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Útdráttur 
Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hreyfifærni, 
hreysti og sjálfsmat barna í leikskóla á aldrinum 5-6 ára. 
Aðferð: Þátttakendur rannsóknarinnar voru í elstu deild 
leikskólans á Rauðhól, 5-6 ára. Þau voru 52 í heildina, 25 stúlkur 
(48%) og 27 drengir (52%). Þátttakendur tóku 4 hreyfifærnipróf 
úr Test of Motor Competence (TMC) prófabankanum ásamt 3 
prófum sem mældu hreysti úr Test of physical Fitness (TPF) 
prófabankanum. Eftir hverja þraut voru þátttakendur svo látnir 
meta eigin getu í þrautunum. Hreyfifærniprófin 4 voru 
kubbaspjald, kubbaturn, hæll í tá ganga og áttuhlaup. 
Hreystiprófin voru langstökk, 20m sprettur og 1kg boltakast. 
Svokallað broskallapróf var notað til að meta sjálfsmat. 
Niðurstöður: Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að stúlkur 
voru með hærra sjálfsmat og með marktækan mun í 5 af 7 prófum. 
Hins vegar voru drengirnir með mun hærri fylgni milli eigin getu 
og sjálfsmats heldur en stúlkurnar. 
Ályktanir: Út frá niðurstöðum þá má álykta að stúlkurnar hafi 
verið með hærra sjálfsmat en drengirnir, en þeir hafi réttara 
sjálfsmat miðað við árangur í verkefnunum. Hugsanlega má 
tengja þessar niðurstöður við rannsóknir sem benda til að 
sjálfsmat drengja endurspeglast frekar af innra ástandi á meðan 
sjálfsmat stúlkna endurspeglast af endurgjöf og mati annarra.  
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Formáli 
Þessi rannsókn er lokaverkefni mitt í B.Sc. íþróttafræði við Íþróttafræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Lokaverkefnið er 12 ECTS eininga verkefni á síðust önn 

námsins. Þakkir fara til Kamillu Rúnar Ólafsdóttur og Zsuzanna Ola“hne“ 

Szentimrey sem starfa á leikskólanum Rauðhól fyrir góða samvinnu við mælingar 

á þátttakendum. Þakkir fara sömuleiðis til nemenda á Rauðhól og foreldra þeirra 

fyrir góða samvinnu. Steinn Baugur fær þakkir fyrir góðar leiðbeiningar og aðstoð 

í gegnum verkefnið. Margrét Lilju Guðmundsdóttur langar mig að þakka fyrir 

netfundi og gott utanumhald á erfiðum Covid-19 tímum. Innilegar þakkir til 

leiðbeinanda míns Hermundar Sigmundssonar fyrir góða eftirfylgni, aðstoð og 

leiðsögn í gegnum þetta rannsóknarverkefni. Síðast en ekki síst þakka ég 

kærustunni minni Hlín Ágústsdóttur fyrir aðstoð, ómetanlegan stuðning og að þola 

að vinna mér við hlið í samkomubanni Covid-19 tíma sem gengu yfir á meðan á 

skrifum stóð. 

 Í námi mínu við Háskólann í Reykjavík var sýn minni á íþróttum og heilsu 

gjörbreytt, og það á góðan hátt, með framúrskarandi kennslu og skemmtilegum 

áföngum. Aldrei hafði ég hugsað mér að ég hefði svona mikinn áhuga á að kenna 

börnum íþróttir eins og ég hef í dag. Eftirminnilegasti dagurinn á þessum 3 árum 

mínum í náminu er þegar hann Kristján Halldórsson sagði við okkur í fyrstu vikunni 

að við værum eflaust með einhverja hugmynd um hvað okkur langaði að verða, en 

flest okkar væru búin að breyta um skoðun þegar 1 ár væri liðið. Kristján, eða Sissi 

eins og hann er oftast kallaður hafði sannarlega rétt fyrir sér þarna. Mig óraði ekki 

að námið byði upp á svona marga möguleika eins og ég sé fyrir mér í dag. Í náminu 

fékk ég mörg tækifæri til þess að kenna börnum íþróttir, bæði á leikskóla- og 

grunnskólaaldri. Í starfsnámi mínu fékk ég tækifæri á að kenna leikfimi í leikskóla 

og því tilvalið að nýta BSc. lokaverkefni mitt í rannsókn á hreyfingu leikskólabarna. 

 

 

Bjarki Páll Gunnarsson 
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Inngangur 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttir og regluleg hreyfing hefur góð áhrif á þol, 

styrk og almenna líkamlega heilsu ásamt því að hafa jákvæð áhrif á námsárangur, 

heilastarfsemi, minni, minnkar líkur á heilsufarssjúkdómum, bætir einbeitingu og 

margt fleira(M. Carlson o.fl., 2008; S. A. Carlson o.fl., 2008; Chang, Labban, Gapin 

og Etnier, 2012; Grissom, 2005; Kramer og Erickson, 2007). Regluleg hreyfing 

barna hefur verið tengd við almenna og langtíma heilsuþætti (Barnett, van Beurden, 

Morgan, Brooks og Beard, 2009) og samkvæmt embætti landlæknis á að reyna að 

takmarka kyrrsetu barna. Ráðleggingar eru að þau stundi miðlungserfiða eða erfiða 

hreyfingu í að minnsta kosti 60 mínútur daglega („Hreyfing og börn á 

leikskólaaldri“, e.d.). Almennt telur fólk að börn á leikskólaaldri séu mjög virk í 

hreyfingu en staðreyndin er sú að börnin eru það ekki alltaf og er þörfin fyrir 

hreyfinguna ekki minni hjá þessum aldurshópi (Pate o.fl., 2013). Þróun á góðri 

hreyfihæfni er talið lykilatriði á barnsaldri til þess að verða betri í að tileinka sér 

nýja hreyfihæfni á fullorðinsárum (Barnett o.fl., 2009). Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar á hreyfingu fullorðinna og grunnskólabarna en börn á leikskólaaldri 

hafa ekki fengið sömu athygli þegar kemur að rannsóknum á hreyfingu (Pate o.fl., 

2013). 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða samband milli ólíkra þátta innan 

hreyfifærni og hreysti, og samband milli einstakra hreyfifærni- og hreystiþátta og 

sjálfsmyndar hjá leikskólabörnum. Þessar spurningar verða sömuleiðis skoðaðar 

með tilliti til kyns og hvort munur sé þeirra á milli. Í fræðilegri umfjöllun verður 

farið yfir þætti sem tilheyra hreyfiatferli, hreyfifærni, hreysti og sjálfsmynd barna, 

kenningar tengdum þeim þáttum og fleira. Hreyfifærni, hreysti og sjálfsmynd verða 

meginhugtök í þessari rannsókn. Farið verður yfir framkvæmd þessarar rannsóknar 

og varpað fram rannsóknarspurningum. Undir aðferðir og gögn verður farið í 

nákvæmar lýsingar á mælitækjum og aðferðum. Síðan verður farið yfir niðurstöður 

prófa og rýnt í lýsandi töflur og í lokinn má finna umræður varðandi fræðilegt efni 

og rannsóknarspurningar. 
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Rannsóknarspurningar eru svohljóðandi: 

Rannsóknarspurning 1: Er kynjamismunur í hreyfifærni-, hreysti- og 

sjálfsmatsþáttum? 

Rannsóknarspurning 2: Hvert er sambandið milli ólíkra verkefna innan hreyfifærni 

og hreysti? 

Rannsóknarspurning 3: Hvert er sambandið milli einstakra hreyfifærni- og 

hreystiþátta og sjálfsmyndar í þeim þáttum?  
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Fræðileg umfjöllun 

Hreyfiatferli 

Hugtakið hreyfiatferli (e. motor behaviour) er flokkað í fjóra þætta sem tengja má 

við hreyfifærni. Þessir fjórir þættir eru hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórn og 

hreyfiröskun (Sigmundsson og Rostoft, 2003). Hreyfiatferli nær yfir allar 

hreyfingar, bæði fín- og grófhreyfingar (Hermundur Sigmundsson, 1999). Í 

komandi köflum mun vera farið yfir alla fjóra undirþætti hreyfiatferlis og hver fyrir 

sig útskýrður og greinamunur gerður þeirra á milli. 

 

Hreyfiþróun 

Hreyfiþróun (e. motor development) hefur haft mikið að segja þegar kemur að 

þekkingu okkar á þróun mannsins (Sigmundsson, Lorås og Haga, 2016). Hefur hún 

fengið aukna athygli undanfarið vegna rannsókna sem sýnt hafa fram á tengingu 

hreyfifærninnar við aðra þætti líkt og samskiptafærni og tilfinningar (Sigmundsson, 

Trana, Polman og Haga, 2017). Lengi vel hefur verið talið að hreyfiþróun eigi sér 

stað fyrstu mánuði barns en nú er talað um að þróunin gerist yfir alla lífsleiðina og 

því hefur þjálfun á hreyfifærni fengið stærra hlutverk (Sigmundsson og Rostoft, 

2003). Í fyrstu þegar kenningar um þróun mannsins voru að koma fram, innan 

fósturfræðinnar, voru þær á allt öðrum stað en þær eru í dag. Á miðöldum var fjallað 

um kenningar líkt og fyrirframmótunarkenninguna (e. preformation) sem gerðu ráð 

fyrir að þegar einstaklingar eru á fósturskeiði eru þeir fullmótaðir og eina þróunin 

sem væri eftir væri vöxtur. Gert var ráð fyrir að fóstrið væri með fullmótaða 

taugastarfsemi, hegðun og umhverfið hefði engin áhrif (Hermundur Sigmundsson, 

2002). Seinna var það formaukningarkenningin sem leysti  

fyrirframmótunarkenningarnar af hólmi. Henni má skipta í tvo þætti: 

fyrirframákveðnar formaukningar (e. predetermined epigenesis) og formaukningar 

byggðar á líkindum (e. probabilistic epigenesis). Fyrirframákveðnar formaukningar 

er líkt og fyrrnefndar kenningar fósturfræðinnar sem byggja á að þróun einstaklings 

stjórnist einungis af genum (Hermundur Sigmundsson, 2002). 

Gilbert Gottlieb setti fram kenningu um formaukningar sem byggð er á 

líkindum (e. probabilistic epigenesis). Þar er fjallað um hvernig samspil milli 

taugakerfisins, atferlis, erfða og umhverfisþátta hafa áhrif á þróun einstaklings. 

Samkvæmt kenningunni er þróun ekki fyrirfram ákveðin heldur er hún mótuð af 
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mörgum ólíkum þáttum líkt og umhverfi, genum og hegðun, þ.e. allir þættir hafa 

áhrif á hvorn annan, t.d. getur umhverfið haft áhrif á hegðun og hegðun haft áhrif á 

umhverfið og svo framvegis (Gottlieb, 2007). 

 

 
Mynd 1: Marghliða áhrif. Allir þættir hafa áhrif á hvorn annan (Gottlieb, 2007). 

 

Eins og sjá má á mynd 1 þá hafa gen, taugar, hegðun og umhverfið allt áhrif á hvort 

annað og hefur allt þetta áhrif á það hvernig við þroskumst. Hugtökin hreyfiþróun 

og hreyfinám hafa mikið verið tengd saman þar sem bæði hafa áhrif á hvernig 

einstaklingur þróar með sér hreyfifærni (Sigmundsson og Rostoft, 2003). 

Rannsóknir á hreyfiþróun sem partur af taugasálfræðilegum og þroskafræðilegum 

prófum hafa verið notaðar til þess að spá fyrir um þroskavandamál líkt og 

seinþroska og raskanir (Sigmundsson o.fl., 2016). 

 

Hreyfinám 

Við erum öll fædd til þess að hreyfa okkur en við lærum að hreyfa okkur á 

markvissan og hagkvæman máta og þar kemur hreyfinámið (e. motor learning) við 

sögu (Magill og Anderson, 2013). Gerald M. Edelman kom fram með kenningu 

sem nefnist „Tauga-Darwinismi“ (e. Neural Darwinism) sem dregur nafn sitt af 

kenningu Darwins um hvernig hinir hæfustu lifa af. Kenning Edelmans gengur út á 

að taugakerfi heilans virkar á sama hátt (Leversen, Haga og Sigmundsson, 2012). 

Þegar einstaklingur vinnur að krefjandi verkefni og styrkir t.d. ákveðna hreyfifærni 

þá styrkjast þær taugar sem eiga þátt í hreyfingunni en þær taugar sem ekki vinna 

að hreyfingunni veikjast. Með endurteknu áreiti á ákveðnar taugabrautir þá styrkjast 

þær en hinar ekki. Með tímanum verða þær sem á reynir sterkari og því verður sú 

taugabraut fyrir valinu þegar seinna reynir á, sjá mynd 2 (Edelman, 1993).  
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Mynd 2: Þær taugabrautir sem eru notaðar meira styrkjast á meðan þær sem ekki eru notaðar visna 

(Edelman, 1993). 

 

Heilinn er byggður upp af bæði gráu efni og hvítu efni. Í gegnum lífsleiðina eiga 

sér stað breytingar á gráa og hvíta efninu í heilanum og hefur það mikið að gera 

með flutning taugaboða (Sowell o.fl., 2004; Sowell, Thompson, Tessner og Toga, 

2001). Á barnsaldri eykst gráa efnið snemma en byrjar svo að minnka eftir 

kynþroska og gerir út æfina. Magn hvíta efnisins í heilanum eykst síðan frá 

aldrinum 19 til 40 ára en fer svo stöðugt að minnka eftir 40 ára aldurinn. Hvíta og 

gráa efnið gegna hvort sínu hlutverki og tengja má gráa efnið við rökhugsun, 

sjálfsstjórn, tilfinningar og vöðvastjórn (Sowell o.fl., 2003). Á yngri árum þróast 

geta einstaklinga til þess að læra og taka við upplýsingum hraðar og viðbragðstími 

þeirra minnkar, þ.e. hvíta efnið í taugabrautum eykst og gráa efnið minnkar. Hins 

vegar á fullorðins árum minnkar geta einstaklinga til þess að framkvæma verkefni 

sem eru háð hraða en minni helst nokkuð óbreytt fram til 65 ára aldurs, bæði gráa 

og hvíta efnið minnkar. Eldri einstaklingar sem eru minna virkir hafa aftur á móti 

svipaðar taugabrautir en nýta þær ekki eins skilvirknislega. Rannsóknir benda til 

þess að jákvæða fylgni er að finna á milli mikils magns af hvítu efni og snerpu, og 

minnkun á hvítu efni í tengslum við lélega hreyfifærni (Leversen o.fl., 2012). 

Þannig að færni þarfnast mikillar þjálfunar til að verða góð (Sigmundsson o.fl., 

2017). 
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Hreyfistjórn 

Hreyfistjórn (e. motor control) má útskýra á margan hátt út frá taugakerfinu, 

þ.e. hún snýst um hæfni taugakerfisins til að samstilla vöðva og hreyfingar til þess 

að bæta hreyfihæfni (e. motor skill). Sem dæmi má nefna að sparka í bolta með 

öðrum fæti og standa í hinn á sama tíma eða það eitt að stíga yfir trjábol, þá þarf 

einstaklingurinn að stíga yfir, styðja sig við og halda jafnvægi sem þarfnast 

hreyfistjórnar. Þetta er hæfni taugakerfisins til að samstilla hreyfingar og vöðva 

(Magill og Anderson, 2013). Hreyfistjórn tengist vissulega hreyfiþroska og 

hreyfinámi en þau hugtök benda til breytinga sem gerast með tímanum á meðan 

hreyfistjórn tekur til þeirra aðstaðna sem eru hér og nú (Hermundur Sigmundsson, 

1999). Taugalífeðlisfræðilegar rannsóknir sem skoða hreyfistjórn eiga til að skoða 

taugavirkni einstaklinga (Scott, 2004). Kenningar um hreyfistjórn gefa okkur sýn 

um hvernig einstaklingar læra hreyfingar og hvernig taugakerfið þróast þegar við 

lærum nýjar hreyfingar (Muratori, Lamberg, Quinn og Duff, 2013). Þegar 

einstaklingar eru að kljást við hreyfiröskun þá tengist það oft slæmri hreyfistjórn 

(Smits-Engelsman, Wilson, Westenberg og Duysens, 2003). 

 

Hreyfiröskun 

Hreyfiröskun (e. movement disorder) má finna bæði í fínhreyfingum og 

grófhreyfingum. Börn með röskun á fínhreyfingum geta til að mynda átt í 

erfiðleikum með að hneppa hnöppum og reima skó, á meðan vandi við að hoppa, 

grípa og hlaupa er dæmi um röskun á grófhreyfingum (Hermundur Sigmundsson, 

2002). Í gegnum tíðina hefur oft verið reynt að gefa slíkum röskunum titil líkt og 

clumsy child syndrome, physical awkwardness og developmental dyspraxia. Í dag 

er Developmental Coordination Disorder (DCD) notað til þess að lýsa börnum sem 

eiga í erfiðleikum við hreyfisamhæfingu sem ekki er hægt að skýra með 

greindarhömlun eða þekktum líkamlegum sjúkdómum (Chow, Henderson og 

Barnett, 2001; Hermundur Sigmundsson, 2002). Ef börn eru að kljást við DCD er 

ekki líklegt að þau losni við hreyfiörðugleikana ef ekkert er gert. Hreyfiröskun getur 

haft áhrif á þáttöku í íþróttum og hreyfingu ásamt því að hafa áhrif á andlegan líðan 

barna svo sem tilfinninga-, samskipta- og hegðunarerfiðleika (Haga, 2009; Haga, 

Gísladóttir og Sigmundsson, 2015). Stundum þegar um hreyfivandamál er að ræða 

fylgja málörðugleikar að auki. Drengir eru líklegri til þess að kljást við bæði 

hreyfivandamál og málörðugleika en stúlkur (Hermundur Sigmundsson, 2002). 
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Hreyfifærni 

Með hreyfifærni (e. motor competence) er átt við færni einstaklings til þess að 

framkvæma ýmsar mismunandi hreyfingar, og felur það meðal annars í sér 

samhæfingargetu á fín- og grófhreyfingum (Haga, 2009). Fínhreyfingar eru mjúkar 

og fínar hreyfingar sem notast við litlu vöðvana eða vöðvahópana í líkamanum, sem 

dæmi að sauma, teikna eða spila á fiðlu. Grófhreyfingar aftur á móti notast við 

stærri vöðva eða vöðvahópa líkamans, eins og að ganga, hlaupa og hoppa. (Payne 

og Isaacs, 2017). Sum börn eiga í erfiðleikum með þessa samhæfingargetu fín- og 

grófhreyfinga sem telst þá til hreyfiröskunar (DCD) (Chow o.fl., 2001). Viðurkennt 

er að líkamlegt hreysti þarf að innihalda vöðvastyrk, liðleika, snerpu og þol og 

hreyfifærni getur verið skilgreind sem eiginleiki einstaklings til að framkvæma 

þessa mismunandi hreyfiþætti (Gísladóttir, Haga og Sigmundsson, 2019). 

Til þess að geta sinnt því sem telst til venjulegra staðlaðra dagsverka þarf 

einstaklingur að búa yfir ákveðinni lágmarks hreyfifærni líkt og að skríða, labba og 

hlaupa (Sigmundsson og Rostoft, 2003). Hins vegar er sterkur hvati í einstaklingum 

að geta sýnt góða færni og er skynjun á eigin getu mikilvægur þáttur í afrekstrengdri 

hegðun. Sterk tengsl má því finna á milli sjálfsmyndar og hreyfifærni einstaklinga 

(Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter og Haga, 2012). Börn með slæma 

hreyfifærni fá oft ekki tækifæri til að taka þátt í leikjum og hreyfingu vegna þess að 

þeim er ýtt til hliðar, og fylgir því oft slæm sjálfsímynd, einbeitingarleysi, og 

hegðunar- og námsvandamál (Sigmundsson og Rostoft, 2003). Hjá börnum hefur 

líkamlegt hreysti verið skilgreint eftir magni og ákefð þeirra í hreyfingu yfir lengri 

tíma, og fundist hafa tengsl milli hreyfifærni þeirra og líkamlegs hreysti (Vedul‐

Kjelsås o.fl., 2012).  

Það eru margir þættir sem koma að þróun á hreyfifærni barna. Þessir þættir 

eru t.d. líkamlegir þættir eins og þyngd og styrkur, og síðan umhverfisþættir líkt og 

lífsskilyrði, fjölskylda og leikföng sem barnið fær. Börn þurfa reynslu til þess að 

þróa hreyfifærni sína hvort sem það er reynsla af eigin mistökum eða með því að 

fylgjast með öðrum framkvæma hreyfinguna (Hadders-Algra, 2018). Hreyfifærni 

getur verið einn af mælikvörðum líkamlegs hreysti barna (Gísladóttir o.fl., 2019). 

Til eru nokkur próf sem mæla hreyfifærni þar á meðal MABC (Movement 

Assessment Battery for Children) sem miðar að jafnvægi, hraða og samhæfingu 

hreyfinga (Haga, 2009), MOT prófið sem mælir styrk, jafnvægi og liðleika (Jong 

o.fl., 2016) og TMC (Test of Motor Competence) sem mælir hreyfiþróun, bæði fín- 
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og grófhreyfinga (Gísladóttir o.fl., 2019). Ókosturinn við mörg próf er að þau mæla 

oft bara ákveðinn aldurshóp en TMC prófið er gert til að mæla fólk á öllum aldri 

(Gísladóttir o.fl., 2019). Kostur þess að geta mælt fólk frá unga aldri til eldri ára líkt 

og TMC prófið er að það er hægt að fylgjast með hreyfiþróun þess einstaklings sem 

mælt er (Sigmundsson o.fl., 2016).  

 

Flæði 

Hugtakið flæði (e. flow) var fyrst notað af fræðimanninum Csikszentmihalyi (1975) 

(Ross og Keiser, 2014) sem fjallar um að áskoranir einstaklings séu í samræmi við 

færni hans (Csikszentmihalyi, 2015). Hann skilgreindi það sem að vera „í 

afmarkaða svæðinu“ (e. in the zone) þar sem að einstaklingur gleymir sér við 

einstaklega krefjandi verkefni sem gefur af sér mikla ánægju (Ross og Keiser, 

2014). Flæði er hugarástand þar sem fólk sekkur í það sem það er að gera og nýtur 

þess mikið. Dæmi um einstakling í flæðisástandi gæti verið tónlistarmaður sem 

gleymir sér klukkustundunum saman við að semja tónlist, mjög einbeittur, með skýr 

markmið og nýtur þess mikið (Bakker, 2005). Eru þetta lykilþættir sem einkenna 

flæði sem og skýr markmið og endurgjöf, jafnvægi á milli áskorana og hæfileika, 

sameining aðgerða og hæfni, finnast maður hafa stjórn, og ánægja í flæðisástandi 

(Ross og Keiser, 2014). Með flæðiskenningunni má auka hvata barna til að taka 

þátt í hreyfingu ef rétt er að farið. Þegar hugað er að flæði í íþróttum skiptir máli að 

íhuga nokkra þætti. Það getur reynst erfitt að mynda flæði í hópíþróttum þar sem 

umhverfisþættir geta haft áhrif, líkt og með mótherja í fótbolta, á meðan 

einstaklingsíþróttir líkt og golf er íþrótt sem einfaldara er að detta í flæði. (Mandigo 

og Thompson, 1998). Fyrir börn skiptir máli að umhverfið sé þannig að það skapi 

flæði, búið sé til gott umhverfi þar sem verkefnið er ekki of auðvelt né of erfitt. 

Börn eru helst í flæðisástandi þegar hæfni og áhugi eru í jafnvægi án þess að 

verkefnið sé þannig að þeim leiðist eða verði óþolinmóð. Til dæmis til að hjálpa 

barni að komast í flæðisástand þegar það væri að læra golf þá gæti barnið verið með 

stærri bolta og kylfur með stærri haus (Mandigo og Thompson, 1998). 

 

Hreysti 

Hreysti (e. physical fitness) getur verið skilgreint sem mælikvarði á alhliða heilsu 

og nær yfir mest alla líkamsstarfsemi eins og vöðvastarfsemi, hjarta og 
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öndunarfæri, blóðmyndun og geðræna þætti (Ortega, Ruiz, Castillo og Sjöström, 

2008). Það er samansafn eiginleika sem einstaklingur hefur eða afrekar til að 

framkvæma líkamlega vinnu (Haga o.fl., 2015; Kjelsås, Stensdotter, Haga og 

Sigmundsson, 2015) Þegar hreysti er mælt er oft hægt að spá fyrir um heilsufar og 

lífslíkur einstaklinga (Ortega o.fl., 2008). Vöðvastyrkur, þol, liðleiki, hraði og 

snerpa, hjarta og öndunarhæfni eru allt þættir sem telja má undir hreysti einstaklings 

(Haga o.fl., 2015). 

Flest börn fá sína helstu hreyfingu með hreyfingum líku klifri, hlaupi og 

slíku og bæta þar með hreyfifærni og hreysti. Hins vegar eru fullorðnir einstaklingar 

líklegri til að vera í skipulögðu íþróttastarfi til að þróa með sér hreysti (Haga o.fl., 

2015). Barnæskan er því mikilvægur tími þar sem miklar breytingar eiga sér stað, 

bæði líkamlega og andlega. Hegðunarmynstur sem er annað hvort heilsusamlegt 

eða ekki, þróast frá barnsaldri til unglingsára og það sem á sér stað á yngri árum 

einstaklings er líklegt til að hafa áhrif á langtíma heilsufar hans (Ortega o.fl., 2008). 

Hreyfing hjálpar til við að halda heilsusamlegri þyngd, auka beinmassa, minnka 

líkur á hjarta- og æðasjúkdómum og bæta félagsfærni (Kjelsås o.fl., 2015). 

Á síðustu áratugum hefur hreyfing barna breyst mikið. Hreyfing utandyra 

er alltaf að minnka og skipt út fyrir minni hreyfingu innandyra, einnig er algengara 

að börn séu keyrð í stað þess að ganga eða hjóla í skólann. Sömuleiðis er þátttaka í 

skipulagðri íþróttastarfsemi að minnka (Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og 

Vereijken, 2011). 

 

Hraði og snerpa 

Eiginleikinn að geta hreyft líkamann eða líkamsparta eins hratt og unnt er í eina 

stefnu telst undir hraða (e. speed). Snerpa (e. agility) er aftur á móti eiginleiki 

einstaklings til að geta hreyft sig hratt og breytt um stefnu án þess að missa 

jafnvægið. Snerpa sameinar hraða, jafnvægi, styrk og samhæfingu, t.d. getur 30m 

sprettur verið góð leið til þess að mæla hraða og 4x10m sprettur með 

stefnubreytingum til að mæla snerpu (Ortega o.fl., 2008).  Hröðun, hámarkshraði 

og snerpa eru allt þættir sem bæta loftfyrrt þol einstaklings (Sporis, Ruzic og Leko, 

2008).  
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Styrkur 

Vöðvastyrkur (e. muscle strength) er hæfni vöðvans til að vinna gegn mótstöðu. 

Hámarkskraftur sem einstaklingur getur framkvæmt fer eftir nokkrum þáttum eins 

og stærð og fjölda vöðva sem framkvæma hreyfinguna, fjölda vöðvaþráða sem eru 

að vinna og samhæfingu vöðvahópa svo eitthvað sé nefnt (Ortega o.fl., 2008). 

Hástökk og langstökk eru dæmi um hreyfingar sem gott er að mæla ungt fólk í til 

að meta sprengikraft og úthaldsstyrk (Ortega o.fl., 2008). Vöðvastyrkur er 

mikilvægur þáttur þegar horft er til líkamlegs hreysti og fyrir þá sem hafa lítinn 

vöðvastyrk getur það haft mikil áhrif á færni. Sömuleiðis fer vöðvastyrkur mikið 

eftir aldri og kyni þar sem vöðvastyrkur eykst með aldri og kyn getur skipt máli 

þegar kemur að stærð vissra vöðvahópa (Wind, Takken, Helders og Engelbert, 

2010). 

 

Sjálfsmynd 
Andleg heilsa er hvernig fólk hugsar, finnur og bregst við því sem kemur fyrir það 

í lífinu. Fólk á öllum aldri getur verið með andlega heilsubresti líkt og þunglyndi, 

kvíða eða lítið sjálfstraust. Aftur á móti eru sterk rök til fyrir því að hreyfing getur 

bætt andlega heilsu hjá ungu fólki (Ortega o.fl., 2008). Börn með jákvæða 

sjálfsmynd (e. self-perception) á eigin færni hafa meiri hvata til að hreyfa sig. Hins 

vegar börn sem forðast aðstæður þar sem reynir á eigin færni missa af tækifærum 

til þess að bæta líkamlega og félagslega færni sem tengjast hreyfingunni (Kjelsås 

o.fl., 2015).  

Hreyfing gegnir mikilvægu hlutverki í að sporna við offitu hjá börnum. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Kína á 634 börnum á aldrinum 8-12 ára mátti 

sjá að börn með offitu voru með verra sjálfsmat á eigin getu en jafnaldrar þeirra í 

eðlilegri þyngd (Sung, Yu, So, Lam og Hau, 2005). Í annarri rannsókn sem gerð var 

á 13-14 ára unglingum má sjá að þau þeirra með offitu voru með verra sjálfstraust 

en þau sem ekki voru með offitu en það mátti tengja við einmanaleika, depurð og 

stress (Strauss, 2000). Jákvæð áhrif á þunglyndi og sjálfstraust má fá með hreyfingu 

með nægilegri ákefð til að bæta hjarta- og lungnakerfi líkamans borið saman við 

hreyfingu af minni ákefð (Ortega o.fl., 2008). Börn með slæma hreyfifærni eiga til 

að vera með verri sjálfsmynd jafnt sem almennt lægra sjálfsálit samanborið við 

jafnaldra þeirra (Kjelsås o.fl., 2015). Mikil neikvæðni og félagsleg útilokun til 
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margra ára getur leitt til minna sjálfsálits og verri sjálfsmyndar (Barber, Grubbs og 

Cottrell, 2005). 

 

Sjálfsmynd, hreyfifærni og hreysti barna 

Miklar breytingar eru frá barnsaldri til unglingsaldursins hvað varðar vitsmuna-, 

félags- og tilfinningaþætti sem tengjast þroska taugakerfisins (Labbrozzi, Robazza, 

Bertollo, Bucci og Bortoli, 2013). Rannsókn var gerð á 152 börnum í 

Bandaríkjunum í fjórða og fimmta bekk sem gaf til kynna að stúlkur hefðu betri 

skilning á hugtakinu líkamlegu sjálfi (e. physical self) en drengir (Welk, Corbin, 

Dowell og Harris, 1997). Drengir eiga það til að hafa hærri væntingar til sín sjálfs 

og bregðast minna við því að heyra að þeim hafi mistekist heldur en stúlkur. 

Sömuleiðis endurspeglar sjálfsmynd drengja þeirra innra ástandi, líðan og þess 

háttar, á meðan sjálfsmynd stúlkna mótast frekar af endurgjöf og mati annarra 

(Cole, Martin og Powers, 1997). Þekkt er að líkamsímynd sé mikilvægur partur af 

sjálfsáliti unglingsstúlkna (Welk og Eklund, 2005).  

Þó að margar rannsóknir hafi verið gerðar á hreyfifærni, hreysti og 

sjálfsmynd einstaklinga þá hafa ekki margar tekið þessa þrjá þætti saman í eina 

rannsókn líkt og Kjelsas og félagar gerðu.  Þau gerðu rannsókn á 11 og 12 ára 

börnum í grunnskóla þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á sterkari 

fylgni milli sjálfsmyndar og hreysti hjá drengjum heldur en stúlkum. Sömuleiðis 

var sterkari fylgni að finna milli hreysti og hreyfifærni hjá drengjum (-0.700) heldur 

en hjá stúlkum (-0.571). Megin niðurstöður rannsóknarinnar voru þó að sterka 

fylgni mátti finna milli sjálfsmyndar og hreysti ásamt sterkri fylgni milli 

sjálfsmyndar og hreyfifærni (Vedul‐Kjelsås o.fl., 2012). Byggt á þessu má leggja 

fram þá tillögu að sterk tengsl séu á milli sjálfsmyndar og líkamlegs hreysti, og 

sjálfsmyndar og hreyfifærni hjá börnum á leikskólaaldri. 

Rannsókn sem gerð var í Bretlandi á 369 börnum á aldrinum 4 til 7 ára gaf 

til kynna að stúlkur voru betri í fínhreyfinum en drengir betri í grófhreyfingum. 

Getur þessi munur verið útskýrður í muninum á leikföngum sem stúlkur og drengir 

fá til að leika sér með, drengir fá frekar íþróttabúnað en stúlkur dúkkur og slíkt 

(Morley, Till, Ogilvie og Turner, 2015). Önnur rannsókan sem gerð var í Ástralíu 

á grunnskólabörnum 8 til 11 ára sýndi fram á að drengir væru virkari í hreyfingu en 

stúlkur. Þeir áttu frekar til með að leika sér í stærri hópum og tóku meira svæði fyrir 
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leikina sína eins og fótbolta, á meðan stúlkur tóku minna pláss fyrir sína leiki 

(Harten, Olds og Dollman, 2008). Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna má 

leggja til að stúlkur þrói hraðar með sér fínhreyfingar en drengir aftur á móti þrói 

með sér hraðar grófhreyfingar. 

 

Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða samband hreysti, hreyfifærni og 

sjálfsmyndar hjá leikskólabörnum á aldrinum 5-6 ára með tilliti til kynja. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru þrjár talsins og eru 

svohljóðandi: 

1. Er kynjamismunur í hreyfifærni-, hreysti- og sjálfsmatsþáttum? 

2. Hvert er sambandið milli ólíkra verkefna innan hreyfifærni og hreysti? 

3. Hvert er sambandið milli einstakra hreyfifærni- og hreystiþátta og 

sjálfsmyndar í þeim þáttum?  
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Aðferð og Gögn 
Hér verður gert grein fyrir markmiði rannsóknar, upplýsingum um þátttakendur og 

farið yfir framkvæmd rannsóknar. Farið verður ýtarlega yfir aðferð og þau mælitæki 

sem notuð voru við mælingar og í lok farið yfir úrvinnslu gagna. 

 

Þátttakendur 

Í rannsókninni voru 52 þátttakendur á aldrinum 5-6 ára úr leikskólanum Rauðhól, 

25 stúlkur (48.1%) og 27 drengir (51.9%) (sjá töflu 1). Rauðhóll er stærsti leikskóli 

landsins og meðal annars ástæða þess að skólinn var valinn ásamt því að skólinn 

vinnur mikið að kenningum um flæði og hreyfifærni nemenda. Þátttakendurnir eru 

svonefndur grunnskólahópur leikskólans, þ.e.a.s. börn sem eru á leið í grunnskóla. 

Leitað var samþykkis vegna mælinganna með því að senda póst frá skólanum þar 

sem tilkynnt var að ef foreldrar vildu ekki að börnin sín tækju þátt áttu þau að svara 

póstinum (sjá Viðauka 1).  

 
Tafla 1: Prósentuhlutfall og fjöldi þátttakenda í rannsókn. 

 Fjöldi Prósenta 
Stúlkur 25 48.1 
Drengir 27 51.9 
Samtals 52 100 

 

Mælitæki 
Þátttakendur framkvæmdu sjö próf og gerðu síðan sjálfsmat eftir hvert próf. Fjögur 

prófanna voru hreyfifærnipróf sem meta hreyfifærni einstaklings, bæði fín- og 

grófhreyfingar. Hreyfifærniprófin eru úr prófabankanum Test of Motor Competence 

(TMC) (Sigmundsson o.fl., 2016). Þrjú prófanna voru hreystipróf sem meta 

líkamshreysti einstaklings og voru fengin úr Test of Physical Fitness (TPF) 

prófabankanum (Fjørtoft o.fl., 2011).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið til að skoða sjálfsmynd í tengslum við 

hreyfifærni og hreysti ungra barna hafa oft á tíðum verið með spurningar sem 

þátttakendur hafa ekki skilið eða einfaldlega ekki gengið upp fyrir tiltekinn 

aldurshóp (Welk o.fl., 1997; Welk og Eklund, 2005). SPPC (Self-Perception Profile 

for Children) prófið hefur reynst marktækt fyrir mælingar á sjálfsmynd barna 

(Vedul‐Kjelsås o.fl., 2012) en það væri hugsanlega erfitt að nota fyrir 



 18 

leikskólabörn. Því var ákveðið að útfæra sérstakt sjálfsmatspróf fyrir þessa 

rannsókn svo að það væri sem auðveldast fyrir þátttakendur að svara sjálfsmatinu, 

svokallað broskallapróf (sjá mynd 8 neðar í kafla). Sjálfsmatsprófið var byggt á 

rannsóknum Susan Harter (1982) (Harter, 1982). 

Í upphafi var lagt til með að hafa einnig þolpróf sem var með þeim hætti að 

börnin áttu að hlaupa ákveðinn hring eins oft og unnt var á fyrirframákveðnum tíma. 

Hins vegar var ekki hægt að stilla upp prófinu innandyra og mælingarnar 

framkvæmdar að vetri til þegar það var frost og klaki úti og því ákveðið að sleppa 

því prófi.  

TMC prófin sem notast var við voru kubbaspjald, kubbaturn, hæll í tá ganga 

og áttuhlaup og TPF prófin voru langstökk án atrennu, 20m sprettur og 1kg 

boltakast. Öll prófin voru gerð líkt og leiðbeiningar segja til um fyrir utan 20m 

spretturinn, honum var breytt í 4x5m sprett vegna plássleysis (Haga, 2008; 

Leversen o.fl., 2012). 

 

Framkvæmd 

Þann 16. október 2019 var fyrsti fundur haldinn með starfsfólki leikskólans 

Rauðhól um eðli rannsóknarinnar. Aftur var svo haldinn fundur varðandi upphaf 

mælinga þann 14. janúar 2020 og rætt frekar um framkvæmd mælinga, þar á meðal 

var farið yfir staðlaðar útskýringar prófanna með aðstoðarmönnum. Fjórir dagar 

voru notaðir til mælinga í Rauðhól, 20., 22., 27. og 31. janúar 2020. Íþróttatími 

nemenda var nýttur til mælinga og var því mælt frá 08:30-12:00 alla dagana. 

Mælingarnar voru gerðar í íþróttaaðstöðu skólans sem er við hliðina á matsalnum, 

ekki stór þegar miðað er við venjulegan íþróttasal en nægilega stór til að 

framkvæma mælingarnar. Tveir kennarar Rauðhóls aðstoðuðu við mælingarnar og 

sáu um hópaskiptingu, skráningu niðurstaðna og fleira. Stillt var upp öllum prófum 

á fyrsta degi mælinga og haldið var flestum prófum á sínum stað á milli mælinga 

til að minnka vinnu og tryggja að engar breytingar ættu sér stað á milli prófdaga.  

 

Aðferð 

Notast var við 3 gerðir af mælingum, hreyfifærnimælingar, hreystimælingar og 

sjálfsmat þátttakenda á eigin getu. Nemendum var skipt í nokkra 5-7 manna hópa 

og kom hver hópur fyrir sig og gerði hreyfifærni- og hreystimælingarnar og 
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sjálfsmatið tekið eftir hvert próf. Raða kubbum á spjald og raða kubbum í turn voru 

tekin í sér rými þar sem hægt var að sitja á stól við borð og vera í næði. Prófin voru 

ávallt tekin eftir sömu röð nema hjá örfáum nemendum sem ekki voru tilbúnir til 

að taka prófin á tilsettum tíma. Þar sem pláss var ekki mikið þá var ekki hægt að 

prófa marga í einu og því hvert próf gert með þeim hætti að allir kláruðu eitt próf 

og fóru svo í næsta. 

 

Hreyfifærnimælingar 

Hreyfifærnimælingarnar voru 4 talsins. Mælingarnar úr TMC prófabankanum 

(Sigmundsson o.fl., 2016) voru kubbaspjald, kubbaturn, hæll í tá ganga og 

áttuhlaup. Í öllum prófunum voru börnin beðin um að vera á tánum þar sem ekki 

var hægt að ætlast til að börnin ættu viðeigandi skófatnað fyrir slíkar æfingar. 

 

Kubbaspjald (e. Placing bricks) 

Þátttakendur áttu að raða 18 ferhyrntum Duploä kubbum á Duploä kubbaspjald 

sem hafði 18 (3x6) fleti, eins hratt og unnt var. Þau áhöld sem notast var við voru 

stóll, borð, 18 Duploä kubbar, eitt Duploä kubbaspjald og Stanno skeiðklukka. 

Þátttakendur sátu við borðið og fengu eina tilraun til þess að æfa sig áður en prófið 

hófst. Þegar merki var gefið mátti hefjast handa og þegar þátttakandi var búinn að 

fylla spjaldið var tíminn stöðvaður. Þau gerðu síðan einu sinni á hvora hendi og 

tekinn var tíminn á því hve snögg þau voru að kubba öllum kubbum á spjaldið. Ekki 

mátti skipta um hönd í miðju prófi. Tíminn var mældur í sekúndum, tími fyrir bæði 

vinstri og hægri hendi lagður saman og deilt með tveimur til að fá meðalhraða 

einstaklings (Leversen o.fl., 2012). 

 

Kubbaturn (e. Building bricks) 

Þátttakendur prófsins röðuðu 12 ferhyrntum Duploä kubbum í lóðréttan turn eins 

hratt og unnt var. Byrjað var með einn kubb í hvorri hendi og raðað einum kubb í 

einu ofan á hvorn annan. Aðeins mátti nota eina hönd til þess að halda í kubba og 

hina hendina til þess að raða upp. Ekki mátti skipta um hönd og þurfti að halda 

báðum handleggjum frá borði og kubbunum á lofti allan tímann. Raðað var upp í 

turn þar til allir 12 kubbarnir voru komnir saman í einn turn. Þau áhöld sem notast 

var við voru stóll, borð, 12 Duploä kubbar og Stanno skeiðklukka. Þátttakendur 
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fengu eina tilraun til að æfa sig áður en hafist var handa og síðan gert einu sinni á 

hvora hönd. Tími fyrir vinstri og hægri var lagður saman og deilt síðan með tveimur 

til þess að fá meðalhraða einstaklings (Leversen o.fl., 2012). 

 

Hæll í tá ganga (e. Heel to toe walking) 

Þátttakendur prófsins áttu að ganga í beinni línu sem var 4,5m að lengd. Þau urðu 

að láta tá snerta hæl á gagnstæðum fæti (hænuskref) alla leið yfir og gera það eins 

hratt og unnt var. Tími var tekinn á hversu snögg þau voru að fara yfir. Þau áhöld 

sem notast var við var Stanno skeiðklukka, límband og SunlonÒ málband 

(Leversen o.fl., 2012). Þar sem börnin voru á tánum má gera ráð fyrir að þau hafi 

farið hægar yfir en ef þau hefðu verið í skóm. 

 

 
Mynd 3: Uppsetning á hæl í tá göngu prófi. 

 

Áttuhlaup (e. Walking/running in slopes) 

Þátttakendur prófsins áttu að hlaupa eða ganga eins hratt og unnt var í áttu. Tvær 

línur voru merktar með 4,5m bili á milli. Þegar gefið var merki átti þátttakandi að 

hlaupa hægra megin framhjá línu 1, hlaupa þvert yfir miðpunkt og fara 

vinstramegin við línu tvö, kringum hana og koma vinstra megin frá, og hlaupa 

vinstra megin við línu 1 og aftur á upphafspunkt. Tæki sem notuð voru var teip, 

Stanno skeiðklukka, 4 keilur og SunlonÒ málband (Leversen o.fl., 2012). Notast 

var við 4 keilur í hvert horn til að gera það skiljanlegra hvar átti að hlaupa og 

börnunum var sagt að snákur væri á milli keilanna á línu 1 og annar snákur væri á 

milli keilanna á línu 2. Tekinn var svo tími hversu snögg þau voru. 
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Mynd 4: Uppsetning á áttuhlaups prófi. 

 
Hreystimælingar 

Hreystimælingarnar úr TPF prófabankananum voru langstökk, 20m sprettur og 1kg 

medicine boltakast (Fjørtoft o.fl., 2011; Haga, 2008) og voru þær gerðar samhliða 

hreyfifærniprófunum. Þessi þrjú próf voru notuð til þess að fá sem fjölbreyttastar 

hreystimælingar. Ekki var hægt að bæta við þolprófi þar sem ekki var pláss 

innanhúss og prófin haldin að vetri til þegar ekki var öruggt að láta börnin hlaupa 

úti í hálku. 

 

Langstökk (e. Standing long jump) 

Þátttakendur áttu að stökkva eins lang og unnt var og lenda á fótunum. Sett var upp 

stökkbraut með dýnu og málband til hliðar við dýnuna. Þau voru með tærnar alveg 

upp við dýnuna og áttu að stökkva jafnfætis, án tilhlaups, eins langt og þau gátu og 

lenda aftur á fótunum. Mæld var vegalengdin sem þau stukku og skráð niður (Haga, 

2008). Notast var við BanferÔ dýnu og málband. 

 

 
Mynd 5: Dýna og uppsetning fyrir langstökk próf. 
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20m sprettur (e. 20m running) 

Þátttakendur áttu að hlaupa eins hratt og unnt var 20 metra en vegna plássleysis var 

ekki hægt að hafa hlaupið í samfelldum 20m og því deilt niður í 4x5m. Upphafslína 

og endalína var merkt með teipi og keilum. Þau tóku af stað þegar merki var gefið 

og tekinn var tíminn á meðan (Haga, 2008). Notast var við SunlonÒ málband, 

keilur, Stanno skeiðklukku og teip. 

 

 
Mynd 6: Svæði sem notað var fyrir 4x5m (20m) sprett próf. 

 

Boltakast (e. Throwing 1kg medicine ball) 

Þátttakendur áttu að kasta 1kg medicine bolta frá bringu með báðum höndum eins 

langt og unnt var. Lína var merkt með teipi sem standa átti uppvið og frá línunni 

var málband til að mæla vegalengdina. Ekkert tilhlaup mátti og fætur áttu að vera 

við jörðu allan tímann (Haga, 2008). Notast var við SunlonÒ málband, teip, prik til 

að punkta niður lendingu bolta og 1kg RJR medicine bolta. 

 

 
Mynd 7: Bolti og uppsetning fyrir boltakastspróf. 
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Sjálfsmat 

Sjálfsmatið var gert eftir hvert próf fyrir sig og átti það að mæla sjálfsmat þeirra á 

eigin velgengni. Notast var við broskallakerfi sem leikskólabörn skilja almennt vel 

og þekkja nú þegar, og þar með tryggt að einfalt væri fyrir börnin að svara og minni 

líkur á misskilningi. Þátttakendur voru spurðir: Hversu góð/ur varst þú í þessu 

verkefni? Þau svöruðu spurningunni með því að benda á einn af fimm mismunandi 

brosköllum. Spjaldið sýndi 5 möguleika frá fýlukalli og upp í broskall (sjá mynd 

8). Sjálfsmatsprófið byggist á prófi sem Harter (1982) gerði (Harter, 1982). 

 

 
Mynd 8: Broskallaspjald sem notað var fyrir mat þátttakenda á eigin færni. 

 
Úrvinnsla gagna 

Á meðan mælingum stóð voru gögnin skráð samstundis niður á eyðublað í dálka 

fyrir hvert próf og sér dálkur var fyrir hvern þátttakanda. Starfsmenn leikskólans 

sáu um skráningar og tryggðu því að þegar mælingum væri lokið að upplýsingar 

væru nafnlausar. Gögnin voru rituð inn í MicrosoftÒ Excel for Mac 2020 af 

eyðublöðum og þaðan flutt yfir í IBM SPSSÒ Statistics forritið. Allar töflur voru 

gerðar með SPSS. 
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Skoðað verður 

hreyfifærni, hreysti og sjálfsmat með tilliti til kyns, sambandið milli ólíkra þátta 

innan hreyfifærni og hreysti, og sambandið milli einstakra hreyfifærni- og 

hreystiþátta og sjálfsmyndar í þeim þáttum. Hreyfifærniprófin voru raða að kubbum 

á spjald (e. placing bricks), raða kubbum í turn (e. building bricks), hæl í tá ganga 

(e. heel to toe walking) og áttuhlaup (e. running in slopes). Hreystiprófin voru svo 

langstökk (e. long jump), 4x5m sprettur (20m running) og boltakast (e. throwing 

1kg medicine ball). 

 

Kynjamismunur í hreyfifærni, hreysti og sjálfsmati 

Á töflu 2 má sjá meðalskor og staðalfrávik (SD) í hreyfifærni-, hreysti- og 

sjálfsmatsprófum fyrir alla þátttakendurna, sem og stúlkur og drengi sérstaklega. 

Sjá má að ekki var að finna marktækan mun milli kynja í sjálfum prófunum. Hins 

vegar þegar sjálfsmat stúlkna og drengja er borið saman má sjá að stúlkurnar voru 

ávallt með hærra sjálfsmat heldur en drengirnir, og í 5 af 7 sjálfsmatsþáttum var 

marktækan mun að finna. Hins vegar var ekki marktækan mun að finna á milli 

kynjanna í hreyfifærniprófum né hreystiprófum. 

 
Tafla 2: Meðalskor og SD í hreyfifærni, hreysti og sjálfsmatsprófum fyrir heildina, drengi og stúlkur. 

      Próf                       Allir                    Stúlkur                  Drengir               p* 
Kubbaspjald            46.27 (SD 7.63)        44.70 (5.56)                 47.71 (9.02)                 ns. 
Sjalfsmat KS               4.75  (SD .78)           4.96 (.20)                     4.56 (1.04)              .033 
Kubbaturn              26.81 (4.39)              27.54 (4.10)                 26.14 (4.63)                 ns. 
Sjalfsmat KT              4.66 (.75)                  4.69 (.467)                   4.64 (.96)                   ns. 
Hæll í tá ganga        36.76 (12.0)              35.53 (12.02)               37.92 (12.12)               ns. 
Sjálfsmat HtG             4.12 (1.4)                  4.56 (1.0)                      3.71(1.6)                  .019 
Áttuhlaup                    7.21 (1.23)                7.10 (.92)                     7.31 (1.47)                 ns. 
Sjáflsmat ÁT               4.55   (9.14)              4.80 (.05)                     4.31 (1.13)               .026 
Langstökk         83.51 (17.12)          81.00 (16.61)             85.83 (17.57)               ns. 
Sjálfsmat LS           4.07 (1.41)              4.56 (1.04)            3.62 (1.57)             .006 
20m Sprettur         11.21 (1.26)            11.25 (1.32)          11.18 (1.22)               ns. 
Sjálfsmat 20mS         4.39 (1.24)              4.68 (.09)            4.12 (1.45)               .05 
Boltakast                188.41 (40.44          183.60 (33.03)            192.87 (46.46)              ns. 
Sjálfsmat BK            4.27 (1.40)   4.44 (1.33)           4.11 (1.48)                ns. 

KS=Kubbaspjald, KT=Kubbaturn, HtG=Hæll í tá ganga, ÁH=Áttuhlaup, LS=Langstökk, 
20mS=20m sprettur, BK=Boltakast. 
*t-test (one-tailed) 
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Samband milli hreyfifærni og hreysti 

Næstu þrjár töflur sýna samband milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti fyrir 

alla þátttakendurna, sem og stúlkur og drengi sérstaklega. Samband á milli einstakra 

hreyfifærni- og hreystiþátta birtist sem neikvæð fylgni en er túlkuð sem jákvæð 

fylgni þar sem verið er að bera saman próf þar sem gott er að skora hátt í, líkt og í 

langstökki, við próf þar sem gott er að skora lágt í, líkt og í kubbaturni.  

 

Samband milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti fyrir alla þátttakendurna má 

finna á töflu 3. Þau próf sem höfðu marktæka jákvæða fylgni með 99% vissu sín á 

milli voru kubbaspjald og kubbaturn, og áttuhlaup og 20m sprettur. Marktæka 

jákvæða fylgni með 95% vissu mátti svo finna á milli kubbaturns og hæl í tá göngu, 

kubbaturns og langstökks, hæl í tá göngu og áttuhlaups, áttuhlaups og boltakasts, 

og langstökks og boltakasts. 

 
Tafla 3: Pearson‘s fylgni á milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti. 

 Kubba- 
spjald 

Kubba- 
turn 

Hæll í 
tá 
ganga 

Áttuhlaup Lang-
stökk 

20m 
sprettur 

Boltakast 

Kubba- 
spjald 
 

1 .522** .183 .168 -.189 .150 .086 

Kubba- 
turn 
 

 1 .287* .226 -.254* .107 .012 

Hæll í tá 
ganga 
 

  1 .276* -.151 .262 -.180 

Áttu-
hlaup 
 

   1 -.217 .502** -290* 

Lang-
stökk 
 

    1 -.175 -.290* 

20m 
sprettur 
 

     1 -.252 

Boltakast 
 

      1 

*Fylgnin er marktæk með minnst 95% vissu (p<0,05).  
**Fylgnin er marktæk með minnst 99% vissu (p<0,01).  
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Á töflu 4 er tekið saman samband milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti hjá 

stúlkum. Marktæka jákvæða fylgni með 99% vissu var að finna á milli kubbaspjalds 

og hæl í tá göngu, og áttuhlaups og 20m spretts. Svo var marktæka jákvæða fylgni 

með 95% vissu að finna á milli kubbaspjalds og kubbaturns, kubbaturns og hæl í tá 

göngu, og kubbaturns og langstökks. 

 
Tafla 4: Pearson‘s fylgni á milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti hjá stúlkum. 

 Kubba- 
spjald 

Kubba- 
turn 

Hæll í 
tá 
ganga 

Áttuhlaup Lang-
stökk 

20m 
sprettur 

Boltakast 

Kubba- 
spjald 
 

1 .442* .483** .135 -.048 .153 -.129 

Kubba- 
turn 
 

 1 .422* .138 -.409* .161 -.131 

Hæll í tá 
ganga 
 

  1 .247 -.003 .317 -.277 

Áttu-
hlaup 
 

   1 -.007 .567** -.089 

Lang-
stökk 
 

    1 -.266 -.217 

20m 
sprettur 
 

     1 -.162 

Boltakast 
 

      1 

*Fylgnin er marktæk með minnst 95% vissu (p<0,05).  
**Fylgnin er marktæk með minnst 99% vissu (p<0,01).  
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Á töflu 5 má svo sjá samband milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti hjá 

drengjum. Marktæka jákvæða fylgni með 99% vissu var að finna á milli 

kubbaspjalds og kubbaturns, og áttuhlaups og 20m spretts. Svo var marktæka 

jákvæða fylgni með 95% vissu að finna á milli áttuhlaups og boltakasts.  

 
Tafla 5: Pearson‘s fylgni á milli ólíkra þátta innan hreyfifærni og hreysti hjá drengjum. 

 Kubba- 
spjald 

Kubba- 
turn 

Hæll í 
tá 
ganga 

Áttuhlaup Lang-
stökk 

20m 
sprettur 

Boltakast 

Kubba- 
spjald 
 

1 .651** -.004 .162 -.326 .172 .144 

Kubba- 
turn 
 

 1 .217 .303 -.285 .054 -.126 

Hæll í tá 
ganga 
 

  1 .292 -.316 .217 -.143 

Áttu-
hlaup 
 

   1 -.370 .497** -.465* 

Lang-
stökk 
 

    1 -.085 .355 

20m 
sprettur 
 

     1 -.321 

Boltakast 
 

      1 

*Fylgnin er marktæk með minnst 95% vissu (p<0,05).  
**Fylgnin er marktæk með minnst 99% vissu (p<0,01).  

 

Samband milli einstakra hreyfifærni- og hreystiþátta og sjálfsmats í þeim þáttum 

Tafla 6 sýnir fylgni milli einstakra hreyfifærni- og hreystiþátta og sjálfsmati í 

hverjum þætti fyrir sig. Hafa ber í huga að þar sem neikvæða fylgni er að finna er 

hún túlkuð sem jákvæð fylgni og getur stafað af því að samanburðurinn er á 

sjálfsmati þar sem gott er að hafa hátt gildi við þau hreyfifærni- og hreystipróf þar 

sem gott er að skora lágt í. 

Þegar heildarhópurinn er skoðaður þá má sjá marktæka jákvæða fylgni í 5 

af 7 þáttum. Marktæka jákvæða fylgni með 99% vissu var að finna á milli sjálfsmats 

og áttuhlaups annars vegar og boltakasts hins vegar. Marktæka jákvæða fylgni með 

95% vissu var svo að finna á milli sjálfsmats og kubbaspjalds, sjálfsmats og 

langstökks og sjálfsmats og 20m spretts. 
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Hins vegar hjá stúlkum var enga marktæka fylgni að finna nema á milli 

sjálfsmats og langstökks þar sem fylgnin var jákvæð með 95% vissu. Hjá 

drengjunum má aftur á móti sjá meiri marktæka fylgni, eða 4 af 7 þáttum, sem er í 

líkingu við niðurstöður heildarhópsins. Marktæka jákvæða fylgni með 99% vissu 

var hjá drengjunum á milli sjálfsmats og áttuhlaups annars vegar og boltakasts hins 

vegar. Og marktæka jákvæða fylgni með 95% vissu hjá drengjunum var á milli 

sjálfsmats og hæl í tá göngu annars vegar og 20m spretts hins vegar.  

 
Tafla 6: Fylgni milli einstakra hreyfifærni- og hreystiþátta og sjálfsmats í þeim þáttum. 

 Allir Stúlkur Drengir 
Kubbaspjald – 
Sjálfsmat KS 
 

-.308* .195 -.342 

Kubbaturn – 
Sjálfsmat KT 
 

-.060 -.146 -.037 

Hæll í tá ganga – 
Sjálfsmat HTG 
 

-.245 .098 -.421* 

Áttuhlaup – 
Sjálfsmat ÁH 
 

-.477** .086 -.623** 

Langstökk – 
Sjálfsmat LS 
 

.305* .483* .328 

20m sprettur – 
Sjálfsmat 20mS 
 

-.295* -.144 -.450* 

Boltakast  – 
Sjálfsmat BK 
 

.481** .343 .599** 

KS=Kubbaspjald, KT=Kubbaturn, HTG=Hæll í tá ganga, ÁH=Áttuhlaup, LS=Langstökk, 
20mS=20m sprettur, BK=Boltakast. 
*Fylgnin er marktæk með minnst 95% vissu (p<0.05). 
**Fylgnin er marktæk með minnst 99% vissu (p<0.01). 
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Umræður  
Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvort kynjamismunur væri á 

hreyfifærni-, hreysti- og sjálfsmatsþáttum, hvert sambandið væri milli ólíkra 

verkefna innan hreyfifærni og hreysti og hvert sambandið væri milli einstakra 

hreyfifærni- og hreystiþátta og sjálfsmyndar í þeim þáttum hjá leikskólabörnum. 

Í þessari rannsókn voru fjögur hreyfifærnipróf valin úr TMC (Test of motor 

competence) prófabankanum, raða kubbum á spjald, raða kubbum í turn, hæl í tá 

ganga og áttuhlaup (Sigmundsson o.fl., 2016). Þrjú hreystipróf voru sérvalin fyrir 

þessa rannsókn úr TPF (Test of Physical Fitness) prófabankanum og voru þau 

langstökk, 20m sprettur (4x5m vegna aðstæðna) og 1kg medicine boltakast 

(Fjørtoft o.fl., 2011). Sjálfsmatsprófið var svo byggt á rannsóknum Harter (1982)  

(Harter, 1982) og var með þeim hætti að þátttakendur svöruðu því hvernig þeim 

fannst þau standa sig í hverju prófi fyrir sig og svöruðu með því að benda á einn af 

5 mismunandi brosköllum. Þátttakendur voru ávallt spurðir sömu spurningarinnar: 

Hversu góð/ur varst þú í þessu verkefni? 

Mælingarnar voru gerðar í janúar 2020 og tók það fjóra daga að skoða fjóra 

4-7 manna hópa frá morgni til hádegis hvern dag. Mælingar gengu eins vel og 

hugsast gat enda veitti leikskólinn Rauðhóll góða hjálp og börnin samvinnufús. Þar 

sem mælingar sem þessar hafa sjaldan verið gerðar á þessum aldurshópi var ákveðið 

að skoða samanburð þessara prófa við samskonar rannsóknir á börnum á ýmsum 

aldri. 

 

Er kynjamismunur í hreyfifærni-, hreysti- og sjálfsmatsþáttum? 
Þegar farið er yfir hreyfifærniþættina eru stúlkur að meðaltali að standa sig betur en 

þó ekki með marktækum mun, sjá töflu 2. Hreyfifærni og hreyfistjórn eru vissulega 

tengd hugtök og þessi hreyfifærnipróf krefjast ákveðinnar hreyfistjórnar, þ.e.a.s. 

hæfni taugakerfisins til að samstilla hreyfingar og vöðva (Magill og Anderson, 

2013). Það má því velta fyrir sér hvort að stúlkur þrói fyrr með sér góða hreyfistjórn. 

Sömuleiðis eru drengir líklegri til þess að kljást við hreyfivandamál en stúlkur 

(Hermundur Sigmundsson, 2002) og möguleiki að það sé ástæða þess að þeir eru 

lægri í hreyfifærniprófum, en til að skoða það betur þyrfti að fara ýtarlega yfir hæstu 

og lægstu gildi stúlkna og drengja. 



 30 

Í hreysti prófunum sem tekin voru mátti sjá að drengirnir stóðu sig að 

meðaltali betur í öllum prófunum en þó ekki með marktækum mun, sjá töflu 2. 

Mögulega eru drengirnir komnir með stærri vöðva og betri samhæfingu vöðvahópa 

(Ortega o.fl., 2008) á þessum aldri. Drengirnir voru að meðaltali að stökkva og kasta 

lengra og getur það skýrst af sömu ástæðu, þ.e.a.s. með meiri styrk sem fer eftir þar 

á meðal stærð og fjölda vöðva sem framkvæma hreyfingu, og meiri samhæfingu 

vöðvahópa (Ortega o.fl., 2008). 

Það sem áhugaverðast er að sjá á töflu 2 er að stúlkurnar eru ávallt með 

hærra sjálfsmat og er það með marktækum mun í 5 af 7 sjálfsmatsprófunum. 

Marktækur munur á sjálfsmati var í kubbaspjaldi, hæl í tá göngu, áttuhlaupi, 

langstökki og boltakasti. Draga mætti mögulega þær ályktanir að stúlkurnar séu 

með betri skilning á hugtakinu líkamlegu sjálfi (Welk o.fl., 1997). Önnur hugsanleg 

skýring er að drengirnir séu með hærri væntingar til sín sjálfs og jafnvel sé almenn 

líðan þeirra verri (Cole o.fl., 1997). Á unglingsárum getur líkamsímynd verið stór 

partur af sjálfsmynd stúlkna (Welk og Eklund, 2005) en mögulega sé hún ekki farin 

að hafa teljandi áhrif á sjálfsmynd þeirra á þessu þroskastigi. Þó að marktækur 

munur hafi ekki verið á stúlkum og drengjum í hreyfifærni þá voru drengirnir síðri 

og getur það mögulega verið skýring þess að þeir voru með verra sjálfsmat (Kjelsås 

o.fl., 2015). Þar sem jákvæð sjálfsmynd á til að auka hvata barna til að hreyfa sig 

(Kjelsås o.fl., 2015) þá er þetta verra sjálfsmat drengjanna eitthvað sem mætti 

skoða. Þrátt fyrir að stúlkurnar voru að meta sig hærra í sjálfsmati þá voru þær ekki 

eins mikið í samsvari við þeirra árangur líkt og drengirnir. 

 

Hvert er sambandið milli ólíkra verkefna innan hreyfifærni og hreysti 

fyrir heildina, sem og stúlkur og drengi? 
Tafla 3 sýnir sambandið milli hreyfifærniþátta og hreystiþátta fyrir allan hópinn í 

heild sinni. Niðurstöðurnar gefa til kynna háa fylgni milli kubbaspjalds og 

kubbaturns (r=.522) og milli áttuhlaups og 20m spretts (r=.502). Lága fylgni var að 

finna milli kubbaturns og boltakastsins (r=.012) og milli kubbaturns og 20m 

sprettsins (r=.107).  Þó að háa fylgni sé að finna milli nokkurra hreyfifærniþátta og 

hreystiþátta er sömuleiðis lága fylgni að finna milli sumra hreyfifærniþátta og 

hreystiþátta. Helst er að sjá fylgni milli áttuhlaupsins og hreystiþátta þegar skoðað 

er fylgni milli hreyfifærni og hreysti. Þegar borið er saman við rannsókn Kjelsas og 
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félaga þá er óhætt að segja að sú rannsókn styðji við þessar niðurstöður (Vedul‐

Kjelsås o.fl., 2012).  

Tafla 4 sýnir sambandið milli hreyfifærniþátta og hreystiþátta fyrir stúlkur. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna háa fylgni milli áttuhlaups og 20m spretts (r=.567) 

og milli kubbaspjalds og hæl í tá göngu (r=.483). Lá fylgni var á milli hæl í tá göngu 

og langstökks (r=-.003) og milli áttuhlaups og langstökks (r=-.007). Þessa háu 

fylgni milli áttuhlaupsins og 20m sprettsins má líklega skýra með því að þetta eru 

bæði próf sem innihald hlaup og bæði eru grófhreyfingar (Payne og Isaacs, 2017). 

Hæl í tá göngu prófið flokkast til grófhreyfinga en krefst einnig jafnvægis og 

nákvæmni, og því má mögulega skýra þessa sterku fylgni við kubbaspjald, sem er 

fínhreyfing, að stúlkur eiga frekar til með að þróa með sér fínhreyfingar hraðar og 

eru að jafnaði betri í þeim (Harten o.fl., 2008; Morley o.fl., 2015). Í rannsókn 

Kjelsas og félaga var fremur sterka fylgni að finna á milli hreyfifærni og hreysti 

(r=-.571) hjá 11-12 ára stúlkum (Vedul‐Kjelsås o.fl., 2012), en slíka fylgni er að 

finna hjá stúlkum í þessari rannsókn og þar helst á milli kubbaturns og langstökks 

(r=-.409), og milli áttuhlaups og 20m spretts (r=.567).  

Tafla 5 sýnir samband milli hreyfifærniþátta og hreystiþátta hjá drengjum 

og er hún í líkingu við niðurstöður heildarhópsins. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

háa fylgni milli kubbaspjalds og kubbaturns (r=.651), og milli áttuhlaups og 

boltakasts (r=.465). Aftur á móti var lága fylgni að finna á milli kubbaspjalds og 

hæl í tá göngu (r=-.004), og milli kubbaturns og 20m spretts (r=.054). Háa fylgnin 

var á milli tveggja hreyfifærniþátta annars vegar, og hreyfifærni- og hreystiþáttar 

hins vegar. Bæði kubbaspjald og kubbaturn má flokka sem fínhreyfingar á meðan 

áttuhlaupið og boltakastið flokkast til grófhreyfinga. Fylgni var því innan 

fínhreyfinga annars vegar og grófhreyfinga hins vegar hjá drengjunum. Sterkari 

fylgni var hins vegar að finna í grófhreyfingum hjá drengjunum en stúlkunum, og 

öfugt var sterkari fylgni í fínhreyfingum að finna hjá stúlkunum en drengjunum. 

Mögulega er þetta vegna þess að drengir sækjast frekar í leiki sem innihalda 

grófhreyfingar en fínhreyfingar (Morley o.fl., 2015). Þegar niðurstöðurnar eru 

bornar saman við rannsókn Kjelsas og félaga þá eru niðurstöður sambærilegar, 

sterka fylgni er að finna milli ólíkra hreyfifærni- og hreystiþátta (Vedul‐Kjelsås 

o.fl., 2012). 
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Hvert er sambandið milli einstakra hreyfifærni- og hreystiþátta og 

sjálfsmyndar í þeim þáttum fyrir heildina, sem og stúlkur og drengi? 
Fyrir hópinn allan gáfu niðurstöðurnar til kynna marktæka fylgni í 4 af 7 prófum; 

milli kubbaspjalds og sjálfsmatsins (r=-.308), áttuhlaups og sjálfsmatsins (r=-.477), 

langstökks og sjálfsmatsins (r=.305), og boltakastsins og sjálfsmatsins (r=.481). 

Hjá stúlkunum var marktæk fylgni í 1 af 7 prófum og það var milli langstökksins 

og sjálfsmatsins (r=.483). Hjá drengjunum var hins vegar niðurstaðan svipuð og 

fyrir heildina. Marktæk fylgni var milli 4 af 7 prófum hjá drengjunum; milli hæl í 

tá göngu og sjálfsmatsins (r=-.421), áttuhlaups og sjálfsmatsins (r=-.623), 20m 

sprettsins og sjálfsmatsins (r=-.450), og boltakastsins og sjálfsmatsins (r=.599).  

 Þegar tafla 6 er skoðuð má sjá að drengirnir eru með mun sterkara samband 

milli árangurs síns og sjálfsmats heldur en stúlkurnar. Sjálfsmat stúlkna miðast oft 

frekar af endurgjöf og mati annarra frekar en eigin færni (Cole o.fl., 1997) sem getur 

mögulega útskýrt lægri fylgni stúlknanna á eigin getu og sjálfsmati miðað við 

drengina. Drengirnar aftur á móti byggja oftar sjálfsmat sitt á innra ástandi, sumsé 

líðan (Cole o.fl., 1997) svo þessi sterka fylgni milli sjálfsmats og eigin getu bendir 

til að líðan þeirra sé í samræmi við hvernig þeim gengur.  

Rannsókn Kjelsas og félaga sýndi sterkari fylgni milli sjálfsmyndar og 

hreysti en á milli sjálfsmyndar og hreyfifærni hjá heildarhópnum. Hins vegar þegar 

tekið var tillit til kyns þá átti þetta bara við um drengina. Hjá stúlkum var sterkari 

fylgni á milli sjálfsmyndar og hreyfifærni (Vedul‐Kjelsås o.fl., 2012). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru að mörgu leyti svipaðar en þó ekki að öllu. Þar mátti finna 

sterkari fylgni að meðaltali á milli sjálfsmats og hreysti en sjálfsmats og 

hreyfifærni. En hins vegar var sterkari fylgni milli sjálfmats og hreysti en sjálfsmats 

og hreyfifærni hjá stúlkunum. Hjá drengjunum var svipað sterka fylgni að finna á 

milli bæði sjálfsmats og hreyfifærni, og sjálfsmats og hreysti. Þegar 

heildarhópurinn er skoðaður þá er sterka fylgni að finna á milli hreyfifærni- og 

hreystiþátta og sjálfsmats, á þó helst við um drengina, og er þetta í samræmi við 

rannsókn Kjelsas og félaga (Vedul‐Kjelsås o.fl., 2012). 
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Samantekt umræða 

Þegar allt er tekið saman þá voru stúlkurnar með hærra sjálfsmat í öllum prófum og 

með marktækum mun í 5 af 7 prófum. Sambandið milli einstakra hreyfifærni- og 

hreystiþátta var ekki eins sterkt og mátti búast við þegar miðað er við 

samanburðarrannsóknir. Síðast en ekki síst voru drengirnir með mun sterkara 

samband milli raunverulegs árangurs í prófunum og sjálfsmats heldur en stúlkurnar. 

Í leikskólabörnum var sterka fylgni að finna á milli hreyfifærni, hreysti og 

sjálfsmats, sem var þó breytilegt eftir kyni.  

Í framhaldinu af þessari rannsókn væri áhugavert að sjá rannsóknir á 

sjálfsmati barna miðað við mismun kynjanna í að taka endurgjöf, t.d. að hafa einn 

hóp þar sem börnunum er strax gefið hrós eftir hverja æfingu og hins vegar annan 

hóp þar sem börnunum er gefið markmið til að ná í hverri æfingu, og skoða muninn 

á kynjunum í þessum tveimur hópum. Sömuleiðis væri áhugavert að skoða nánar 

hæstu og lægstu gildi í hreyfifærniprófum til að athuga hlutfall þeirra sem kljást við 

hreyfivanda á leikskólaaldri. Síðast en ekki síst væri gaman að skoða samanlagðar 

niðurstöður hreyfifærniprófa, hreystiprófa og sjálfsmatsprófa, og skoða betur 

sambandið á milli þáttanna í heild sinni og mögulegan kynjamun þar.  
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Viðauki 1 – Bréf til foreldra og forráðamanna 
 
Upplýsingar um prófanir 
 
Kæru foreldrar og forráðamenn 
 
Bjarki Páll heiti ég og er Íþróttafræðinemi við Háskólann í Reykjavík. Ég er að fara 
hefja mælingar í Rauðhól á skólahóp (5-6 ára) með aðstoð Kamillu og Zsuzsi sem 
starfa á Rauðhól. Ef þið óskið eftir því að ykkar barn taki ekki þátt í tilteknum 
mælingum, endilega sendið okkur skeyti og látið vita. 
 
Ég mun mæla hreyfifærni, hreysti og mat barnanna á þeirra eigin velgengni í hverri 
æfingu. Rannsókn mín snýr að því að skoða samhengið milli hreyfifærni, hreysti 
og líkamlegu sjálfsmati barna á leikskólaaldri. Þegar gögnum hefur verið safnað 
saman mun ég ekki getað skoðað nöfn eða greint á milli barnanna þar sem þau munu 
einungis vera merkt með aldri og kyni. Ég mun einungis sjá upplýsingar um aldur, 
kyn og frammistöðu jafnt sem sjálfsmat úr mælingum. 
 
Ef þið viljið fá frekari upplýsingar þá getið þið líka sent á mig skeyti. 
 
 
Bkv. Bjarki Páll Gunnarsson 
Bachelornemi 
Háskólinn í Reykjavík 
Sími: 776-9594 
E-mail: bjarkig16@ru.is 
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Viðauki 2 – Framkvæmd prófa 
 
 
Raða Kubbum á spjald 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- 18 Duplo kubbar og eitt Duplo kubbaspjald 
- Skeiðklukka 
- Eitt borð 
- Tveir stólar 

 
Framkvæmd: 
Bara einn í einu inn í herbergi, borð og stóll bæði fyrir þátttakanda og prófara. 
Próftaki situr við borðið með kubbaspjaldið fyrir framan sig. Heldur með annarri 
hendi í spjaldið og raðar kubbunum með hinni. Leiðbeinandi gefur merki þegar 
hefjast má handa. Tími tekinn á hve snöggur próftaki er með annarri hendi og síðan 
endurtekið með hinni hendinni. 
 
Til að hafa í huga! 
Próftaki fær eina æfingu á hvora hendi. 
Próftaki má ekki skipta um hönd, bara önnur höndin í einu. 
Láta próftaka klára að festa kubbinn tryggilega á plötu áður en næsti kubbur er 
tekinn. 
 
 
Raða kubbum í turn 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- 12 Duplo kubbar 
- Skeiðklukka 
- Eitt borð 
- Tveir stólar 

 
Framkvæmd: 
Kubbunum er raðað á borðið fyrir framan próftaka. Hann situr á stól við borðið og 
heldur á kubb í sitthvorri hendinni. Leibeinandi gefur merki um hvenær má hefjast 
handa og byrjar tímatöku. Próftaki byrjar á þeim kubbum sem eru í sitthvorri hendi 
og tekur síðan upp næsta kubb með annarri hendi og hin þarf að halda í turninn 
allan tíman. Tími stöðvast þegar allir 12 kubbarnir eru komnir saman. 
 
Til að hafa í huga! 
Próftaki fær eina æfingu á hvora hendi. 
Próftaki má ekki láta hendur snerta borðið. 
Kubbur þarf að vera fastur áður en næsti kubbur er tekinn. 
Láta próftaka vita að hann á að gera eins hratt og unnt er. 
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Hæll í tá ganga 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- Teip 
- Málband 
- Skeiðklukka 

 
Framkvæmd: 
Merkja þarf fyrst upphafs- og endastað. Brautin er 4,5m löng. Próftaki stendur fyrir 
aftan upphafsstað og þegar leiðbeinandi gefur merki má próftaki hefjast handa og 
tímataka er hafin. Próftaki þarf að láta tá snerta hæl í hverju skrefi, líkt og 
hænuskref. Hann á að fara eins hratt og unnt er. 
 
Til að hafa í huga! 
Benda próftaka á að það eigi að vanda sig jafnt sem að vera snöggur. 
Fygjast með að hæll snerti tá í hverju skrefi. 
Próftaki á að fara úr sokkum. 
 
 
Áttuhlaup 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- Teip 
- Málband 
- Skeiðklukka 
- Keilur 

 
Framkvæmd: 
Tvær þverlínur (1m) merktar yfir með teipi og 4,5m mældir á milli. Upphafslína er 
meter frá fyrstu línu. Fjórar keilur eru settar sitthvorum megin við þverlínur til að 
gera greinilegt hvert þau eiga að hlaupa. Próftaki hleypur af stað þegar merki er 
gefið og leiðbeinandi byrjar að taka tíma. Próftaki hleypur fyrst öðrum megin við 
þverlínu, krossar yfir miðpunkt og kringum þverlínuna fjær og kemur andstæðu 
megin við þar sem komið var frá. 
 
Til að hafa í huga! 
Benda próftaka á leiðina sem á að hlaupa og að gera það eins hratt og unnt er.  
Benda á að það séu snákar á milli keilanna (þverlínur eru snákar) og það megi ekki 
fara yfir þær heldur eigi að fara í kringum snákinn. 
Próftaki á að fara úr sokkum. 
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Langstökk 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- Málband 
- Dýna 

 
Framkvæmd: 
Málband sett við hliðina á dýnu til að sjá nákvæma staðsetningu. Próftaki kemur 
sér fyrir með báðar fætur samsíða og stekkur eins langt og unnt er á dýnu. Próftaki 
þarf að vera með tær uppvið dýnu og þarf að lenda á báðum fótum. Ef þátttakandi 
dettur þarf hann að endurtaka. 
 
Til að hafa í huga! 
Benda próftaka á að hafa tærnar uppvið dýnuna og fætur samsíða. 
Benda próftaka á að hoppa eins langt og hægt er. 
Próftaki má ekki detta. 
Próftaki á að fara úr sokkum. 
 
 
20m sprettur 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- Teip 
- Málband 
- Skeiðklukka 
- Keilur 

 
Framkvæmd: 
Merkja tvær þverlínur með 5m millibili, keilur settar við þverlínur. Próftaki hleypur 
fjórar ferðir (4x5m). Þegar leiðbeinandi gefur merki á próftaki að hlaupa fjórar 
ferðir eins hratt og unnt er og leiðbeinandi tekur tímann á meðan. 
 
Til að hafa í huga! 
Benda próftaka á að hlaupa eins hratt og unnt er.  
Hlaupa fjórar ferðir. 
Fara úr sokkum. 
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1kg medicine boltakast 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- Teip 
- Málband 
- 1kg medicine bolti 

 
Framkvæmd: 
Merkt er þverlína þar sem próftaki á að standa. Málbandi stillt upp í beinni línu fyrir 
framan svo hægt sé að sjá hvar bolti lendir. Teipa niður málband svo að það færist 
ekki til. Próftaki á að standa með tær við línu og heldur á boltanum við bringu. Hann 
á að kasta eins langt og unnt er frá bringu. Bannað er að taka skref þegar bolta er 
kastað. 
 
Til að hafa í huga! 
Próftaki hafi tær við línu. 
Próftaki stígi ekki yfir línu. 
Próftaki hafi bolta við bringu en ekki fyrir ofan höfuð. 
Segja próftaka að kasta eins langt og unnt er. 
 
 
Sjálfsmat 
 
Hvaða tæki þarf fyrir próf? 

- Broskallaspjald með 5 stigum af brosköllum 
 
Framkvæmd: 
Spyrja próftaka strax eftir hvert próf hversu góð þau voru í hverri æfingu fyrir sig. 
Biðja próftaka að benda á broskallinn sem lýsir því hvernig þeim fannst þau standa 
sig. 
 
Til að hafa í huga! 
Alltaf að spyrja eins: Hversu góður varst þú í þessari æfingu? 
Reyna að fá próftaka smá afsíðis til að svara. 
Leyfa þeim að benda í stað þess að svara. 
 
 


