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Útdráttur 
 

Verkefnið fjallar um próf sem meta hreyfifærni og hreysti barna í 1 - 10 bekk og 

var það unnið á haust og vorönn 2019 - 2020 við Háskólann í Reykjavík. Einn af 

mikilvægustu þáttunum þegar kemur að líkamlegri virkni barna er talinn vera 

hreyfifærni barnsins. Þar sem börn með góða hreyfifærni virðast fá meiri ánægju 

úr íþróttum og leikjum og mynda því frekar ævilöng tengsl við hreyfingu á meðan 

þau börn sem búa yfir slakri hreyfifærni virðast forðast hreyfingu. Því er mikilvægt 

að fylgjast með þessum þáttum og sjá hvar börnin standa. Verkefnið er þannig 

byggt upp að farið verður yfir hreyfifærni og undirþætti þess, því næst verður farið 

yfir líkamshreysti og þá helstu hluti sem hafa þarf í huga þegar prófanir eru gerðar 

á líkamshreysti barna. Í lokin er farið yfir fjögur próf sem meta hreyfifærni og 

fjögur próf sem meta líkamshreysti. Gerður er bæklingur sem fjallar um prófin og 

fylgir hann með verkefninu. Er það von höfundar að handbók þessi geti nýst 

kennurum við að meta og fylgjast með hreyfifærni og hreysti sinna nemenda. 
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Inngangur 

Barnæska er mikilvægur tími í lífi allra einstaklinga þegar kemur að þróun hreyfinga 

og virkum lífsstíl (Venetsanou og Kambas, 2016). Jafnvel minnstu hreyfiraskanir sem 

barn býr yfir þarf að bera kennsl á svo að fullnægjandi íhlutun geti átt sér stað 

(Venetsanou og Kambas, 2016).  

 Einn af mikilvægustu þáttunum þegar kemur að líkamlegri virkni barna er talinn 

vera hreyfifærni barnsins (Venetsanou og Kambas, 2016). Þar sem börn með góða 

hreyfifærni virðast fá meiri ánægju úr íþróttum og leikjum og mynda því frekar ævilöng 

tengsl við hreyfingu á meðan þau börn sem búa yfir slakri hreyfifærni virðast forðast 

hreyfingu. Það kemur í veg fyrir frekari þróun þeirra í hreyfingum og minnkar þátttöku 

þeirra í íþróttum og leikjum. Þessi slæmi vítahringur undirstrikar þörfina fyrir því að 

virkja börn snemma í hreyfifærni (Venetsanou og Kambas, 2016).  

 Frá því á æskuárum mínum hef ég alltaf stundað reglulega hreyfingu hvort sem 

það sé í leik eða íþróttastarfi. Ég prufaði flest allar íþróttir sem í boð voru i í mínu 

sveitarfélagi og festi mig ekki í einni íþrótt fyrr en ég var kominn á unglingsaldur. Áhugi 

minn á hreyfifærni barna kviknaði að einhverju viti þegar ég hóf störf við íþróttakennslu 

í grunnskóla. Þar hitti ég mjög mismunandi krakka sem hafa mis góða hreyfifærni og 

mis mikinn áhuga á því að hreyfa sig. Þá fékk ég hugmynd að lokaverkefninu mínu en 

hún er sú að athuga hvernig hægt sé að meta á góða vegu hreyfifærni og hreysti barna 

í grunnskólum. 

 Verkefnið hefur það að markmiði að skoða nýjustu fræðin á hreyfifærni og 

hreysti barna. Fjallað verður um hreyfifærni og fjóra undirþætti þess og verður gert 

grein fyrir líkamshreysti og mikilvægi þess þegar kemur að heilsu. Skoðað verður hvað 

fræðin segir um próf á þessum þáttum og hvernig sé best að framkvæma prófanir á 

þeim. Greint verður frá átta prófum sem hægt er að notast við til að meta hreyfifærni 
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og hreysti, fjögur eiga við um hreyfifærni og fjögur um hreysti. Einnig verður búin til 

handbók þar sem farið verður yfir prófin á skýran hátt, þar verða myndir til frekari 

útskýringa á prófunum og verður talið upp hvaða tæki og tól þarf við framkvæmdina. 

   

Hreyfifærni 

Hreyfifærni (e. motor competence) er skilgreind sem hæfni einstaklings til að 

framkvæma mismunandi hreyfingar sem fela í sér gróf- og fínhreyfingar (Matheis og 

Estabillo, 2018). Grófhreyfingar krefjast góðrar samhæfingar milli handa, fóta og 

annarra stórra líkamshluta fyrir aðgerðir eins og að hlaupa, hoppa og kasta. Þar sem 

þessi færni krefst þess að notast sé við stóra líkamshluta er þróun grófhreyfinga 

mikilvæg svo einstaklingar öðlist góða líkamsvitund, kjarnastyrk og líkamsstjórn 

(Matheis og Estabillo, 2018).  

 Fínhreyfingar krefjast þess að einstaklingar notist við samhæfingu í litlum 

hreyfingum milli fingra, handa og fóta við aðgerðir eins og að taka upp og grípa litla 

hluti, reima skó og klæða sig (Matheis og Estabillo, 2018). Þessar aðgerðir krefjast 

þess að einstaklingar séu handlagnir í því skyni að þeir geti unnið með minni hreyfingar 

og hluti (Matheis og Estabillo, 2018). 

 Þóun á fín- og grófhreyfingum hefjast á barnsaldri og þróast í gegnum 

barnæsku, á þessum tíma upplifa börn mikinn líkamlegan og vitsmunarlegan þroska 

og er því mikilvægt að þjálfa þessar hreyfingar rétt uppá framtíðina að gera (Matheis 

og Estabillo, 2018). Auk þess er mikilvægt að meta og fylgjast með þessum þroska 

svo hægt sé að sigta út þau börn sem ekki eru sterk í þessari færni til þess að hjálpa 

þeim að bæta hreyfifærni sína (Gerber, Wilks og Erdie-Lalena, 2010).  

 Að vera með góða hreyfifærni hjálpar börnum mikið með sitt daglega líf en 

einnig við að búa sér til ákveðna stöðu meðal jafnaldra og getur það haft góð áhrif á 
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sjálfsmynd þeirra (Tremblay, Boudreau-Larivière og Cimon-Lambert, 2012). Á sama 

hátt getur það haft slæm áhrif á sjálfsmynd ef börn búa yfir lélegri hreyfifærni þar sem 

þeim finnst staða þeirra meðal jafnaldra ekki vera jafn góð og gæti þá sjálfsmynd þeirra 

versnað (Tremblay o.fl., 2012). Sem sýnir enn frekar fram á mikilvægi góðrar 

hreyfifærni þar sem hún getur bæði haft áhrif á líkamlega og andlega líðan (Tremblay 

o.fl., 2012). Einnig sýnir þetta fram á mikilvægi þess að foreldrar og þeir sem koma að 

uppeldi barna eins og íþróttakennarar veiti börnum fjölbreytta örvun (Sigmundsson og 

Rostoft, 2003).  

 Börn sem búa yfir slakri hreyfifærni eru í meiri hættu á að þjást af offitu og að 

glíma við sálræna erfiðleika (Zwicker, 2010). En einstaklingar sem búa yfir slæmri 

hreyfifærni eru oft á tíðum með minna sjálfstraust og eru þeir í áhættuhópi með að 

þróa með sér slæma ávana þegar kemur að hreyfingu og mataræði, auk ýmissa 

líkamlegra kvilla vegna offitu (Haga, 2008; Mancini, Rigoli, Roberts, Heritage og Piek, 

2018). Slæm hreyfifærni hefur einnig áhrif á þátttöku barna í íþróttum og leikjum, en 

börn með slæma hreyfifærni taka oft á tiðum ekki þátt í leikjum með jafnöldrum sínum 

og lenda því oft í meiri kyrrsetulífsstíl og eru auk þess ólíkleg til að taka þátt í 

reglubundinni hreyfingu þegar þau eldast (Haga, Gísladóttir og Sigmundsson, 2015). 

Rannsóknir sýna að þau börn sem búa yfir slæmri hreyfifærni eru í verra líkamsformi 

heldur en þeir sem hafa góða hreyfifærni (Castetbon og Andreyeva, 2012; D’Hondt, 

Deforche, De Bourdeaudhuij og Lenoir, 2008) 

 Þetta kom meðal annars fram í rannsókn Þórdísar Gísladóttur, þar sem hún 

skoðaði hvort einstaklingar með góða hreyfifærni væru í betra líkamsformi heldur en 

þeir sem væru með lélega hreyfifærni. Í rannsókninni voru 94 einstaklingar á aldrinum 

15-16 ára sem tóku þátt og sýndu niðurstöður að góð hreyfifærni hafi jákvæð áhrif á 

líkamsform einstaklinga (Gísladóttir, Haga og Sigmundsson, 2014). 
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 Annar mikilvægur þáttur í hreyfifærni barna er sá að talið er að börn sem búa 

yfir góðri hreyfifærni séu líklegri til þess að taka þátt í fjölbreyttari hreyfingu heldur en 

þeir einstaklingar sem búa yfir slakri hreyfifærni (Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones og 

Kondilis, 2006). En þetta kom fram í rannsókn þar sem krakkar sem náðu betra skori 

á hreyfifærniprófum voru almennt meira líkamlega virkir heldur en þeir sem skoruðu 

lágt á hreyfifærniprófum (DuBose, Gross McMillan, Wood og Sisson, 2018; Wrotniak 

o.fl., 2006). 

 Eins og mynd 1 sýnir þá er hreyfiatferli skipt niður í fjóra þætti sem eru 

hreyfiþróun, hreyfinám, hreyfistjórn og hreyfivandamál (Sigmundsson og Pedersen, 

2000).  

 

 

 

 

 

    Mynd 1. Hreyfiatferli og þættir þess  

 

 

Hreyfiþróun 

Í gegnum ævina göngum við í gegnum ferli þar sem við lærum hvernig við hreyfum 

okkur með réttri tækni til að yfirstíga hindranir sem verða á vegi okkar á hverjum degi 

(Gallahue, Ozmun og Goodway, 2012). Hreyfiþróun (e. motor development) er því 

stöðug þróun á hreyfihegðun einstaklinga yfir æviskeiðið (Gallahue o.fl., 2012). 

Barnæskuárin er stór partur í lífi hvers einstaklings þegar kemur að hreyfiþróun, því 

þetta eru árin þar sem heilinn þróast mikið og er því mikilvægt að börn noti hagnýta 
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leiki til þess að æfa sig í hreyfingum sem þjálfar þau í hreyfifærni (Piek, Hands og 

Licari, 2012). Þegar börn æfa sig í ákveðnum hreyfingum þá styrkja þau ákveðnar 

taugabrautir sem stýra hreyfingum og með því örva þau hreyfiþróun sína og er því 

þjálfun einn stærsti áhrifaþátturinn þegar kemur að hreyfiþróun barna (Venetsanou og 

Kambas, 2010). Þetta er stutt af kenningu Edelmans en hún segir að ferli þess að læra 

nýja hluti eigi upptök sín innan taugakerfisins (Edelman, 1993). Kenningin leggur 

áherslu á það hvernig reynsla eykur tengingar innan ákveðna svæða í heilanum. 

Endurtekið samskonar áreiti styrkir þessar taugabrautir innan taugakerfisins til þess 

að framkvæma þessa ákveðnu hæfni á meðan þær sem ekki eru notaðar veikjast 

(Edelman, 1993). Dæmi um það hvernig kenningin virkar er að þegar einstaklingur 

framkvæmir hreyfingu metur taugakerfið hvort árangur hennar sé góður eða slæmur, 

ef árangur er metinn góður þá styrkjast taugafrumurnar sem virkjuðust þegar 

hreyfingin var framkvæmd en þær sem ekki voru notaðar veikjast (Edelman, 1993). 

Þetta gerir það að verkum að líklegra er að góða leiðin verði fyrir valinu þegar 

hreyfingin er framkvæmd aftur (Edelman, 1993).  

 Í byrjun 18 aldar kom formaukningarkenningin fram en henni má skipta niður í 

tvær stefnur en þær eru fyrirframákveðna- og líkindastefna (Gottlieb, 2007). 

Fyrirframákveðin formaukning byggist upp á þeirri hugmynd að genin segja til um það 

hvernig einstaklingur þróast og að áætla megi hvernig hann verður þegar hann er 

fullþroskaður út frá genum. Samkvæmt þessari kenningu hefur umhverfið nánast 

ekkert að segja um þróun einstaklinga (Hermundur Sigmundsson, 2002). í seinni tíð 

hefur aukin athygli verið lögð að hlutverki þjálfunar, erfða og samspili einstaklings og 

umverfis (Sigmundsson og Rostoft, 2003). Gilbert Gottleib kom fram með kenningu 

sem nefnist á íslensku formaukning byggð á líkindum (e. Probabilistic epigenesis) en 
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fjallar hún um þróun sem samspil umhverfis, atferlis, taugakerfis og erfðaþátt (Gottlieb, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

   Mynd 2. Formaukningarkenningin og samsipil innan hennar 

 

Mynd 2 sýnir hvernig áhrifin virka í báðar áttir þar sem umhverfi getur haft áhrif á atferli 

og atferli haft áhrif á umhverfi (Gottlieb, 2007). Kenningin segir því að þróun 

einstaklinga er ekki fyrirfram ákveðin og að ekki sé hægt að setja þróun upp í ákveðna 

röð, þróun er frekar samspil ólíkra þátta sem verða fyrir áhrifum frá hverjum öðrum 

(Gottlieb, 2007). 

 

Hreyfinám 

Hreyfinám (e. motor learning) er nám sem gerir að verkum að breytingar verði á 

hreyfiatferli einstaklings og koma þessar breytingar fram við hreyfingu eða reynslu 

(Schmidt og Lee, 2014). 

 Þegar einstaklingar bæta hreyfifærni sína útfrá hreyfinámi þá ná þeir betri 

stöðugleika á hreyfingum og verða þessar hreyfingar stöðugri með hverju skiptinu sem 

hún er endurtekin (Magill, 2011). Svo einstaklingar geti náð þessum stöðugleika í 

hreyfingum þurfa þeir að ganga í gegnum þrjú stig hreyfináms (Huber, 2012). Stig eitt 

er vitræna stigið (e. cognitive stage) það felur í sér að einstaklingur átti sig á því hvers 

er ætlast til af honum í hreyfingunni og að hann sjái hvernig hreyfingin er framkvæmd 



 11 

rétt (Huber, 2012). Til dæmis væri erfitt fyrir byrjenda í sundi að átta sig á því hvernig 

rétt tækni í bringusundi er, ef hann hefur aldrei séð eða fengið leiðbeiningar um hvernig 

rétt tækni er. Á þessu stigi eiga sér stað miklar framfarir og mikill óstöðugleiki í 

frammistöðu í hreyfingum (Huber, 2012). Stig tvö er samhæfingar stigið (e. associative 

stage) þar sem einstaklingur er kominn með ágæta stjórn á hreyfingunni og er hann 

meðvitaður um það hvernig hann á að framkvæma hana en er ekki enþá kominn með 

alveg fullkomna stjórn á henni (Huber, 2012). Framfarir eru enþá nokkuð hraðar og 

þarf einstaklingur að huga meira að því að fínstilla hreyfinguna og fara dýpra í tæknileg 

atriði til að komast endanlega á stig þrjú en það tekur mikla þjálfun. Stig þrjú er 

sjálfvirka stigið (e. autonomous stage) þar sem einstaklingur er byrjaður að geta 

framkvæmt hreyfinu án þess að þurfa að hugsa út í það og gerir hann hreyfinguna 

nánast ómeðvitað. Hér er hann farinn að geta brugðist við umhverfinu og notað 

hreyfinguna til þess að bregðast við því. Oftast eru það afreksíþróttamenn sem ná á 

þetta stig í hreyfifærni (Huber, 2012). 

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

sinnum (Hermundur Sigmundsson, 1999). Fyrst áður en hann hefur fengið þjálfun í 

hreyfingunni, því næst eftir að þjálfun hefur átt sér stað og síðasta prófið er lagt fyrir 

nokkrum vikum eða mánuðum síðar. Þetta er gert til að sjá hvort þjálfunaráhrif séu 

varanleg eða ekki (Hermundur Sigmundsson, 1999).  
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Hreyfistjórn 

Hreyfistjórn (e. motor control) vísar til breytinga sem eiga sér stað yfir ævi hvers og 

eins og er partur af hreyfiþróun og hreyfinámi (Everett og Kell, 2010). Við athugun á 

hreyfistjórn einstaklings eru hreyfingar, stöður og vald hans á þessum hreyfingum 

skoðaðar (Rose og Christina, 2006). Hreyfistjórn segir til um hver geta einstaklings er 

í að framkvæma viljastýrðar hreyfingar þegar samstilla þarf útlimi, vöðva og liðamót 

(Haibach, Reid og Collier, 2011).  Hreyfistjórn lýsir því hver hæfni taugakerfisins er í 

að virkja vöðva, liðamót og útlimi til að framkvæma hreyfingar (Magill, 2011).  

 Mikil þróun á sér stað á barnsaldri þegar kemur að samæfingu milli augna og 

handa og fóta. Þessi samhæfing felur í sér að leiða líkamshluta saman með réttum 

tengslum (Haibach o.fl., 2011). Aðallega á þetta við hreyfingar sem framkvæma þarf 

með nákvæmum og hröðum hætti og geta þetta verið hreyfingar sem tengjast 

íþróttaiðkun eða hreyfingar sem framkvæmdar eru í dagsdaglegu lífi (Thomas, 2000). 

Sýnt hefur verið að hreyfingar aukast í hraða með aldri einstaklinga og einnig eru 

hreyfingar hjá börnum óstöðugri en hjá fullorðnum. Þennan mun má skýra útaf meiri 

reynslu og æfingu í hreyfingum hjá þeim eldri (Thomas, 2000).  

 Við rannsóknir á hreyfistjórn er framkvæmt einangrað verkefni við fyrirfram 

ákveðnar aðstæður, rannsakendur fylgjast svo með því ferli sem einstaklingur fer í 

gegnum þegar hann framkvæmir hreyfinguna og er svo skoðað hvort ferlið sé stöðugt 

á milli framkvæmda (Gallahue o.fl., 2012). Við þessar rannsóknir er bæði skoðað 

einstaklinga sem búa yfir góðri hreyfifærni og einnig þá einstaklinga sem ekki eru með 

góða hreyfifærni (Magill, 2011).  
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Hreyfiröskun 

Hreyfiröskun (e. motor problem) er lýst þannig að einstaklingur á í erfiðleikum með að 

framkvæma viljastýrðar hreyfingar og getur það haft áhrif á þoskaferli barna 

(Hermundur Sigmundsson, 1999). Ef börn eru með skerta hreyfifærni getur það haft 

þau áhrif að þau verði útundan í leik og hefur þar að leiðandi slæm áhrif á sjálfsmynd 

einstaklings og aðra þætti líkamshreystis (Haga, 2009; Hermundur Sigmundsson, 

1999). Þau draga sig einnig oft í til baka frá leikjum sem verður til þess að enn meiri 

seinkun verður á hreyfiþróun og hreyfifærni þeirra (Hermundur Sigmundsson, 1999). 

Einnig er meiri hætta á því að börn með hreyfiröskun séu of þung eða glími við offitu í 

samanburði við jafnaldra sína (Barnett, van Beurden, Morgan, Brooks og Beard, 2009; 

Cairney, Kwan, Hay og Faught, 2012). Hreyfingarleysi barna með hreyfiröskun getur 

stafað af því að þau kjósa sjálf að taka ekki þátt í leikjum eða íþróttum vegna sinna 

hreyfivandamála og vegna skorts á sjálfstrausti (Haga, 2009). Erfðir og umhverfi eru 

talin vera megin ástæða hreyfiröskunar þar sem erfðir hafa áhrif á taugafræðilega galla 

en umhverfið hefur áhrif á tegund og magn þess áreitis sem barn verður fyrir 

(Hermundur Sigmundsson, 1999).  

 Börn með hreyfiröskun geta lent í vandræðum með ýmis dagleg verkefni eins 

og að stunda íþróttir, tómstundir og að gera heimanám (Haga, 2009). Niðurstöður 

rannsókna sýna að samband er á milli líkamshreysti og hreyfifærni en börn sem eru 

með hreyfiröskun skora lægra í hreystisprófum eins og liðleika, hraða, afli, kviðstyrk 

og þoli (Haga, 2009; Hands og Larkin, 2006).  

 Að þjálfa hreyfifærni barna er mikilvægt í uppeldi og þroskaferli þeirra, því er 

óskandi að börn taki þátt í eins fjölbreyttri hreyfingu og þau geta því hún er talin vera 

stór áhrifavaldur þegar kemur að  góðri hreyfifærni (Williams o.fl., 2008). En jafnvel 

mikilvægara úrræði við hreyfiröskun er að reyna að koma í veg fyrir að skapa 
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hreyfiröskun og þar liggur mesta ábyrgðin hjá foreldrum (Hermundur Sigmundsson, 

1999).  

 

Líkamshreysti 

Líkamshreysti (e. Physical fitness) er samspil á milli meðfæddrar og áunninar getu 

líkamans til að framkvæma hreyfingar (Caspersen, Powell og Christenson, 1985). 

Hreysti er hægt að skipta upp á tvenna vegu en það er heilsutengt og íþróttatengt 

hreysti (Virgilio, 2012). Heilsutengt hreysti segir til um hvaða líkamlegu kröfur eru 

gerðar til einstaklings svo að hann komist í gegnum dagsdaglegt líf án þess að erfiða 

og samanstendur það af hjarta og lungnaþoli, liðleika, vöðvaþoli, vöðvastyrk og 

líkamssamsetningu (Virgilio, 2012). Íþróttatengt hreysti segir til um hvaða líkamlegu 

kröfur eru gerðar til einstaklings ef hann ætlar sér að stunda almennar íþróttir og 

samanstendur það af hraða, snerpu, jafnvægi, kraft og samhæfingu. (Virgilio, 2012).  

 Þær styrktaræfingar sem börn á leik- og grunnskóla aldri stunda almennt eru 

æfingar þar sem notast er við eigin líkamsþyngd í stað þess að notast við lóð eða tæki 

(Virgilio, 2012). Ástæðan fyrir því er sú að líkamar þeirra eru ekki orðnir nægilega 

þroskaðir til að stunda líkamsþjálfun þar sem notast er við þung lóð því þá er mikil 

hætta á því að börnin verði fyrir álagsmeiðslum, seti of mikið álag á liði og að ójafnvægi 

verði í vöðvum (Virgilio, 2012). Hinsvegar getur hæfileg styrktarþjálfun með eigin 

líkamsþyngd aukið vöðvastyrk og vöðvaþol, minnkað áhættu á meiðslum og hjálpað 

þeim í íþróttum og frístundum (Virgilio, 2012). 

 Líkamshreystispróf geta gefið okkur ágætis sýn á það hver heilsufarsleg staða 

einstaklings er og er auk þess talinn einn af mikilvægustu þáttunum þegar kemur að 

því að meta heilsufar einstaklings (Ortega, Ruiz, Castillo og Sjöström, 2008). Þegar 

líkamshreystispróf eru framkvæmd er aðallega verið að skoða kerfi líkamans s.s. 
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stoðkerfi, lungna- og hjartakerfi, blóðrásakerfi, efnaskipta- og innkirtlakerfi auk 

undirliggjandi taugasálfræði (Ortega o.fl., 2008). Líkamshreysti hefur að einhverju móti 

forspárgildi um undirliggjandi sjúkdóma og má þar nefna hjarta- og æðasjúkdóma 

(Ortega o.fl., 2008). Eins og Gottlieb talar um í kenningu sinni þá er líkamshreysti 

samspil á milli erfða og umhverfis. Þar sem erfðir hafa eitthvað um líkamshreysti að 

segja en einnig spilar umhverfið stóran þátt í því hversu gott líkamshreysti 

einstaklingur verður með og á þar almenn hreyfing og þjálfun stóran hluta (Ortega o.fl., 

2008). 

 Samkvæmt rannsóknum þá getur lélegt líkamshreysti haft slæmar afleiðingar á 

almenna heilsu fólks og hægt er að áætla líkamshreysti á fullorðinsárunum út frá 

hreysti á barnsaldri (Malina, Bouchard og Bar-Or, 2004). Þrátt fyrir það hefur magn 

hreyfingar hjá börnum ekki endanlegt forspáargildi til framtíðar um hættu á sjúkdómum 

heldur getur það gefið ágæta mynd á það hvert börnin stefna þegar kemur að 

vöðvastyrk og loftháðri getu til framtíðar litið (Ortega o.fl., 2008). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að gott líkamshreysti sé tengt við minni líkur á 

efnaskiptasjúkdómum, minni hættu á offitu unglinga og minnkandi líkur á hjarta og 

æðasjúkdómum, en hefur góð áhrif á hugræna starfsemi (Lars B. Andersen o.fl., 2008; 

Jago o.fl., 2010; Moreira o.fl., 2011; Francisco B Ortega o.fl., 2011) 

 Fræðimenn hafa skipt líkamshreysti niður á mismunandi hátt en að mati Ortega 

og félaga á að skipta því niður í þol, vöðvahreysti og hraða (Ortega o.fl., 2008).   
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Þol 

Þol er samvinna hjarta, lungna og blóðrásakerfis að veita vöðvum næringu og súrefni 

svo þeir geti unnið á réttan hátt (Ortega o.fl., 2008).  Þol skiptist í tvo flokka en þeir eru 

loftháð- og loftfirrt þol (Bompa og Haff, 2009). Loftháð þol er þegar líkaminn vinnur af 

lágri eða miðlungshárri ákefð og getur hann þá unnið í langan tíma, þar sem örkuþörfin 

er ekki það mikil og kemst súrefni og önnur næringarefni um líkamann (Bompa og 

Haff, 2009). Einstaklingar eru þá að vinna á ákefð sem er um 50-75% af þeirra 

hámarkspúls (Haff og Triplett, 2016). Loftfirrt þol er hinsvegar þegar líkaminn vinnur á 

hárri ákefð og þarf þá að vinna án súrefnis og getur hann einungis gert það í stuttan 

tíma (Haff og Triplett, 2016). Þegar einstaklingar eru að vinna á loftfirrtu þoli þá er 

hjartslátturinn um 80-100% af þeirra hámarkspúls (Haff og Triplett, 2016).  

 Hámarkssúrefnisupptaka segir til um það hversu mikið súrefni einstaklingur 

getur nýtt sér við erfiða eða hámarks áreynslu og er mæld í millilítrum af súrefni á 

mínútu fyrir hvert kíló líkamsþyngdar (ml x kg-1 x min-1) (Haff og Triplett, 2016; Vanhees 

o.fl., 2005). Hámarkssúrefnisupptaka er oftast tengd við loftháð þol einstaklinga og eru 

mælingarnar á henni taldar vera besta og nákvæmasta leiðin til þess að meta loftháð 

þol einstaklinga og auk þess góð leið til að meta ástand hjarta og æða (Haff og Triplett, 

2016). Próf sem notast er við til að meta hámarkssúrefnisupptöku eru göngu- og 

hlaupapróf eins og til dæmis 6 mínútna hlaupapróf þar sem einstaklingur á að hlaupa 

eins langt og hann getur á 6 mínutum (Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og Vereijken, 

2011; Ortega o.fl., 2008).   
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Vöðvastyrkur 

Styrkur er skilgreindur sem geta líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða veita henni 

viðnám með því að notast við vöðvaátak sem felst í styttingu og spennu vöðva (Bompa 

og Haff, 2009). Styrkur getur einnig verið skilgreindur sem geta vöðva til þess að 

mynda kraft (Brunes, Dieserud og Elvestad, 2000).  

 Bompa og Haff skipta styrk niður í sjö hluta sem eru almennur styrkur (e. 

general strength), sértækur styrkur (e. specific strength), hraða styrkur (e. speed 

strength), hámarks styrkur (e. maximum strength), vöðvaþol (e. muscular endurance), 

heildarstyrkur (e. absolute strength) og hlutfallslegur styrkur (e. relative strength) 

(Bompa og Haff, 2009). Almennur styrkur vísar til styrks heildar vöðvakerfisins og er 

þessi styrkur kjarninn á styrk einstaklinga. Sértækur styrkur snýr að hreyfimunstri 

innan vöðvahópanna sem er nauðsynlegt til íþróttaiðkunar (Bompa og Haff, 2009). 

Hraða styrkur er hæfni einstaklings til að mynda kraft hratt og á miklum hraða (Bompa 

og Haff, 2009). Hámarks styrkur segir til um hver mesti krafturinn er sem 

taugavöðvakerfið getur myndað (Bompa og Haff, 2009). Vöðvaþol er geta 

taugavöðvakerfisins til þess að mynda kraft aftur og aftur í lengri tíma (Bompa og Haff, 

2009). Heildarstyrkur segir til um magn þess afls sem einstaklingur getur myndað óháð 

líkamsþyngd (Bompa og Haff, 2009). Hlutfallslegur styrkur er hlutfallið milli hámarks 

styrks einstaklings og líkamsþyngdar hans (Bompa og Haff, 2009). 

 Styrkur hjá börnum eykst hægt og bítandi á ári hverju og gerist það aðallega í 

gegnum grundvallarhreyfigetu og vaxtaraukningu þeirra, virkir leikir eins og að hjóla, 

hlaupa og að lyfta hlutum hefur einnig áhrif á styrkaukingu þeirra (Gallahue o.fl., 2012).  

 Þegar mæla á styrk í neðri líkama er oft notast við langstökk án atrennu þar 

sem styrkur fóta kemur greinilega fram í því prófi (Bompa og Haff, 2009). 
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Hraði og fimi 

Hraði er skilgreindur sem geta einstaklings til að fara ákveðna vegalengd á eins 

stuttum tíma og hann getur (Brewer, 2008). Að hafa mikinn hraða er mikilvægur 

eiginleiki að búa yfir í mörgum íþróttum eins og til dæmis handbolta, körfubolta og 

fótbolta  (Bompa og Haff, 2009).  

 Auk hraða þá er fimi mikilvægur þáttur í mörgum íþróttum þar sem íþróttamenn 

þurfa að geta brugðist við áreiti og breytt um stefnu á miklum hraða (Bompa og Haff, 

2009). Hraði og fimi einstaklings byggist bæði á erfðum hans en einnig á þeirri þjálfun 

sem hann fær (Gottlieb, 2007). Þegar verið er að þjálfa hraða og snerpu þarf að hafa 

í huga góðar endurtekningar, þar sem endurtekningar á lélegri tækni getur fest þær í 

sessi og verða þá engar bætingar (Bompa og Haff, 2009). Huga skal frekar að góðum 

gæðum og endurtekningum frekar en miklu magni af æfingum (Bompa og Haff, 2009). 

 Samkvæmt Bompa og Haff þá skiptist sprettur í beinni línu upp í þrjá hluta en 

það er hröðun (e. acceleration), ná hámarkshraða (e. attainment of maximal speed) 

og viðhalda hámarkshraða (e. maintenance of maximal speed) (Bompa og Haff, 

2009). Hröðun vísar til getu einstaklings til að ná upp miklum hraða á stuttum tíma 

(Bompa og Haff, 2009). Að ná hámarskhraða vísar til þess að einstaklingur nái 

hámarkshraða sem fyrst sem er mesti hraði sem hann getur náð (Bompa og Haff, 

2009). Að viðhalda hámarkshraða er geta einstaklings til þess að viðhalda 

hámarkshraða eftir að þreyta fer að taka yfir (Bompa og Haff, 2009).   

 Þegar prófa á hraða einstaklinga er gott að notast við próf þar sem hlaupið er í 

beina línu á sem styðstum tíma eins og til dæmis 20 metra spretthlaup (Fjørtoft o.fl., 

2011).   
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Hreyfing hjá börnum og unglingum 

Til þess að börn nái að þroskast, bæta hreyfifærni og auka styrk sinn skiptir hreyfing 

höfuðmáli þar sem bein og vöðvar styrkjast og hjarta og lungu þroskast (Malina o.fl., 

2004). Breytingarnar sem einstaklingar ganga í gegnum á unglingsárunum eru miklar 

bæði þegar kemur að líkamlegum og sálrænum þáttum, lífstíll þeirra mótast og hefur 

það áhrif á hegðun og heilsufarsástand þeirra á fullorðinsárunum (Ortega o.fl., 2008). 

Íþróttaiðkun eða regluleg hreyfing á unglingsárunum hefur jákvæð áhrif á beinþéttni 

og vöðvastyrk sem hefur varanleg áhrif fram á fullorðinsárin (Andersen o.fl., 2006). Á 

sama tíma hefur hreyfingarleysi á unglingsárunum ógnandi áhrif þegar kemur að 

heilbrigði þeirra á fullorðinsárunum (Andersen o.fl., 2006). Hreyfing barna og unglinga 

ætti að vera fjölbreytt og hafa það að markmiði að efla alla þætti líkamshreysti eins og 

vöðvakraft, liðleika, samhæfingu og hraða en einnig að auka afkastagetu lungna, 

hjarta- og æðakerfisins (Haff og Triplett, 2016). Þrátt fyrir marga heilsufarslega 

ávinninga hreyfingar er stór hluti unglinga sem hreyfir sig ekki nógu mikið til að hljóta 

góðs af þeim (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn 

Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011; Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur út ráðleggingar um daglega hreyfingu 

og segja þær að börn og unglingar ættu að hreyfa sig í 60 mínútur á dag af meðal- og 

mikilli ákefð (World Health Organization, 2006). Að ganga rösklega hefur verið 

skilgreint sem æfing af miðlungs ákefð og fjallganga og hlaup hefur verið skilgreint 

sem æfing af mikilli ákefð (Riebe, Liguori og Magal, 2018).  

 Unnin var frannsókn á tímabilinu 2003 til 2004 þar sem 18 grunnskólar á íslandi 

tóku þátt og voru nemendur á aldrinum 9 og 15 ára (Kristján Þór Magnússon o.fl., 

2011). Kom í ljós að einungis 5% af börnum á aldrinum 9 ára uppfylltu daglegar 

ráðleggingar um hreyfingu og aðeins 9% af 15 ára unglingum (Kristján Þór Magnússon 
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o.fl., 2011). Í annarri rannsókn sem gerð var á íslandi árið 2015 á nemendum í 10 bekk 

í grunnskólum í Reykjavík kom í ljós að 52,8% drengja og 36,9% stúlkna stunda íþróttir 

eða líkamsrækt í 6 tíma eða meira í viku (Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018). Gefa 

þessar tölur til kynna að einhver vitundavakning sé komin í ljós þegar kemur að 

hreyfingu ungmenna.  

 

Kynjamunur 

Rannsakað hefur verið hvort munur sé á milli kynjanna þegar kemur að hreyfifærni og 

eru til stöðluð próf sem notuð eru til að sjá hver munurinn er þar á milli, eitt af þessum 

prófum er til dæmis movement ABC (Henderson, Sugden og Barnett, 2019). 

 Rannsókn sem gerð var af Venetsanou og Kambas (2010) sýnir að strákar og 

stelpur á sex ára aldri eru með svipað góða hreyfifærni þegar litið er á heildarskor 

þeirra í hreyfifærniprófum. Samt sést munur í einstaka þáttum og er því einhver munur 

á kynjunum þegar kemur að hreyfifærni. Stelpur eru til dæmis betri í samhæfingu, 

jafnvægi og að þræða perlur á band en strákar eru betri í hlutum eins og að kasta og 

grípa bolta (Venetsanou og Kambas, 2010). Aðrar rannsóknir sýna fram á svipaðar 

niðurstöður en rannsókn sem gerð var á hreyfifærni barna á fjögurra ára aldri í Noregi 

sýndi að stúlkur skori hærra í hlutum eins og að þræða perlur, teikna slóð og jafnvægi 

(Sigmundsson og Rostoft, 2003). Einnig sýndi rannsókn sem gerð var af Vameghi og 

félögum fram á að drengir á fjögurra til sex ára aldri skori hærra á þáttum eins og að 

grípa og kasta bolta (Vameghi, Shams og Shamsipour Dehkordi, 2013).  

  Þessi munur getur verið útaf þeirri tilhneigingu til að móta kynin mismunandi 

og er mögulega hægt að skýra þennan kynjamun út frá hreyfiþróun og 

umhverfisþáttum barna (Berger, 2014). Oft á tíðum eru skrákar hvattir til að leika sér í 

leikjum sem reyna frekar á grófhreyfingar eins og mikið eru notaðar í boltaleikjum, á 
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meðan stelpur eru oftar hvattar til að leika í rólegri leikjum sem reyna þá frekar á 

fínhreyfingar eins og dúkkuleikir eða að lita (Berger, 2014).  

Hreyfifærnipróf  

Góðar fínhreyfingar eru nauðsynlegar til þess að framkvæma og taka þátt í 

margskonar hversdagslegum athöfnum og til að þroska og viðhalda sjálfstæði 

(Sigmundsson, Lorås og Haga, 2016). Fínhreyfingar ná yfir hluti eins og að klæða sig, 

borða, gera máltíð, skrift og mismunandi gerðir leikja. Þrír þættir virkni eru þar 

aðgreindir: hraði og ákveðni í hreyfingum hverrar handar, samhæfing milli beggja 

handa í framkvæmd á einu verkefni og samhæfing augna og handa sem er 

nauðsynlegt til að stjórna kubbunum (Sigmundsson o.fl., 2016). Góðar grófhreyfingar 

eru mikilvægar til að framkvæma hagnýtar hreyfingar sem hjálpa einstaklingi við 

sjálfstæðan lífsstíl. Að geta hreyft sig hratt og örugglega í átt að ákveðnum stað með 

góðu jafnvægi er mikilvægt fyrir dagsdaglegar athafnir eins og að fara á klósettið, 

labba upp stiga og að koma sér frá hindrunum sem geta orðið á vegi mans 

(Sigmundsson o.fl., 2016).  

 

Test of motor competence (TMC)  

Prófið samanstendur af fjórum prófum, tvö sem meta fínhreyfingar með áherslu á 

samhæfingu í höndum og fingrum (e. manual dexterity) og tvö próf sem meta 

grófhreyfingar með áherslu á jafnvægi á meðan einstaklingur er á hreyfingu (e. 

dynamic balance) (Sigmundsson o.fl., 2016). Í öllum prófunum er mælieiningin á 

árangur tími í sekúndum sem það tekur nemendur að klára verkefnið. Einnig fá 

nemendur eina æfingartilraun í hverju prófi til að átta sig á hvernig prófið virkar 

(Sigmundsson o.fl., 2016). 

Fínhreyfingar 
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1. Setja niður kubba: Nemandi fær átján kassalagaða duplo kubba sem hann á að 

setja eins hratt og hann getur á duplo spjald sem hefur pláss fyrir 3x6. Nemandi situr 

við borð og fær æfingartilraun áður en hann fer í gegnum prófið. Kubbarnir eru settir 

við hliðina á spjaldinu í þrem láréttum röðum við sterkari hönd nemanda og heldur 

nemandi við spjaldið með hinni hendinni. Prófið skal síðan framkvæmt aftur og þá með 

veikari hendi nemanda (Sigmundsson o.fl., 2016).  

2. Gera turn: Notast er við tólf kassa lagaða duplo kubba til þess að byggja "turn" eins 

hratt og nemandi getur. Notast er við báðar hendur á sama tíma, þar sem einn kubbur 

er í hægri hendi og einn kubbur í vinstri hendi. Þegar nemanda er gefið merki á hann 

að stabla þeim ofan á hvorn annan þar til allir tólf kubbarnir eru komnir saman og 

mynda turn. Hvorugur handleggurinn má hvíla á borðinu. Nemendur sitja við borð og 

er tíminn stoppaður þegar nemandi sleppir síðasta kubbnum (Sigmundsson o.fl., 

2016). 

Grófhreyfingar/jafnvægi 

1. Ganga þar sem hæll snertir tá: Nemendur þurfa að ganga eins hratt og þeir geta 

4,5 metra í beinni línu sem er merkt á góflinu þar sem hæll á öðrum fæti þarf í hverju 

skrefi að snerta tærnar á hinum fætinum (Sigmundsson o.fl., 2016).  

2. Áttu hlaup: Nemendur byrja á upphafspunkti. Þegar þeim er gefið merki eiga þeir 

að hlaupa eins hratt og þeir geta í áttu í kringum tvær línur sem merktar eru á gólfi og 

eru þær 1m í lengd. Lína 1 er 1m frá byrjunarreit og lína 2 er 5,5m frá byrjunarreit. Ef 

nemandi byrjar að fara hægramegin við línu 1 þá þarf hann að fara vinstramegin við 

línu 2 snúa við og fara til baka hægramegin við línu 2 og vinstramegin við línu 1 og yfir 

byrjunarreit. Tíminn stoppar þegar nemandi hefur komið aftur til baka yfir byrjunarreit. 

Nemandi fær að velja hvorum meginn hann vill fara við línuna (Sigmundsson o.fl., 

2016).  
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Líkamshreystispróf 

Mikilvægt er að notast við réttmæt og áreiðanleg próf þegar verið er að meta 

líkamshreysti barna og unglinga (Fjørtoft o.fl., 2011). Prófin sem greint verður frá hér 

fyrir neðan samanstanda af hreyfifærni með mismunandi samsetningum af þoli, styrk, 

hraða, jafnvægi og samhæfingu. Viðmiðin eru tekin frá prófi Fjørtoft og félaga (Fjørtoft 

o.fl., 2011).   

 

20 metra hlaup (hraði) 

Nemendur hlaupa eins hratt og þeir geta frá upphafslínu að endalínu. Nemandi er 

ræstur á stað með því að segja ,,einn tveir og byrja". Nemandi hleypur yfir endalínu 

þar sem kennari stendur með skeiðklukku og tekur tímann. Nemandi fær eina tilraun 

til að framkvæma prófið. Með þeim undartekningum ef nemandi hleypur útaf braut eða 

þjófstartar, þá fær hann aðra tilraun. Einn nemandi framkvæmir prófið í einu og notast 

er við þær sekúndur sem hann er að hlaupa 20 metra sem stigagjöf í prófinu (Fjørtoft 

o.fl., 2011).  

Langstökk án atrennu (styrkur neðri líkama) 

Nemendur stökkva jafnfætis eins langt fram á við og þeir geta. Nemendur standa með 

axlarbreidd á milli fóta, með beygð hné. Þeir sveifla handleggjum afturábak og um leið 

og þeir ætla að stökkva er handleggjum sveiflað fram og lent jafnfætis. Mælt er frá 

upphafslínu og að aftasta punkti sem nemandi snertir. Einn nemandi stekkur í einu og 

fær hver tvö stökk, lengra stökkið er notað sem stigagjöf og er mælt í sentímetrum 

(Fjørtoft o.fl., 2011).  
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Sex mínútna hlaup (þol) 

Nemendur hlaupa eins langa vegalengd og þeir geta á sex mínútum. Nemendur 

hlaupa í kringum afmarkaðan völl sem er 9x18 metrar og er hann merktur með keilum. 

Nemendur mega ganga ef þeir verða þreyttir en það má ekki stoppa. Gott er að hafa 

tvo til þrjá teljara sem telja hringina sem nemendur hlaupa og geta um fjórir til níu 

hlaupið í einu. Hringirnir sem nemendur hlaupa eru taldir og þegar sex mínútur eru 

búnar stoppa nemendur þar sem þeir eru og þeir metrar sem þeir hlupu umfram heilan 

hring skráðir (Fjørtoft o.fl., 2011). 

 

 

Boltakast með 1 kg þyngdarbolta (styrkur efri líkama) 

Nemendur kasta 1 kg þyngdarbolta eins langt og þeir geta. Nemendur standa með 

axlarbreidd á milli fóta með olnboga beygða út til hliðar og boltinn látinn snerta 

brjóstkassann. Hné eru bogin og þegar nemandi kastar fram réttir hann úr hnjám og 

olnbogum. Mælt er frá upphafslínu þar sem nemandi stendur og að staðnum sem 

boltinn lendir fyrst á. Nemendur fá tvær tilraunir og er lengra kastið í sentímetrum notað 

sem stigagjöf (Fjørtoft o.fl., 2011).  
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Lokaorð 

Prófanir á hreyfifærni og líkamshreysti hjá börnum á grunnskólaaldri eru mikilvægar 

vegna ýmissa ástæðna. Líkamshreystispróf geta til dæmis gefið okkur góða sýn á það 

hver heilsufarsleg staða einstaklings er og er auk þess talinn vera einn af mikilvægustu 

þáttunum þegar kemur að því að meta heilsufar einstaklings. Þegar kemur að 

hreyfifærni þá hefst þróun fín- og grófhreyfinga á barnaldri og þróast hún í gegnum 

barnæsku. Börn upplifa þá mikinn líkamlegan og vitsmunarlegan þroska og er því 

mikilvægt að þjálfa þessar hreyfingar vel uppá framtíðina að gera. Auk þess er 

mikilvægt að meta og fylgjast með þessum þroska til að sjá hvaða börn það eru sem 

eru slök í hreyfifærni til að hægt sé að fylgjast með þeim og hjálpa þeim að bæta 

hreyfifærni sína. Þá er mikilvægt að notast við próf sem búið er að staðla til að hægt 

sé að framkvæma prófin aftur og aftur á sama máta. Þau próf sem farið var yfir í þessu 

verkefni eru öll sett upp á réttmætan og áreiðanlegan hátt og henta því vel til prófana 

á hreyfifærni og líkamshreysti. Er það von höfundar að verkefnið og bæklingur þessi 

geti hjálpað kennurum í grunnskólum til að meta sýna nemendur. 
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