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Ágrip 

Þetta lokaverkefni skiptist í tvo hluta, annarsvegar sem kennsluefni í formi bæklings og 

hinsvegar sem fræðileg greinargerð. Bæklingurinn inniheldur æfingar og leiki sem hægt er 

að gera í leikskólanum hvort sem það er úti, inni í íþróttasal eða jafnvel inni á deildum 

leikskólans. Tilgangur minn með þessu verkefni var að veita starfsmönnum í leikskólum 

verkfæri til þess að efla markvissar og skipulagðar hreyfistundir fyrir börn í leikskólanum.  

Í þessu verkefni legg ég áherslu á mikilvægi hreyfingar og mikilvægi skipulagðra 

hreyfistunda fyrir börn með þroskahömlun og börn sem eru með slakan hreyfiþroska, þau 

földu námstækifæri sem að leynast í skipulögðum hreyfistundum og áhrif hreyfingar á 

sjálfsmynd barna. Þrátt fyrir áherslu verkefnis á börn með þroskahömlun hvet ég 

starfsmenn í leikskólum að nýta sér bæklinginn fyrir öll börn leikskólans. Í þessari 

greinagerð er komið inn á YAP verkefnið eða young athletes program og innileiðingu þess 

á Íslandi. Við gerð þessarar greinargerðar var aflað upplýsingum úr útgefnum greinum og 

bæklingum, fræðiritum, í rannsóknum og hjá fagaðilum. Flest öll börn á Íslandi ganga í 

leikskóla og því skiptir máli að starfsmenn leikskóla hafi verkfærin til þess að efla 

hreyfingu barna. 
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Formáli 

Verkefni þetta er 10 eininga lokaverkefni til B.A gráðu í þroskaþjálfafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2018. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Önnu 

Karólínu Vilhjálmsdóttur framkvæmdarstjóra Special Olympics á Íslandi og vil ég þakka 

henni kærlega fyrir frábæra samvinnu og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka Ástu Katrínu 

Helgadóttur fagstjóra hreyfingu í heilsuleikskólanum Háaleiti fyrir þann tíma sem hún gaf 

mér og þær upplýsingar sem hún veitti mér við gerð verkefnis. Sérstakar þakkir fær 

Halldór Högurður fyrir aðstoð við gerð bæklingsins sem fylgir þessari greinargerð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Tilgangur minn með þessu verkefni var að búa til kennsluefni um hreyfingu fyrir 

starfsmenn leikskóla í stuttum og hnitmiðuðum æfingum og leikjum í þar til gerðum 

bæklingi. Lögð er áhersla á mikilvægi hreyfingar fyrir börn með þroskahömlun og 

sérstaklega þá mikilvægi skipulagðra hreyfistunda. Í þessari greinagerð er komið inn á 

mikilvægi skipulagðra hreyfistunda, mikilvægi þáttöku og farið yfir nokkur hugtök sem 

mér finnst skipta máli og tengist þessu efni.  

Þetta lokaverkefni er ekki hefðbundin rannsóknar- eða heimildaritgerð og skiptist 

þetta lokaverkefni í tvo hluta, annarsvegar sem kennsluefni í formi bæklings og hinsvegar 

sem fræðileg greinagerð. Bæklingurinn inniheldur æfingar og leiki sem auðvelt er að lesa 

úr og fara eftir og hægt er að gera í leikskólanum eða í rauninni hvar sem er ef búnaðurinn 

er til staðar.  

Ég hef unnið í leikskóla í yfir þrjú ár og hef í mínu starfi oft farið með hóp af krökkum í 

íþróttasal leikskólans, en inni í salnum er geymsla með ýmsum búnaði til íþróttakennslu. 

Oft á tíðum vantaði mig hugmyndir og endaði á því að kasta fram fullt af boltum og öðrum 

íþróttabúnaði fram í íþróttasalinn og leyfði því næst börnunum að hlaupa um og gera það 

sem þau vildu. Mig hefur alltaf langað til að fá fræðslu og hugmyndir um hvað sé hægt að 

gera með börnunum í hreyfistundum í íþróttasalnum og hvernig sé hægt að nota allann 

þann búnað sem leikskólinn á. Ákvað ég því að nota þetta lokaverkefni sem tækifæri og 

finna einhvern til að aðstoða mig við að útbúa fræðsluefnið sjálf. Mér finnst ég sjá þörf 

fyrir kennsluefni um hreyfingu fyrir fagaðila sem og leiðbeinendur leikskólans og var það 

því mitt markmið með þessu lokaverkefni. 

Eins og hefur komið fram hér að ofan á þá er fræðsluefnið sem um ræðir í formi 

bæklings sem inniheldur æfingar og leiki sem fagaðilar og leiðbeinendur leikskólans geta 

gert með börnunum einstaklingslega eða í hópum. Komið er inn á mikilvæga þætti 

hreyfiþroskans sem vert er að athuga og einnig eru hugmyndir af námstækifærum sem 

leynast í hreyfingu. Bæklingnum er skipt niður í átta færniþætti sem tengdir eru 

hreyfiþroska og leggur hver kafli áherslu á tiltekinn þátt í formi leikja og æfinga.  

Greinargerðinni er skipt upp í fimm meginkafla, að inngangi undanskildum. Í öðrum 

kafla er komið inn á fræðilegan bakgrunn verkefnisins og í þriðja kafla er fjallað um 

mikilvægi þáttöku barna með þroskahömlum. Í fjórða kafla er komið inn á YAP eða young 

athletes program og loks í fimmta kafla er fjallað um YAP verkefnið á Íslandi. Sjötti kafli er 

síðan samantekt og lokaorð. 
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2  Fræðilegur bakgrunnur verkefnis 

Mikilvægt er að börn upplifi hreyfingu sem jákvæðan hlut á yngri árum þar sem að sú 

reynsla á stóran sess í að þau temji sér lífshætti sem fela í sér hreyfingu á fullorðinsárum. 

Nauðsynlegt er að börn hreyfi sig daglega til að efla þroska, andlega vellíðan og eðlilegan 

vöxt (Lýðheilsustöð, 2008). Í þessum kafla ætla ég að koma inn á mikilvægi hreyfingar fyrir 

börn með þroskahömlun og skilgreina nokkur hugtök sem tengjast því efni. 

2.1 Hreyfing  

Hreyfing er skilgreind sem öll sú vinna sem að líkaminn gerir með aðstoð 

beinagrindarvöðva. Allir hreyfa sig á einhvern hátt til þess að viðhalda lífi en hreyfing 

getur þó verið flokkuð á mjög mismunandi hátt (Caspersen, Christenson og Powell, 1995).  

Að fara í og úr vinnu er eina hreyfingin sem að sumir fá á meðan aðrir stunda skipulagða 

hreyfingu t.d íþróttir. Því má segja að hugtakið hreyfing sé mjög vítt og nær það yfir flestar 

þær athafnir sem að einstaklingurinn gerir sem að felur í sér einhverskonar hreyfingu 

líkamans (Lýðheilsustöð, 2008). Það má segja að hreyfing og geta einstaklings til að hreyfa 

sig sé einn af mikilvægustu þáttum lífsins, en til þess þarfnast einstaklingurinn 

hreyfiþroska. 

2.1.1 Hreyfiþroski 

Hreyfiþroski er skilgreindur sem getan til þess að framkvæma og stjórna samrýndum og 

virkum hreyfingum (Guðrún Erna Álfgeirsdóttir, 2016). Hægt væri að skipta grunnþáttum 

hreyfiþroska upp í tvo þætti, en þetta eru þættir sem krefjast virkni stærri vöðvahópanna. 

Annarsvegar er það stjórnun á hlutum og hinsvegar sú færni að geta fært líkamann frá 

einum punkti til annars. Með stjórnun á hlutum er meðal annars verið að tala um færnina 

að grípa, kasta, sparka og slá. Færnin að geta fært líkamann frá einum punkti til annars 

inniheldur meðal annars hopp og hlaup (Logan, Lucas, Robinson og Wilson, 2011) 

2.2 Þroskahömlun  

Samkvæmt skilgreiningu Greiningar-og ráðgjafarstöðvar ríkisins einkennist þroskahömlun 

fyrst og fremst af frávikum í vitsmunaþroska og aðlögunarfærni. Á Íslandi er stuðst við 

flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunnar ICD 10 og er þroskahömlun metin með 



8 

stöðluðum greindarprófum og mati á aðlögunarfærni. Þroskahömlun er algengasta 

fötlunargreining barna undir 18 ára aldri. Það má gera ráð fyrir því að 1-2 % barna séu 

með þroskahömlun og á Íslandi er hægt að búast við 40-90 börnum í hverjum árgangi.   

Einkenni þroskahömlunar birtast á ólíkan hátt og fer það eftir aldri barnsins. Á 

leikskólaárunum birtist þroskahömlun oft þannig að barnið er seint fyrir að ná ákveðnum 

þroskaáföngum. Það fyrsta sem vekur oftast áhyggjur er seinn hreyfiþroski. Einnig eru 

erfiðleikar í félagslegum samskiptum við jafnaldra birtingamynd þroskahömlunar. Það er 

mikill einstaklingsmunur á einkennum og eru börn með þroskahömlun með ákveðna 

styrkleika jafnt sem veikleika í þroska.  

Þroskahömlun er svipuð í flestum vestrænum ríkjum og virðist hún hafa verið nokkuð 

stöðug í gegnum tíðina. Markviss þjálfun og endurhæfing geta í sumum tilfellum haft 

jákvæð áhrif á þroskaframvindu. Stuðningurinn sem börnum með þroskahömlun og 

fjölskyldum þeirra býðst í samfélaginu skiptir rosalega miklu máli þegar að það kemur að 

færni barnsins. Lögð hefur verið mikil áhersla á snemmtæka íhlutun fyrir börn með 

þroskafrávik yngri en 6 ára. Það er gert til þess að draga úr áhrifum fötlunarinnar til 

frambúðar (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

2.3 Mikilvægi hreyfingar fyrir börn með þroskahömlun 

Að stunda hreyfingu er mikilvægt fyrir alla og þar eru börn með þroskahömlun enginn 

undantekning. Samkvæmt embætti landlæknis eiga öll börn að hreyfa sig í minnst 60 

mínútur á dag hinsvegar má skipta þessum tíma niður á nokkur skipti jafnt og þétt yfir 

daginn. Regluleg hreyfing eflir marga þætti líkamhreysti meðal annars vöðvastyrk, þol og 

sveigjanleika. Einnig stuðlar dagleg hreyfing að bættri afkastagetu lungna og hjarta- og 

æðakerfis (Lýðheilsustöð, 2008). 

Þrátt fyrir að markmiðið með þessari greinargerð sé að sýna fram á mikilvægi 

skipulagðra hreyfistunda þá er einnig mikilvægt að viðurkenna þá kosti sem frjáls leikur 

felur í sér. Frjáls leikur eflir félaglegan, tilfinningalegan, líkamlega og vitsmunalegan 

þroska barna (Ginsburg, 2007). Oft á tíðum er frjáls leikur eina tækifærið sem börn í 

leikskóla fá sem hreyfingu. Hinsvegar er það ekki nóg að vera einungis í frjálsum leik þar 

sem frjáls leikur eflir ekki markvisst grunnþætti hreyfiþroska barna (Logan, Lucas, 

Robinson og Wilson, 2011). 

Í rannsókn sem framkvæmd var með það markmiði að sjá tengingu milli 

snemmtækrar íhlutunar á skipulögðum hreyfistundum og bættum hreyfiþroska var sýnt 
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fram á mikilvægi þess að börn upplifi hreyfistundir sem eru fyrirfram skipulagðar og með 

ákveðnum markmiðum. Þar kom fram að ef að fagaðilar eða aðrir sem eru að vinna með 

börnum grípi inn í og notist við snemmtæka íhlutun þegar kemur að hreyfistundum að þá 

mun það skila sér með framförum hjá þeim börnum sem búa yfir litlum hreyfiþroska 

(Guðrún Erna Álfgeirsdóttir, 2016). Eins og hefur komið fram í þessari greinagerð í 

undirkaflanum um þroskahömlun þá geta einkenni birst í formi seinkaðs hreyfiþroska. Því 

er mikilvægt að leikskólakennarar séu með þekkinguna og verkfærin til að grípa inn í og 

veita snemmtæka íhlutun hjá börnum með þroskahömlun sem þurfa meiri aðstoð.  

Fötlun, skertur hreyfiþroski og önnur þroskafrávik gera börnum erfiðara fyrir að taka 

þátt í hópleikjum og getur valdið því að dregið er úr löngun þeirra til að hreyfa sig. 

Snemmtæk íhlutun skiptir því mjög miklu máli því fyrr sem gripið er inn í því meiri líkur 

eru á að barnið bæti færni sína og kynnist hreyfingu á jákvæðan hátt (Lýðheilsustöð, 

2008). 

Barnæskuárin skipta gríðarlega miklu máli þegar kemur að hreyfiþroska og mikilvægt 

er því að viðurkenna þau börn sem eru með þurfa meiri aðstoð og veita þeim þá 

snemmtæku íhlutun sem þau þurfa á að halda til þess að efla heilsu, þáttöku og hreyfingu 

á fullorðinsárum (Logan, Lucas, Robinson og Wilson, 2011). 



10 

3 Mikilvægi og ávinningar þátttöku 

Öll börn hafa ávinning á því að stunda markvissa hreyfingu og þar eru börn með fötlun 

enginn undantekning. Börn með fötlun sem taka þátt í einhverskonar hreyfingu bæta 

verulega líkamlega og andlega líðan (Carbone og Murphy, 2008). Í þessum kafla er komið 

inn á mikilvægi þátttöku í skipulagðri hreyfingu ásamt nokkrum skilgreiningum á 

mikilvægum hugtökum.  

3.1 Þátttaka 

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir þátttöku sem eðli einstaklings til að tengjast 

inn í ákveðnar aðstæður. Þátttaka eflir sjálfsöryggi, hreyfanleika, menntun, afþreyingu, 

félagslíf og samfélagslíf. Þegar börn taka þátt í ákveðnum athöfnum í samfélaginu eru þau 

að leggja grunn að vináttu og félagslegri færni. Þátttaka leyfir börnum að tjá sköpun sína 

og stuðlar að andlegri og líkamlegri heilsu (Carbone og Murphy, 2008).  

Aukin þátttaka barna án þroskahömlunar í skipulögðum hreyfistundum sýnir fram á 

jákvæðar framfarir í sálfræðilegum,líkamlegum og félagslegum þáttum. Mikilvægt er því 

að börn með þroskahömlun fái sömu tækifærin til þátttöku jafnt og önnur börn svo að 

þau fái þennan ávinning sem að þátttakan felur í sér (Case, Heah, Law og McGuire, 2006). 

3.2 Aðalnámskrá leikskóla 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla eru heilbrigði og velferð ein af sex grunnþáttum 

menntunar. Í aðalnámskránni kemur fram að heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan. Þar kemur einnig fram að þar sem börn eyða stórum hluta dagsins í 

skóla að þá þurfi allt skólastarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að vellíðan og velferð 

barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Þeir þættir heilbrigðis sem leggja þarf sem mestu áhersluna á eru: Jákvæð sjálfsmynd, 

hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og 

skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Er það á ábyrgð skólanna að skapa heilsueflandi 

umhverfi og einnig þurfa skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skólans að vera 

meðvituð um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og hvernig á að skapa börnum 

aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Mikilvægt er að efla færni þeirra í samskiptum, 
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uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, streitustjórnun og markmiðasetningu 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að í skóla sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og 

markvisst hreyfiuppeldi er lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til 

lífstíðar. Skólinn þarf að vera meðvitaður um mikilvægi þess að taka mið af þörfum allra 

barna á einstaklingsbundinn hátt. Að börnin hafi jöfn tækifæri á því að njóta styrkleika 

sinna, en það er einmitt lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Með því að gefa 

áhugasviðum barnanna rými í skólastarfinu gefst tækifæri að vinna útfrá styrkleikum 

þeirra og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla þannig heilbrigði (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

3.3 Falin námstækifæri 

Í hreyfingu felast mörg námstækifæri. Með skipulagðri hreyfingu efla börn félagslega 

færni og eignast jafnvel vini til framtíðar. Hreyfing stuðlar ekki einungis að betri 

hreyfifærni heldur stuðlar hún einnig að bættri líkamshreysti og eflir hún jákvæða 

sjálfsmynd barnsins (Lýðheilsustöð, 2008). Sjálfsmynd byggist á þeim hugmyndum sem við 

höfum um okkur sjálf en þau börn sem að hafa góða sjálfsmynd hafa aukið sjálfsöryggi, 

sýna hæfni í samskiptum við önnur börn og hugsa jákvætt (Laufey I. Gunnarsdóttir, 2012) 

Það eru mörg önnur falin námstækifæri sem að skipulögð og óskipulögð hreyfing fyrir 

börn hefur í för með sér en þau læra ekki bara grunnþætti hreyfiþroska heldur einnig þróa 

þau með sér mikilvæga færni til náms. Með því er m.a verið að tala um að skiptast á, læra 

að deila, fara eftir fyrirmælum og skilja leiðbeiningar sem þeim eru gefnar (Special 

Olympics, 2015). Í skipulögðum hreyfistundum er hægt að blanda inn í hreyfingarnar 

stærðfræði, orðaforða og málörvun, flokkun og mun fleira og er komið meira inn á það í 

bæklingnum sem fylgir þessari greinargerð.  
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4 YAP 

YAP eða Young Athletes Program er leikja-og æfingaráætlun hönnuð fyrir fyrir börn með 

þroskahömlun frá aldrinum tveggja til sjö ára. Hinsvegar græða öll börn á skipulögðum 

hreyfistundum og því er YAP einnig notað fyrir börn án þroskahömlunar. YAP var sett á fót 

í Bandaríkjunum árið 2004 af Special Olympics New Jersey í samstarfi við háskólann í 

Boston. YAP kemur inn á þessa hefðbundnu færniþætti sem tengjast hreyfiþroska eins og 

t.d að kasta, hlaupa og sparka. YAP gaf út bækling með allskyns leikjum, skipulögðum 

hreyfistundum, leiðbeiningum og uppsetningu á mismunandi æfingum sem eiga að efla 

hreyfiþroska barna. Bæklingurinn er í rauninni verkfæri sem fjölskyldur og fagaðilar geta 

nýtt sér með það markmiði að stuðla að heilbrigði og hreyfingu barna. YAP er skemmtileg 

leið til þess að efla hreyfingu meðal barna og leggur þessi bæklingur áherslu á mikilvægi 

þess að öll börn alist upp við hreyfingu (Special Olympics, 2015). 

4.1  Markmið YAP og áhrif þess 

Markmiðin með YAP eru m.a að láta börn með þroskahömlun og börn án þroskahömlunar 

leika sér saman svo þau læri um hvort annað og jafnvel skilji hvort annað betur. Að 

börnum sé ekki mismunað vegna fötlunar sinnar og fái að taka þátt í leik jafnt sem önnur 

börn í samfélaginu og skólaumhverfinu. YAP bæklingurinn veitir börnum æfingar og leiki 

sem að mæta þeirra þörfum og tekur mið af því hvar þau eru stödd í hreyfiþroska hverju 

sinni. Eitt af markmiðum YAP er einnig að byggja upp samstarf, Special Olympics styður 

við fjöskyldur og sýnir fram á það að öll börn eigi að vera metin fyrir þeirra hæfileika og 

getu (Special Olympics, 2015). 

Börn með þroskahömlun sem tóku þátt í  átta vikna námskrárverkefni á vegum YAP 

fóru sjö mánuðum fram í hreyfiþroska á þessum átta vikum á meðan börn sem tóku ekki 

þátt í þessu átta vikna verkefni á vegum YAP fóru þremur mánuðum fram í hreyfiþroska. 

Verkefnið samanstóð af æfingum og leikjum úr bæklingnum ásamt upphitun, 

tímamörkum og skipulagi. Foreldrar og kennarar barna sem tóku þátt sáu hvernig börnin 

höfðu þroskast á mörgum sviðum. Það var ekki einungis hreyfiþroskinn sem tók 

framförum þessar átta vikur heldur einnig félagsþroski. Börnin voru mun sjálfsöruggari, 

áhugasamari og léku betur við önnur börn. Fjölskyldumeðlimir barna með þroskahömlun 
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sögðu að YAP hafi gefið þeim jákvæða sýn og hækkað vonir þeirra um framtíð barna sinna 

(Special Olympics, 2015). 
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5 YAP verkefnið á Íslandi 

Anna Karólína Vilhjálmsdóttir framkvæmdarstjóri Special Olympics á Íslandi hefur verið að 

innleiða YAP verkefnið síðan árið 2015 og er hún meðal þeirra sem leiðir stýrihóp um 

verkefnið hér á landi. Lögð er áhersla á leikskólana þar sem flest börn á Íslandi eru í 

leikskóla og er aldurinn eins og hefur komið fram tveggja til sjö ára. Eins og komið hefur 

verið fram í þessari greinagerð að þá var YAP upprunalega hannað í kringum börn með 

þroskahömlun. Hinsvegar leggur Special Olympics á Íslandi mikla áherslu á þá staðreynd 

að verkefnið sé fyrir öll börn og að allir geti notið góðs af því. Ef að leikskólar leggja 

markvisst áherslu á hreyfingu eins og YAP býður upp á að þá getur það stuðlað að því að 

börn með einhverskonar þroskahömlun eða sérþarfir verði virkari í íþróttastarfi í 

framtíðinni og leggur grunninn að því að þau geti tekið þátt eins og önnur börn. (Anna 

Karólína Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild, 12.mars 2018). 

Anna Karólína kemur inn á þá staðreynd hversu mikilvæg snemmtæk íhlutun er og að  

eitt af markmiðum YAP sé einmitt snemmtæk íhlutun. Með snemmtækri íhutun er hægt 

að byrja vinna með börn sem eru eftir á í hreyfiþroska og stuðla að því að þau fái þá hjálp 

sem þau eiga rétt á. Með því að innleiða YAP verkefnið á Íslandi er verið að gefa fagaðilum 

sem að vinna með börnum í t.d leikskóla aðgang og verkfæri sem að eiga hjálpa þeim að 

efla hreyfiþroska barnanna. (Anna Karólína Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild, 12.mars 

2018). 

5.1 Heilsuleikskólinn Háleiti 

Þann 27.mars 2018 fór ég í heimsókn í heilsuleikskólann Háaleiti á Ásbrú, en hann er fyrsti 

YAP leikskólinn á landinu og er nú einn af þremur leikskólum á landinu sem að notar YAP í 

íþróttastundum leikskólans. Þóra Sigrún Hjaltadóttir leikskólastjóri Háaleitis og Ásta Katrín 

Helgadóttir fagstjóri hreyfingu leikskólans leiða stýrihóp YAP á Íslandi ásamt Önnu 

Karólínu Vilhjálmsdóttur.  

Ásta Katrín sér um íþróttakennslu í leikskólanum og er hún með tvær skipulagðar 

hreyfistundir í viku fyrir öll börnin á leikskólanum ásamt því að vera með tvo sérhreyfitíma 

sem eru í rauninni aukatímar í skipulagðri hreyfingu fyrir þau börn sem þurfa á því að 

halda. Ásta Katrín tekur öll börn í hreyfiþroskapróf sem kallast MOT 4-6 og þar með sér 
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hún hvar börnin standa. Hinsvegar kemur hún inn á mikilvægi þess að fylgjast vel með 

börnunum og með þekkingu sinni getur hún séð hvaða börn þurfa ef til vill á meiri aðstoð 

að halda. Í sérhreyfitímum leggur Ásta áherslu á börn með frávik og börn með íslensku 

sem annað tungumál.  Ásta sér hreyfitímana sem tækifæri til að efla þessi börn ekki 

einungis í hreyfifærni heldur einnig málörvun og stærðfærði því eins og hefur komið fram 

í þessari greinargerð að þá eru mörg falin námstækifæri í hreyfingu og er Ásta mjög 

sammála því (Ásta Katrín Helgadóttir, munnleg heimild, 27.mars 2018). 

Ásta vinnur með átta vikna námskrá YAP en hún fer svolítið öðruvísi að því, hún tekur 

eina viku í námskránni á tveggja til þriggja mánaða tímabili. Í byrjun tímabilsins tekur hún 

hreyfiþroskapróf á þeim og svo eftir hvert tímabil tekur hún aftur hreyfþroskapróf. Ég spyr 

Ástu hvort hún sjái alltaf framför hjá börnunum í hreyfiþroska eftir hvert tímabil og svarar 

hún því svo að tvímælalaust sé alltaf framför hjá þeim (Ásta Katrín Helgadóttir, munnleg 

heimild, 27.mars 2018). 

5.1.1 Erasmus styrkur 

Leikskólinn Háaleiti fékk Erasmus styrk til tveggja ára eða frá október 2016 til maí 2018. 

Styrkurinn byggir á YAP verkefninu og innleiðingu þess í leikskólann. Markmiðið með 

verkefninu var að gefa hinum almenna kennara verkfæri til að notast við YAP inn á 

deildum í daglegu starfi leikskólans. Kemur leikskólinn þar með inn á það að það er á 

ábyrgð allra starfsmanna í leiksólanum að halda utan um hreyfiþroska barnanna og stuðla 

að skipulögðum hreyfistundum. Ásta Katrín tekur einnig starfsmenn á stutt námskeið í 

YAP.  Í skýrslu sem að leikskólinn sendi inn sem umsókn fyrir styrknum kemur fram að í 

gegnum þetta verkefni munu fagaðilar og aðrir starfsmenn læra nýjar aðferðir og tækni 

við kennslu og hreyfistundir barna. Þau muni fá ný verkfæri og kennslu til að nota þessi 

nýju verkfæri til þess að til að bæta gæði þjónustu leikskólans og ánægju barnanna og 

foreldra þeirra. Þátttakendur verkefnisins eru staðráðin í því að efla heilsusamlegan lífstíl 

með það að markmiði að hjálpa börnum og fjölskyldum þeirra að ná félagslegri þátttöku 

ásamt jafnvægi þess og heilsusamlegu lífi með hreyfingu (Ásta Katrín Helgadóttir, 

munnleg heimild, 27.mars 2018). 

Aðalmarkhópurinn í verkefninu eru kennarar leikskólanna. Hlutverk kennaranna og 

væntingar til þeirra eru að breytast með árunum og eru kennarar beðnir um að stýra 
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deildum sem eru mjög fjölmenningarlegar ásamt því að börn með ýmsar þroskahamlanir 

eða sérþarfir eru hluti af hópnum. Því þurfa þessir kennarar að þróa þekkingu sína og 

færni til þess að veita öllum börnum sömu menntun og réttindi (Ásta Katrín Helgadóttir, 

munnleg heimild, 27.mars 2018). 

Hinn markhópurinn sem tekið er inn í þetta verkefni eru börn með þroskahamlanir 

eða einhverskonar sérþarfir. Þessi börn þurfa meiri aðstoð en samnemendur sínir þegar 

kemur að líkamlegum, andlegum og félaglegum þáttum. YAP verkefnið var einmitt með 

það að markmiði að veita þessum börnum snemmtæka íhlutun í leikskólanum þegar það 

kemur að því nota þessa þætti til að efla hreyfiþroska þeirra (Ásta Katrín Helgadóttir, 

munnleg heimild, 27.mars 2018). 

5.1.2 Könnun meðal starfsmanna 

Í nóvember 2017 gerði Ásta Katrín könnun fyrir hönd leikskólans Háaleitis á vitneskju og 

viðhorfi á YAP verkefninu. Um netkönnun var að ræða og lagðar voru fyrir níu spurningar. 

Því miður var svarhlutfallið ekki hátt og töku ekki allir starfsmenn þátt í könnuninni. Þrátt 

fyrir það ætla ég að fjalla aðeins um könnunina og sýna fram á niðurstöður. Ég ætla ekki 

að fara yfir allar spurningarnar heldur frekar að fara yfir þær spurningar sem mér finnst 

mikilvægar fyrir innihald greinargerðarinnar. Vert er að taka fram að starfsfólk mátti velja 

fleiri en einn möguleika í sumum spurningunum. 

Það voru 50% af starfsmönnum sem sögðust hafa fengið vitneskju um YAP á 

starfsdegi leikskólans, 58% sögðust hafa fengið vitneskjuna á örnámskeiði með Ástu og 

17% starfsmanna svöruðu því að hafa fengið vitneskju um YAP á öðrum vettvangi. 79% 

starfsmanna svöruðu því að þau myndu vilja fá fræðslu um YAP á skipulögðum YAP degi í 

leikskólanum, 8% sögðust vilja fá að vita meira um YAP í tölvupósti á meðan 17% sögðust 

vilja fá sérstakan kynningarfund. Mikilvægt er að taka fram að það var enginn starfsmaður 

sem svaraði því að vilja ekki vita meira um YAP. Í þessari könnun sögðust 42% 

starfsmanna að mikilvægt væri að nýta verkfæri eins og YAP í starfi með börnum á meðan 

58% sögðu það vera mjög mikilvægt. Þegar það kemur að Erasmus verkefninu að þá vilja 

92% starfsmanna halda áfram með YAP verkefnið eftir að styrkurinn rennur út á meðan 

8% starfsmanna sögðust vera alveg sama. Þar sem ég hef komið inn á falin námstækifæri 

sem að hreyfing bíður upp á í þessari greinargerð að þá finnst mér merkilegt að sjá hverju 
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starfsmenn svöruðu þegar kemur að jákvæðum áhrifum sem YAP hefur á börnin. Þar voru 

83% sem sögðu sjá jákvæð áhrif á hreyfiþroska þeirra, 33% á hegðun þeirra, 33% á 

samskipti þeirra og 50% starfsmanna sáu jákvæð áhrif á félagsfærni barnanna. Það voru 

17% starfsmanna sem að töldu sig ekki vita hver jákvæðu áhrifin væru (Ásta Katrín 

Helgadóttir, munnleg heimild, 27.mars 2018). 

5.1.3 Könnun meðal foreldra 

Í netkönnuninni sem að Ásta Katrín gerði í  nóvember 2017 lagði hún einnig spurningar 

fyrir foreldra barnanna og voru það fimm mjög svipaðar spurningar. Eins og í könnuninni 

fyrir starfsfólkið var svarhlutfallið ekki hátt og voru ekki allir foreldrar sem að tóku þátt. 

Einnig fjallaði þessi könnun um vitneskju og viðhorf þeirra til YAP. Ég ætla ekki að fara yfir 

allar spurningarnar heldur frekar að fara yfir þær spurningar sem mér finnst mikilvægar 

fyrir innihald greinargerðarinnar. Vert er að taka fram að foreldrar máttu velja fleiri en 

einn möguleika í sumum spurningunum. 

Það voru 22% foreldra sem sögðust hafa fengið vitneskju um YAP á foreldrakynningu, 

28% í tölvupósti frá skólanum, 11% fengu vitneskjuna um verkefnið á upplýsingatöflum í 

leikskólanum og 11% fengu munnlegar upplýsingar frá kennurum leikskólans. Það voru 

39% foreldra sem höfðu enga vitneskju um YAP verkefnið. Þegar það kemur að fræðslu 

um YAP að þá voru 56% foreldra sem vildu frá fræðsluna með tölvupósti frá leikskólanum, 

6% foreldra vildu fá kynningarfund, 17% vildu fá sérstakan YAP kynningardag í 

leikskólanum og 17% fannst nóg að fá fréttir af verkefninu á heimasíðu skólans. Það voru 

6% foreldra sem vildu ekki vita meira um verkefnið. Í könnuninni kemur fram að 39% 

foreldra sáu jákvæð áhrif hreyfiþroska hjá börnum sínum eftir að hafa verið búin að taka 

þátt í YAP verkefninu. 6% foreldra sáu bætingar í félagsfærni og 17% sáu bætingar í 

samskiptum. Ekkert af foreldrunum sögðust taka eftir jákvæðum afleiðingum í sambandi 

við hegðun barnsins og 56% foreldra sögðust ekki vita hver jákvæðu áhrifin væru. Þegar 

það kemur að Erasmus verkefninu að þá eru 50% foreldranna sem vilja halda YAP 

verkefninu áfram eftir að styrknum líkur, 17% foreldra var alveg sama og 28% foreldra 

voru ekki vissir. Það voru 6% foreldra sem að hökuðu við valkostinn annað í þessari 

spurningu.  
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5.1.4 Samantekt kannanna 

Í könnununum kemur skýrt fram að til þess að foreldrar og starfsmenn taki þátt í 

innleiðingu YAP verkefnisins að þá þurfa að vera fagaðilar til staðar sem að stýra 

verkefninu áfram eins og Ásta Katrín er að gera. Hvort sem það er í gegnum sérstakan 

kynningardag eða einungis í gegnum tölvupóst.  

Meðal starfsmanna ríkir mjög jákvætt viðhorf í garð verkefnisins og er starfsfólk 

almennt opið fyrir því að vita meira um verkefnið. Meirihluti starfsmanna sá jákvæð áhrif 

hjá börnunum eftir að hafa tekið þátt í verkefni byggðu á YAP bæklingnum og eru áhrifin 

ekki einungis tengd hreyfiþroska. Allur starfmannahópurinn telur mjög mikilvægt að nýta 

verkfæri eins og þau sem að YAP bíður upp á í kennslu með börnunum. Foreldrar vita ekki 

jafn mikið um verkefnið og starfsfólk en meirihlutinn var opinn fyrir því að kynnast því 

betur. Gaman er að sjá að foreldrar sjá einnig jákvæð áhrif YAP á börnin þó svo að 

prósentan væri ekki jafn há og hjá starfsfólkinu. 

Eftir að hafa lesið í gegnum skýrslunar sem fylgdu með könnuninni sé ég að YAP 

verkefnið hefur jákvæð áhrif á leikskólastarfið og að starfsfólk er að jafnaði opið fyrir því. 

Mér fannst áhugavert að skoða tölurnar í könnunni þar sem að niðurstöðurnar voru 

jákvæðar og finnst mér því eins og kennsluefnið sem að ég er að vinna að í þessu 

lokaverkefni muni koma að góðum notum. Foreldrar vita ekki jafn mikið um verkefnið og 

starfsfólk en meirihlutinn var opinn fyrir því að kynnast því betur.  
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6 Samantekt og lokaorð 

Við gerð verkefnisins komst ég að mikilvægi hreyfingar, ekki bara hvaða áhrif þær hafa á 

hreyfiþroska barna heldur einnig hvernig þátttaka barna í hreyfingu til dæmis í formi 

skipulagðra hreyfistunda getur haft áhrif á svo marga þætti í lífi barnsins. Eins og fram 

kemur í greinagerðinni að þá hefur hreyfing áhrif á sjálfsmynd barnsins og eflir til jákvæðs 

viðhorf þess til hreyfingar sem veldur því að þau temji sér heilbrigðan lífstíl þegar þau 

verða eldri, lífstíl sem felur í sér reglulega hreyfingu. 

Börn með þroskahömlun sem að stunda reglulega hreyfingu bæta andlegan og 

líkamlegan líðan. Aukin þáttaka barna án þroskahömlunar í skipulögðum hreyfistundum 

sýnir fram á jákvæðar framfarir í sálfræðilegum, líkamlegum og félagslegum þáttum. 

Félagsþroskinn æfist verulega en í skipulögðum hreyfistundum umgangast börn með 

þroskahömlun önnur börn sem jafnvel eru ekki með þroskahömlun sjálf og með því lærist 

ákveðin virðing og börnin læra að leika saman. Skipulagðar hreyfistundir efla markvisst 

grunnþætti hreyfiþroska barna og er það ekki einnhvað sem að börnin fá í frjálsum 

hreyfistundum. 

Það sem kom mér á óvart er hversu fáir leikskólar eru í rauninni að vinna með 

skipulagðar hreyfistundir á þeim mælikvarða sem að YAP bíður upp á en það eru einungis 

þrír leikskólar á öllu landinu sem að teljast sem YAP- leikskólar (Ásta Katrín Helgadóttir, 

munnleg heimild, 27.mars 2018). Mér finnst ég koma inn á marga jákvæða og mikilvæga 

þætti í þessari greinagerð sem að skipulögð hreyfing hefur í för með sér og því tel ég mjög 

mikilvægt að fleiri leikskólar temji sér það að fara með börnin í skipulagðar hreyfistundir 

þó svo að það sé ekki tengt YAP.  

Vinnan við gerð þessa lokaverkefnis var lærdómsrík og áhugaverð, mun sá fróðleikur 

sem ég lærði í þessu ferli alltaf vera mér í huga í starfi mínu sem þroskaþjálfi. Mín ósk var 

að lokaverkefni mitt myndi skilja einhvað eftir sig og með því að búa til fræðsluefni að þá 

fannst mér ég uppfylla þá ósk. Vona ég því innilega að bæklingurinn komi starfsmönnum 

leikskóla og jafnvel foreldrum og öðrum sem að umgangast börn til góðs.    
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