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Bæklingur þessi er hluti af lokaverkefni við M.Ed í íþróttafræði við Háskólann í
Reykjavík. Prófin í bæklingnum voru völd í samstarfi við Hermund Sigmundsson
sem einnig var leiðbeinandi verkefnisins. Eru þetta próf sem notuð hafa verið til að
meta hreyfifærni og líkamshreysti barna og unglina. Mikilvægt er að meta börn og
unglina í þessum þáttum bæði til að sjá hvar þau standa og til að hægt sé að meta
framfarir þeirra á þessum þáttum. 
                       Er það von höfundar að bæklingur þessi geti nýst íþróttakennurum til að
meta sýna nemendur og er einnig hægt að nota prófin í námsmati. Bæklingurinn
var sendur á reynda íþróttakennara til yfirlesningar og fá þeir kennarar sérstakar
þakkir fyrir þá vinnu.

Formáli



Hreyfifærnipróf
Hér verður farið yfir fjögur próf, tvö sem prufa fínhreyfingar þar sem áhersla
er lögð á samhæfingu í höndum og fingrum (e. manual dexterity) og tvö sem
prufa grófhreyfingar með áherslu á jafnvægi meðan einstaklingur er á
hreyfingu (e.dynamic balance). Nemendur fá æfingartilraun í hverju prófi til
að átta sig á því hvernig prófið virkar.

Framkvæmd: Nemandi fær átján
kassalagaða duplokubba sem hann á að
setja eins hratt og hann getur á duplo
spjald sem hefur pláss fyrir 3x6 kubba.
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.
Nemandi fær eina æfingartilraun áður
en prófið er framkvæmt.

Stigagjöf: Tíminn í sekúndum sem það
tekur nemanda að setja kubbana á
spjaldið

Setja niður kubba
Markmið: Meta fínhreyfingar

Viðmið

Mynd 1. Framkvæmd og uppsetning
á því að setja niður kubba

Áhöld: Átján kassalagaðir duplokubbar, spjald sem rúmar 3x6 duplokubba
og skeiðklukka.



Framkvæmd: Notast er við tólf duplokubba 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 mynda turn. Hvorugur
handleggurinn má hvíla á borðinu. Nemendur sitja við borð og er
tíminn stoppaður þegar nemandi sleppir síðasta kubbnum.
Nemandi fær eina æfingartilraun áður en prófið er framkvæmt

Stigagjöf: Tíminn í sekúndum sem það tekur nemanda að raða
kubbunum í turn.

Gera turn
Markmið: Meta fínhreyfingar

Áhöld:Tólf kassalagaðir duplokubbar og skeiðklukka

Viðmið

Mynd 2. Framkvæmd og uppsetning á því að gera turn



Famkvæmd: Nemendur þurfa að ganga eins hratt og þeir geta 4,5
metra í beinni línu sem er merkt á gólfinu þar sem hæll á öðrum fæti
þarf í hverju skrefi að snerta tærnar á hinum fætinum. Nemandi fær
eina æfingartilraun áður en prófið er framkvæmt.

 
Ganga þar sem hæll snertir tá 

Markmið: Meta grófhreyfingar og jafnvægi

Áhöld: Límband eða eitthvað til að merkja beina línu 4,5 metra á gólf
og skeiðklukka

Stigagjöf: Tíminn í sekúndum sem það tekur nemanda að ganga 4,5
metra

Mynd 3. Framkvæmd á göngu þar sem hæll snertir tá

Viðmið



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 byrjar á að fara við
línuna. Nemandi fær eina æfingartilraun áður
en prófið er framkvæmt.

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

Áttu hlaup
Markmið: Meta jafnvægi

Áhöld: Límband til að merkja línur á gólfið og skeiðklukku

Stigagjöf: Tíminn í sekúndum sem það tekur nemanda að hlaupa í
gegnum prófið

Mynd 4. Uppsetning á áttu hlaupi

Mynd 5. Framkvæmd á áttu hlaupi

Viðmið



Hér verður farið yfir fjögur próf sem meta líkamshreysti en
líkamshreystispróf geta gefið góða sýn á það hver heilsufarsleg
staða einstaklings er. Öll prófin eru framkvæmd með eigin
líkamsþyngd nema eitt en þar er notast við léttan bolta.

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

Líkamshreystispróf

20 metra hlaup
Markmið: Meta hraða

Áhöld: Límband eða eitthvað til að afmarka upphafs- og endalínu
og skeiðklukka

Stigagjöf: Tíminn í sekúndum sem það tekur nemanda að hlaupa
20 metra

Framkvæmd: 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

Mynd 6. Uppsetning á 20
metra sprett

Viðmið



Framkvæmd: 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

Langstökk án atrennu
Markmið: Meta styrk í neðri líkama

Áhöld: Málband og límband eða eitthvað til að afmarka upphafslínu

Stigagjöf: Lengd sem stokkið er í metrum

Mynd 7. Framkvæmd á langstökki án atrennu

Viðmið



Framkvæmd: 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. Talið er hringina sem nemendur
hlaupa og þegar sex mínútur eru búnar stoppa nemendur þar sem
þeir eru og þeir metrar sem þeir hlupu umfram heilan hring skráðir

Sex mínútna hlaup
Markmið: Meta þol

Áhöld: Keilur til að afmarka völl, skeiðklukku til að taka tímann og
málband til að mæla auka metra

Stigagjöf: Metrar sem hlaupið er á sex mínútum

Mynd 8. Uppsetning á sex mínútna hlaupi

Viðmið



Framkvæmd: 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.

Boltakast með 1kg þyngdarbolta

Markmið: Meta styrk í efrilíkama

Áhöld: 1kg þyngdarbolti, málband og eitthvað til að afmarka
upphafslínu

Stigagjöf: Lengd sem kastað er í sentímetrum

Mynd 9. Framkvæmd á boltakasti 
(Rétta má betur úr hnjám í kasti en sést á mynd 2)

Viðmið


