kynjum, nema í 6. bekk hjá stelpunum. Ekki er því marktækur munur 

milli kynja og er það í samræmi við niðurstöður Fjørtoft o.fl. (2003). Áhugavert er 
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þó að skoða afhverju meðallengd stelpna styttist frá 5. til 6. bekk um 3,92 cm. En í 

niðurstöðum Fjørtoft o.fl. (2003) lækka strákarnir frá 5. til 7. bekk. Ekki vitum við 

skýringuna á því sem gerist á þessum aldri, en mögulega tengist það kynþroska á 

einhvern hátt. Sýnt hefur verið fram á að á kynþroskaskeiði verða miklar breytingar 

á líkamsvexti og líkamshreysti stelpna og stráka. Beinvöxtur stelpna eykst og um 

11 ára aldur verður fitusöfnun tvöfalt hraðari en hjá strákum. Strákar fara á 

kynþroskaskeið ári seinna en stelpur og verður mikill vöðvavöxtur í takt við 

beinvöxt á kynþroskaskeiði þeirra (Goswami, Roy, Dalui og Bandyopadhyay, 

2014). 

         Þegar boltakast er skoðað sýna niðurstöður að kastlengd verður lengri með 

hverjum bekk fyrir sig bæði hjá stelpum og strákum. Einnig sýna niðurstöður 

marktækan mun á kynjum bæði hjá stelpum og strákum. Þetta er á pari við 

niðurstöður Fjørtoft o.fl. (2003) að marktækur munur er á milli kynja. 

      Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktækur munur milli 

kynja í 20 metra spretthlaupi en þar hlupu strákarnir að meðaltali hraðar en stelpur 

nema í 1. og 5. bekk. Þetta er í samræmi við niðurstöður Fjørtoft o.fl. (2003) að 

ekki sé marktækur munur milli kynja. Samkvæmt Thomas (2000) þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á að hraði í hreyfingum eykst með aldrinum og spilar reynsla 

og æfing þar inn í. Meðaltími strákanna bendir til þess að aukin reynsla og æfing 

hafi mögulega áhrif, þar sem tíminn styttist milli bekkja. Hjá stelpunum er 

áhugavert að sjá að tíminn í 2. bekk er betri en í 3. bekk og ekki vitum við skýringar 

á því. 

Niðurstöður 6 mínútna hlaups sýna að vegalengdin lengist með hverjum 

bekk hjá báðum kynjum. Hjá stelpunum er þó undantekning í 7. bekk þá styttist 

meðal vegalengdin um 36,98 metra frá 6. bekk. Líkt og talað er um hér að ofan þá 

segja Goswami o.fl. (2014) að kynþroskaskeiðið spili stórt hlutverk hvað varðar 

líkamshreysti barna. Því er hægt að álykta að sú breyting á þróun stelpna í 6. og 7. 

bekk hafi eitthvað með kynþroska að gera. Einnig sýna niðurstöður marktækan mun 

milli kynja, en það á einnig við um niðurstöður Fjørtoft o.fl. (2003). Eins og nefnt 

er í fræðilegri umfjöllum þá er súrefnisupptaka arfbundin en einnig er hún háð 

þjálfunarástandi, kyni og aldri einstaklinga (Bassett og Howley, 2000; Gjerset o.fl., 

1998). 

         Mælingar á líkamshreysti einstaklinga getur gefið okkur sýn á hvar 

einstaklingar standa miðað við aldur. En eins og Ortega o.fl. (2008) töluðu um þá 
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er líkamshreysti talin einn af mikilvægustu þáttum sem gefa okkur mat á heilsu 

einstaklings. Samkvæmt Fjørtoft o.fl. (2011) þá hefur líkamleg hreyfing farið hratt 

niður á við seinustu tvo áratugi og hefur það dregið til sín athygli fjölmiðla, 

vísindamanna og stefnumótunnar aðila. Með því að leggja fyrir líkamshreystiprófin 

sem Fjørtoft o.fl. (2003) hönnuðu, er hægt að fylgjast með þróuninni. Ekki er bara 

hægt að fylgjast með þróuninni í grunnskólum, heldur er hægt að mæla einstaklinga 

á öllum aldri, börn, fullorðna og gamalmenni. Því fleiri mælingar sem til eru, er 

mögulega hægt að sjá hvar vandinn liggur og hvað er hægt að gera til þess að bæta 

líkamshreysti. Reglubundin hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamshreysti, sem gott 

er að viðhalda í gegnum ævina. En með aldrinum dvínar vöðvastyrkur og hraði og 

tengist það bæði starfsemi taugakerfisins og líkamlegum þáttum. Hreyfing hefur 

góð áhrif á heilastarfsemi og taugakerfi líkamans og hafa rannsóknir sýnt að 

endurtekið áreiti tengt þjálfun getur dregið úr öldrunaráhrifum heilans (Cotman, 

Berchtold og Christie, 2007; Colcombe o.fl., 2006).      

         

Kostir, takmarkanir og hugsanlegt framhald 

Kostir rannsóknarinnar voru að þessi fjögur próf mæla helstu heilsutengda þætti 

líkamshreystis, þ.e. þol, hraði/fimi og styrk. Hægt var að framkvæma prófin í 

íþróttasal sem og að prófa marga þátttakendur í einu á stuttum tíma. Auðvelt var að 

framkvæma prófin þar sem ekki þurfti mikinn búnað til. Einungis þurfti 

aðstoðarmenn við framkvæmd prófa í 6 mínútna hlaupinu, þar sem fleiri en einn 

þátttakandi þreytti prófið í einu. 

      Nokkrar takmarkanir voru í rannsókninni sem vert er að taka fram. Hvatning 

til nemenda var misjöfn milli prófa, sem dæmi má nefna þegar kennarinn var 

viðstaddur í 6 mínútna hlaupinu þá mátti sjá meiri virkni og áhuga. Í kynningunni 

á prófunum var tekið fram að niðurstöður þátttakenda gilda ekki til einkunnar. Því 

er hægt að álykta að einhverjir nemendur reyndu ekki sitt besta. Sem dæmi má nefna 

í 6 mínútna hlaupinu þá héldu nokkrir nemendur hópinn. Einnig þurfti að kalla til 

aðstoðar okkar við mælingar í 6 mínútna hlaupinu þar sem nokkrir framkvæmdu 

prófið í einu. Ekki stoppuðu allir nemendur strax þegar 6 mínútur voru liðnar og 

hafði það áhrif á metrafjölda þeirra. Einnig væri hægt að fá nákvæmari niðurstöður 

með því að fjölga keilum á vellinum. Í boltakastinu var erfitt að sjá hvar boltinn 

lenti nákvæmlega þar sem hann rúllaði frá snertifleti boltans við lendingu. Í 20 
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metra spretthlaupi voru mælingar ekki nákvæmar því mælt var með skeiðklukku. 

Hættan við það að nota skeiðklukku er sú að rannsakandinn þarf sjálfur að meta 

hvenær þátttakandi fer af stað og endar hlaupið. Hægt væri að fá nákvæmari tölur 

með því að nota tímahlið. Þar sem tíminn fer af stað og stöðvast þegar þátttakandi 

hleypur í gegnum hliðin.  

 Í framhaldi af þessari rannsókn væri gaman ef Hofsstaðaskóli myndi halda 

áfram að skrá niður og fylgjast með þróun nemenda ár frá ári. Áhugavert væri að 

bera saman niðurstöður við aðra skóla í Garðabæ sem einnig tóku sömu mælingar. 

Í framhaldi af því gætu skólar víðsvegar um landið tekið þessi próf fyrir og borið 

saman við fyrirliggjandi gögn. Að auki væri hægt að gera þessar mælingar að 

stöðluðum prófum innan grunnskóla landsins. Með því að fylgjast með 

líkamshreysti barna og unglinga á Íslandi er mögulega hægt að sjá hvað er gott og 

hvað má betur fara í þróuninni og hvort hægt sé að bæta líkamshreysti þeirra á 

einhvern hátt.  
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