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Ágrip  

Hreyfing barna og hreyfiþroski þeirra er eitthvað sem við ættum að huga vel að, bæði fyrir 

þau sjálf og ekki síst samfélagið í heild. Hreyfingarleysi barna og fullorðinna er orðið stórt 
vandamál víða um heim og mikil aukning hefur orðið á sjúkdómum tengdum því.  Hugtakið 

hreyfiþroski er notað yfir þær breytingar sem verða á hreyfifærni okkar með aldrinum.  Með 

auknu hreyfinámi nær barnið betri hreyfiþroska, en hreyfiþroskinn þróast eftir ákveðnum 
meginreglum í ákveðinni röð og er ferlið svipað hjá flestum.  Algengi frávika í hreyfiþroska 

koma fram hjá 5-7% barna og er vandinn ekki eitthvað sem barnið vex upp úr, þó hann verði 

minna áberandi með aldrinum. Það er mikilvægt að frávik í hreyfiþroska hjá börnum séu 
uppgötvuð snemma, svo hægt sé að bregðast við með viðeigandi inngripi. Öll börn ættu að 

fá tækifæri til að taka þátt í skipulagðri hreyfingu í leikskólanum. Hreyfingin þarf að vera 

krefjandi og miðast við að örva grunnhreyfingar þeirra, en með því öðlast þau góðan grunn 
til að geta byggt ofan á frekara hreyfinám. Góður hreyfiþroski stuðlar þannig að meiri líkum 

á því að barnið tileinki sér hreyfingu sem lífsstíl í framtíðinni. Leikskólakennarar ættu að 

vera meðvitaðir um mikilvægi þess að bera kennsl á hugsanlega áhættuþætti sem gætu 
dregið úr eðlilegri þróun hreyfiþroska barna og geta beitt íhlutun í formi þjálfunar til að 

koma í veg fyrir vandann. 
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Formáli 

Verkefni þetta er 5 eininga rannsóknarritgerð sem er hluti af námi mínu til BS prófs í Íþrótta- 

og heilsufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  Áður útskrifaðist ég frá Íþrótta-

kennaraskólanum á Laugavatni árið 1990 og hef starfað á leikskólum síðan árið 1991. Í vetur 
hef ég verið að bæta við mig BS gráðu í íþróttafræðum fyrir frekari nám. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir umburðarlyndi í vetur meðan á námi stóð og þá 

sérstaklega nú á vorönn, meðan ritgerðin var skrifuð.  Einnig vil ég þakka Vöku Rögnvalds-
dóttir fyrir leiðsögn sína, það er ekki auðvelt að kenna gömlum hundi að sitja og á það 

trúlega vel við í þessu samhengi. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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, 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. 

 

Kópavogi, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Hreyfingarleysi barna og fullorðinna er orðið stórt vandamál víða um heim og mikil aukning 

hefur orðið á sjúkdómum tengdu því (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006).  Rannsóknir hafa 
sýnt fram á að góður hreyfiþroski, eykur líkur þess að börn temji sér hreyfingu sem lífsstíl 

síðar á ævinni (Stodden o.fl., 2008).  Hreyfiþroski barna er misgóður og áhugi þeirra á hreyf-

ingu oft í samræmi við hreyfigetuna. Börn fá mismikinn hvata til hreyfingar í því umhverfi 
sem þau búa í og er því eitt af verkefnum leikskólans að gefa öllum börnum tækifæri til að 

efla hreyfiþroska sinn, en í aðalnámskrá leikskóla segir: 

Í skóla, sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi, er 
lagður grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar. Veita 
þarf fræðslu um hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem 
hvetur alla til hreyfingar. Taka þarf mið af þessu í íþróttakennslu og öllu öðru 
skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Sá misskilningur að hreyfiþroski barna þróist sjálfkrafa, gerir bæði lítið úr rannsóknum og 
þörfinni fyrir kennslu og æfingu í hreyfifærni fyrstu ár barnsins.  Hreyfing eins og að hlaupa, 

hoppa, sparka, kasta og grípa virðast bara birtast einn daginn og þannig bætast við 

hreyfigetu barnsins, án nokkurrar þjálfunar. Þetta er þó ekki alveg svo einfalt, því að baki 
liggur mikil æfing í viðkomandi hreyfingu, áður en hún heppnast.  Í grein eftir Jane E. Clark 

(2007) segir hún að margir foreldrar og kennarar líti á kennslu og æfingu í hreyfifærni hjá 
ungum börnum sem óþarfa. Hún segir þetta mikinn misskilning, því  hreyfifærni barnsins 
þróist einungis ef barnið fái örvun og tækifæri til að þroskast. 

Börn á leikskólaaldri þurfa að ná góðum tökum á grunnhreyfingum sínum svo þau geti byggt 
ofan á frekara hreyfinám (Moen o.fl., 2007). Þetta skiptir miklu máli fyrir líkamlega, andlega 

og félagslega velferð barnanna, en niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að slök 

hreyfifærni getur haft víðtækar afleiðingar í för með sér.  Börn með slaka hreyfifærni hreyfa 

sig minna, verða frekar út undan í skóla og námsárangur þeirra er oftar slakur (Henderson, 

Sugden og Barnett, 2007). Því er það verðugt verkefni fyrir alla er standa að barninu að efla 

hreyfi-þroska þess eins og kostur er.  

Með þessari ritgerð ætla ég að fara yfir helstu þætti hreyfiþroskans, hvernig hann þróast, 
frávik í hreyfiþroska og þjálfun. Einnig mun ég sýna fram á mikilvægi skipulagðrar hreyfingar 

í leikskólum.  
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2 Hreyfiþroski 

Við notum hugtakið hreyfiþroski til að vísa til þróunar hreyfingar (Haywood og Getchell, 

2001). Hreyfiþroski þróast eftir ákveðnum meginreglum í ákveðinni röð og er ferlið svipað 
hjá öllum börnum, óháð þjóðerni eða kyni. Hversu hratt hreyfiþroskinn þróast og hvaða leið 

barnið fer að, á hverju stigi, fer bæði eftir andlegum og líkamlegum þáttum. Hreyfiþroski 

getur einnig gefið merki um almennan þroska barnsins, þar sem ákveðinn taugaþroski þarf 
að vera til staðar til að framkvæma vissar hreyfingar (Grindberg og Jagtöien, 2000). Þetta 

má sjá á þeim tveimur skilyrðum sem þurfa að vera til staðar fyrir hreyfiþroska: 

• Líkamleg skilyrði (líffræðilegur grunnur) 

• Magn hreyfireynslu (virkni)  

Hreyfiþroski er samspil á milli tauga og vöðva (Dal-Fredriksen, 1983). Við fæðumst með 

milljarða taugafruma sem hafa litlar tengingar (fáa taugaþræði), en smá saman þéttist netið 
og tengingarnar eflast, eftir því sem heilinn þroskast (Dal-Fredriksen, 1983). Hve hratt 
hreyfitaugafrumur mynda tengsl er í beinu samhengi við magn hreyfinga (Grindberg og 

Jagtöien, 2000), en besti tíminn til að mynda ný hreyfimunstur er talinn vera á aldursbilinu 
3-7 ára (Moen, Jacobsen og Sivertsen 2007). 

Fleira hefur áhrif á hvenær börn ná ákveðnum þrepum í hreyfiþroska. Börn hafa 

hlutfallslega stórt höfuð fyrsta árið og er þyngdarpunktur ungra barna því hærri en hjá 
fullorðnum.  Eftir því sem börnin stækka, minnkar hlutfall höfuðsins og þyngdarpunkturinn 

færist neðar (Grindberg og Jagtöien, 2000). Fimm mánaða gömul börn geta því taugafræði-
lega verið tilbúin til að samræma og stjórna gönguhreyfingu, en ólíklegt er að þau gætu 

haldið jafnvægi með þyngdarpunktinn svo ofarlega (Haywood og Getchell, 2001). 

Mismunandi kenningar um þróun á hreyfifærni hafa komið fram í dagsljósið, en margar 
þeirra leggja meiri áherslu á líffræðilega og arfgenga þætti en umhverfisþætti. Ferlið er þó 
flóknara en það, því hreyfifærni þróast með gagnvirku ferli á milli líffræðilegra þátta 

einstaklingsins og umhverfis hans.  Miðtaugakerfið, vöðvarnir og beinagrindin þroskast öll, 

sumt af ferlinu er fyrir fram ákveðið af erfðum, en þó mótast það einnig stöðugt af umhverfi 

okkar og reynslu (Clark, 2007). 
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3 Skyn- og hreyfiþroski 

Hreyfifærni byggir á áunninni reynslu á því hvernig líkaminn hreyfir sig.  Við verðum fyrir 

fjölda skynáreita sem við þurfum að flokka og vinna úr eftir mikilvægi (Guðrún Árnadóttir, 
1992), en til þess að hreyfing verði sem best framkvæmd þurfa upplýsingar að berast frá 

öllum skynstöðvum sem koma að hreyfingunni (Grindberg og Jagtöien, 2000) og við verðum 

að geta túlkað skilaboðin til að geta brugðist rétt við (Gordon, Browne og Hymes, 1996).  

Í líkama okkar eru skynjunarnemar sem nema utanaðkomandi áreiti, eins og þrýsting, 

hitastig, ljós og hljóð. Skynjunin er flutt með skyntaugum upp mænu til viðkomandi svæðis 

heilabarkar (Ahlmann, 2008). Nauðsynlegt er að skilningarvitin og þær brautir sem flytja 
skilaboð til miðtaugakerfisins virki vel svo að heilinn geti þroskast og starfað sem best.  Til 

að hjálpa miðtaugakerfinu að fylgjast með áreitum á  líkamann höfum við fimm mikilvæg 

skynfæri, en þau eru heyrn, sjón, jafnvægisskyn, snertiskyn og stöðuskyn. Hvert þessara 
skynfæra senda stanslaust upplýsingar til miðtaugakerfisins um stöðu líkamans á hverri 
stundu (Clark, 2007). 

3.1 Heyrn 

Heyrnin byrjar að þroskast strax í móðurkviði. Fóstrið heyrir ekki hljóð, heldur skynjar 
hjartslátt og titring frá móður, en hreyfing móður er ein fyrsta örvunin sem barnið fær (Berg 

og Kippe, 2013).  Heyrnin er mikilvægt skynfæri fyrir samspil einstaklings og umhverfis, 

einnig er þroski heyrnar nauðsynlegur til að barnið geti átt bein samskipti við aðra.  

3.2 Sjónskyn 

Sjónskynið aflar upplýsinga um umhverfið í kringum okkur og hreyfingar okkar í því (Clark, 

2007).  Þegar sjón barnsins þroskast, getur barnið aðlagað hana að hlutum í mismunandi 

fjarlægð. Samkvæmt Berg og Kippe (2013), er samhæfing handa og augna mikilvæg fyrir 

hreyfingar handanna. Þegar sjónskyn barnsins þroskast, getur það skipulagt hreyfingar 

sínar eftir umhverfinu og farið að teygja sig eftir hlutum sem það sér. Barnið getur einnig 

gert greinarmun á því að klifra upp á kassa eða stíga yfir lága hindrun. Hæfni barnsins til að 
skynja líkamshluta sína, fjarlægð og staðsetningu getur minnkað við skerta sjón.   

3.3 Jafnvægisskyn 

Jafnvægisskynið byrjar að þroskast í móðurkviði, en þar getur fóstrið fundið fyrir 

breytingum á stöðu sinni í leginu. Skynfæri jafnvægisskynsins eru staðsett í innra eyra, í 
svokölluðum bogagöngum (semicircular canals). Bogagöngin nema alla hreyfingu ásamt 

hraða og stefnu miðað við umhverfið. Jafnvægisskynið veitir upplýsingar um höfuð-

hreyfingar (Schmidt og Lee, 2011) og samhæfir hreyfingar augna, höfuðs og líkama. 
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Jafnvægisskynið hefur þannig áhrif á vöðvaspennu og líkamsstöðu barnsins (Ayres, 2005) 

sem er nauðsynlegt fyrir alla hreyfingu. Því er örvun og þjálfun á jafnvægi barna mjög 

mikilvæg (Berg og Kippe, 2013). 

3.4 Snertiskyn 

Guðrún Árnadóttir (1992) segir snertiskynið þroskast strax á meðgöngu og sé sérstaklega 

mikilvægt áður en sjón og heyrn barnsins þroskast. Sem dæmi má nefna, er þegar kinn 

ungabarnsins er snert, þá snýr það höfði í átt að móður og sogviðbrögð fara í gang. 

Snertiskynið dýpkar sjónskyn okkar og gefur okkur upplýsingar um áferð og stærð hluta. 

Einnig virkar snerti-skynið sem vernd gegn hættulegum aðstæðum, þar sem við skynjum 

hita, kulda og sár-sauka með því (Brodal, 2007). 

3.5 Stöðuskyn 

Stöðuskyn sendir boð um stöðu liðamóta og vöðvaspennu í líkamanum hverju sinni.  Án 
þess gætum við ekki framkvæmt einfalda hluti eins og að hneppa, nema að treysta á 
sjónina, því við hefðum ekki hugmynd um hvað fingur okkar væru að gera. Ef skortur verður 

á skynboðum frá stöðuskyni verða allar hreyfingar hægari og erfiðari og alls ekki eins 

sjálfráðar og þær ættu að vera (Guðrún Árnadóttir, 1992). Hreyfiskynjun (stöðuskyn) ásamt 
snertiskyni er grunnurinn að líkamsstjórn okkar (Ahlmann, 2008). Með líkamlegri virkni 

öðlast börnin reynslu og læra þannig smá saman hvaða vöðva þarf að virkja til að kasta 
bolta, hve mikið afl þarf til að kasta honum, hve hátt þarf að lyfta fætinum til að komast 

upp tröppuna eða hve mikið afl vöðvarnir þurfa til að lyfta dúkkunni upp af gólfinu (Berg og 

Kippe, 2013).  

Þegar barnið hreyfir sig, vinna öll skynfærin náið saman. Börn fá margskonar upplýsingar 
frá skynfærunum, sem vinna saman við að endurspegla stöðu og tilvist líkamans í umhverfi 

sínu. Það hvernig skynfærin vinna saman gerir börnunum kleift að hreyfa sig markvisst og 

eiga samskipti við aðra. Eðlilegur þroski skilningarvitanna er einnig forsenda líkamsvitundar 
en hún verður til við skynjun á líkamshlutum, stöðu þeirra og heiti.  Þegar líkamsvitundin 

hefur þroskast nægilega, geta börnin lært stöðuhugtök eins og upp og niður, við hliðina á, 

framan, aftan o.s.frv. (Dal-Fredriksen, 1983).  
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4 Hreyfistjórn 

Barnið nær fyrst stjórn á hreyfingum um stærstu liðamót líkamans, næst miðju (axlir og 

mjaðmir) og síðan í útlimum niður í fingur og tær. Þessi þróun hefur vanalega verið útskýrð 
með þróun taugakerfisins, sem við vitum að þróast ekki sjálfkrafa, heldur fer þróunin eftir 

magni og tegund örvunar (Sigmundsson og Pedersen, 2000). Hreyfifærni barns eykst eftir 

því sem hreyfistjórn þess verður betri, en þættir sem hafa áhrif á hreyfistjórn barnsins geta 
bæði verið tengdir erfðum og umhverfi. Barnið erfir ákveðna lífeðlisfræðilega þætti sem 

hafa áhrif á hreyfifærni þess, en umhverfið spilar svo stóran þátt með magni og tegundum 

áreitis (Sigmundsson og Pedersen, 2000).  Lífeðlisfræðilegir þættir sem hafa áhrif á hreyfi-
færni barnsins eru t.d. þroski taugakerfis, vöðvastyrkur og líkamsstærð.  Umhverfisþættirnir 

eru aftur á móti þyngdaraflið og erfiðleiki þeirra hreyfinga sem barnið er að ná tökum á.  

Sama tegund hreyfingar getur verið framkvæmd á marga vegu, allt eftir umhverfinu, það er 
til dæmis ekki það sama að ganga á sléttu gólfi eða ójöfnu undirlagi (Campbell, Palisano & 

Linden 2012) og barnið þarf að fá tækifæri til að æfa sig í mismunandi aðstæðum til að ná 

sem bestri hreyfifærni.  

Taugakerfið aðlagar upplýsingar um hreyfingar og hreyfilausnir. Þannig verða hreyfing-
arnar alltaf betri eftir því sem við þjálfum þær meira. Gerald Edelman (1987) setti fram 

kenningu um taugaval, en hann segir að í hvert skipti sem barnið framkvæmi einhverja 

hreyfingu, sé niðurstaða hennar skoðuð sem jákvæð eða neikvæð, þ.e. hvort hún hafi 
heppnast vel eða ekki. Ef hreyfingin er metin sem jákvæð eru allar taugarnar sem tóku þátt 

í henni styrktar. Þannig þroskist taugakerfið og möguleikarnir á því að þessi velheppnaða 
hreyfing veljist aftur verða meiri heldur en á öðrum ekki eins góðum. Með æfingu getur 

barnið þannig dregið úr möguleikanum á að misheppnast og aukið möguleikana á vali á 

réttri hreyfilausn (Sigmundsson og Pedersen, 2000). 
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5 Stig hreyfiþroska 

Hugtakið hreyfiþroski er notað yfir þær breytingar sem verða á hreyfifærni okkar með 

aldrinum.  Með auknu hreyfinámi nær barnið meiri hreyfiþroska. Clark og Metcalfe (2002), 
setja þróun hreyfiþroska upp í pýramída sem þau nefna „fjall hreyfiþroskans“ (The 

Mountain of Motor Development) (sjá mynd 1). Myndin sýnir hvernig ósjálfráðu 

hreyfingarnar leggja grunninn fyrir ófullkomnu hreyfingarnar og svo koma 
grunnhreyfingarnar þar ofan á. Þessir þættir bera uppi toppinn á pýramídanum þar sem 

sérhæfðu hreyfingarnar og hæfnitímabilið eru.  Clark og Metcalfe vilja meina, að hæfni á 

hverju tímabili fyrir sig þurfi að vera orðin góð til að hægt sé að ná árangri á því næsta. 
Þannig eru grunnhreyfingarnar afar mikilvægar til að sérhæfðar hreyfingar geti þróast þar 

ofan á.  

 

 
       Mynd 1: Fjall hreyfiþroskans (The Mountain of Motor Development). 

Mynd aðlöguð úr texta Clark og Metcalfe (2002). 

5.1 Ósjálfráðar hreyfingar (e. reflexive movment phase), börn til 2ja vikna. 

Strax í móðurkviði byrja ósjálfráðar hreyfingar hjá börnum, en úr þeim dregur svo smátt og 

smátt fram að eins árs aldri (Gallahue, Ozmun og Goodway, 2012). Þessar hreyfingar eru 

innbyggð viðbrögð okkar til að forðast hættu. Ósjálfráðar hreyfingar geta bæði verið 
meðfæddar og lærðar, en bæði í hreyfingum barna og fullorðinna finnast meðfædd 

hreyfimunstur (Moen o.fl., 2007). Ganghreyfingar sem koma fram þegar ungum börnum er 

haldið uppi og fæturnir látnir snerta gólf (Holle, 1991) eru hluti af þessum meðfæddu 
hreyfimunstrum, einnig kölluð miðstýrð hreyfimunstur (e. central pattern generator) 
(Hadders-Algra, 2000). Þessar ganghreyfingar eru mögulega undirbúningur fyrir göngu síðar 

Hæfni-
tímabilið

Sérhæfðar 
hreyfingar

Grunnhreyfingar

Ófullkomnar hreyfingar

Ósjálfráðar hreyfingar
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meir. (Holle, 1991). Ósjálfráðu hreyfingarnar eru geymdar í taugakerfi nýburans og eru 

grunnurinn að næsta stigi hreyfiþroskans (Moen o.fl., 2007).  

 

5.2 Ófullkomnar hreyfingar (e. Rudimetary movement phase), 2ja vikna – 1 árs. 

Fyrsta árið þjálfar barnið upp stöðugleikahreyfingar til að geta staðið upp, en stærsta afrek 

barnsins er að standa óstutt í fyrsta skipti (Moen o.fl., 2007). Hreyfingar barnsins eru á 

þessu stigi orðnar sjálfráðar, en ófullkomnar (Gallahue o.fl. , 2012).  Ófullkomnu hreyfing-
arnar þróast frá höfði og niður. Fyrst nær barnið stjórn á höfðinu og getur haldið því uppi, 

síðan getur það farið að rúlla sér, sitja, krjúpa, skríða og að lokum að ganga (Moen o.fl., 

2007). Einnig hefst þroski fínhreyfinga á þessu tímabili, en barnið getur nú gripið utan um 
hluti og haldið á þeim (Gallahue o.fl., 2012; Moen o.fl., 2007). Ófullkomnu hreyfingarnar 

þurfa örvun frá umhverfinu til að koma fram, en þó í svo litlu mæli að flest börn alast upp 

við næga örvun (Clark, 2007). 

5.3 Grunnhreyfingar (e. Fundamental movement phase), 1 – 7 ára. 

Eftir að barnið er farið að ganga sjálft verða framfarir á hreyfifærni þess mun óljósari. Það 

að geta gengið, gefur barninu tækifæri til hreyfingar í ólíku umhverfi (Moen o.fl., 2007).  
Barnið getur nú farið að samræma hreyfingar og setja saman mun flóknari hreyfimunstur. 

Það fer að hlaupa, hoppa, klifra, kasta, gera jafnvægisæfingar og dansa svo eitthvað sé nefnt 

(Moen o.fl., 2007). Barnið bætir við hreyfiþroska sinn með því að leitast við að gera alltaf 
meira krefjandi hreyfingar, eins og að hoppa hærra eða lengra. Grunnhreyfistigið er 
samfelld þróun á hreyfiþroska og mjög mikilvægt tímabil, með tilliti til þess að barnið nái 

góðri hreyfifærni. Á þessu tímabili  er grunnurinn lagður að frekara hreyfinámi (Moen o.fl., 
2007). 

5.4  Sérhæfðar hreyfingar (specialized movement phase), 7 – 11 ára.  

Þegar börnin eru búin að ná tökum á grunnhreyfingunum geta þau byggt ofan á þær 

sérhæfðari hreyfingar. Grunnhreyfingarnar eru lagfærðar og notaðar við meira krefjandi 

aðstæður og í flóknari samsetningum, bæði í daglegu lífi, leik og íþróttum (Gallahue o.fl., 

2012).  Börnin þurfa að finna hverskonar hreyfing hentar þeim best, hvort sem það er í 
formi skipulagðs íþróttastarfs eða sjálfsprottinnar hreyfingar. Mikilvægt er þó að byggja enn 

frekar ofan á grunnhreyfingarnar og ekki koma með of mikla sérhæfingu strax (Moen o.fl., 

2007). 
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5.5 Hæfnitímabilið (Skillfullness) 11 ára og eldri. 

Efst á pýramídanum, er svo það sem Clark og Metcalfe (2002), nefna hæfnitímabilið 

(skillfullness), en þegar þangað er komið hefur barnið náð mjög góðri hreyfifærni. Tímabilið 

er framhald af hreyfigetu sem flestir ná, en þó komast þangað aðeins þeir sem hafa æft 

lengi og náð að hámarka hæfni sína. Einnig vilja þau meina, að við séum ekki á toppnum að 

eilífu. Þegar meiðsli, aldur eða aðrar breytingar eiga sér stað í líkama okkar, aðlögum við 

hreyfingar okkar að þeim og förum þá jafnvel aftur niður á fyrra stig.  Þannig getum við farið 

upp og niður toppinn, eftir því sem líkamsástand og hæfni okkar breytist (Clark og Metcalfe, 

2002). 
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6 Þróun hreyfiþroska 

Á fyrsta æviári barnsins eiga sér stað miklar framfarir í hreyfigetu þess.  Fyrstu dagana getur 

barnið ekki haldið höfði, en við eins árs aldurinn er barnið farið að ganga og getur notað 
hendurnar til grípa í leikföng, matast og fleira. Þróun hreyfiþroskans er því mjög hröð fyrsta 

árið og með hverjum mánuðinum sem líður, lærir barnið einhverja nýja færni. Hreyfi-

þroskinn virðist þróast eftir ákveðinni röð, en það er að rúlla sér, sitja, skríða, standa og að 
lokum að ganga (Clark, 2007). 

Almennum hreyfingum (general movements) er skipt niður í grófhreyfingar og fínhreyfing-

ar. Það eru engin greinileg skil á milli þessara tveggja hópa. Grófhreyfingar eru yfirleitt 
skilgreindar sem hreyfingar sem innihalda stóra vöðva eða vöðvahópa og krefjast ekki 

mikillar nákvæmni, en fínhreyfingar eru skilgreindar sem hreyfingar sem innihalda litla 

vöðva eða vöðvahópa og krefjastst mikillar nákvæmni (Magill, 2004). Yfirleitt er því talað 
um vinnu með höndunum sem fínhreyfingar. Línan á milli þessara tveggja flokka er mjög 
fljótandi og huglæg (Clark, 2007), því það eru ekki allar handahreyfingar sem krefjast 

mikillar nákvæmni og sumar fótahreyfingar geta krafist nákvæmni (Sigmundsson og 
Pedersen, 2000). Önnur leið til að skilgreina gróf- og fínhreyfingar er að skipta þeim niður 
eftir því hvort þær eru miðlægar (nálægt miðju) eða fjarlægar (langt frá miðju). Miðlægar 

hreyfingar virkja vöðvahópa (oftast stóra) sem liggja nálægt miðju líkamans, en fjarlægar 

hreyfingar virkja vöðvahópa sem eru langt frá miðju líkama (hendur og fætur) 
(Sigmundsson og Pedersen, 2000).  

Algengar grófhreyfingar eru að ganga, hoppa, hlaupa, kasta, klifra og halda jafnvægi (Moen 
o.fl., 2007),  þessar hreyfingar kallast grunnhreyfingar (basic movements) og  er þjálfun 

þeirra nauðsynleg fyrir góðan hreyfiþroska og hreyfifærni barnsins. Gegnum fyrstu grunn-
hreyfingarnar þjálfast barnið í að bera uppi þyngd sína, snúninga, samhæfingu og að halda 

jafnvægi (Moen o.fl., 2007). Hér á eftir verður eingöngu fjallað um grófhreyfingar og þær 

grunnhreyfingar sem barnið lærir fyrstu árin. 

6.1 Skrið og klifur 

Skriðið er fyrsta samhæfða hreyfingin þar sem barnið notar bæði handleggi og fætur, ásamt 

samhæfingu milli hægri og vinstri líkamshluta.  Flestar hreyfingar síðar meir byggja á þessari 
grunnhreyfingu og því þarf að örva skrið hjá börnum. Barnið styrkir vöðva í handleggjum, 
fótum, kvið og baki auk þess sem samhæfing og stöðuskyn eflist (Moen o.fl., 2007). Þegar 

barnið er orðið eldra og það hefur náð nægilegum styrk í handleggi til að halda sér uppi, 
getur það farið að klifra, en klifur er beint framhald af skriðinu. 
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6.2 Gangan 

Til að byrja með fer öll orka barnsins í að halda jafnvægi í göngunni. Fyrstu skrefin eru gleið 

og barnið heldur höndunum út frá líkamanum til að halda jafnvægi. Einnig eru skrefin stutt 

og lítið þarf til þess að barnið detti (Moen o.fl., 2007). Til að byrja með gengur barnið flötum 

fótum, en við tveggja ára aldurinn fer gangan að þróast í að hællinn komi fyrst niður og 

tærnar spyrni síðast frá. Með aukinni þjálfun fara fæturnir einnig smá saman að færast nær 

hvor öðrum, þ.e. gangan verður ekki eins gleið og hendurnar koma nær síðum (Moen o.fl., 

2007).  

6.3 Hlaup 

Þegar barn byrjar fyrst að reyna að hlaupa, er hlaupið frekar eins og hröð ganga. Það er ekki 
fyrr en um 2ja ára aldur, að barnið getur farið að losa báða fæturna frá jörðu, þannig að 

það verði frjálst „flug“ á milli skrefa og úr verði hlaup (Gallahue o.fl., 2012). Eins og í 
göngunni, er mikið bil á milli fóta til að byrja með og hendur færast út frá líkama til að halda 
jafnvægi. Smám saman verður jafnvægið betra, skrefin lengjast og barnið fer að geta 

stöðvað sig og framkvæmt stefnubreytingar (Moen o.fl., 2007). 

6.4 Hopp og lending 

Þegar barn byrjar að æfa sig að hoppa, æfir það sig í að hoppa niður af upphækkun. Til að 

byrja með er hopp barnsins  frekar eins og skref niður af tröppu, en fljótlega fer barnið að 
geta lent jafnfætis (Moen o.fl., 2007). Eftir smá æfingu getur barnið hoppað jafnfætis niður 

af upphækkuninni og lent af meira öryggi (Gallahue o.fl., 2012). Einnig æfa börnin sig í að 

hoppa upp af gólfi og síðar að hoppa á öðrum fæti, en hoppin þjálfa bæði styrk og jafnvægi 

barnsins (Moen o.fl., 2007). 

6.5 Kasta og grípa 

Til að byrja með getur barn aðeins tekið á móti bolta sem er rúllað til þess, síðan fer það að 

rétta út hendurnar til að grípa, en boltinn þarf að lenda rólega á handleggjum barnsins til 
að hreyfingin takist vel. Það er ekki fyrri en um 5-6 ára aldur sem börn geta farið að grípa 

með höndunum (Moen o.fl., 2007). Þegar lítil börn, um eins árs, ætla að kasta hlut, þurfa 

þau fyrst að læra að sleppa honum. Hreyfingin í fyrstu köstunum kemur því aðeins frá 
olnboga (Gallahue o.fl., 2012), en með æfingunni læra þau fljótt að kasta frá öxl. Með 

frekari þjálfun lærir barnið að nota allan líkamann við kastið, en til þess þarf barnið að læra 

að setja gagnstæðan fót fram í kastinu (Moen o.fl., 2007). 
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7 Frávik í hreyfiþroska 

Heilbrigð börn geta átt í erfiðleikum með hreyfingar og hefur þeim almennt verið lýst sem 

klaufskum eða ósamhæfðum (Smyth, 1992). Rannsóknir gefa til kynna að a.m.k. 50% 
nemenda með námsörðugleika eru einnig greindir með frávik í hreyfiþroska, en algengi 

frávika eru á bilinu 5–7% barna (Rosenblum, Aloni, Josman, 2010). Frávik í hreyfiþroska geta 

komið fram sem slök samhæfing, lélegt jafnvægi eða klaufaskapur.  Þessi börn eru oft seinni 
en önnur börn til að byrja að sitja, skríða og ganga, en einnig seinkar almennum hreyfingum 

eins og að kasta, sparka, hlaupa, stökkva, klippa og skrifa (Okuda og Pinheiro, 2015).  

Lítið er vitað um orsakir hreyfivanda, en ólíkar kenningar má setja í tvo flokka, eftir því hvort 
þær benda á erfðir eða umhverfi sem orsakavald slakrar hreyfifærni. Þær kenningar sem 

benda á  erfðir, vilja meina að vandamálið sé vegna taugaskaða, en þær kenningar sem 

benda á umhverfið fjalla um skort á örvun og magni hreyfingar. Það má hugsa sér, að ef 
mikil örvun á hreyfingu leiði til góðrar hreyfifærni, þá geti skortur á örvun hamlað þróun 
hennar og jafnvel svo mikið að barnið fái slakan hreyfiþroska (Sigmundsson og Pedersen, 

2000). Flestar kenningar viðurkenna þó einhverskonar samspil á milli þessara tveggja þátta. 
Hreyfivandi er oft samhliða greiningum eins og ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) og DAMP (Deficiency og Attention, Motor control and Disorder), en þessar 

greiningar innihalda fleiri frávik en skerta hreyfistjórn (Sigmundsson og Pedersen, 2000). 

Jane E.Clark (2007) hefur mikið rannsakað hreyfiþroska og röskun á hreyfistjórn barna, en 
hún telur að hjá þeim börnum sem áður voru skilgreind sem klaufsk, geti orsökin verið DCD 

(Developmental Coordination Disorder) eða þroskahömlun. Börn sem ekki hafa góðan 
hreyfiþroska, eiga oft erfitt með að hlaupa, hoppa og kasta. Þegar þau eldast hafa þau oft 

takmarkaða getu til íþróttaiðkunar, þar sem grunnhreyfingarnar eru ekki nógu góðar til að 

byggja ofan á (Stodden o.fl., 2008).  

Dal-Fredriksen (1983) telur að lélegt jafnvægi sé einkennandi fyrir börn með slakan 

hreyfiþroska. Hann segir þetta stafa af því að skynkerfið sé enn óþroskað hjá þessum 
börnum, en jafnvægi er samspil margra þátta skynkerfisins, þar sem jafnvægisskynið spilar 

stærsta hlutverkið. Jafnvægi er undirstaða allrar líkamlegrar hreyfingar og í öllum 

hreyfimunstrum kemur jafnvægi til sögunnar (Dal-Fredriksen, 1983).  

Samhæfing er líka oft vandamál hjá börnum með slakan hreyfiþroska. Næstum allt sem 

barnið gerir krefst góðrar samhæfingar milli líkamshluta, en grunnurinn að góðri 

samhæfingu milli hægri og vinstri hliðar líkamans, er góð tenging milli hægra og vinstra 

heilahvels (Dal- Fredriksen, 1983). Hjá börnum með slaka samhæfingu, sjást stundum leifar 

af sjálfvirku hreyfingunum, en einnig getur þetta stafað af of lítilli vöðvaspennu. Þessi börn 

eiga erfitt með að krossa yfir miðlínu, þ.e. að gera hreyfingar með handleggjum og 
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fótleggjum sem fara yfir lóðrétta miðlínu líkamans. Einnig er form- og rúmskyn þessara 

barna oft óþroskað (Dal-Fredriksen, 1983). 

 

Mynd 2: Vítahringur slakrar hreyfifærni 
Mynd aðlöguð úr texta Moen o.fl., 2007 

 

Hermundur Sigmundsson (2000) telur að barn með slakan hreyfiþroska lendi oft í vondum 
vítahring (sjá mynd 2). Ef við gerum ráð fyrir að barn með slaka hreyfigetu hafi ekki nægilega 
þroskað taugakerfi, mun það leiða til minni virkni, sem aftur leiðir til þess að hreyfigeta 

barnsins þroskast ekki eðlilega.  

Barnið vex ekki upp úr slökum hreyfiþroska, þrátt fyrir að vandinn verði minna áberandi 
með árunum. Rannsóknir sýna að án einhvers inngrips eiga flestir enn við einhver vandamál 
að glíma, tíu árum eftir að þeir voru prófaðir fyrst (Losse o.fl., 1991).  Það er því mikilvægt 
að frávik í hreyfiþroska barna séu uppgvötuð snemma svo hægt sé að komast hjá eða 

takmarka þau vandamál sem geta fylgt slökum hreyfiþroska (Smyth, 1992) 

Barnið 
hreyfir sig 
minna

Minni 
félagsleg 
tengsl

Minna 
áreiti og 
minni 
reynsla

Slök 
hreyfifærni



20 

8 Hreyfiþjálfun 

Eins og fram hefur komið, byggist góð hreyfifærni á því að barnið fái örvun og hvatningu til 

að hreyfa sig. Styrkur og lipurð hreyfinga fer eftir daglegum hreyfingum barna og því er það 
hlutverk þeirra fullorðnu að sjá til þess að börn fá tækifæri til að hreyfa sig á sínum 

forsendum. Lítil börn fá eðlilega styrktar- og hreyfiþjálfun með því að klifra, hanga, ganga, 

hoppa, rúlla og skríða í ólíkum aðstæðum sem gera mismunandi kröfur til hreyfingarinnar 
(Grindberg og Jagtöien, 2000). Mikilvægt er að umhverfi barnsins bjóði upp á tækifæri fyrir 

slíkar athafnir.  

Inn á vef landlæknis segir um hreyfingu leikskólabarna: 

...öll börn stundi miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í minnst 60 mínútur 
daglega. Heildartímanum má skipta í nokkur styttri tímabil yfir daginn, t.d. 10-
15 mínútur í senn (Embætti landlæknis, 2015). 

Börn á leikskólaaldri dvelja í skólanum mestan hluta dagsins og því þarf leikskólinn að bjóða 

öllum börnum upp á aðstöðu til þess að uppfylla hreyfiþörf sína á skólatíma. Eins og fram 
hefur komið þarf að efla grunnhreyfingar leikskólabarna, en samhliða því ætti að örva 
jafnvægisskyn og samhæfingu. Börn með slakan hreyfiþroska sækja minna í að taka þátt í 

leikjum sem krefjast flókinna hreyfinga þar sem þau finna fyrir vanmætti sínum og halda sig 
því til hlés (Sigmundsson og Pedersen, 2000). Þessi börn þurfa því enn meiri hvatningu en 
önnur börn og rannsóknir hafa sýnt að börn ná betri hreyfiþroska ef þau fá skipulagða 

hreyfingu og örvun frá fullorðnum, heldur en í frjálsum leik (Palma, Pereira og Valentini, 
2014). Öll börn ættu að fá tækifæri til að taka þátt í skipulagðri hreyfingu í leikskólanum. 

Eða eins og segir á vef landlæknis: 

Börn ættu að hafa tækifæri til að stunda fjölbreytta hreyfingu sem þeim finnst 
skemmtileg og er í samræmi við færni þeirra og getu. Sum börn eru rólegri í 
tíðinni en önnur og þurfa meiri hvatningu til að hreyfa sig (Embætti landlæknis, 
2015). 

Hreyfing barna þarf að vera krefjandi og taka mið af því að örva grunnhreyfingar þeirra en 
þannig öðlast þau góðan grunn til að byggja ofan á frekara hreyfinám. Það þarf að huga 

sérstaklega að þeim börnum sem hafa slakan hreyfiþroska og koma með inngrip í formi 

þjálfunar fyrir þau (Sigmundsson og Pedersen, 2000).  Goodway, Crowe og Ward (2003) 
gerðu rannsókn á tveimur hópum leikskólabarna með skertan hreyfiþroska. Annar 

hópurinn fékk íhlutun í formi hreyfiprógrams, meðan hinn hópurinn fékk frjálsa hreyfingu. 
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Tilraunin stóð yfir í 9 vikur og sýndu niðurstöður hennar, að hópurinn sem fékk íhlutunina 

bætti sig talsvert á meðan samanburðarhópurinn sýndi ekki miklar framfarir. 

Hreyfiþjálfun barna á leikskólaaldri þarf að fara fram í litlum hópum (3-5 börn). Þjálfun í 

stærri hópum einu sinni í viku (sem er nokkuð algengt), er ekki nægjanleg til þess að ná til-
ætluðum árangri hjá börnum sem hafa slaka hreyfifærni (Sigmundsson og Pedersen, 2000). 

Kennarinn þarf að hafa þekkingu til að sjá hvar börnin eru stödd í hreyfiþroska, til að geta 

verið með æfingar sem henta þeirra getu. Smá saman eru æfingarnar þyngdar og gerðar 
meira krefjandi.  Alltaf þarf þó að tryggja að barnið geti nokkurn vegin ráðið við æfingarnar, 

því þannig helst áhugi barnsins og barnið nær að hámarka getu sína (Sigmundsson og 

Pedersen, 2000) 

Mikilvægt er að veita börnunum jákvæða styrkingu þegar vel gengur og þau ljúka þeim 

verkefnum sem lögð eru fyrir þau. Þannig er barninu sagt að því hafi tekist vel til. Hins vegar 

má ekki veita hrós fyrir allt sem gert er því þá hættir það að verað trúverðugt. Hjá börnum 
með slaka hreyfifærni þarf að leita að öllum litlum framförum sem hægt er að hrósa fyrir 
en veita leiðsögn og  hvatningu þegar mistekst (Sigmundsson og Pedersen, 2000). Mikilvægt 

er að börnin sjái eigin framfarir, því þá verður löngunin til að takast á við ný verkefni meiri. 
Það er auðveldara fyrir þau að tengja við það sem þau sjá og upplifa heldur en eitthvað sem 
þeim er sagt. Það verður líka miklu skemmtilegra fyrir barnið að leysa hreyfiverkefni, þar 

sem það getur sjálft séð og metið árangurinn (Sigmundsson og Pedersen, 2000). 
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9 Samantekt 

Eins og sjá má er mikilvægt að hlúa vel að hreyfiþroska barna, en rannsóknir sýna að til þess 

að stuðla að góðum hreyfiþroska, þurfum við að örva hann og þjálfa með skipulögðum 
hætti. Hreyfiþroski stjórnast ekki eingöngu af erfðafræðilegum þáttum, heldur á umhverfið 

einnig stóran þátt í þróun hans.  

Þar sem börn dvelja stóran hluta dags í leikskólanum, ættu leikskólar að hafa góða aðstöðu 
fyrir hreyfingu og starfsfólk sem býr yfir þekkingu til að örva hreyfiþroska barnanna 

(Venetsanou og Kambas, 2010). Í útiveru fá börnin frjálsa hreyfingu, mismikla þó eftir 

einstaklingum, þar sem börnin eru ekki öll jafn virk í hreyfingu. Þá er ekki sjálfgefið að börnin 
æfi nauðsynlegar grófhreyfingar gegnum frjálsan útileik, þar sem leiksvæðin bjóða oft upp 

á takmarkaðar áskoranir, til dæmis til að klifra og hanga. Við þurfum að leiðbeina, hvetja 

og stýra hreyfingu barnanna, því aðeins þannig náum við tilætluðum árangri (Sigmundsson 
og Pedersen, 2000). 

Enn fremur hefur verið sýnt fram á að snemmtækt inngrip við hreyfivanda eykur hreyfifærni 

barna með slakan hreyfiþroska.  Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi 
þess að bera kennsl á hugsanlega áhættuþætti sem geta dregið úr eðlilegri þróun 

hreyfiþroska og geta beitt íhlutun í formi þjálfunar til að koma í veg fyrir frekari vandamál. 

Á vef landlæknis segir: 

Skertur hreyfiþroski og önnur þroskafrávik gera börnum erfiðara fyrir að taka 
þátt í hópleikjum og getur almennt dregið úr löngun þeirra til að hreyfa sig. Því 
fyrr sem gripið er inn í og tekið á slíkum frávikum því meiri líkur eru á að barnið 
bæti færni sína, kynnist hreyfingu á jákvæðan hátt og tileinki sér lífsvenjur sem 
fela í sér daglega hreyfingu til framtíðar (Embætti landlæknis, 2015). 

Stodden og félagar (Stodden o.fl., 2008) telja að áhrif umhverfisins á hreyfingu barna hafi  

sterk tengsl við hreyfingu og hreyfifærni síðar á ævinni. Meiri hreyfiþroski og hæfni til 
hreyfingar bjóði upp á tækifæri til þess að taka þátt í ýmsum hreyfileikjum og íþróttum. Þá 

gera þau ráð fyrir að börn með eðlilegan hreyfiþroska velji erfiðari hreyfingu heldur en börn 

með lakari hreyfiþroska og því sé það hreyfigetan sem stýri líkamsþjálfun barnanna. Þau 
telja einnig að með því að byggja upp góðan hreyfiþroska barna á aldrinum 2-5 ára, sé verið 

að stuðla að aukinni hreyfifærni sem leiði til meiri hreyfingar og betri heilsu síðar á ævinni.  
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10 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um hreyfiþroska barna og sýnt fram á það hve leikskólaárin 

eru mikilvægur tími í þróun hans. Það eru ekki einungis börn með slaka hreyfifærni sem 
ættu að fá aukna þjálfun, heldur ætti að stuðla að aukinni hreyfiþjálfun allra barna. Þannig 

mætti koma í veg fyrir vægari raskanir á hreyfiþroska og auka líkurnar á því að börnin temji 

sér hreyfingu sem lífsstíl síðar á ævinni. Það ætti því að vera forgangsmál að hafa vel 
menntaða kennara í leikskólum landsins, auk þess sem leitast ætti við að fá íþróttakennara 

í auknum mæli til starfa innan leikskólanna. 
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