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Ágrip 
Í þessari ritgerð verður fjallað um hver hugmyndafræði íþróttaálfsins er hvað varðar hreyfingu 

leikskólabarna og hvort að hugmyndafræði íþróttaálfsins hvetji leikskólabörn til hreyfingar. 

Einnig verður komið inn á mikilvægi þess að miðla boðskap um heilbrigðan lífstíl til barna á 

leikskólaaldri.  

Í fræðilegum hluta rannsóknarinnar er fjallað almennt um heilsufar Íslendinga og þau 

heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum fólks líkt og ofþyngd og hreyfingarleysi. 

Einnig verður fjallað um hreyfingu barna, hreyfingarleysi barna og ávinning hreyfingar barna.  

Miklar þjóðfélagsbreytingar hafa orðið á síðustu árum sem hefur áhrif á 

hreyfingarmynstur barna og valdið því að kyrrseta þeirra hefur aukist. Í kjölfar þessara 

þjóðfélagsbreytinga hefur tíðni ofþyngdar barna aukist en hún er talin vera eitt algengasta 

heilsufarsvandamál meðal vestrænna þjóða. Mikil umfjöllun hefur verið um hvernig hægt sé 

að draga úr þróun ofþyngdar barna og hvernig hægt er að stuðla að heilbrigðum lífstíl meðal 

barna.  

 Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hver hugmyndafræði íþróttaálfsins væri hvað 

varðar hreyfingu leikskólabarna og að sýna fram á mikilvægi þess að heilbrigðar fyrirmyndir 

barna séu til staðar í þjóðfélaginu. 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru að hugmyndafræði íþróttaálfsins hvetur 

leikskólabörn til hreyfingar vegna þess að hugmyndafræðin er skýr og inniheldur boðskap um 

heilbrigðan lífstíl barna.  

Mikilvægi þessarar rannsóknar er ótvíræð þar sem hún hvetur til áframhaldandi og 

viðameiri rannsóknarvinnu á þessu sviði. Niðurstöðurnar gefa til kynna að íþróttaálfurinn 

hvetji börn til hreyfingar og hollra lífshátta og að fyrirmyndir líkt og íþróttaálfurinn eru 

nauðsynlegar í nútíma samfélagi. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er hluti náms til B.S/B.ed.-gráðu í íþróttafræðum á menntavísindasviði við 

Háskóla Íslands. Rannsóknin gefur 5 einingar til Háskólaprófs. Rannsóknin fjallar um það 

hver hugmyndafræði íþróttaálfsins er með tilliti til hreyfingar þeirra. Einnig er komið inná það 

hversu mikilvæg hreyfing og heilbrigður lífstíll sé fyrir leikskólabörn. 

 Leiðsagnarkennari okkar í þessari rannsókn var dr. Erlingur Sigurður Jóhannsson, 

prófessor og deildarforseti Íþrótta- tómstunda og þroskaþjálfabrautar við Háskóla Íslands. 

Honum viljum við þakka kærlega fyrir alla þá aðstoð og lærdómsríku leiðsögn sem hann veitti 

okkur á meðan á rannsóknarvinnunni stóð. Erlingur hefur unnið mörg rannsóknarstörf sem 

fjalla um hreyfingu barna og hefur hann því mikla þekkingu á þessu sviði sem gerði vinnu 

okkar aðgengilegri. Hann gerði meðal annars viðamikla rannsókn á tengslum hreyfingar og 

holdarfars 9 og 15 ára barna ásamt þeim Sigurbirni Á. Arngrímssyni, Þórarni Sveinssyni, Ingu 

Þórsdóttur, prófessor í næringarfræði, og Þórólfi Þórlindssyni. Við viljum þakka starfsfólki 

Latabæjar og starfsfólki leikskólanna í Kópavogi fyrir jákvætt og hlýtt viðmót í tengslum við 

rannsóknarvinnu okkar. Einnig viljum við þakka Einari Georg Einarssyni, íslenskukennara 

fyrir að sjá um prófarkalestur rannsóknarinnar. 
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1.0 Inngangur 
Þeim sígildu sannindum, að góð heilsa sé gulli betri, verður ekki á móti mælt og öllum er ljóst 

að hreyfing er holl og líklega einfaldasta og ódýrasta heilsubót sem völ er á. Rannsóknir hafa 

sýnt að skipulögð hreyfing á unga aldri getur komið í veg fyrir ýmsa heilsufarssjúkdóma og 

lengt lífið að einhverju leyti (Landlæknisembættið, 2008).  

 Hvati okkur til þessarar rannsóknar er fyrst og fremst áhugi okkar á líðan og heilsu 

leikskólabarna. Vegna þeirra breytinga sem orðið hafa á samfélaginu þá blasir við að börn 

hreyfa sig minna í dag en áður fyrr. Sjónvarpsáhorf og tölvunotkun þeirra hefur aukist til 

muna á kostnað frjálsrar útiveru. Mikið framboð er á barnaefni í sjónvarpi en við teljum þó að 

fyrirmyndir barnaefnis séu mjög misgóðar. Af því barnaefni sem í boði er þá teljum við 

sjónvarpsþættina um íþróttaálfinn standa öðru efni framar hvað varðar hvatningu til 

heilbrigðra lífshátta. Vegna hinna miklu vinsælda Latabæjar finnst okkur áhugavert að skoða 

hvað liggur að baki hugmyndafræði íþróttaálfsins varðandi leikskólabörn og hreyfingu þeirra. 

Áður en íþróttaálfurinn skaust fram á sjónarsviðið þá virtist vera skortur á fyrirmyndum sem 

hvöttu börn til heilbrigða lífshátta, en með tilkomu hans varð til fyrirmynd í samfélaginu sem 

hvatti þau til hreyfingar. Frumkvöðlar Latabæjar hafa unnið hörðum höndum að því að ná 

aðalmarkmiði sínu en það er að stuðla að aukinni hreyfingu barna.  

Leikskólar eru vettvangur þar sem 2 � 5 ára börn koma saman. Á þessum árum eiga 

sér stað miklar þroskabreytingar og eru börn móttækilegust allra fyrir nýrri reynslu. 

Leikskólar eru því kjörinn vettvangur til þess að móta börnin eða eins og máltækið segir:  

�Það læra börnin sem fyrir þeim er haft.� 

1.1 Þróun Latabæjar 
Fyrirtækið Latibær var fyrst hugmyndafyrirtæki sem gerði bækur. Því næst voru settar upp 

leiksýningar sem áttu eftir að njóta gríðarlegra vinsælda. Stuttu seinna kom útvarpsstöð sem 

hét útvarp Latibær. Miklar breytingar urðu þegar Latibær varð að sjónvarpsfyrirtæki sem síðar 

fór einkum yfir í sölu á sjónvarpsvörunni, þáttum Latabæjar. Í framhaldi af þessu hóf 

fyrirtækið að selja vörur tengdar Latabæ. Í dag er verið að reyna að búa til svokallað 

lífsstílsfyrirtæki (Magnús Scheving, 2009). 

Árið 1995 kom út bókin -Áfram Latibær- sem var jafnframt fyrsta bók Magnúsar 

Scheving. Í framhaldi af bókinni var sett upp leikrit árið 1997 í Loftkastalanum, -Áfram 

Latibær- sem byggt var á samnefndri bók. Í uppsetningu þessa leikrits skaust íþróttaálfurinn 

fram á sjónarsviðið og heillaði alla með útgeislun sinni. Mikil þróun hefur átt sér stað síðan 
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bókin kom út og hafa vinsældir Latabæjar vaxið gríðarlega. Þættirnir eru sýndir í sjónvarpi í 

118 löndum í öllum heimsálfum að Suðurskautslandinu undanskyldu. Áhorfskannanir sýna að 

um 40-70% barna horfa á þættina. Framleiddir hafa verið 53 þættir sem sýndir eru í mörgum 

þekktustu sjónvarpsstöðum heims. Upptökur á þáttunum fara alfarið fram í upptökustúdíói 

Latabæjar í Garðabæ. Þó svo að sjónvarpsþættirnir séu stærsta markaðssetning Latabæjar þá 

má nefna ýmis fleiri atriði sem byggja á hugmyndafræði Latabæjar um heilbrigt líferni. Það 

eru hlutir líkt og fatnaður, brúður, matvara og fleira. Latibær er einstakt framtak og geta 

Magnús og hans starfsfólk verið stolt af því að standa að eina skemmtiþætti heims sem 

tileinkaður er velferð og heilsu barna. Leiksýningar hafa verið settar upp í Bretlandi og 

Mexíkó og viðræður standa yfir um að þær verði settar upp í fleiri Evrópulöndum og Ástralíu. 

Einnig er Latibær kominn í samstarf við heilbrigðisyfirvöld og Lýðheilsustöð Íslands 

(Fréttablað Útflutningsráðs Íslands, 2008:1). 

1.2 Skilgreining hugtaka 

Hreyfing er almennt skilgreind sem vinna beinagrindarvöðva er eykur orkunotkun umfram 

það sem gerist í hvíld. Hreyfing er því yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir nánast allar athafnir 

sem fela í sér hreyfingu liðamóta með einum eða öðrum hætti, til dæmis að ferðast á milli 

staða gangandi eða á hjóli, heimilisstörf, garðvinnu, ýmiss konar leiki, íþróttir og aðra 

skipulagða þjálfun (Wilmore og Costill, 2004:2-3). 

Heilsa er skilgreind sem stig algerrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar 

en ekki bara að vera laus við sjúkdóma eða hrumleika. Heilsa á við samfélagið jafnt sem 

einstaklinginn (Rod, Richard og Gregory: 2004:xix). 

   Offita er skilgreind sem krónískur sjúkdómur sem verður vegna samspils arfgerðar, 

umhverfis, matarræðis og hreyfingarleysis (Wilmore og Costill, 2004:666). 

Boðskapur er mikið notað orð í allri umfjöllun um bókmenntir, ýmist meðvitaðan 

áróður höfunda, einhliða framsetningu á sjónarmiðum og kenningum, eða um þær 

meginhugmyndir skáldverka sem ólíkar túlkunarleiðar leiða í ljós, lífsskoðun og sjónarmið 

höfunda eins og það birtist í verkinu (Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 1998:32). 

Fyrirmyndir eru þeir/þær sem fólk sér í umhverfi sínu og langar til að líkjast á 

einhvern hátt hvað varðar útlit og hegðun. Sannar fyrirmyndir hafa mikil áhrif á fólk og hvetja 

fólk til betra lífs (Gylfi Jón Gylfason, 2003). 
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2.0 Fræðilegur hluti 
Í fyrsta hluta kaflans er fjallað um faglega efnisþætti sem gera okkur kleift að nálgast 

viðfangefni okkar á fræðilegum grunni hvað varðar hreyfingu leikskólabarna. Þeir þættir sem 

teknir verða fyrir eru almennt heilsufar Íslendinga, hreyfing barna, kyrrsetuþættir, ávinningur 

hreyfingar barna, aðgerðir og stefnumótun og hreyfiráðleggingar. Í seinni hluta kaflans verður 

komið inn á hugmyndafræði Latabæjar og farið yfir þætti aðalnámskrár leikskóla. 

2.1 Heilsufar Íslendinga 
Á örfáum árum hafa hugmyndir Íslendinga um heilsu og hreysti tekið töluverðum breytingum. 

Hér áður þótti það vera merki um hreysti að vera í góðum holdum, heilbrigðisyfirvöld höfðu á 

þeim tíma meiri áhyggjur af vannæringu en offitu. Þjóðfélagið hefur breyst mikið og í dag 

sýna rannsóknir fram á aukningu ofþyngdar hér á landi (Steingerður Steinarsdóttir. 1997:25-

26).   

Eitt algengasta heilsufarsvandamál vestrænna þjóða er talið vera offita. Í Evrópu og í 

Bandaríkjunum hafa verið framkvæmdar rannsóknir sem sýna að fjöldi ofþungra og offeitra 

einstaklinga fer hratt vaxandi. Rannsókn sem gerð var á þróun ofþyngdar og offitu meðal 45 - 

64 ára Reykvíkinga á árunum 1975-1994 gaf til kynna að reykvískir karlar og konur hefðu 

bæði hækkað og þyngst á tímabilinu. Á sama tíma eykst bæði hlutfall þeirra sem eru of þungir 

og of feitir og var hlut-fallsleg fjölgun of feitra meiri en hlutfallsleg fjölgun of þungra. 

Hlutfall of feitra kvenna tvöfaldaðist hjá báðum aldurshópum á tímabilinu og var komið í tæp 

15% hjá konum á aldrinum 45-54 ára og um 25% hjá 55-64 ára. Hlutfall of feitra karla 

tæplega tvöfaldast í yngri hópi karla og var komið í um 19% í lok tímabilsins en aukningin 

var ekki marktæk hjá þeim eldri. Í lok tímabilsins kom í ljós að um 70% karla í báðum 

aldurshópum eru annað hvort of þungir eða of feitir og það sama á við um eldri hóp kvenna, 

en þetta hlutfall var um 54% í yngri hópi kvenna (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Laufey 

Steingrímsdóttir, Örn Ólafsson og Vilmundur Guðnason, 2001). 

Könnun Hjartaverndar, sem birt var árið 2001, sýndi að 20% þeirra sem eru 30 ára og 

eldri eiga við offituvandamál að stríða. Niðurstöður Hjartaverndar leiddu í ljós að 45% 

fullorðina einstaklinga á aldrinum 45-64 ára væru of þungir. 

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal barna sýna að 10- 30 % barna í Evrópu á 

aldrinu 7 - 11 ára séu of þung. Áhyggjuefni er hversu hröð auking er á ofþyngd og offitu 

barna í Evrópu. Í Frakklandi jókst tíðni ofþungra barna úr 3% árið 1960 í 16 % árið 2000. Í 

Póllandi jókst tíðni ofþungra barna úr 8% árið 1994 í 18 % árið 2000 (World health 

organization Europe, 2005).  
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 Brynhildar Briem (1999) lektor við Kennaraháskóla Íslands gerði meðal annars 

rannsókn á heilsufari 9 ára íslenskra barna frá árinu 1938 til ársins 1998. Þar kom í ljós að 

hlutfall ofþungra og offeitra barna hefur aukist úr 0.2% í 19% á þessu tímabili, eins og sést í 

töflu 1 hér að neðan. 

Í töflu 1 má sjá að þyngd 9 ára stráka hefur aukist um 4,8 kg frá árinu 1938-1998 og 

þyngd stúlkna hefur aukist um 5,1 kg frá árinu 1938-1998.  

Ár 1938 1958 1978 1998 Frá 
1938 til 1998 

Frá 
1978 til 1998 

Strákar (kg) 28,7 kg 30 kg 31,2 kg 33,4 kg 4,8 kg 2,8 kg 

Stúlkur (kg) 28,9 kg 31 kg 32,4 kg 34 kg 5,1 kg 2,6 kg 

Tafla 1: Þróun þyngdar frá árinu 1938 til 1998 hjá 9 ára börnum í Reykjavík 

 Árið 2002 skrifuðu íþróttafræðingarnir Áslaug Ákadóttir og Steinunn Þorkelsdóttir 

B.S. lokaritgerð þar sem skoðað var heilsufar 300 9 ára barna í Reykjavík og nágrenni og kom 

í ljós að 26% 9 ára barna eru ofþung eða offeit. Í könnun þeirra kemur einnig fram að við 6 

ára aldur var hlutfall ofþungra og offeitra barna 21%, sem er mjög hátt hlutfall hjá svona 

ungum börnum. 

Í rannsókn sem gerð var á 4 ára börnum í Suður-Ástralíu á tímabilinu 1995-2002 kom 

fram að offita svo ungra barna er að aukast. Árið 1995 voru um 12,8 % stúlkna ofþungar og 

strákar 10,2%. Árið 2002 var ofþyngd stúlkna orðin 21,4% og ofþyngd stráka orðin 17,33% 

(Vaska og Volkmer, 2004).  

Talið er að börn sem eru ofþung þegar þau eru tveggja og hálfs árs séu líklegri til að 

verða ofþung þegar þau ná 6 og 9 ára aldri. Einnig er talið að börn sem eru ofþung á aldrinum 

6 og 9 ára séu líklegri til þess að vera ofþung við 15 ára aldur miðað við þá sem eru í 

kjörþyngd. Um það bil 51% af ofþungum 6 ára börnum eru ennþá ofþung á kynþroskaskeiði 

(Johannsson E, Arngrimsson SA, Thorsdottir I, Sveinsson T., 2006). 

Í nýlegri rannsókn, sem gerð var á lífsháttum barna og unglinga, benda niðurstöður til 

þess að ofþyngdarvandamálið fari ekki minnkandi því fleiri og fleiri börn greinast offeit. Í 
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rannsóknininni var holdarfar 9 ára barna í Reykjavík kannað. Helstu niðurstöðurnar voru þær 

að 18,4% barnanna reyndust of þung og 5,5% voru offeit. Einnig voru skoðuð tengsl 

holdarfars, hreyfingar og lifnaðarhátta með tilliti til kjörþyngdar. Í ljós kom að of þung börn 

og offeit börn hafa meiri fitu undir húð, fá lélegri útkomu á þrekprófi og hreyfa sig minna en 

börn í kjörþyngd (Erlingur S. Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 

Bynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

Þegar farið er í að skoða hver orsök ofþyngdar sé þá er hún talin stafa af samspili 

margra þátta líkt og hreyfingarleysi, mataræði, umhverfi, samfélaginu og arfbundinni 

tilhneigingu til þess að fitna. Ofþyngd barna getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

sem komið geta fram í líkamlegum og andlegum einkennum, eða félagslegum vandamálum. 

Einnig getur ofþyngd leitt til ýmissa lífsstílssjúkdóma svo sem hjarta- og æðasjúkdóma, 

kransæðastíflu, hás blóðþrýstings, sykursýki o.fl (Rod, Richard og Gregory: 2004:165). 

Talið er að ef báðir foreldrar eru offeitir séu 70% líkur á að barn verði of þungt. Ef 

annað foreldrið er of þungt er talið að það séu 50% líkur á að barnið verði það einnig, en ef 

báðir foreldrar eru í kjörþyngd eru aðeins 10 % líkur á að barnið verði of feitt (Slyper, 1998). 

2.2 Hreyfing barna  

Augljóst er að hreyfing er mikilvægur þáttur í þjóðfélaginu sem okkur ber að vernda og hlúa 

að í komandi framtíð. Hreyfing almennings hefur farið minnkandi og þá sérstaklega hreyfing 

barna enda hafa nýlegar rannsóknir sýnt að líkamleg hreyfing barna fari minnkandi við 7-10 

ára aldur (Trost, Sirard, Dowda, Pfeiffer og Pate, 2003).  

 Norðurlandaráð mælir með því að börn hreyfi sig að minnsta kosti 60 mínútur á dag 

og þarf hreyfingin að vera af meðal eða mikilli ákefð flesta daga vikunnar (Nordic nutrition 

recommendations, 2004:146). Í maí 2008 gaf Lýðheilsustöð síðan út bækling sem inniheldur 

ráðleggingar um hreyfingu barna og fullorðinna sem byggðar eru á ráðleggingum 

Norðurlandaráðs. 

Þegar niðurstöður rannsóknar (Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga) eru skoðaðar kemur í 

ljós að 97% stúlkna og allir strákar 9 ára uppfylla ráðleggingar um hreyfingu. Á móti kemur, 

þegar hreyfing 15 ára unglinga er skoðuð, að einungis um 58% stúlkna og 19 % drengja 

uppfylla ráðleggingarnar. Sambærileg rannsókn var gerð á norskum börnum en þar kom fram 

að um 50% 15 ára stúlkna og 39% 15 ára drengja uppfylltu ekki skilyrðin. Á 9 ára aldri voru 
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það 20 % stúlkna og 13% drengja sem ekki uppfylltu ráðleggingarnar ( Klasson-Heggebø og 

Anderssen, 2003).  

Í rannsókn Ekeland, Halland, Refsnes o.fl. (1999) á þróun hreyfingar barna og 

fullorðinna í Noregi kemur fram að dregið hefur töluvert úr hreyfingu barna og að börnum, 

sem hreyfa sig lítið, hefur fjölgað. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að ofþung börn hreyfa sig marktækt minna en börn 

í kjörþyngd og að ofþung börn eyða minni tíma í hreyfingu af meðal- eða mikilli ákefð 

(Ekelund, Sardinha, Anderssen, Harro o.fl., 2004). 

Samkvæmt íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2006 á hreyfiatferli 9 ára barna kom 

fram að börn hreyfðu sig minna um helgar en virka daga. Börn horfðu einnig meira á sjónvarp 

og sátu meira fyrir framan tölvur um helgar en virka daga. Í rannsókninni kom fram að börnin 

hreyfðu sig mest á milli klukkan 11 og 13 á virkum dögum og minnst milli 7 og 9 um helgar ( 

Dröfn Birgisdóttir og Hildur Guðný Ásgeirsdóttir, 2006:30-34). 

Rannsóknir staðfesta að regluleg hreyfing gegnir lykilhlutverki fyrir heilsu og vellíðan 

alla ævi. Hreyfing minnkar líkurnar á flestum langvinnum sjúkdómum líkt og hjarta-og 

æðasjúkdómum, ofþyngd og offitu, hækkuðum blóðþrýstingi, sykursýki tegund 2, 

krabbameini af ýmsum toga svo eitthvað sé nefnt (Rod, Richard og Gregory: 2004:71). 

2.3 Kyrrsetuþættir 

Lifnaðarhættir almennings hafa breyst og kyrrseta er mun meiri sem veldur því að fólk hreyfir 

sig minna en áður. Þar eru börn ekki undanskilin. Fyrstu niðurstöður úr viðamikilli rannsókn 

sem gerð var árið 2003 á lífsháttum barna og unglinga benda til þess að vandamálið sé ekki að 

minnka, því æ fleiri börn greinast ofþung. Rannsóknin sýnir að um 20% níu ára og 15 ára 

barna eru ofþung eða offeit (Erlingur S. Jóhannsson, Kristján Þ. Magnússon, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson og Þórarinn Sveinsson, 2006).  

Dægradvöl barna felst ekki lengur í því að fara út að leika sér. Börn sækja frekar í 

afþreyingu líkt og tölvuleiki, sjónvarp, veraldarvefinn svo fátt eitt sé nefnt. Einnig hafa 

samgönguhættir breyst og mun færri börn ganga eða hjóla í skóla eða til tómstunda (Laufey 

Steingrímsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2006).  
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Í rannsókn sem gerð var á ofþyngd barna og unglinga er talið að aukið sjónvarpsáhorf 

og tölvunotkun ýti undir kyrrsetu og hafi þannig áhrif á þróun ofþyngdar barna og unglinga 

(Lobstein, T., Baur, L. og Uauy, R., 2004). 

Í rannsókn Arluk, Branch, Swain o.fl (2003), kemur meðal annars fram að barn horfir 

á sjónvarp að meðaltali 3,4 klukkustundir á virkum dögum en 4,4 klukkustundir um helgar. 

Barn eyðir að meðaltali 2,4 klukkustundum fyrir framan tölvu á virkum dögum en 3 

klukkustundum um helgar. Rannsóknin sýndi einnig að barn væri mun líklegra til að verða 

offeitt ef það eyddi að meðaltali meira en 2,3 klukkustundum í tölvuleiki og 2,8 

klukkustundum í sjónvarpsáhorf á viku. 

Augljóst er að margir þættir geta haft áhrif á ofþyngd barna líkt og lífsvenjur og 

lífsstíll fjölskyldunnar. Mikilvægt er að lögð sé áherslu á heilsueflingu og forvarnir til að 

koma í veg fyrir að fjölskyldur temji sér þá lífshætti sem stuðla að ofþyngd barna (Iversen, 

Kristensen, Holstein o.fl., 2002:188).  

2.4 Ávinningur hreyfingar fyrir börn 

Rannsóknir staðfesta að regluleg hreyfing er mikilvæg fyrir heilsu og vellíðan alla ævi. 

Ávinningurinn af því að hreyfa sig takmarkast ekki við að fyrirbyggja sjúkdóma eða halda 

þeim í skefjum heldur eykur hreyfing líkamshreysti, vellíðan og lífsgæði almennt. Auk beinna 

áhrifa á heilsu og líðan geta lifnaðarhættir, sem fela í sér daglega hreyfingu, skapað tækifæri 

til að mynda og styrkja félagsleg tengsl ásamt því að valda jákvæðum breytingum á lífsstíl 

fólks (Lýðheilsustöð, 2008:5). 

Wrotniak o.fl. (2006) könnuðu tengsl á milli hreyfifærni 8 til 10 ára barna og 

líkamlegra athafna þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að börn með lélega hreyfifærni eru líklegri 

til að velja síðar á lífsleiðinni athafnir sem krefjast minni líkamlegrar hreyfingar heldur en 

börn með góða hreyfifærni. Talið er að börn með góða hreyfifærni eigi auðveldara með allar 

líkamlegar athafnir og hreyfi sig því meira heldur en jafnaldrar þeirra sem hafa lélega 

hreyfifærni. 

Hreyfifærni barna hefur áhrif á marga þroskaþætti þeirra, svo sem mótun persónuleika, 

félagsleg tengsl, sjálfsmynd og heilsu. Til þess að barnið öðlist nægan hreyfiþroska, styrk og 

fimi þá er nauðsynlegt að það reyni á sig líkamlega og fái áskorun við hæfi. Börn sem hafa 

góða hreyfifærni hafa betri sjálfsmynd, þau eru sjálfsöruggari og þau hafa frekar tækifæri til 

þess að stunda fjölbreytta hreyfingu á efri árum. Hreyfing hefur einnig þann ávinning að bein, 
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liðbönd og vöðvar styrkjast, auk þess sem hjarta og lungu þroskast við áhrif hreyfingarinnar 

(Janus Guðlaugsson, 1989:1). 

Í leik öðlast barnið aukna hreyfifærni sem veitir því ákveðna stöðu. Sú staða sem 

barnið öðlast í gegnum hreyfifærnina getur aukið vinsældir þess. Hreyfing er því mikilvæg 

undirstaða þess að barnið fái tækifæri til að tjá sig, eiga tjáskipti við aðra, upplifa og safna 

reynslu fyrir áframhaldandi þroska (Hermundur Sigmundsson,1999:143). 

2.5 Aðgerðir og stefnumótun 
Lögbundið hlutverk Lýðheilsustöðar er að standa vörðu um lýðheilsu þjóðarinnar og setja 

fram ráðleggingum á sviði hreyfingar og hollra lífshátta. Með starfsemi sinni er Lýðheilsustöð 

ætlað að efla og samræma lýðheilsustarf í landinu, efla kennslu og rannsóknir á sviði 

lýðheilsu, vinna að lýðheilsuverkefnum á eigin vegum og í samvinnu við aðra sem og að 

byggja upp þekkingarsetur allra landsmanna, fagfólks jafnt sem almennings, á þessu sviði 

(Lýðheilsustöð, 2004).  

Vegna þess að heilsa Íslendinga er greinilegur þjóðfélagsvandi ályktaði Alþingi í maí 

2005 að fela ríkistjórninni það verkefni að undirbúa áætlun um samræmdar aðgerðir til að efla 

lýðheilsu á Íslandi. Forsætisráðuneytið skipaði ákveðinn faghóp til að vinna að þessu verkefni 

og var Lýðheilsustöð honum til stuðnings og ráðgjafar.  

Mikilvægt er að stjórnvöld og sveitarfélög taki í taumana og marki ákveðna stefnu sem 

verði þess valdandi að börn hreyfi sig reglulega og temji sér góðar matarvenjur. Einnig þarf 

íþróttahreyfingin að tryggja fjölbreytt og aðgengilegt framboð af hreyfingu fyrir börn 

(Sigurður Guðmundsson landlæknir, 2008). 

Mikilvægt er að leggja áherslu á forvarnir til þess að reyna að koma í veg fyrir að 

þjóðin haldi áfram að fitna. Vinnustaðir og skólar eru ákjósanlegir staðir til þess að stuðla að 

hollari neysluvenjum og aukinni hreyfingu. Mikilvægt er að hvetja fólk til þess að borða 

fjölbreytt fæði og að stilla neyslu fitu og sykurs í hóf. Í staðinn er mælt með því að borða 

meira af grænmeti, ávöxtum og grófu kornmeti. Auka þarf fræðslu um mikilvægi hreyfingar 

og heilsuræktar og hvetja almenning til þess að ganga eða hjóla til vinnu og skóla. Mikilvægt 

er að fólk geri sér grein fyrir einfaldleika þess að hreyfa sig, fari í gönguferðir, sund og noti 

stiga í stað lyftu (Brynhildur Briem, og Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2008). 
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Efla þarf starf íþróttahreyfingarinnar sem snýr að börnum og gera íþróttastarfið 

fjölbreyttara fyrir þau. Þannig er hægt að uppfylla þarfir fleiri einstaklinga og draga úr 

brottfalli barna og unglinga úr íþróttum (Erlingur Jóhannsson,  2008). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það skiptir máli hvers eðlis frístundirnar eru. 

Skipulagt félags-tómstunda og íþróttastarf, sem er í höndum ábyrgra aðila líkt og kennara eða 

þjálfara, dregur úr líkum á því að unglingar tileinki sér óheilbrigðan lífsstíl svo sem reykingar 

og þess háttar (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2003:28). 

2.6 Hreyfiráðleggingar 
Í maí árið 2008 gaf Lýðheilsustöð út ýtarlegan bækling með hreyfiráðleggingum. 

Bæklingurinn er byggður á ráðleggingum Norðurlandaráðs sem komu út árið 2004. Íslenski 

bæklingurinn er sá fyrsti sem hefur að geyma ýtarlegar hreyfiráðleggingar til Íslendinga. Í 

bæklingnum kemur fram að ráðleggingarnar séu ætlaðar landsmönnum á öllum aldri og er 

tilgangur þeirra að hvetja fólk til hreyfingar. Ráðleggingunum er ætlað að auka þekkingu 

almennings á hreyfingu, skapa jákvætt viðhorf til hreyfingar, auka hæfni til að greina 

hreyfivenjur og gera áætlanir um auka hreyfingu ef þörf er á. Í ráðleggingunum er lögð 

áhersla á miðlungserfiða hreyfingu því hún er talin hafa hvað mest áhrif á heilsu almennings. 

Ráðleggingarnar taka mið af innlendum og erlendum rannsóknum á sviði hreyfingar og heilsu 

ásamt hreyfiráðleggingum sem koma fram í norrænu næringarráðleggingunum frá 2004, 

ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og ráðleggingum annarra þjóða, svo sem 

Dana og Ástrala. Til þess að stuðla að bættri heilsu almennings er mikilvægt að þeim fækki 

sem lifa kyrrsetulífi og fleiri hreyfi sig í samræmi við hreyfiráðleggingar. Ráðleggingarnar 

segja að fullorðnir ættu að stunda miðlungserfiða hreyfingu að minnsta kosti 30 mínútur á 

dag. Ráðlagt er að börn stundi miðlungserfiða og erfiða hreyfingu 60 mínútur á dag. Hreyfing 

barna ætti að vera fjölbreytt til að efla sem flesta þætti líkamshreysti, þar á meðal afkastagetu 

lungna, hjarta og æðakerfis sem og vöðvastyrk, liðleika, viðbragð og samhæfingu. Einnig 

reynir kröftug hreyfing á beinin og er sérstaklega mikilvæg á kynþroskaskeiði fyrir 

beinmyndun og beinþéttni barna. 

Ekki er langt síðan að hreyfiráðleggingar miðuðust við hreyfingu sem viðheldur eða 

bætir líkamshreysti, s.s. afköst lungna, hjarta og æðakerfis. Með þetta að leiðarljósi var talið 

að hreyfingin þyrfti að vera erfið til að hún skilaði árangri. Aftur á móti sýna fjölmargar 

rannsóknir fram á að miðlungserfið hreyfing hefur líka jákvæð áhrif á heilsuna. Þær hafa sýnt 

að mesti ávinningurinn verður þegar kyrrsetufólk tekur upp lifnaðarhætti sem fela í sér 
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daglega hreyfingu. Meiri ávinningur fylgir skipulagðri þjálfun sem þó takmarkast við getu 

hvers og eins (Pate, Pratt, Blair o.fl., 1995). 

2.7 Hugmyndafræði Latabæjar og Magnús Scheving  

Magnús Scheving er höfundur og aðalleikari í ævintýrinu um Latabæ, hann er fæddur 10. 

nóvember árið 1964. Árin 1994 og 1995 varð hann tvisvar sinnum Evrópumeistari í þolfimi. 

Einnig var hann heimsmeistari árið 1994 ásamt því að vera íþróttamaður ársins á Íslandi sama 

ár. Faðir Magnúsar, Eyjólfur Magnússon, var íþróttakennari og brautryðjandi í íþróttastarfi 

með börnum. Hann var Magnúsi mikil hvatning og telur Magnús sig vera að halda starfi hans 

áfram. Magnús byrjaði snemma að fara með honum til vinnu og sat þar gjarnan 

klukkustundum saman og fylgdist með íþróttakennslunni. Magnús sýndi ýmsar íþróttir í 

íþróttakennslu með föður sínum og man hann ekki eftir sér öðruvísi en á hreyfingu. Magnús 

telur foreldra sína hafa gefið honum besta veganestið útí lífið, en það telur hann vera frelsið til 

að vera hann sjálfur. Magnús átti aldrei nein áhöld líkt og tennisspaða, körfufbolta eða 

fótbolta til þess að leika sér með. Í staðinn notaði hann ímyndunaraflið í leik og breytti til 

dæmis spýtum í sverð og notaði öskulok sem skjöld (Ingibjörg Óðinsdóttir, 1997:31-32).  

Hugmyndin kviknaði árið 1992 og eru því um 17 ár frá því að Magnús Scheving sá að 

þörf var á fyrirmyndum fyrir börn sem gætu stuðlað að heilbrigðu líferni þeirra. Hugmynd 

Magnúsar var að þróa fyrirmyndir sem hvetja mundu börn á aldrinum 0 -7 ára til heilbrigðra 

lífshátta. Honum fannst mikilvægt að fyrirmyndin væri fullorðinn einstaklingur en ekki 

teiknimyndapersóna. Rökin telur hann vera þau að börn vilji frekar líkja eftir fullorðinni 

manneskju en teiknimyndapersónu. Hugmyndafræði Latabæjar byggir meðal annars á því að 

meðan börn séu opin og fordómalaus sé upplagt að hafa áhrif á þau og fá þau til að taka upp 

hollar lífsvenjur. Einnig var hugmyndin sú að börnin áttuðu sig á orsakasamhenginu milli þess 

að borða hollan mat og meiri getu. Eitt af markmiðunum innan hugmyndafræðinnar var að 

búa til grípandi fræðsluefni um heilbrigða lífshætti barna. Magnús vissi að þetta yrði erfið 

áskorun þar sem það þyrfti að samþætta fræðsluefni og skemmtanagildi sem næði til barna á 

aldrinum 0-7 ára. Hugmyndafræði Latabæjar byggðist meðal annars á því að leita að því 

jafnvægi sem á að endurspeglast í heilbrigðum einstaklingi. Til þess að finna þetta jafnvægi 

var leitað til þúsunda foreldra um allan heim. Þeir voru beðnir að lýsa þeim 

persónueiginleikum sem þeir vildu helst að eigin börn byggju yfir. Niðurstaðan varð sú að 

foreldrarnir voru sammála um að það væru sjö persónueinkenni sem þeir vildu að barn þeirra 

einkenndist af. Þessi sjö persónueinkenni birtast á einn eða annan hátt í persónum Latabæjar 

og mynda þannig heilbrigðan einstakling (Magnús Scheving munnleg heimild, 4. mars 2009).  
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Í lýsingu á persónum Latabæjar hér að neðan koma þessi sjö persónueinkenni fram. 

Þau birtast á einn eða annan hátt í daglegu lífi barna. Aðalpersóna Latabæjar er hinn 

góðhjartaði íþróttaálfur sem er mikill íþróttamaður, hraustur, fimur og frábær fimleikastjarna. 

Íþróttaálfurinn er sú persóna sem börn vilja gjarnan líkja eftir. Hann er góð fyrirmynd barna 

því hann er góð persóna, þolinmóður og skilningsríkur í garð allra. Mörg börn líkja honum við 

ofurhetju þar sem hann er talinn vera bjargvættur Latabæjar. Íþróttaálfurinn hefur mikil áhrif á 

Latabæ og fær hinar persónurnar til þess að lifa heilbrigðara lífi og vera góð hvert við annað. 

Solla stirða er góð og jákvæð stelpa sem alltaf langar til að prófa nýja hluti. Glanni glæpur er 

talinn vera andstæða íþróttaálfsins. Hann klæðist gjarnan dulargervi og notar það til þess að  

vera annar en hann er og lýgur þar af leiðandi mikið og svindlar á fólki. Siggi sæti er með 

stórt og gott hjarta og hefur mikla matarlyst. Hann er of feitur vegna þess að honum finnst svo 

óskaplega gott að borða sætindi. Nenni níski er svo nískur að hann á erfitt með að deila 

hlutum með öðrum. Hann er líka mjög stjórnsamur, vill eigna sér allt og á erfitt með að 

samgleðjast öðrum. Goggi er mikill tæknisnillingur en eyðir of miklum tíma fyrir framan 

tækin sem veldur því að hann hann fer oft á mis við vini sína og útiveru. Halla hrekkjusvín er 

mikill vandræðagemsi sem brýtur gjarnan reglur og henni finnst gaman að hrekkja aðra. 

Endanlegt og aðalmarkmið Latabæjar er því að � move kids, move the world, move the 

families� með þessum orðum vilja þeir reyna að hafa  áhrif á allan heiminn en ekki breyta 

honum (Magnús Scheving munnleg heimild, 4. mars 2009). 

2.8 Aðalnámskrá 
Samkvæmt aðalnámsskrá er uppeldi barna í höndum foreldra og forráðamanna þeirra. Talið er 

að leikskólastarf sé viðbót við uppeldið sem börn fái á heimilum sínum. 

Menntamálaráðuneytið hefur sett fram lög um hvert meginmarkmið leikskólastarfs eigi að 

vera. Það á að veita börnum umönnun og búa þeim hollt uppeldisumhverfi við örugg 

leikskilyrði. Börn eiga að hafa kost á því að taka þátt í leik og starfi ásamt því að njóta 

fjölbreyttra uppeldiskosta undir leiðsögn leikskólakennara. Börn þurfa að fá að njóta bernsku 

sinnar og því þarf að hlúa að þeim andlega og líkamlega í samræmi við þroska þeirra. 

Aðalnámskrá leikskóla er með sameiginleg markmið og kröfur sem leikskólar eiga að nota 

sem leiðarvísi. Hver og einn leikskóli býr síðan til sína eigin skólanámskrá sem hann vinnur 

eftir. Í henni á að vera fagleg stefnumörkun um uppeldis og menntunarhlutverk, hún á að 

byggjast á barnhverfri hugmyndafræði þar sem þroski barnsins er hafður í fyrirrúmi. Henni er 

ætlað að samræma uppeldi og menntum þeirra barna sem eru í leikskólum landins. Alhliða 

þroski barns felst meðal annars í tilfinningarþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska, 
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félagsvitund, fagurþroska, sköpunarhæfni, siðgæðisþroska, siðgæðisvitund og líkams- og 

hreyfiþroska. Í leikskóla ber að efla og örva samspil þessara þroskaþátta og hlúa þannig að 

börnum (Menntamálaráðurneytið, 1999:8).  

Samkvæmt aðalnámskrá er hreyfing mikilvægur hluti af þroska barns. Börn þurfa að 

fá að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Mikilvægt er að lögð sé áhersla á hreyfingu og 

hreyfiuppeldi til þess að stuðla að líkamlegri og andlegri heilsu. Börn fara fljótlega að tjá sig 

með hreyfingum því það er þeim eðlislægt að hreyfa sig. Með því að leggja áherslu á 

hreyfingu barna í leikskólum öðlast barn skiling á getu sinni, sjálfstraust þess eykst, 

samhæfing hreyfinga og öryggi þess eykst (Menntamálaráðurneytið, 1999:19). 

2.9 Markmið og gildi rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort hugmyndafræði íþróttaálfsins sé að hvetja börn 

til hreyfingar og hollra lífshátta. Staðreyndin er sú að Íslendingar standa frammi fyrir þeim 

þjóðfélagsvanda að börn eru orðin of þung. Áhrifaþættir líkt og sjónvarpsáhorf hafa áhrif á 

kyrrsetu barna. Með réttu sjónvarpsefni þar sem boðskapur er um hreyfingu og holla lífshætti 

er hægt að hafa óbein áhrif á börn. Sjónvarpsefni af þessum toga getur hvatt börn til 

hreyfingar og hollra lífshátta. Rannsakendur hafa fylgst með þáttum Latabæjar og þykir þeim 

að þættirnir hafi fram að færa hreinan og beinan boðskap um hreyfingu og holla lífshætti. 

2.9.1 Rannsóknarspurning og tilgáta 
Rannsóknarspurningin er þessi: 

Hver er hugmyndafræði íþróttaálfsins til leikskólabarna með tilliti til hreyfingar? 

Undirspurningin er þessi: 

Hvort hugmyndafræði íþróttaálfsins hvetji leikskólabörn til aukinnar hreyfingar? 

Eftirfarandi tilgátur voru settar fram við upphaf rannsóknar: 

Við teljum að hugmyndafræði íþróttaálfsins sé að hvetja leikskólabörn til hreyfingar. 

Við teljum að hugmyndafræði íþróttaálfsins hvetji leikskólabörn til aukinnar 
hreyfingar. 
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3.0 Aðferðir og efniviður 
Ein leið til þess að útskýra aðferðafræði félagsvísinda er að nota hugtök sem 

félagsvísindamenn nota sjálfir í umfjöllun um rannsóknir sínar. Annars vegar er um að ræða 

hugtök sem lýsa hvaða grundvallarnálgun býr að baki mismunandi rannsóknaraðferðum. Þar 

ber helst að nefna skiptingu í megindlegar og eigindlegar aðferðir. Munurinn á þessum 

aðferðum endurspeglar bæði mun á því hvernig félagsvísindafólk nálgast viðfangsefni sitt og 

ólík markmið rannsókna í félagsvísindum (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Í rannsókn okkar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð en tilgangur hennar er að 

þróa hugtök, lýsa flóknum veruleika, þróa kenningu upp úr gögnum og auka skilning. 

Rannsakað er út frá upplifun einstaklinga sem verið er að skoða. Unnið er með hughyggju og 

túlkunargögn í þessari rannsóknaraðferð og er alhæfingargildi ekki í niðurstöðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003:219-221). 

Eigindlegar rannsóknir gefa aldrei sjálfkrafa stimpil vísindalegrar aðferðar heldur það 

hvernig henni er beitt. Miklu máli skiptir að vanda rannsóknina til þess að standast kröfur 

vísindasamfélagsins. Eitt af því sem mestu máli skiptir við vísindavinnu eru strangar kröfur 

um öflun upplýsinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

3.1 Öflun upplýsinga 
Við rannsóknarvinnu okkar notuðum við heimildir sem komu víða að. Við lásum fjölmargar 

heimildir til að byrja með en notuðum aðeins hluta þeirra. Okkur til skemmtunar og fróðleiks 

lásum við einnig barnabækur eftir Magnús Scheving. Við fengum fræðibækur lánaðar frá 

Háskóla Íslands. Við lásum lokaritgerðir bæði frá útskrifðuðum nemum frá Háskóla Íslands 

og Háskólanum í Reykjavík og einnig lásum við ýmsar vísindagreinar. Ákveðið var að nota 

óstöðluð viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð vegna þess að viðtöl eru talin vera öflugasta 

aðferðin til að svara rannsóknarspurningum sem settar eru fram. Með þessum viðtölum náðu 

rannsakendur fram mismunandi viðhorfum ólíkra einstaklinga á sama viðfangsefninu. 

Óstöðluð viðtöl felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda 

sem ræðir á jafnvægisgrundvelli við viðmælanda. Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en 

innihald samræðna er það ekki. Mikilvægt er að athuga að viðtölin eru mismundandi frá 

einum þátttakanda til annars þó svo að viðfangsefnið sé hið sama. Grundvallaratriði 

óstaðlaðra viðtala er að þau séu opin og að rannsakandinn sé eins lítið stýrandi og kostur er. 

Viðtalsramminn skal vera skýr og afmarkaður án þess að vera í föstum skorðum, það gerir 

gagnagreininguna aðgengilegri (Helga Jónsdóttir, 2003:73-76). 
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3.2 Þátttakendur 
Viðfangsefni rannsóknar var að kanna hverju hugmyndafræði íþróttaálfsins skilaði til 

leikskólabarna með tilliti til hreyfingar þeirra. Til að rannsakendur gætu komist að því þá voru 

valdir tveir leikskólar af handahófi í Kópavogsbæ. Deildarstjórar barna fæddra 2003 og 2004 

á elstu deildum leikskólanna voru boðaðir í viðtal. Einnig var Magnús Scheving frumkvöðull 

Latabæjar boðaður í viðtal. Samhliða viðtölunum voru á hvorum leikskóla lagðir 

spurningalistar fyrir 10 börn sem fædd voru árin 2003 og 2004.  

3.3 Úrvinnsla gagna 

Tekin voru óstöðluð viðtöl við þrjá viðmælendur og voru þau tekin uppá diktófón. Viðtölin 

við viðmælendur okkar voru tekin upp í þægilegu og afslöppuðu umhverfi viðmælendanna 

sjálfra. Rannsakendur lögðu fram 5 opnar spurningar til viðmælendanna og fengu þeir allir 

sömu spurningarnar. Þegar gagnasöfnun var lokið fór fram úrvinnsla gagna. Viðtölin voru 

rituð orðrétt upp eftir viðmælendum og því næst voru þau túlkuð og greind útfrá 

rannsóknarspurningu. Niðurstöður viðtalanna voru settar fram þannig að svar við hverri 

spurningu fyrir sig kæmi skýrt fram. Að lokum voru svör viðmælenda borin saman til þess að 

reyna að fá endanlegt svar við rannsóknarspurningu okkar. 

3.4 Veikleiki rannsóknar 
Markmið hvers rannsakenda er að hafa rannsókn sína sem áreiðanlegasta og réttmætasta. Til 

þess að ná þessum markmiðum í rannsókn okkar þá var hugað vel að áreiðanlegum 

heimildum og vandvirkum vinnubrögðum. Rannsakendur telja það vera hluta af 

rannsóknarferli að vera gagnrýninn á eigin vinnubrögð. Veikleika rannsóknarinnar telja 

rannsakendur vera þá að fáir viðmælendur voru valdir í viðtöl og því erfitt að fá fram svör 

sem hægt var að nýta til samanburðar. Við úrvinnslu á niðurstöðum veittu rannsakendur því 

einnig athygli að hægt hefði verið að orða sumar spurningarnar betur þó svo að fengist hafi 

svör við því sem leitað var eftir.  

3.5 Undirbúningur 
Í október 2008 hófst undirbúningur rannsóknarinnar. Unnið var að úrdrætti með tillögum að 

lokaverkefni í íþróttafræði við Háskóla Íslands. Sett var fram rannsóknarspurning sem tók 

töluverðum breytingum þar til rannsakendur og leiðbeinandi komust að sameiginlegri 

niðurstöðu hvert markmið rannsóknarinnar yrði.  

 Í janúar hófst skipuleg vinna að rannsókninni og farið var að undirbúa 

rannsóknarferlið sem og heimildaleit. Í framhaldi að því höfðum við samband við 
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leikskólanefnd Kópavogs til að fá leyfi til þess að leggja spurningar fyrir leikskólabörn á 

tveimur leikskólum. Einnig höfðum við samband við leikskólastjóra leikskólanna þar sem við 

gerðum grein fyrir verkefni okkar. Við lögðum 5 spurningar fyrir 20 leikskólabörn og tekið 

var opið viðtal við deildastjóra barnanna.  

 Í febrúar settum við okkur síðan í samband við framkvæmdarstjóra Latabæjar Ágúst 

Frey Ingason. Við áttum við hann gott spjall um tilgang rannsókn okkar og kynnti hann fyrir 

okkur starfsemi Latabæjar. Hann setti okkur í samband við Magnús og benti okkur á fjölmörg 

gögn sem við gátum nýtt í vinnu okkar. Febrúarmánuður fór svo í að greina viðtöl 

deildarstjóranna og áframhaldandi vinnu í fræðilegum hluta rannsóknar okkar. 

 Í byrjun mars vorum við boðaðar í viðtal við frumkvöðul Latabæjar, Magnús 

Scheving. Viðtalið við Magnús fór fram í höfuðstöðvum Latabæjar og nýttum við tækifærið 

og skoðuðum upptökustúdíó Latabæjar. Viðtalið við Magnús gekk vel og fengum við svör við 

öllum spurningunum sem við lögðum upp með. Í framhaldi af þessar heimsókn var farið í að 

vinna úr viðtalinu við Magnús ásamt því að leggja lokahönd á skrif við fræðilegan kafla. 

 Aprílmánuður fór í að túlka niðurstöður viðtala og skrifa umræðukafla. Einnig var 

lokið við alla heimildavinnu ásamt því að vinna úr leiðréttingum á fræðilegum hluta og 

umræðum. Um miðjan apríl var rannsóknin send til yfirlestrar íslenskufræðings og lokahönd 

lögð á rannsóknina. Rannsókninni var skilað þann 29. apríl 2009. 

3.6 Leikskóli A 
Þessi leikskóli hefur þrjár deildir. Þann 2. janúar 2002 var hann stækkaður og er nú fimm 

deilda leikskóli. Í leikskólanum er rými fyrir alls 110 börn samtímis. Öll börn fara einu sinni í 

viku í leikfimi/dans í góðum sal þar sem fléttað er saman æfingum, söng, slökun og dansi.  

Leikurinn er kjarninn í upeldisstarfinu en einnig er unnið með ýmis önnur verkefni í litlum 

hópum sem örva félagsfærni barnanna, styrkja sjálfsmynd þeirra og auka skynreynslu.  

Stefna leikskólans er að byggja upp einstaklinga sem eru glaðir og sjálfsöryggir, hafa 

trú á eigin getu, sýna hjálpsemi og ábyrgðarkennd ásamt því að bera virðingu fyrir sjálfum sér 

og öðrum óháð trúar- og lífsviðhorfum, kynþætti, uppruna, atgervi og menningu. Kjarninn í 

uppeldisstarfinu er leikurinn, að örva félagsfærni barna og styrkja sjálfsmynd þeirra ásamt því 

að stuðla að hreyfingu  

Íþróttafræðingur er starfandi á leikskólanum og fá því öll börn tækifæri til þess að fara 

í leikfimi einu sinni i viku. Markmiðið með hreyfingu í leikskólanum er að efla hreyfiþroska 



20 

og hreyfigetu barnanna, auka sjálfstraust þeirra og vellíðan ásamt því að losa um streitu og 

umframorku. Áhersla er lögð á að auka úthald, efla samhæfingu, vernda heilsu barnanna og 

kenna þeim stöðuhugtök svo þau átti sig á rými, fjarlægðum og áttum. Þegar börn eru í 

hreyfistund læra þau einnig að þekkja líkama sinn. 

 Þær leiðir sem farnar eru til þess að ná þessum markmiðum eru skipulagðar 

hreyfistundir, sem eru einu sinni í viku, byggðir á leikjum, æfingum, hreyfisöngvum, dansi og 

slökun. 

3.7 Leikskóli B 
 Leikskólinn er tveggja deilda dagheimili þar sem 36 börn dvelja allan daginn. Fyrir nokkrum 

árum var tekin í gagnið viðbygging og eru nú 80 börn á aldrinum 1 � 5 ára sem dvelja á 

leikskólanum. Stefna leikskólans er að skila af sér góðum börnum sem líður vel og eru örugg 

með sig. Markmiðið er að þeir einstaklingar sem eru í leikskólanum verði öruggir, sjálfstæðir 

og geti valið og hafnað, Virðing skal borin fyrir ólíkum þörfum og skoðunum en 

virðingarhugtakið er grundvallaratriði í samskiptum allra bæði barna og fullorðina. 

Leikskólinn ræktar sjálfsaga, sjálfstæði og frumkvæði með börnunum. Glaðværð á að setja 

mark sitt á leikskólastarfið þar sem leikskólinn er fordómalaus og allir reyna að skilja en ekki 

að dæma aðra. Veröldin er síbreytileg og þurfa börn að geta lagað sig að nýjungum. 

Lykilhugtök leikskólans eru virðing, hlýja, öryggi og traust. Þættir sem nauðsynlegir eru í 

daglegu lífi barnsins, er sífellt unnið með í leikskólanum og má þar nefna; að klæða sig úr og 

í, borðhald, svefn og hvíld, hreinlæti og frágang og snyrtimennsku. Einnig er unnið með 

ákveðin námssvið líkt og málrækt, tónlist, myndsköpun, náttúra og umhverfi, menningu, 

hreyfingu og samfélag. Hlutverk starfsfólks er að vera leiðandi og hvetjandi ásamt því að 

veita börnunum tækifæri og tíma til að prófa sig áfram í öllu því sem fram fer innan veggja 

leikskólans. 
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4.0 Niðurstöður 
Lagðar voru spurningar fyrir deildarstjóra tveggja leikskóla í Kópavogi sem og Magnús 

Scheving frumkvöðul Latabæjar. Spurningarnar voru fimm og fengu þau öll sömu 

spurningarnar.  

4.1 Hvað í hugmyndafræði íþróttaálfsins getur leitt til aukinnar hreyfingar 
leikskólabarna að þínu mati?  

Deildarstjóri á leikskóla A telur börn vera meðvituð um hugmyndafræðina og boðskap 

íþróttaálfsins um að börn eigi að hreyfa sig, en deildarstjóri á leikskóla B telur að 

hugmyndafræði íþróttaálfsins sé aðeins að vekja börn til umhugsunar um það hversu gott sé 

að hreyfa sig.  

Magnús segir að hugmyndafræði íþróttaálfsins sé að mótivera börn á aldrinum 0-7 ára 

því á þeim aldri telur hann þau vera opnust og fordómalausust. Hugmyndin var að börn fengju 

áhuga á því að hreyfa sig í gegnum leik en ekki í gegnum æfingar og á sama tíma þurfti að 

koma því inn að hreyfing væri nauðsynleg. Samkvæmt hugmyndafræði íþróttaálfsins átti 

boðskapur hans smám saman að færa börnunum ákveðin gildi. Lagt var upp með að börn yrðu 

mótiveruð þannig að þau sæju orsakasamhengi milli þess að borða hollan mat og vaxandi 

getu. Hugmyndin var einnig sú að foreldrar gætu nýtt sér boðskap íþróttaálfsins sem verkfæri 

til þess að ala upp heilbrigð börn. 

4.2 Telur þú hugmyndafræði íþróttaálfsins auka hreyfingu leikskólabarna? 

Deildarstjóri á leikskóla A telur að hugmyndafræðin í heild sinni hafi greinileg áhrif og virðist 

hún síast inn í hugarheim barnanna. Deildarstjórinn telur fatnaðinn vera það sem hafi hvað 

mest áhrif á börnin. Deildarstjóri á leikskóla B telur einnig að hugmyndafræðin auki 

hreyfingu leikskólabarna því hann hefur veitt því athygli að börnin reyna að herma eftir 

íþróttaálfinum með því að gera æfingar eins og hann. 

Magnús er ekki í neinum vafa um að hugmyndafræði íþróttaálfsins auki hreyfingu 

leikskólabarna vegna þess að hann hafi séð hana virka í 22 ár. Hann hittir stundum 15.000 

börn á mánuði um allan heim. Hann hefur séð Latabæ virka í Úrúgvæ, Chile, Mexikó, 

Argentínu, Japan, Kóreu, Tromsö, London, Reykjavík og Hvammstanga. Hann telur það ekki 

vera neitt eitt sem hafi afgerandi áhrif en segir þó að ein aðalástæðan fyrir því að 

hugmyndafræðin virki á börn sé sú að íþróttaálfurinn meini það sem hann gerir, hann geri 

hlutina af heilindum. 
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4.3 Hvað í hugmyndafræði íþróttaálfsins telur þú hafa hvað mest áhrif á börn?  
Deildarstjóri á leikskóla A telur það aðallega vera hve góður hann sé og vilji bjarga hlutunum. 

Honum finnst koma skýrt fram að hann sé sönn fyrirmynd því hann geri alltaf hið rétta. 

Deildarstjóri á leikskóla B telur það ekki vera eitthvað eitt í fari hans heldur sé það þessi 

lífskraftur og útgeislun sem hrífi börnin.  

Magnús telur skipta mestu að allt sem íþróttaálfurinn geri sé hægt að leika eftir og að 

hann hafi enga yfirnáttúrulega hæfileika. Áhrifin telur hann vera sambland af mörgum þáttum 

t.d. sé íþróttaálfurinn mikill vinur allra, klæðist flottum búningi ásamt því að nota ýmis hljóð 

þegar hann hreyfir sig. 

4.4 Telur þú hugmyndafræði íþróttaálfsins vera að skila sér í starfi leikskólans? 

Deildarstjóri á leikskóla A segir að hugmyndafræði íþróttaálfsins skíni í gegn hjá börnunum 

og þau komi með hugmyndir til starfsfólksins sem það nýti sér þegar færi gefist. 

Deildarstjórinn segir að starfsmenn séu ekki beint að nota hugmyndafræði íþróttaálfsins í 

starfi en þeir hafi þó nýtt sér tónlist úr Latabæ í hreyfistundum. Deildarstjóri á leikskóla B 

segir að leikskólinn noti hugmyndafræði íþróttaálfsins að einhverju leyti og á boðstólnum hjá 

þeim sé til dæmis íþróttaálfasúpa troðfull af orku. Einnig nýta þau sér tónlist Latabæjar í 

hreyfistundum líkt og leikskóli A 

Magnús segir hugmyndfræði íþróttaálfsins vera klárlega að skila sér í starfi og að 

leikskólar geti nýtt sér hana á marga vegu. Magnús er ekki í neinum vafa um það að Latibær 

gæti verið eitt sterkasta verkfærið í öllum leikskólum heimisins. Ástæðan fyrir því er sú að 

íþróttaálfurinn og allar hinar persónurnar geta verið einskonar áhrifavaldar barnanna með því 

að koma inná leikskólana og skilja eftir sig góðan boðskap. Magnús segir að hugmyndafræði 

íþróttaálfsins sé ekki aðeins um hreyfingu heldur einnig samskipti, hollt matarræði, 

svefnvenjur og reglur.  

4.5 Telur þú hugmyndafræði íþróttaálfsins vera miðaða við ákveðinn markhóp? 

Deildarstjóri á leikskóla A telur að börn á aldrinum 4 - 5 ára séu uppteknari af 

hugmyndafræðinni heldur en yngri börn. Deildarstjóra á leikskóla B finnst áhrifin koma hvað 

gleggst fram hjá börnum 2 - 4 ára. Magnús segir að þeir hafi ákveðið að miða 

hugmyndafræðina við aldurinn 0 - 7 ára en hann telur meðalaldur barna sem fylgist með 

Latabæ vera 4,7 ár. 
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5.0 Umræður  
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og svör viðmælenda skoðuð 

með gagnrýnni hugsun. Niðurstöður verða skoðaðar í samhengi við þá þætti sem fram komu í 

fræðilegum kafla rannsóknarinnar. Í kjölfarið mun umræðan leiða lesendur í gegnum tilgang 

verkefnisins og í lokin verða tilgátur ræddar og ályktað um svör við þeim. 

 Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hver hugmyndafræði íþróttaálfsins er til 

leikkólabarna með tilliti til hreyfingar þeirra. Þegar farið var að rýna í svör viðmælenda við 

þeim spurningum sem lagðar voru fyrir fengu rannsakendur staðfestingu á þeim tilgátum sem 

settar voru fram í byrjun rannsóknar.  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað í hugmyndafræði íþróttaálfsins væri til 

þess fallið að auka hreyfingu leikskólabarna þá voru svör viðmælenda ekki einhljóma. 

Magnús sagði að hugmyndafræði íþróttaálfsins væri að mótivera börn á aldrinum 0-7 ára. 

Hugmynd hans var að fá börn til þess að fá áhuga á hreyfingu í gegnum leik en ekki í gegnum 

æfingar, en á sama tíma vildi hann koma börnum í skilning um það að hreyfing væri 

nauðsynleg. Þannig myndi hugmyndafræði hans smám saman færa börnum ákveðin gildi.  

 Deildarstjórar leikskólanna voru ekki sammála um hver hugmyndafræði íþróttaálfsins 

væri. Annar deildarstjórinn sagði að hugmyndafræði íþróttaálfsins væri sú að börn ættu að 

hreyfa sig og að börn væru almennt meðvituð um boðskap íþróttaálfsins. Hinn deildarstjórinn 

taldi hugmyndafræðina aðeins vekja börn til umhugsunar um það hve gott væri að hreyfa sig. 

Þegar rannsakendur rýna í þessi svör sjá þeir að deildarstjórarnir eru ekki sammála um hver 

hugmyndafræði íþróttaálfsins sé. Rannsakendum finnst því vert að skoða svar annars 

deildarstjórans þar sem hann telur hugmyndafræðina einungis vera þá að vekja börn til 

umhugsunar um að hreyfing sé holl.  

� Að vekja börn til umhugsunar um að hreyfing sé holl� er hluti af hugmyndafræði 

íþróttaálfsins en að mati rannsakenda þá finnst þeim að það ætti ekki að vera það fyrsta sem 

skýtur upp kollinum hjá fólki þegar það er spurt um hver hugmyndafræði íþróttaálfsins sé. Út 

frá þessu svari deildarstjórans telja rannsakendur að hugmyndafræði íþróttaálfsins sé ekki 

nógu skýr á Íslandi miðað við önnur lönd líkt og Bretland og Mexíkó.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort hugmyndafræði íþróttaálfsins yki hreyfingu 

leikskólabarna þá voru svörin á þessa leið. Annar deildarstjórinn taldi hugmyndafræðina í 

heild sinni hafa greinileg áhrif á börn en tók þó skýrt fram að honum fyndist fatnaður 
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íþróttaálfsins hafa hvað mest áhrif á þau. Svar hins deildarstjórans var á þá leið að hann teldi 

hugmyndafræði íþróttaálfsins auka hreyfingu leikskólabarna vegna þess að hann hefði séð 

börn herma eftir athöfnum hans. Það, að öðrum deildarstjóranum skyldi finnast að fatnaðurinn 

hefði mest áhrif á börnin, fékk rannsakendur til að velta því fyrir sér hvort það væri ytri 

umgjörð og markaðsetning íþróttaálfsins eða hugmyndafræðin sjálf sem næði svo vel til 

barna. Vissulega telja rannsakendur að markaðssetningin og ytri þáttur líkt og fatnaður sé 

hluti af vinsældum íþróttaálfsins en þó telja þeir hugmyndafræðina vega þyngra en 

markaðssetningu. 

Vinsældir íþróttaálfsins hafa komið fram á mörgum sviðum og sýnir könnun sem gerð 

var í Bretlandi í október árið 2006 að sala á grænmeti og ávöxtum hafði aukist um 22% 

meðan á orkuátaki Latabæjar stóð, en það stóð aðeins yfir í mánuð (Lazy town, 2009). Þetta 

sýnir rannsakendum að vinsældir Latabæjar eru gríðarlegar og að ef sambærilegt átak yrði 

gert með tilliti til hreyfingar þá væri líklegt að hreyfing barna ykist til muna. 

Magnús og rannsakendur eru sammála öðrum deildarstjóranum um að hugmyndafræði 

íþróttaálfsins auki hreyfingu leikskólabarna. Magnús segist hafa séð hugmyndafræði 

íþróttaálfsins virka á börn í um 22 ár og er því ekki í neinum vafa um sína fullyrðingu, en þó 

hafa verið gerðar frekar fáar vísindalegar rannsóknir sem staðfesti fullyrðingu Magnúsar. 

Rannsakendum þykir því áhugavert að rannsaka nánar áhrif Latabæjar á börn með tilliti til 

hreyfingar, Latabæ til stuðnings. 

Rannsakendur telja foreldra yfirleitt vera helstu fyrirmynd barna sinna ásamt öðrum 

áhrifavöldum í lífi þeirra. Staðreyndin er sú að börn læra það sem fyrir þeim er haft og því 

telja rannsakendur mikilvægt að í þjóðfélaginu séu heilbrigðar fyrirmyndir sem börn geti litið 

upp til. Til dæmis þegar börn verða hugfangin af ákveðinni teiknimyndafígúru eða fyrirmynd 

sem hreyfir sig og færir þeim góðan boðskap er tilvalið að grípa gæsina og hvetja börn til þess 

að herma eftir. Eins og fram hefur komið í fræðilegum hluta rannsóknar þá hefur Latibær 

slegið í gegn hjá börnum um allan heim. Þegar íþróttaálfurinn kemur til Latabæjar ber hann 

með sér heilbrigðan boðskap um hreyfingu og hollt matarræði.  

Deildarstjórarnir voru sammála um mikilvægi íþróttaálfsins sem fyrirmynd barna. 

Rannsakendum þótti ánægjulegt að deildarstjórarnir skyldu nefna nokkra þætti í fari 

íþróttaálfsins líkt og góðmennsku, lífskraft og útgeislun sem gætu haft jákvæð áhrif á börn. 

Annar deildarstjórinn var sammála Magnúsi um það að það væri ekki eitthvað eitt í fari 

íþróttaálfsins sem hefði hvað mest áhrif á börn, heldur væru það margir þættir sem ynnu 
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saman. Rannsakendum finnst gaman að sjá hvað íþróttaálfurinn er mörgum kostum gæddur, 

honum finnst gaman að hreyfa sig, borða hollan mat og vera vinur allra að viðbættum 

fjölmörgum öðrum þáttum. Allir þessir þættir endurspeglast í persónu íþróttaálfsins sem 

rannsakendur telja vera boðbera heilbrigðs lífernis. Í kjölfar þessara svara viðmælenda hafa 

rannsakendur velt mikið fyrir sér hverjar fyrirmyndir barna séu og hvað teljist vera góð 

fyrirmynd. Rannsakendur telja góða fyrirmynd vera einstakling sem er í líkamlegu, andlegu 

og félagslegu jafnvægi og hefur eitthvað gott fram að færa. Rannsakendur telja því að 

fyrirmynd eins og íþróttaálfurinn geti haft jákvæð áhrif á börn hvað varðar hreyfingu því eins 

og rannsókn Trost o.fl. (2003) sýndi fram á þá fer hreyfing barna minnkandi við 7-10 ára 

aldur. 

 Ástæðu þess, að hreyfing barna fari minnkandi, telja rannsakendur vera þær 

þjóðfélagsbreytinga sem hafa orðið á síðustu árum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að á 

undanförnum árum hafa börn frekar sótt í afþreyingu líkt og tölvuleiki, sjónvörp og 

veraldarvefinn í stað þess að fara út að leika sér (Laufey Steingrímsdóttir, Margrét 

Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2006). Rannsakendur telja sjónvarp og aðra miðla 

geta haft neikvæð áhrif á börn og meðal annars átt þátt í vaxandi þyngdaraukningu þeirra. 

Aftur á móti þá telja rannsakendur þætti Latabæjar vera gott verkfæri sé það rétt notað vegna 

þess að boðskapur þáttanna skilur eftir sig sterk áhrif hvað varðar heilbrigða lífshætti og 

hvetja þeir börn til hreyfingar án þess að tapa skemmtanagildinu. 

Rannsakendum þykir umhugsunarvert að margir í okkar samfélagi telja það 

mikilvægara að leggja metnað sinn í vinnu heldur en að eiga góða fjölskyldu og eyða tíma 

með börnum sínum. Vissulega er eitt og annað í nútímasamfélagi óhagstætt hvað varðar 

velferð barna og ýmsar nýjar ógnir sem steðja að. Rannsakendur telja einu stærstu ógnina í 

okkar samfélagi vera þá að foreldrar virðast ekki hafa tíma til að sinna uppeldi barna sinna. 

Tímaleysi foreldra telja rannsakendur geta leitt til þess að börn sæki meira í óholla afþreyingu 

sem getur leitt til aukinnar kyrrsetu. Rannsóknir hafa staðfest að aukið sjónvarpsáhorf og 

tölvunotkun ýti undi kyrrsetu og getur þannig haft áhrif á þróun ofþyngdar barna (Lobstein, T 

o.fl., 2004). 

Að mati rannsakenda eru foreldrar í lykilhlutverki hvað varðar uppeldi barna sinna og 

geta þeir haft áhrif á hvort barnið fullnægir hreyfiþörf sinni eða ekki. Foreldrar geta til dæmis  

takmarkað þann tíma sem börnin eyða í sjónvarpsáhorf og tölvuleiki og hvatt barnið frekar til 

frjálsra leikja og þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Rannsakendur telja mikilvægt að barn 
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og foreldri eigi sameiginlegar hreyfistundir. Í rannsókn sem gerð var árið 2001 í 4 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu kom fram að ekki nema 30% drengja og 24% stúlkna í 

fjórða bekk stunduðu hreyfingu með foreldrum sínum einu sinni í viku (Anna Lilja 

Sigurðardóttir og Irena Ásdís Óskarsdóttir, 2001: 34).  

Við vinnu á þessari rannsókn gerðu rannsakendur sér enn betur grein fyrir þeim vanda 

sem Íslendingar standa frammi fyrir hvað varðar hreyfingu barna. Rannsakendur telja að hægt 

væri að fara margar leiðir til að auka hreyfingu barna. Meðal annars væri hægt að nýta 

hugmyndafræði íþróttaálfsins og Latabæjar sem sterkt verkfæri innan veggja leikskólanna því 

sú hugmyndafræði getur hvatt börn til hreyfingar. Að mati rannsakenda þá ætti hreyfing að 

vera hluti af daglegu starfi leikskóla því þeir telja að hreyfing á unga aldri sé grunnur að 

heilbrigðu lífi síðar á lífsleiðinni.  

Deildarstjórar leikskólanna tveggja voru spurðir að því hvort þeir teldu 

hugmyndafræði íþróttaálfsins vera að skila sér í starfi leikskólanna en út frá svörum þeirra þá 

telja rannsakendur að hugmyndafræðin sé ekki að skila sér sem skyldi. Annar deildarstjórinn 

sagði að hugmyndafræði íþróttaálfsins væri ekki beinlínis notuð í starfi leikskólans að 

tónlistinni undanskilinni. Aftur á móti sagði hann hugmyndafræðina skína í gegn hjá 

börnunum og kæmu þau jafnvel með hugmyndir til starfsfólks sem það nýtti þegar færi 

gæfist. Þetta segir rannsakendum að hugmyndafræðin sé að virka á börn. Hinn deildarstjórinn 

sagði að hluti hugmyndafræðinnar væri nýttur í starfi þar sem þau hefðu á boðstólum 

grænmetissúpu sem væri nefnd eftir sjálfum íþróttaálfinum ásamt því að nota tónlistina í 

hreyfistundum. Deildarstjórinn tók skýrt fram að það væri undantekning ef börnin borðuðu 

ekki súpuna. Athyglisvert var fyrir rannsakendur að sjá að báðir leikskólarnir virðast nýta 

tónlistina að einhverju leyti í sínu starfi. Rannsakendur veltu því þeirri spurningu fyrir sér 

hvort tónlist Latabæjar væri svona skemmtileg eða hvort það væru fyrirmyndirnar sem hvettu 

börnin til að hlusta á hana? Tónlistina, sem notuð er í Latabæ, telja rannsakendur vera 

grípandi og fjöruga bæði fyrir börn og fullorðna. Rannsakendur telja það vera vegna samspils 

skemmtanagildis tónlistarinnar og fyrirmynda að börnunum þykir tónlistin skemmtileg.  

Aðalnámskrá leikskóla var síðast gefin út árið 1999 og telja rannsakendur kominn tíma 

til að endurskoða hana með tilliti til hreyfingar leikskólabarna vegna þess að skipulagðar 

hreyfistundir virðast samkvæmt henni ekki vera skylda í leikskólum landsins. Að mati 

rannsakenda þá þarf skipulögð hreyfing að vera skylda af leikskólastarfi til þess að öll börn 

standi jafnfætis í hreyfifærni þegar þau hefja grunnskólanám. Rannsókn Wrotniak o.fl. (2006) 
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hafa sýnt að börn með lélega hreyfifærni eru líklegri til að velja athafnir sem krefjast minni 

líkamlegrar hreyfingar síðar á lífsleiðinni heldur en börn með góða hreyfifærni. Einnig eru 

börn með lélega hreyfifærni talin vera verr undirbúin fyrir skólanám en önnur börn sem getur 

haft áhrif á hæfni þeirra til þess að læra að lesa, skrifa og reikna.  

Þegar rannsakendur báru saman aðalnámskrá leikskóla og þá þverfaglegu nálgun sem 

Magnús notar í hugmyndafræði íþróttaálfsins þá sáu þeir að þar var ýmislegt sameiginlegt. 

Hugmyndafræði Magnúsar byggir á ýmsum þáttum líkt og hreyfingu, tónlist, samskiptum og 

reglum sem einnig koma fram í Aðalnámskránni. Rannsakendur telja hugmyndafræði 

íþróttaálfsins vera vel unna þar sem tekið er á öllum þeim þáttum sem snerta heilbrigt líferni 

barna. Eftir nánari ígrundun og úrvinnslu gagna hafa rannsakendur fengið svar við 

rannsóknarspurningu sinni og komust að því að hugmyndafræði íþróttaálfsins er að mótivera 

börn á aldrinum 0-7 ára og að auka áhuga þeirra til hreyfingar. 
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6.0 Ályktanir og tillögur til frekari rannsókna 
Í þessari rannsókn var skoðað hver hugmyndafræði íþróttaálfsins var til leikskólabarna með 

tilliti til hreyfingar þeirra. Með þessa rannsóknarspurningu í huga skoðuðu rannsakendur 

ýmsa þætti sem snúa að heilsu barna meðal annars hreyfiráðleggingar, tíðni ofþyngdar og 

ávinning hreyfingar. Miðað við þær tilgátur sem settar voru fram í upphafi rannsóknar þá telja 

rannsakendur að tilgáta þeirra fái staðist og að svar við rannsóknarspurningu hafi náðst. 

Rannsakendur vona að með rannsókn þeirra hafi þeir vakið fólk til umhugsunar um hreyfingu 

barna og hversu mikilvægar heilbrigðar fyrirmyndir líkt og íþróttaálfurinn eru í okkar 

þjóðfélagi. Einnig vona rannsakendur að íslenskt samfélag nýti sér þá hugmyndafræði sem 

liggur að baki svo sterku verkfæri sem Latibær er. Rannsakendur vona að þessi rannsókn geti 

orðið hvatning til langtímarannsókna á áhrifum íþróttaálfsins og Latabæjar á börn hvað varðar 

hreyfingu og heilbrigða lífhætti. 
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Viðauki 1. Viðtal við deildarstjóra á leikskóla A 
 

Leikskóli A 

1. Hver telur þú vera hugmyndafræði íþróttaálfsins til að auka hreyfingu 

leikskólabarna? 

Ég tel hugmyndafræðina vera sú að börn eigi að hreyfa sig. Mér finnst það koma mjög 

skýrt fram að hreyfing er til góðs. Mér finnst börnin vera mjög meðvituð um 

hugmyndafræðina og boðskapinn um hreyfingu og hollt matarræði sem íþróttaálfurinn 

færir þeim. 

 

2. Telur þú að hugmyndafræði íþróttaálfsins auka hreyfingu leikskólabarna, ef svo 

er hvað finnst þér hafa hvað mest áhrif á börnin?  

Já mér finnst hún gera það. Hjá okkur er það aðallega fatnaðurinn, þau klæða sig upp 

eins og Íþróttaálfurinn og Solla stirða og eru þá að pæla í þeirra hlutverkum. 

Hugmyndafræðin í heild sinni hefur greinilega áhrif og síjast inní hugarheim 

barnanna. Einnig hefur þáttur matarræðisins mikil áhrif. Börnin eru stundum mjög 

upptekin af honum, en áhuginn kemur þó fram í tímabilum. Þau tala um að Siggi sæti 

borði óhollt og vilja þau heldur taka íþróttaálfinn til fyrirmyndar og borða hollt líkt og 

hann. 

 

3. Finnst þér hugmyndafræði íþróttaálfsins miðast við ákveðinn markhóp? 

Mér finnst eldri börnin vera uppteknari af þessu en yngri. Þá er ég aðallega að tala um 

4-5 ára börnin. 

 

4. Hvað í fari íþróttaálfsins telur þú hafa hvað mest áhrif á börn? 

Aðallega hvað hann er góður og vill bjarga hlutunum. Það kemur skýrt fram að hann 

er fyrirmynd því hann gerir allt þetta rétta. Mér finnst þau ekkert endilega vera svo 

upptekin af því hvað hann sé klár í íþróttum. Börnin taka meira eftir því að hann sé 

þessi góða fyrirmynd. Mér finnst þessi fyrirmynd sem hann er endurspeglast í augum 

barnannna.  

5. Telur þú boðskap íþróttaálfsins vera að skila sér í starfi leikskólans, ef svo er að 

hvaða leiti? 
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Hér á okkar leikskóla þá erum við ekki beint að nota boðskap íþróttaálfsins í okkar 

starfi. Boðskapurinn skýn í gegn hjá börnunum og koma þau frekar með hugmyndir til 

okkar sem við nýtum okkur þegar færi gefst. Hér á okkar leikskóla er mikil hreyfing 

og eru börnin því meðvituð um að hreyfing sé holl og þurfa þau því ekki mikla 

hvatningu. Í hreyfistundunum notum við þó tónlistina úr Latabæ, sem vekur mikla 

kátínu. Börnin eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Einn daginn er eitt barnið rosalega 

upptekið af íþróttaálfinum og kemur umræðum af stað milli hinna barnanna. Þau 

virðast fylgjast með þáttunum í sjónvarpinu og það sem er að gerast í þáttunum 

endurspeglast oft á tíðum í hegðun barnanna inná leikskólanum. Þau ræða mikið um 

það sem er hneykslanlegt líkt og ef Glanni glæpur hafi gert eitthvað af sér og að 

þróttaálfurinn hafi komið til bjargar. 
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Viðauki 2. Viðtal við deildarstjóra á leikskóla B 
 

Leikskóli B 

1. Hver telur þú vera hugmyndafræði íþróttaálfsins til að auka hreyfingu 

leikskólabarna? 

Að veita börnum umhugsun og vakningu um það hvað það sé gott að hreyfa sig. Mér 

finnst hann aðallega vera að vekja þau til umhugsunar um það ganga eða hlaupa í stað 

þess að nota bíl eða láta halda á sér. 

 

2. Telur þú hugmyndafræði íþróttaálfsins auka hreyfingu leikskólabarna, ef svo er 

hvað finnst þé hafa hvað mest áhrif á börnin?  

Já mér finnst hún gera það. Börnin reyna að fara í splitt, hoppa og gera armbeygjur. Ég 

tek eftir að þegar þau eru í búningnum frá Latabæ reyna þau sérstaklega að herma eftir 

honum. Þau miða sig mikið við íþróttaálfinn og vilja gera eins og hann. 

 

3. Finnst þér hugmyndafræði íþróttaálfsins miðaðast við ákveðin markhóp? 

Mér finnst hugmyndafræðin ná alveg frá tveggja ára aldri. Ég tel þó að áhrifin séu 

hvað mest á tveggja til fjögra ára börn.  

 

4. Hvað í fari íþróttaálfins hafa hvað mest áhrif á börn 

Það er ekkert endilega eitt í hans fari heldur er það bara hans lífskraftur og geislun sem 

hrífur börnin. Hans framkoma á skjánum hefur mikil áhrif og hvetur þau til að reyna 

að gera eins og hann því boðskapur hans er svo hreinn og beinn. Ég tel þó að það vanti 

meiri áherslu á útvist og gera börnum grein fyrir hvað það er hollt og gott að vera úti 

að leika þar sem börn gera sér ekki endilega grein fyrir hvort þættirnir fari fram innan 

eða utandyra. 

 

5. Telur þú að boðskapur íþróttaálfsins skili sér í starfi leikskólans, ef svo er að 

hvaða leiti? 

Já við erum til dæmis að nota boðskap hans um hollt mataræði að því leiti að á okkar 

leikskóla er reglulega íþróttaálfasúpa eða sollustirðasúpa. Þetta er súpa sem er full af 
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orku. Það er algjör undantekning ef börnin borða ekki allt grænmetið í súpunni. 

Vissulega er það hans boðskapur sem er að hvetja börnin til að borða hollt og hreyfa 

sig. Einnig þegar börnin eru í hreyfistund er tónlistin mikið notuð í upphitun en þá 

keppast börnin gjarnan við að gera eins og íþróttaálfurinn. Það var líka eftirtektavert 

að þegar hann kom í heimsókn á leikskólann í eigin persónu þá voru börnin mjög 

upptekin af honum. 
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Viðauki 3. Viðtal við Magnús Scheving 

 

1. Hver er hugmyndafræði íþróttaálfsins til að auka hreyfingu leikskólabarna? 

Hugmyndafræði íþróttaálfsins er að mótivera börn á aldrinum 0-7 ára því á þeim aldri 

tel ég börn vera hvað mest opin og án fordóma. Hlutverk mitt var að fá börn til þess að 

fá áhuga á því að hreyfa sig í gegnum leik en ekki í gegnum æfingar og á sama tíma 

þurfti ég að koma því inn að hreyfing er nauðsynleg. Með hugmyndafræði 

íþróttaálfsins myndi boðskapur hans smá saman færa börnum ákveðin gildi. Við 

lögðum upp með það að börn yrðu mótiveruð þannig að það væri orsakasamhengi 

milli þess að borða hollan mat og að þau gætu afrekað meira. Aukin geta barna á 

einhverju sviði eykur sjálftraust þeirra en ég tel að börn þurfi að hafa mikið sjálfstraust 

til þess að geta sagt hver þú ert. Barn með hátt sjálfstraust lætur það ekki skipta sig 

máli hvað það getur eða geri heldur hefur það alltaf trú á sér og er það sem það er. Ég 

taldi mikilvægt að finna fyrirmynd sem væri fullorðin manneskja en ekki einhver 

teiknimyndapersóna vegna þess að börn vilja líkja eftir fullorðinni manneskju. Því var 

ákveðið að Latibær yrði ekki teiknimynd heldur þáttur með lifandi persónum. 

Hugmyndin var einnig sú að foreldrar gætu nýtt sér boðskap íþróttaálfsins sem 

verkfæri til þess að ala upp heilbrigð börn. Kostur Latabæjar er að hann hefur náð að 

tala um heilsu án þess að nefna nokkurn tímann heilsu. Markmið okkar var ekki að 

breyta börnum vegna þess að okkur finnst að börn séu flott eins og þau eru og í mínum 

huga eru þau ofurhetjur. Endanlegt og aðalmarkmið Latabæjar var því að move 

kids,move the world, move the families og hafa þannig áhrif á heiminn. Við viljum 

ekki breyta heiminu heldur viljum við hreyfa við honum. 

 

2. Telur þú hugmyndafræði íþróttaálfsins auka hreyfingu leikskólabarna, ef svo er 

hvað finnst þér hafa hvað mest áhrif á börnin. 

Ég er ekki í neinum vafa um það vegna þess að ég hef séð hana virka í 22 ár. Ég hitti 

stundum 15.000 börn á mánuði um allan heim. Ég hef séð Latabæ virka í Úrúgvæ, 

Chile, Mexikó, Argentínu, Japan, Kóreu, Tromsö, London, Reykjavík og 

Hvammstanga. Aðal ástæðan fyrir því að hugmyndafræðin virkar á börn er að 

íþróttaálfurinn meinar það sem hann gerir vegna þess að hann gerir hlutina af 

heilindum. Ég lagði áherslu á að Latibær myndi fjalla um heilbrigt jafnvægi sem 
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endurspeglast í heilbrigðum einstaklingi. Til þess að finna þetta jafnvægi var leitað 

eftir sjö persónueiginleikum sem heilbrigður maður býr yfir og leituðum við því til 

þúsundir foreldra útum allan heim. Þessi sjö persónueinkenni birtist á einn eða annan 

hátt í persónum Latabærar. Ég tel að á þínum besta degi ert þú íþróttaálfurinn og getur 

gert allt og ert góður við alla, næsta dag ertu Glanni glæpur og nennir engu, einn 

daginn ertu Solla stirða og langar til að prófa allt, stundum ertu Nenni níski og vilt 

eiga allt og deilir engu, stundum ertu Siggi sæti og verður að fá sætindi, stundum ertu 

Goggi og ert alltaf í tölvunni eða ert Halla hrekkjusvín og átt erfitt með að fylgja 

reglum.  

 

3. Er hugmyndafræði íþróttaálfsins miðuð við ákveðinn markhóp? 

Við ákveðum að miða við aldurinn 0-7 ára en meðal aldur barna sem fylgist með 

Latabæ er 4,7 ár. Ég tel að mikill munur sé á barnaefni fyrir 0-3 ára og 4-7 ára. 

Barnaefni sem gert er fyrir börn á aldrinum 0-3 ára er efni líkt og stubbarnir. Ég tel það 

vera mikið stökk fyrir barn að fara úr því barnaefni yfir í efni fyrir 4-7 ára sem er 

inniheldur meiri hasar. Okkur fannst tilvalið að finna barnaefni sem myndi brúa þetta bil 

og væri blanda af hasar, skemmtun, mörgum tilfinningum og fræðslu. Að búa til 

barnaefni sem inniheldur alla þessa þætti var stórt verkefni og voru í byrjun 160 

handritshöfundar prófaðir án árangurs. Einnig tel ég Latabæ vera eina barnaefnið í 

heiminum sem hentar bæði stelpum og strákum. 

 

4. Hvað í fari íþróttaálfsins telur þú að hafi mest áhrif á börn 

Allt sem íþróttaálfurinn gerir er hægt og hann hefur enga yfirnáttúrulega hæfileika. Ég 

held að flest allir krakkar hafi gaman af því að hreyfa sig og það er ekkert eitt sem 

hefur mest áhrif. Áhrifin eru sambland af mörgum þáttum líkt og það að 

íþróttaálfurinn sé mikill vinur allra, klæðist flottum búningi ásamt því að nota ýmis 

hljóð þegar hann hreyfir sig. Annars tel ég ástæðuna fyrir því að Latibær virki er að 

það er hægt að draga hring í kringum allar persónur Latabæjar og uppi stendur einn 

heilbrigður maður.  
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5. Telur þú að boðskapur íþróttaálfsins vera að skila sér í starfi leikskóla, ef svo er 

að hvaða leiti? 

Já boðskapurinn er klárlega að skila sér í starfi og hægt er að nýta sér hann á marga 

vegu. Ég er ekki í neinum vafa um það að Latibær getur verið eitt sterkasta verkfærið í 

öllum leikskólum heimisins. Ástæðan fyrir því er sú að íþróttaálfurinn og allar hinar 

persónurnar geta verið einskonar áhrifavaldar barnanna með því að koma inná 

leikskólana og skilja eftir sig góðan boðskap. Boðskapur íþróttaálfsins er ekki aðeins 

um hreyfingu heldur einnig samskipti, hollt matarræði, svefnvenjur og reglur. 

Leikskólarnir geta því nýtt sér boðskap íþróttaálfsins á marga vegu. 

 

6. Hvenær hófst ævintýri Latabæjar? 

Árið 1992 eða fyrir 17 árum. Fyrsta bókinn kom út árið 1994 sem heitir -Áfram 

Latibær- og hafa verið gefnar út 11 aðrar bækur. Settum upp leikrit árið 1995 sem varð 

vinsælasta leikritið hér á landi og fékk aðeins 3000 færri gesti en allar aðrar sýningar 

Borgarleikhúsins það árið. Einnig hefur verið starfrækt útvarpsstöð sem heitir útvarp 

Latibær og höfum við farið í herferð fyrir heilbrigðisyfirvöld.   

 

7. Hvernig hefur þróunin verið? 

Latibær var fyrst hugmyndafyrirtæki sem gerði bækur. Svo varð það liveshow sem 

setti upp leiksýningar. Einnig var rekin útvarpsstöð og framleidd spil. Latibær varð svo 

sjónvarpssfyritæki sem framleiddi sjónvarpsþætti sem breyttist síðan í sölu á 

sjónvarpsvörunni. Í dag selur fyrirtækið vörur tengdar Latabæ og er nú verið að reyna 

að búa til svokalla lífstílsfyritæki. 

8. Bjóst þú við því að Latibær myndi ná þeim vinsældum sem hann hefur náð í 

dag? 

Já ég hafði alltaf trú á því og stefndi alltaf að því að Latibær myndi ná miklum 

vinsældum. Ég bjóst samt ekki við að vinsældir Latabæjar yrðu eins miklar og þær eru 

í dag. Ástæðan fyrir því að ég hafði svona mikla trú á þessu var að ég var svo mikið 

með börnum og þekkti markhópinn vel og vissi að ég væri með eitthvað einstakt í 
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höndunum. Ég vann mikla heimavinnu og meðal annars ferðaðist ég um heiminn í 10 

ár og kenndi foreldrum og kennurum leikfimi ásamt því að kenna börnum. Þessi 

heimavinna hjálpaði mér að ná markmiðum mínum og hafa trú á verkefninu þó svo að 

það hafi tekið langann tíma. 

 

9. Eru nýjar hugmyndir að fæðast í tengslum við Latabæ sem gætu hvatt börn enn 

frekar til hreyfingar, og af hvaða toga? 

Já það er fullt í gangi og starfsfólk mitt vinnur hörðum höndum allan daginn. Erum til 

dæmis að gera matvörur fyrir börn um allan heim ásamt því að vinna að 

heilsuprógrammi fyrir 30.000 skóla í Bandaríkjunum. Einnig erum við að vinna að 

orku- og hreyfiátaksprógramm sem við erum að reyna að fá fjármagn fyrir en það er 

mjög dýrt. Nýjir sjónvarspþætti eru í vinnslu fyrir BBC sem heita Lazy town extra þeir 

fjalla bara um hreyfingu og er ekki saga líkt og þættirnir sem áður hafa verið 

framleiddir. Þessir þættir taka fyrir einstakar íþróttagreinar og hreyfingar líkt og 

fóbolta, handbolta, hvaða dýr stekkur hæðst, hleypur hraðast og svo framvegis. 

Vinsældir Latabæjar í Bretlandi eru gríðalega miklar og til gamans má segja frá því að 

12 ára börn skýrðu íþróttahús á Wembley Spartacus arena. Nú er unnið að 

leikifimisprógrammi fyrir krakka í Bretlandi sem kallast Fit kid sem er 60 mínútna 

leikfimistímar, en eins og er þá vantar fjármagn til þess að koma þessu brýna verkefni 

af stað. Það hafa komið upp hugmyndir um að koma á fót íþróttaskóla íþróttaálfsins á 

Íslandi en eins og er er mjög erfitt að fjármagna það vegna þess að við viljum gera 

þetta svo flott. Einnig erum við í vandræðum með gott fólk sem getur hrint hlutunum í 

framkvæmd. Síðast en ekki síst erum við að þróa verkefni í gegnum 

heilbrigðisráðherra sem er verkefni fyrir leikskóla á Íslandi. 
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Viðauki 4. Spurningar sem lagðar voru til 20 leikskólabarna 
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Viðauki 5. Bréf til leikskólayfirvalda Kópavogs 

 

Til Leikskólanefndarinnar í Kópavogi               8. janúar 2009 

 

Við undirritaðar erum nemendur við Háskóla Íslands- menntavísindasvið. Við erum að hefja 

undirbúning okkar við lokaritgerð til BS.c og B.ed gráðu í íþróttafræðum. Við leytum til 

ykkar til þess að fá leyfi til að leggja spurningarlista til 20 leikskólabarna fædd 2003- 2004. 

Okkar hugmynd er að leggja 6 spurningar fyrir 10 börn á hvorum leikskóla sem er þó einungis 

viðauki í rannsókn okkar. Við höfum nú þegar sett okkur í samband við tvo leikskóla í 

Kópavogi og leist leikskólastjórum vel á rannsókn okkar.  

Rannsókn okkar felst í að að skoða hver hugmyndafræði íþróttaálfsins til leikskólabarna er 

með tilliti til hreyfingar? Einnig höfum við sett fram undirspurninguna hvort hugmyndafræði 

íþróttaálfsins hvetji leikskólabörn til aukinnar hreyfingar?  

 

Með fyrirfram þökk 

 

________________________ 

Hjördís Ósk Óskarsdóttir 

 

_________________________ 

Sigríður Björk Þorláksd. Baxter 
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Viðauki 6. Svar frá leikskólayfirvöldum Kópavogs 






