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1. Inngangur 
 

Fátt er yndislegra fyrir foreldra og aðstandendur en að fylgjast með barni sínu 

vaxa og þroskast, sérstaklega fyrstu ár ævi þeirra. Hreyfiþroski er oft 

mælieining á alhliða þroska barnsins og stafar það ef til vill af því að það er sá 

þroski sem við sjáum með augunum og eru flestir fljótir að átta sig á frávikum í 

hreyfiþroska.  

Markmið með rannsókn okkar er að skoða möguleg tengsl á milli 

hreyfiþroska og útivistar á leikskólum. Hugtakið hreyfiþroski er notað yfir ferli 

þar sem aldurstengdar breytingar verða á hreyfingu og hreyfifærni (Björg 

Guðjónsdóttir, 2004).  

Margir þættir geta haft áhrif á hreyfiþroska. Einn af þeim þáttum er 

lífsmynstur fólks og hefur það breyst á undanförnum árum. Það er okkar 

tilfinning að hreyfingarleysi, aukin tölvunotkun og sjónvarpsgláp barna sé farið 

að hafa veruleg áhrif á hreyfifærni og holdafar þeirra.  

 Sérhvert barn þroskast á sinn einstaka hátt og öðlast ýmiskonar færni á 

mismunandi aldursskeiði. Hvert barn fer í gegnum þessa þróun á sínum hraða 

og á sinn hátt. Í ungbarnaeftirliti er grannt fylgst með hreyfiþroska barna og 

eru sérfræðingar fljótir að grípa inn í sé grunur um seinkun á hreyfiþroska.   

 Markviss hreyfiþjálfun og frjáls leikur eflir alhliða þroska barnsins. Barn 

öðlast góða líkamlega færni sem leiðir af sér ánægðara barn og ánægt barn á 

auðveldara með að leika sér og tileinka sér þekkingu. Einnig hefur markviss 

hreyfiþjálfun áhrif á málþroska og málskilning barna sem leiðir af sér aukna 

félagsfærni og leikgleði. Rannsóknir sýna að aukin hreyfifærni hefur aukin 

áhrif á félagsþroska, líffræðilegan þroska, sálfræðilegan þroska og 

hreyfiþroska og hafa þroskaþættirnir áhrif hver á annan (Leikskólar Kópavogs, 

2001; Janus Guðlaugsson, 1989) 
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Mynd 1 – Hringrás mismunandi þroskaþátta og tengsl þeirra við hreyfifærni  

(Janus Guðlaugsson, 1989). 

 

1.1. Aðferðafræði rannsókna 
 

Við rannsókn okkar var notast við megindlega aðferðafræði. Megindleg 

aðferðafræði byggist á tölum, því sem hægt er að mæla og telja. Í 

megindlegum aðferðum eru rannsóknaraðferðir hlutlægar, vísindaleg þekking 

samanstendur af algildum lögmálum, mögulegt er að alhæfa út frá 

félagslegum fyrirbærum, raunveruleikinn birtist í staðreyndum sem hægt er að 

staðfesta, byggt er á algildum lögmálum og stefnt að alhæfingum og afmörkuð 

fyrirbæri eru einangruð og rannsökuð þannig (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 Helstu hugtök í megindlegum aðferðum eru eftirfarandi: tilraunir, hörð 

gögn tölur og tákn, ytra sjónarhorn, mælingar, staðreyndahyggja, félagslegar 

staðreyndir, tölfræði og lýsandi tölfræði. Þau lykilhugtök í megindlegum 

aðferðum sem við notumst við í rannsókninni eru: breyta, áreiðanleiki, 

réttmæti og marktækni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Gögnin voru skráð og greind í tölvuforritinu SPSS og notuðum við 

lýsandi tölfræði til að greina frá niðurstöðum.    

Við gengum út frá tvíhliða tilgátuprófun (2-tailed) til að athuga hvort 

væri um marktækan mun að ræða (p< 0,01). Tvíhliða tilgátuprófun merkir að 

báðir endar dreifingarinnar eru skoðaðir (Janus Guðlaugsson, 2006). 

Við fundum út heildastig hreyfiþroskaprófsins ásamt því að finna út og 

prósentuhlutfall hreyfitölu. Einnig fundum við út staðalfrávik, meðalheildarstig, 

meðalprósentuhlutfall og meðaltal hreyfitölu hjá báðum leikskólunum saman 
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og í sitthvoru lagi. Að lokum skoðuðum við hvort um marktækan mun væri að 

ræða á milli allra breyta og leikskólanna beggja. 

 Markmið okkar með þessari rannsókn var að prófa kenningu okkar um 

hreyfiþroska á útileikskóla, setja fram prófuð tengsl, athuga marktækni og 

koma með tölfræðilega lýsingu á niðurstöðum. Annað hvort styðja 

niðurstöðurnar tilgátu okkar eða hrekja hana.  

 Rannsóknarspurning okkar: Er marktækur munur á hreyfiþroska barna 

í útileikskólum þar sem útivist er skipulagður hluti af skólastarfi og barna á 

leikskólum sem ekki hafa útivist sem skipulagðan hluta af starfinu? Okkar 

tilgáta er sú að það sé marktækur munur á hreyfiþroska milli þessarra  

leikskóla og teljum við að útileikskólar standi betur að vígi.  

 

 

.  
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2. Hreyfifærni 
 

 
     Mynd 2 (Hermundur og Pedersen, 2000:15) 

 

2.1 Hvað er hreyfiþroski 
 

Hugtakið hreyfiþroski er notað yfir ferli þar sem aldurstengdar breytingar verða 

á hreyfingu og hreyfifærni. Hreyfiþroski er aukin færni í að ráða við þær 

hreyfiþrautir sem umhverfið sem við lifum í skapar okkur (Björg Guðjónsdóttir, 

2004).  

Öll börn ganga í gegnum sömu þroskaþrep og hreyfiþroskinn er yfirleitt 

mjög reglubundinn hjá heilbrigðum börnum. Röð þrepanna er alltaf sú sama 

og ekki unnt að sleppa neinu úr, þó vissulega geti verið munur á því á hvaða 

aldri börn ná tilteknum áföngum. Hreyfiþroski er einstaklingsbundin og eru því 

sum börn á eftir og önnur á undan jafnöldrum sínum (Aldís Guðmundsdóttir, 

1992).  

Hreyfiþroska er skipt í gróf- og fínhreyfingar. Þau atriði sem talin eru til 

grófhreyfinga eru hraði, kyrrstöðujafnvægi, jafnvægi á hreyfingu, samhæfing 

og styrkur. Atriði sem talin eru til fínhreyfinga eru stjórn sjónar og hreyfinga, 
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viðbragðshraði, stjórn handa og hraði og nákvæmni í notkun handa (Björg 

Guðjónsdóttir o. fl., 1998). 

 

Hreyfiþroska er ekki hægt að mæla beint en hægt er að gera það 

óbeint með því að nota hreyfifærnipróf. Hreyfifærnipróf mæla t.d. jafnvægi, 

viðbragð, fínhreyfingar og samhæfingu. Þau mæla fleiri þætti sem til samans 

gefa svo mynd af hreyfifærni og segja til um hreyfþroska barnsins (Hermundur 

Sigmundsson, 2001). 

Mikill áhugi hefur verið á hreyfiþroska barna á fyrri hluta síðustu aldar 

og var þá talið að þroskaferlið væri fyrirfram ákveðið og nokkuð fyrirsjáanlegt 

og umhverfið hefði lítil sem enginn áhrif. Í dag er þó talið að hreyfiþroskinn sé 

háður þroska í mörgum líkamskerfum sem spila saman til að barn taki 

framförum í hreyfingu. Mikilvægustu kerfin í því sambandi eru heilinn, vöðvar 

og bein, hjarta og lungu. Framfarir í hreyfigetu verða þegar öll kerfin eru að 

þroskast og barnið tekur breytingum eftir því (Björg Guðjónsdóttir, 2004).  

Börn eru á stöðugri hreyfingu og verða að fá að öðlast fjölþætta 

hreyfireynslu til þess að geta haldið áfram að þroskast. Hreyfiþroski er því 

veigamikill þáttur í heildarþroska barnsins (Anton Bjarnason, 1990). 

 

2.2 Hreyfinám (Skynjun og úrvinnsla) 
 

Hreyfinám er nám sem við stundum alla ævi. Þróun hreyfinga og náms á sér 

stað frá því við erum í móðurkviði og heldur stöðugt áfram í gegnum lífið þar til 

við deyjum.  

Hreyfinám er ferli sem er háð æfingu eða reynslu sem leiðir til stöðugra 

breytinga í hreyfiþroska og þar af leiðandi í hreyfifærni. Það er ekki hægt að 

mæla hreyfinám beint en hægt er að fá mynd af því með því að leggja fyrir 

próf í ólærðri hreyfingu og eftir þjálfun er sama próf lagt fyrir til að sjá framfarir 

og meta hreyfinám (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2000). 

Alhliða hreyfinám er mikilvægt því rannsóknir sýna að það hafi mjög 

jákvæð áhrif á líffræðilegan, sálfræðilegan og félagslegan þroska. Barn sem 

náð hefur góðum tökum á hreyfifærni er yfirleitt sjálfsöruggara og á oft 
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auðveldara með að aðlagast félagslega.  Eitt af undirstöðuatriðum í hreyfinámi 

barna er að þau nái fullkomnu valdi á hreyfingum sínum. Með fjölbreyttu 

hreyfinámi þar sem barnið fær að reyna sig, æfa sig, uppgötva, rannsaka og 

komast að niðurstöðu lærir barnið að átta sig á misjöfnum aðstæðum og 

bregðast við á fjölbreyttan hátt (Janus Guðlaugsson, 1989). 

 Úrvinnsla skynboða og móttaka skynáreita er mikilvæg undirstaða alls 

þroska. Ef börn þróa ekki eðlilegan skyn- og hreyfiþroska eru þau verr 

undirbúin fyrir skólanám en önnur börn (Guðrún Árnadóttir, 1992). 

Til þess að börn geti framkvæmt flóknar hreyfingar þarf að örva 

skynfærin. Magn og tegund skynboðanna hefur síðan áhrif á skyn- og 

hreyfiþroskann. Skynfærin snertiskyn, jafnvægisskyn, stöðuskyn og sjón eru 

afar mikilvæg fyrir allan andlegan, líkamlegan og vitsmunalegan þroska 

einstaklings. Jafnvægisskyns- og snertiskynssbrautir þroskast fyrst og eru því 

undirstaða skyn- og hreyfiþroskans (Guðrún Árnadóttir, 1992). 

 Snertiskynið er þróað í húðinni og er hluti af varnar og upplýsingakerfi 

okkar. Skynfærið sem stjórnar jafnvægisskyninu er staðsett í innra eyra. Það 

þroskast strax frá fósturskeiði og gerir okkur kleift að skynja hreyfingu, hversu 

hratt við förum, kyrrstöðu og í hvaða átt við erum að fara. Jafnvægisskynið 

gefur upplýsingar um höfuðhreyfingar okkar og afstöðu höfuðsins til líkamans. 

Það hefur því mikil áhrif á vöðvaspennu og jafnvægisviðbrögð hjá 

einstaklingnum. Stöðuskynið flytur boð um stöðu liðamóta og vöðvaspennu og 

hefur áhrif á hreyfingar okkar. Ef stöðuskynið er ekki gott veldur það hægari 

hreyfingum og einstaklingurinn þarf að hafa meira fyrir því að hreyfa sig. Ef 

einstaklingur hefur gott stöðuskyn þá getur hann framkvæmt hreyfinguna 

ómeðvitað, hann vinnur ómeðvitað úr stöðu- og snertiskynsáreitinu og 

framkvæmir hreyfinguna. 

Öll þessi skynfæri þurfa eitthvert skynáreiti til að koma boðum af stað. 

Það sem við skynjum berst síðan með skyntaugum og taugabrautum til mænu 

og þaðan til heila og heilastofns þar sem úrvinnsla á skynboðunum á sér stað. 

Í úrvinnslunni eru skynboðin flokkuð, skipulögð og þau eru samræmd. Það er 

síðan miðtaugakerfið sem sendir frá sér niðurstöðuna úr úrvinnsluferlinu sem 

leiðir til þess að einstaklingurinn getur túlkað umhverfið eðlilega. 
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Þroski miðtaugakerfisins hefst strax við getnað og hann þróast hratt 

fram að fæðingu. Hann þróast ekki síður hratt eftir fæðingu og fram til sjö eða 

átta ára aldurs. Eftir það hægir á þroskanum fram til tvítugs en þá er heilinn 

orðin fullþroska (Guðrún Árnadóttir, 1992).  

 Sum börn eru með vanþroskað og skert miðtaugakerfi sem veldur 

hreyfiskerðingu og truflun á úrvinnslu skynboða. Þessi börn geta átt það á 

hættu að þroskast ekki eðlilega líkamlega, andlega og félagslega. Með því að 

þjálfa skyn- og hreyfiþroska hjá börnunum getum við haft áhrif á þroska þeirra. 

Það er því mjög mikilvægt að fá þessi börn sem fyrst til meðferðar í markvissa 

hreyfiþjálfun til að stuðla að bættri hreyfigetu. Því fyrr sem börn fá slíka þjálfun 

því betri árangurs er að vænta hjá þeim í framtíðinni. Með auknu hreyfinámi 

nær einstaklingur meiri hreyfiþroska (Guðrún Árnadóttir, 1992). 

 

2.3 Hreyfivandi 
 

Í upphafi 20. aldar var hreyfivandi skilgreindur sem erfiðleikar við framkvæmd 

viljastýrðrar hreyfingar, en á undanförnum árum hafa verið stöðugar umræður 

og vangaveltur um hvernig skilgreina eigi hreyfivanda (Hermundur 

Sigmundsson, 2002).  

Þetta hugtak er notað til að lýsa hreyfiþroska sem er miklu lakari en 

það sem hægt er að vænta frá ákveðnu barni miðað við aldur. Vandamálið er 

yfirleitt svo alvarlegt að þau hafa í för með sér neikvæð áhrif á líf barnsins í 

skóla, heima og í frítíma þess (Moser, 2001). 

Börn með hreyfivandamál eru ekki einsleitur hópur því sumir eiga í 

vanda bæði með fín- og grófhreyfingar, meðan önnur eiga aðeins í vanda 

með fín- eða grófhreyfingar. Dæmi um fínhreyfingar eru hneppa, reima skó og 

teikna en dæmi um grófhreyfingar er að hlaupa, hoppa, grípa og kasta bolta. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hreyfivandi hverfur ekki að sjálfu sér, og án 

meðferðar munu flestir eiga við vandann enn að stríða eftir tíu ár, þ.e. tíu 

árum eftir að þeir voru prófaðir í fyrsta skiptið. Hreyfivandi tengist ýmsum 

öðrum vandamálum s.s. félaglsegum vandamálum, skertri sjálfsmynd og 
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námsörðuleikum þó ekki hafi verið vísindalega sannað að hreyfivandi sé 

ástæða þessara vandamála. 

Rannsóknir hafa sýnt að mikið áreiti örvar þroska og lítið áreiti getur 

heft hann. Mikilvægt er því að koma í veg fyrir hreyfivanda með því að veita 

börnum fjölbreytta þjálfun þar sem bæði eru stundaðar gróf- og fínhreyfingar. 

Því má segja að hreyfifærni barna sé oftast mælikvarði á það hvernig því 

gengur á öðrum sviðum og hafi ótvíræð áhrif á daglegt líf barnsins. 

Hreyfivandi getur komið í veg fyrir að barn nái að þroskast og dafna á 

eðlilegan hátt. Við þær aðstæður er mjög mikilvægt að grípa inn í með 

viðeigandi aðgerðum til að koma í veg fyrir vítahring (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). 

 

2.4 Hreyfistjórnun 
 

Hreyfistjórnun lýsir stöðu hreyfingar á ákveðnum stað og stund, ólíkt 

hreyfinámi og hreyfiþroska, sem lýsa hreyfingu yfir ákveðinn tíma. Með betri 

hreyfistjórnun eykst færni barnsins. Eftir því sem stjórnunin er verri því lélegri 

er færni barnsins og því meira er hreyfivandamálið. Hreyfistjórnun getur bæði 

verið þáttur sem er genatengdur og einnig háður umhverfi. 

Í hreyfistjórnun er yfirleitt verið að skoða nákvæmni í einni hreyfingu t.d. 

jafnvægi. Þegar verið er að meta hreyfistjórnun er oft notast við ýmis tæki s.s. 

myndbandsupptökuvélar, kraftplötur og EMG (electomyografi). Þá er hægt að 

skoða hreyfinguna nánar og meta hana (Hermundur Sigmundsson og 

Pedersen, 2000). 

 

2.5 Þróun líkamans  
 

Vaxtarhraði barna er að miklu leyti arfgengur og þess vegna 

einstaklingsbundinn. Ytra umhverfi hefur aðeins að litlu leyti áhrif á 

líkamsþroskann en það getur haft talsverð áhrif á andlegan og félagslegan 

þroska. Vaxtarhraði er mjög misjafn og fer það eftir því á hvaða aldursskeiði 
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barnið er. Á fyrstu tveimur æviárum barna er hreyfi- og líkamsþroskinn hvað 

hraðastur og einnig á gelgjuskeiðinu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3 – Myndin sýnir vaxtarkúrfur drengja og stúlkna. Þessar kúrfur sýna meðalvaxtarhraða 
hjá drenjum og stúlkum á mismunandi aldurrskeiðum. Vöxturinn er miklu ójafnari hjá hverju 
einstöku barni en þessar meðaltalskúrfur sýna (Engström ofl., [ártal vantar]: 15). 
 
 Meðan á líkamsvexti stendur þá breytast hlutföll milli líkamshluta og 

líffæri og vefir þroskast. Á fyrstu tveimur æviárum er höfuð barna frekar stór 

hluti af heildarlengd líkamans. Meðan börnin lengjast þá flyst 

þyngdarpunkturinn nokkuð til og verður þessa helst vart þegar vöxturinn er 

hraður. Við þetta getur verið að  jafnvægi og lærðar hreyfingar brenglist og því 

verður að leiðrétta það þannig að hreyfingarnar verði mjúkar og samræmdar.

 Líffæri líkamans þroskast mishratt á mismunandi tímabilum. Hver 

einstaklingur fylgir ákveðinni þroskaáætlun en þroskastigin birtast á 

mismunandi aldursskeiðum. Taugakerfið þroskast fyrst og strax við fjögura 

ára aldur hefur barn náð um 80% af heildarþroska taugakerfis. Öndunarfæri 

og vöðvar þroskast jafnt og við 12 ára aldur hefur einstaklingur náð um 50% 

þroska þess (Engström ofl., [ártal vantar]). 

 Beinagrindin myndast á fósturskeiði og hefst kalkmyndum strax á 

fimmta fósturmánuði. Þróun beinagrindarinnar heldur svo áfram til 

fullorðinsára. Lengdarvöxtur beina á sér stað í vaxtarlínum sem eru nálægt 

beinendum (köstum). Í endum flestra beina í höndum og fótum eru vaxtarlínur 
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og köst, sjá mynd 3. Við vaxtarlínurnar hefst lengdarvöxturinn og er 

vaxtarstefnan inn í sjálfan legginn. Brjóskfrumur myndast og flytja sig inn í 

beinið og gefa þar frá sér járnsölt og breytast þá úr brjóski í bein. Þegar komið 

er að lokum lengdarvaxtar þá þynnist vaxtarlínan og lokast svo og lýkur þá 

lengdarvexti. Beinagrindin í börnum er fjaðurmagnaðri og veikbyggðari en í 

fullorðum en áverkar eru fljótari að jafna sig. Beinin eru mýkri og við ranga 

líkamsbeitingu geta beinin aflagast (Bentsen, 1991). 

Meiðsli á vaxtarlínum eru alvarleg og verða við mikið og einhæft álag í þjálfun 

barna og unglinga. Ef meiðsli verða á vaxtarlínum þá getur vöxtur beinsins 

stöðvast og því ætti að forðast álag sem getur valdið þess konar meiðslum hjá 

börnum. Þegar vöðvarnir starfa við hreyfingu þá myndast spenna sem styrkir 

beinin. Þannig verður líkamlegt starf til þess að beinagrindin verður 

sterkbyggðari. ,,Hreyfingarleysi veldur úrkölkun og þar með veikbyggðari 

beinagrind ” (Engström ofl., [ártal vantar]: 19-20) 

 

Mynd 4 – Teikning af legg með efri og neðri köstum (Engström ofl., [ártal vantar]: 20) 

 

 Hreyfanleiki liðamóta er mun meiri hjá börnum heldur en fullorðum. 

Beinin eru mjúk, lengd liðbanda meiri og þanþol sina og vöðva meira. Með 

aldrinum styrkjast þessir þættir og hreyfivídd liðamótanna verður takmörkuð. 

Talið er að þeim mun meiri sem hreyfivídd liðamótanna er, því minni hætta sé 

á meiðslum og þeim mun meiri afköst líkamans. Vegna þess hve hreyfivídd 

liðamóta er mikil hjá flestum börnum er ekki mikilvægt að þau ljúki æfingum 
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með teygjum eins og fullorðnir. Þó er mikilvægt að þeir sem hafa veruleg 

frávik í hreyfanleika liðamóta (eru stirðir) teygi reglulega á en ekki ætti að láta 

börn með eðlilegan hreyfanleika teygja mikið á þar sem það getur valdið því 

að liðleikinn fari yfir eðlileg mörk og veiki liðamótin og getur það valdið 

auknum meiðslum (Engström ofl., [ártal vantar]). 

 

2.6 Þróun hreyfiþroska fram til 6 ára 
 

Eins og áður hefur komið fram þá er hreyfi- og líkamsþroski hraðastur á fyrstu 

æviárum barns. Hreyfiþroskann er yfirleitt hægt að meta þar sem flest börn 

ganga í gegnum sömu þroskastig á svipuðum aldri. Rannsóknir hafa sýnt að 

ekki er fylgni á milli þess að hafa öran hreyfiþroska og góðan vitsmunaþroska.  

 Á fyrstu vikum ævinnar sofa börn mikið og hreyfa sig lítið. Fljótlega 

fara þau að hafa hæfni til að halda höfðinu þegar þau liggja á maganum og 

styrkja þau þannig vöðva í hnakkanum og efri hluta hryggjarins. Börnin verða 

duglegri og duglegri að lyfta höfðinu og brjóstkassanum með hjálp handanna. 

Með þessu móti geta þau skoðað umhverfið. Þessi merki áfangi virkar sem 

hvatning fyrir áframhaldandi þroska barnsins. Stuttu síðar átta börnin sig á því 

að þau geta velt sér og í kjölfarið fara þau að sitja, skríða og loks ganga og 

hlaupa. Í fyrstu stjórnast hreyfingarnar nær eingöngu af viðbrögðum og kallast 

það þá viðbragðshreyfingar en þær víkja smátt og smátt fyrir meðvituðum 

viljastýrðum hreyfingum (Holle, 1981).  

 Ungabörn sem liggja á maganum og lyfta höfðinu og sparka fótunum 

eru að styrkja og þroska hryggsúluna. Þegar börnin læra að sitja sjálf er 

mikilvægt að vöðvar í kringum hryggsúluna séu sterkir svo börnin nái að sitja 

upprétt (Bentsen, 1991). 

 Þegar börn eldast þá bæta þau smám saman við færni sína og ná 

tökum á vöðvum sínum og læra að samhæfa hreyfingu augna og handa. Í 

fyrstu eru hreyfingar barnanna eins konar heildarhreyfingar, allur líkaminn 

hreyfist hjá þeim en með auknum þroska ná þau betri tökum á einstökum 

hreyfingum sínum eins og að hreyfa bara úlnliðinn án þess að hreyfa alla 

hendina (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). 
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 Börn þróa þessar hreyfingar með sér á sínum tíma, á sinn hátt og 

erfitt er að reyna að hafa áhrif á þau. Ekki er ástæða til að hafa áhyggjur þó 

barn læri ekki að sitja á nákvæmlega sama tíma og barnið í næsta húsi því 

börnin eru eins misjöfn og þau eru mörg og fara sum börn í gegnum þessa 

áfanga á miklum hraða á meðan önnur fara hægt eða í stökkum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). 

 Grófhreyfingar og fínhreyfingar barna fylgja ákveðinni þróun og 

börnin taka miklum framförum á stuttum tíma. Börnin ná valdi á mörgum 

grófhreyfingum á fyrsta ári ævi sinnar. Á fyrstu fimm mánuðum ævinnar læra 

þau að halda höfðinu, rétta úr líkamanum og velta sér. Áður en þau ná eins 

árs aldri hafa þau lært að sitja, skríða, standa upp, ganga meðfram, og sum 

hver eru farin að ganga. Fínhreyfingarnar þróast einnig hratt og byrja börnin 

að grípa fast í fingur um mánaðar gömul. Um fimm mánaða geta börn gripið 

ákveðið, opnað lófann, horft á hendurnar á sér, leikið sér með hendur og 

fingur, áttað sig á snertingu fingranna og láta þá mikið upp í sig og ásamt því 

geta þau haldið utan um hluti og kynnst þeim nánar með því að sleikja þá og 

hrista. Þau bíta í tærnar á sér en hafa enga hugmynd um að þær séu hluti af 

þeim sjálfum. Við eins árs aldur hafa þau lært að flytja hluti milli handa sér og 

slá því saman, þau hafa öðlast meiri stjórn á fingrum og þumlum og geta 

haldið hlutum þar á milli. Þau skoða hluti vel og nú er snerting og sjón farin að 

skipta meira máli en að skoða allt með munninum. Börnin geta haldið á fleiri 

en einum hlut í annarri hendi, geta slengt dóti í kringum sig, haldið á lit og 

krotað, borðað sjálf og teygt sig eftir hlutum (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003). 

 Á öðru ári hafa börnin náð miklum framförum í gróf- og 

fínhreyfingum. Þau eru flest farin að taka sín fyrstu skref en detta oft vegna 

þess að jafnvægisskynið er ekki fullþroskað. Vegna hlutfalla líkamans á 

þessum aldri, stórt og þungt höfuð miðað við stutta fætur og langan búk, 

ganga þau gleið og með olnbogana á lofti. Á þessum aldri hafa börnin mikla 

hreyfiþörf og þeim finnst gaman að takast á við ný og spennandi verkefni. 

Sjaldgæft er að hvetja þurfi börn á þessum aldri til að hreyfa sig. Þau eru enn 

miklir óvitar og þarf að fylgjast með þeim hvert sem þau fara svo það fari ekki 

illa. Ásamt þessum grófhreyfingum þá ná þau betri og betri tökum á 



                                                                       Lokaverkefni til B.S. gráðu 
 

___________________________________________________________ 
Geirþrúður Guðmundsdóttir og Hulda Kristjánsdóttir 

14 

fínhreyfingum. Þau kasta hlutum frá sér og láta aðra ná í þá fyrir sig, leika sér 

í leikjum sem ganga út á að gefa og þiggja og geta borðað sjálf þó svo að 

skeiðin hitti ekki alltaf beint á munninn. Í samskiptum eru börnin frekar 

klaufaleg og frumstæð. Þau skoða hvert annað með því að snerta hvert annað 

og hrinda hvert öðru til að sýna vinahót. Börnin hafa litla stjórn á hreyfingum 

sínum og fara því svona að. Þau leika sér oftast hlið við hlið en ekki saman. 

Allt býr þetta börnin undir góðan félagsþroska síðar á ævinni (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). 

 Þegar börn eru á þriðja æviári eru þau mjög kraftmikil og 

fyrirferðamikil. Þau eiga enn eftir að ná fullum þroska jafnvægis og detta því 

enn oft en eru fljót að standa upp. Á þessu ári eykt jafnvægið þó fljótt og þau 

verða liðugri og ná betri tökum á hnjá- og úlnliðum. Heildarhreyfingar minnka 

og þau þurfa ekki að nota allan líkamann til að líta til hliðar heldur snúa bara 

höfðinu. Þau þjálfa fínhreyfingar og grófhreyfingar áfram og finnst gaman að 

troða litlum hlutum í öll göt sem þau finna. Nú geta börnin flett bók vegna þess 

að þau geta snúið handlegg og únlið. Þegar tveggja og þriggja ára gömul börn 

hafa náð ákveðinni færni svo sem að hlaupa, kasta eða hoppa þá villja þau 

endurtaka hreyfinguna aftur og aftur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003). 

 Sjónræn skynjun þróast hratt og þau nota munninn minna. Þau hafa 

mjög mikla hreyfiþörf, skoða myndir og snerta. Þegar börnin syngja þá vilja 

þau oftast dansa með og eru því söngvar með hreyfingu mjög vinsælir. 

Félagsþroskinn er enn nokkuð óþroskaður og börnin leika sér mikið sjálf og 

nota eigin hugmyndir en þau herma líka hvert eftir öðru í leik sem getur leitt til 

deilna um dót. Á þessum aldri finnst börnunum fullorðið fólk vera 

áhugaverðara en önnur börn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003). 

 Þegar börnin eru komin á fjórða ár þá hafa þau enn nokkuð gaman 

af kröftugum hreyfileikjum. Hreyfingar eru orðnar liprari og auðveldari og 

börnin geta stjórnað hraða hreyfinga. Jafnvægi hefur batnað mikið og þau 

geta gengið hjálparlaust upp og niður stiga, hoppað jafnfætis og tekið tillhlaup 

og stokkið (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). 
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 Handahreyfingar eru sterkari og samhæfðari og geta börnin borðað 

sjálf án þess að allt sullist niður. Börnin byrja að nota svokallað greipargrip þar 

sem þau snúa hendinni og rétta betur úr fingrum en áður. Fljótlega læra 

börnin að halda á blýanti þar sem þau nota ekki greipina lengur heldur nota 

þumalfingur og fremsta hluta vísifingurs (Shaffer, 2002).  

 Börnin hafa meiri áhuga á öðrum börnum en áður og finnst gaman 

að leika við önnur börn og þá helst í formi hermileikja. Hlutverka- og 

þykjustuleikir koma til sögu á þessum aldri og ímyndunaraflið fer á flug. Börnin 

herma eftir því sem þau sjá í heimi fullorðna fólksins og má því sjá á þeim leik 

með hvaða augum barnið sér umhverfi sitt (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003). 

 Á fimmta ári eru hreyfingar barnanna liðlegar og mun nákvæmari en 

áður. Hæð stúlkna og drengja er svipuð en stúlkurnar eru þó líkamlega 

þroskaðri en drengir hvað bein varðar. Hreyfiþörf líkamans er hvað mest á 

þessum aldri og börnin eru dugleg að láta nærstadda vita af framförum og 

getu. Börnin hoppa og skoppa um allt í stað þess að ganga og þau hafa 

gaman af því að leika alls kyns dýr og hluti svo sem apa, froska og bíla. 

Fínhreyfingarnar eru orðnar mjög þróaðar og þau geta auðveldlega klippt í 

sundur blað, perlað, teiknað og málað. Á þessum aldri sjáum við oftast hvor 

hendin er ríkjandi. Börnin hafa gaman af því að leika sér með öðrum börnum 

og þá sérstaklega af sama kyni og það sjálft. Minna er um slagsmál og rifrildi í 

leik barnanna vegna þess að þau hafa aukinn málþroska og geta rætt málin 

sín á milli og geta því tekið á missætti. Þegar börn ná fimm ára aldri þá eru 

þau að komast á lokastig hvað varðar hreyfiþroska sem tekur til 

smábarnaaldursins. Barnið er stöðugt og hreyfingar eru fimar og frjálslegar og 

framkvæmdar skipulega og af hagkvæmni sem leiðir af sér meiri færni í 

hreyfingum. Líkaminn er nú farinn að líkjast fullorðum að byggingu. Börnin 

ganga bein í baki og mjöðmum. Þau grípa auðveldlega bolta, geta sippað og 

hjólað á tvíhjóli. Fínhreyfingarnar hafa einnig batnað mikið og þau geta 

handleikið smáhluti og leyst nákvæmnisverkefni svo sem að hneppa og klæða 

sig. Þau halda rétt á blýanti og geta sum reimað skóna sína. Börnin hafa mikla 

þörf fyrir félagsskap og vilja gjarnan gera það sama og hinir. Þau vilja t.d eiga 

það sem hinir eiga eins og bíla eða dúkkur. Leikirnir eru skipulagðir og margir 
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leika sér saman. Leikirnir geta jafnvel haldið áfram dag eftir dag  (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). 

 Hjá sex ára börnum eiga miklar breytingar á líkamanum sér stað. 

Þau fara að missa barnatennurnar og fá fullorðinstennur í staðin. Hendur og 

fætur lengjast hratt sem veldur því að samhæfing hreyfinga verður erfiðari. 

Þau eiga erfitt með að sitja kyrr, verða klaufalegri í hreyfingum og tapa jafnvel 

áður lærðri getu svo sem að hneppa. Stúlkur eru fyrr að ná valdi á 

fínhreyfingum en strákar og sést það í leikjum þeirra. Stúlkurnar leggja frekar 

stund á leiki eins og að sauma, teikna og perla á meðan strákarnir sækjast í 

leiki sem fela í sér grófhreyfingar eins og að hoppa, hlaupa og  hjóla). Börnin 

velja félaga gjarnan eftir vinsældum þeirra og sést það oft í leik barnanna þar 

sem þau þurfa oft að sanna sig fyrir hinum og gera því allt fyrir þá. Börnin 

leggja sig fram við að falla inn í hópinn og vera eins og hinir. Þær aðstæður 

þurfa foreldrar oft að grípa inn í til að allir fái notið sín í leiknum. Ástæðan fyrir 

þessu er oft rakin til lélegrar hreyfifærni barna. Ef hreyfifærni barns er ekki sú 

sama og jafnaldra þess þá verður því oft hafnað af hópnum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003; Janus Guðlaugsson, 1989). 

 Þó svo hér sé talin upp færni barna á ákveðnum aldursskeiðum þá 

er ekki hægt að alhæfa neitt í þeim efnum, sum geta verið á undan og sum á 

eftir án þess að þau séu greind með skertan hreyfiþroska. Sem dæmi getum 

við nefnt ungabarn sem er ekki í meðal þyngd en fylgir samt sinni kúrfu þ.e. er 

alltaf jafn langt frá meðalkúrfu, fer hvorki nær meðaltalinu né fjær. Til þess að 

svona kúrfur séu til þurfa alltaf einhverjir að vera fyrir neðan og einhverjir fyrir 

ofan. 

 

2.7 Áhrif erfða og umhverfis 
 

Erfðir og umhverfi eru bæði þættir sem hafa áhrif á þroska og hafa ýmsar 

kenningar verið uppi um það hve mikil áhrif hvort um sig hafi. Börn læra vegna 

meðfæddra eiginleika (nature) sem og lærðra (nurture) eiginleika. Hversu 

mikið sé meðfætt og hversu mikið áskapað er ekki vitað með vissu og erfitt að 

greina. Með erfðum er átt við vandamál megi rekja til taugafræðilegra ágalla 
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og með umhverfi þá er átt við magn og tegund áreita (Hermundur 

Sigmundsson og Pedersen, 2000; Hermundur Sigmundsson, 2001).  

Jean-Jacques Rosseau kom með þá kenningu að börn fæddust með 

þann hæfileika að læra hvernig hlutir virka í kringum sig. Hann taldi að ekki 

bæri að hefja skipulagða kennslu meðan börnin væru ung þar sem þau skorti 

þroska til rökhugsunar og hæfileika til að skilja orsök og afleiðingu. Hann taldi 

því að formleg kennsla og nám ætti ekki að fara fram fyrr en sú hæfni hefði 

náð að þroskast. Annar fræðimaður að nafni John Locke setti fram kenningu 

um að hugur barns væri sem „óskrifað blað“ og þroskaðist vegna áhrifa frá 

umhverfinu. Þau lærðu aðeins það sem fyrir þeim er haft. Þannig gerir hann 

mikið úr áhrifum umhverfis og þar með uppalanda á það hvernig tekst við að 

örva þroska barnsins (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1993). 

Samkvæmt rannsóknum virðist það umhverfi sem börnin alast upp í og 

sú aðstaða sem þau búa við hafa áhrif á hreyfifærni þeirra. Mikilvægt er að 

koma í veg fyrir að börn lendi í hreyfivanda og eru foreldrar og heimili mestu 

áhrifavaldar í að efla þroska barnsins. Hreyfiþroski kemur ekki af sjálfum sér 

(Hermundur Sigmundsson, 2002; Hermundur Sigmundsson, 2001). 

Viðhorf foreldra er líka einn þáttur í umhverfinu sem getur haft mikil 

áhrif á áhuga barns á hreyfingu og sýna rannsóknir að meiri líkur eru á því að 

börn hreyfi sig ef foreldrar gera það einnig. Allt umhverfi barnsins í dag stuðlar 

óbeint að því að hefta hreyfiþroska þess. Börn fá ekki að hreyfa sig frjálst eins 

og áður fyrr, þau eru sett í göngugrindur og hoppirólur, keyrð í kerru, borin út í 

bíl o.s.frv. Þetta eru nokkrir af þeim þáttum sem valda því að börn fá ekki 

næga hreyfingu. Nauðsynlegt er að foreldrar bjóði barninu upp á fjölbreytt 

umhverfi til hreyfingar allt frá fæðingu, með því að leyfa þeim að leika sér á 

gólfinu, vera með þeim úti í náttúrunni og fleira í þeim dúr (Björg 

Guðjónsdóttir, 2004). 

Sá möguleiki að barn geti hreyft sig frjálst er mikilvægur þáttur í þroska 

þess, því hreyfingin gerir því kleift að ná til hluta í umhverfi sínu og nýta sér 

þá. Í hvetjandi umhverfi upplifir barnið hreyfinguna á jákvæðan hátt og hefur 

löngun til að halda henni áfram. Í gegnum hreyfinguna lærir barnið að þekkja 
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sjálft sig, styrkja bein og vöðva og þroska hjarta og lungu (Janus 

Guðlaugsson, 1989). 

Áhrif umhverfis má vel sjá þegar bornir eru saman ólíkir 

menningarhópar. Gott dæmi um það er að á Jamaica og Bali leggja mæður 

mikla áherslu á að börnin læri að sitja og standa mjög ung. Börnin eru ekki 

hvött til að skríða því það er talið hættulegt og jafnvel niðurlægjandi. Á Íslandi 

í dag er svokallað parketskrið orðið mjög algengt, þar sem börnin renna sér 

eftir gólfinu með annað fótinn á undan en hinn á eftir. Hins vegar skriðu flest 

börn með víxlhreyfingum þegar teppi voru algengari hérlendis (Björg 

Guðjónsdóttir, 2004). 
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3. Hreyfing og leikur barna á leikskólum 
 

3.1 Mikilvægi leiksins 
 

Í dag er leikurinn talinn mjög mikilvægur fyrir almennan þroska barna. Í 

aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á leikinn og fjallað um gildi hans fyrir 

nám og þroska þeirra. Málþroska, félagsþroska, félagsvitund og 

vitsmunaþroska ber að hlúa að ásamt fleiri þáttum. Þar segir m.a.: 

 Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og 

mikilvægasta náms- og þroskaleið þess. Leikur er hornsteinn 

leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi barns. Frjáls og 

sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barns. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999: 11). 

Að börn fái að leika sér á sínum forsendum skiptir miklu máli. Lítil börn stoppa 

yfirleitt ekki lengi við í leik sínum, heldur er eins og þau vilji prófa allt í einu. 

Það er ekki hægt að skikka þau til að vera í einum leik mjög lengi því þá verða 

þau pirruð og leið og leikurinn hættir að hafa þroskalegt gildi fyrir þau 

(Pramling, 1993). 

Þegar hinn fullorðni tekur þátt í leik barnanna styður hann við 

ímyndunarafl þeirra. Hann á að koma inn í leik litlu barnanna og styðja við 

hann en síðan draga sig út úr honum á réttum tímapunkti. Síðan getur hann 

komið aftur inn í leikinn til að örva börnin þegar þeim gengur illa í leiknum. Lítil 

börn horfa á fullorðna sem fyrirmynd og herma eftir því sem þeir gera, t.d. sjái 

þau fullorðna gefa dúkku að borða apa þau eftir og gera eins. Hinn fullorðni 

getur líka kynnt fyrir börnunum hvernig sumir hlutir geta verið annað en þeir 

eru t.d. rétt barninu steina og sagt að þeir séu peningar (Pramling, 1993). 

 Eftir því sem börnin eldast og þroskast læra þau hvernig leikurinn 

gengur best fyrir sig og þau þróa sínar eigin útgáfur af honum. Börn eru í raun 

að þroskast samhliða leiknum sem sést best á því hvernig leikurinn birtist hjá 

þeim. 
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 Í leik barnanna kemur fram þekking þeirra á félagslegu og efnislegu 

umhverfi sem þau búa við. Með leiknum eiga þau auðveldara með að tjá 

tilfinningar og þekkingu sína í stað þess að tjá sig einunigs með orðum. Ef 

fylgst er með leik barna í sjálfsprottnum leik má sjá hugmyndir þeirra um lífið, 

tilveruna og sjálfsvitund þeirra eflist og skýrist (Valborg Sigurðardóttir, 1992).  

 Í heildina eflir leikurinn alhliða þroska barnsins, líkams- og hreyfiþroska, 

tilfinningarþroska, vitsmunaþroska, félagsþroska, fagurþroska og 

siðgæðisþroska. Leikur og markvisst leikuppeldi ýtir undir og stuðlar að 

heilbrigðum þroska barnsins, bæði líkamlegum og andlegum. Hvers kyns 

hreyfileikir efla líkams- og hreyfiþroska barna sem ekki er vanþörf á í okkar 

nútímasamfélagi. Börn í dag horfa mikið á sjónvarp, leika sér í tölvum og 

mikið er um að foreldrar keyri börnin í og úr skóla. Við þessar aðstæður eru 

börnin hvorki virk eða skapandi. Ef að frjáls og skapandi leikur, eðlileg 

hreyfing og útivera á undir högg að sækja í uppeldi leikskólabarna á Íslandi, 

þarf að grípa í taumana áður en illa fer fyrir okkur (Valborg Sigurðardóttir, 

1991). 

 

3.2 Áhrif leikja á börn 
 

Áður fyrr var eðlilegt að börnin léku sér úti allan daginn og foreldrarnir þurftu 

að hafa mikið fyrir því að fá þau inn á kvöldin. Í dag eru breyttir tímar og hefur 

þetta í raun snúist við, börnin sjást lítið sem ekkert úti að leika sér og 

foreldrarnir þurfa að hafa mikið fyrir því að fá þau út. Þetta er ekki góð þróun 

því börnin eiga að fá alla sína reynslu í gegnum leikinn. Hann er frjálslegasta 

augnablik lífsins. Í gegnum hann fá börnin alla sína reynslu sem síðan nýtist 

þeim sem góður undirbúiningur fyrir lífið. Leikur hefur uppeldislegt, líkamlegt, 

félagslegt og andlegt gildi fyrir börnin (Anton Bjarnason, 1990). 

 

Uppeldislegt gildi: 

o Veita gleði og tilbreytingu og einnig skemmtun 

o Læra að taka sigri með yfirlætisleysi og ósigri með æðruleysi 

o Að fara eftir ákveðnum reglum 
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o Læra að þekkja eigin rétt 

o Virða rétt annarra, sýna kurteisi og nærgætni 

o Herða vilja og áræði 

o Efla samstarfsvilja og draga úr eigingirni 

   

Líkamlegt gildi: 

o Veita hreyfingu 

o Örva blóðrás 

o Styrkja taugaboð 

o Efla viðbrögð 

o Efla eftirtekt 

o Örva skjóta ákvörðun 

o Eflir stjórnun hreyfinga 

o Samhæfa líkamann í heild 

 

Líkamleg áhrif hreyfileikja: 

o Svala hreyfiþrá barnanna 

o Auka kraft og hreyfifærni 

o Auka hraða og viðbragðsflýti 

o Auka samhæfingu, fimi og jafnvægi 

o Auka almennt þol 

o Gera nemendur dómbærari á hraða, fjarlægð og sjónvídd 

                   

Félagslegt gildi hreyfileikja: 

o Gefa samkennd 

o Geta dregið fram þá sem eru tilbaka í samskiptum 

o Geta jafnað mögulega getu í leik og þar með stöðu einstaklings 

innan hóps 

o Þeir geta kennt að vinna og tapa með jafnaðargeði 

o Efla samvinnu að sameiginlegu markmiði 

o Virða tillögur og ráð annarra jafnt og eigin 
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Andlegt gildi hreyfileikja: 

o Vekja áhuga vegna þess að það er gaman 

o Gefa fljótt upplýsingar um getu einstaklinga 

o Möguleikar auðveldir á getuaukningu – æfing 

o Styrkja sjálfsögun 

o Efla siðferðisvald reglna 

o Efla tillitsemi 

o Efla hugrekki 

o Efla þolgæði 

o Aga einstaklinga innan hóps 

o Aga einstaklinginn sem slíkan, þ.e. að láta stjórnast jafnt og 

stjórna 

o Tengjast og auðvelda nám 

     (Anton Bjarnason, 1990: 6) 

 

3.3 Aðalnámskrá leikskóla 
 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið sem einstaklingar ganga í gegnum og því er 

mikilvægt að sá lærdómur sem þar á sér stað sé eftirminnilegur og þroskandi 

fyrir börnin. Árið 1999 var fyrst gefin út Aðalnámsskrá fyrir leikskóla og með 

því er umhyggjan fyrir barnið höfð að leiðarljósi.  Unnið hefur verið markvisst 

að því að styrkja leikskólastigið og er nú gerð þónokkur krafa um menntun 

leikskólakennara og leiðbeinanda. Áhugasamt starfsfólk sem hefur metnað 

fyrir starfi sínu verður til þess að mótun og stefna starfsins verður betri og 

skilar það sér til barnanna. Það eru fyrst og fremst foreldrar sem bera ábyrgð 

á uppeldi barna sinna en leikskólinn er viðbót við það uppeldi. alla óháð 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).  

 Meginmarkmið með uppeldi í leikskóla eru að: 

- veita börnum umönnun, búa þeim hollt uppeldisumhverfi og örugg 

leikskilyrði. 

- Gefa börnum kost á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara 
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- Kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna í 

samræmi við eðli og þarfir hvers og eins og leitast við að hlúa að þeim 

andlega og líkamlega svo þau fái notið bernsku sinnar 

- Stuðla að umbyrðarlyndi og víðsýni barna og jafna uppeldisaðstöðu 

þeirra í hvívetna 

- Rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan 

hátt. 

 

Til að ná ofangreindum markmiðum er ekki notuð bein kennsla heldur er lögð 

áhersla á leik barna sem náms- og þroskaleik eða svo kallað uppgötvunarnám 

(Learning by doing) (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

 ,,Í leikskóla skal rækta alhliða þroska barnsins sem felst m.a. í líkams- 

og hreyfiþroska, félagsþroska og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, 

siðgæðisþroska og siðgæðisvitund.” (Menntamálaráðuneytið, 1999: 8). Milli 

þessara þroskaþátta verður að vera jafnvægi til að árangur náist. Alla þessa 

þætti náum við að efla að einhverju leyti með hreyfingu og útvist á leikskólum.  

Þegar undirmarkmið er skoðuð hvað varðar líkams- og hreyfiþroska þá sjáum 

við eftirfarandi markmið: 

Líkams- og hreyfiþroski 

- Veita barni líkamlega umönnun 

- Stuðla að heilbrigðum lífsháttum, hollustu og góðum matarvenjum 

- Verna heilsu barns og temja því hreinlæti 

- Stuða að því að barn verði sjálfbjarga 

- Efla hreyfiþroska og hreyfigetu 

- Styrkja samhæfingu hreyfinga 

- Stuðla að vellíðan og öryggi 

(Menntamálaráðuneytið, 1999: 8-9). 

 Helstu áhersluþættir í leikskólauppeldi eru: hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Þessir þættir 

skarast allir á einn eða annan hátt í daglegu leikskólastarfi: við leik, daglega 

ummönnun og almenna lífsleikni. Hér verður hreyfing tekin sérstaklega fyrir. 

Börn hafa eins og áður hefur komið fram mikla hreyfiþörf. Þeim finnst best að 
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hreyfa sig frjáls og óhindrað. Vegna þessarar hreyfiþarfar er mikilvægt að 

leikskólar leggi áherslu á hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. Hvers kyns 

hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikskólar ættu að hafa 

hreyfileiki hluta af starfi sínu. ,,Í hreyfileikjum lærir barn að meta aðstæður. 

Það lærir að velja, hafna og þora. Leggja ber áherslu á að barnið læri ýmis 

stöðuhugtök og að átta sig á rými, fjarlægðum og áttum.” 

(Menntamálaráðuneytið, 1999: 19).  

Gott er að fá börnin til að gera sér grein fyrir muninum á spennu og 

slökun þ.e muninn á líkamsstarfsemi við hlaup og átök og á því að liggja í 

slökun. Auðvelt er fyrir leikskólakennara að fylgjast með þroska og framförum 

barna í gegnum hreyfingu þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1999). 
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4. Útivist á leikskólum 
 

4.1 Aðalnámskrá og útivist barna 
 

Í aðalnámskrá leikaskólanna er talað um hreyfingu og útiveru séu samtengdir 

þættir. Í útiveru komast börnin í snertingu við náttúruna, skynja nánasta 

umhverfið sitt og læra að meta það. Nauðsynlegt er að leikvellir leikskólans 

séu þannig gerðir að börnin geti verið í alls kyns hreyfileikjum og geti hlaupið, 

hoppað, stokkið og klifrað. Hreyfileikir utandyra eiga að vera bæði 

sjálfsprottnir og skipulagðir (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

 

4.2 Útileikskóli 
 

Útiskóli er skilgreindur sem starfsaðferð þar sem hluti kennslunnar er fluttur út 

úr kennslustofunni í nærumhverfið. Útiskóli inniheldur því skipulagða kennslu 

utan kennslustofunnar og eru þar með taldar heimsóknir í fyrirtæki og 

stofnanir, náttúruskoðun umhverfis o.fl. Hefðbundna kennsuaðferðin þar sem 

nemendur sitja hver við sitt borð í kennslustofunni og kennarinn stendur við 

töflu og kennir er brotin upp. Nemandinn fær tækifæri til að komast í betri 

tengsl við viðfangsefnin og nota öll skynfærin þ.e. sjón, heyrn, snertingu og 

lyktarskyn við námið. Þeir örvast því á margan hátt sem leiðir til sterkari 

upplifunar og betra náms (Jordet, 2003). 

Skilgreininguna á útileikskóla má því segja að sé mjög svipuð eða þar 

fer hluti af námi barnsins fram utandyra. Skipulögð kennsla er úti í náttúrunni 

og einnig er líka mikið frjáls leikur sem er oft stór hluti af námi barna í 

leikskóla. Börnin fá tækifæri til að komast í snertingu við náttúruna, skynja 

hana og læra að meta hana.  

Á útileikskólunum er venja að fara í skógarferðir einu sinni í viku allt 

árið um kring. Skógarferðirnar taka yfirleitt um það bil tvo tíma en á vorin og 

sumrin eru þær oft lengri og fara þær þá allt upp í sex tíma í lok tímabilsins.  
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Í skógarferðum er ýmislegt haft með sér sem getur komið að gagni t.d. 

vasahnífar, stækkunargler, ílát ýmiss konar, skóflur, teppi, hengirúm og 

handbækur og nesti svo eitthvað sé nefnt. Nánar er fjallað um skógarferðir í 

kaflanum 5.1.1 (Kristín Norðdahl, 2005). 

  

4.2 Gildi útiveru í náttúrunni 
 

Fáar rannsóknir eru til um gildi útiveru í náttúrunni í uppeldi barna en samt 

sem áður eru flestir sammála því að það sé börnum hollt að vera úti, fá 

hreyfingu, frískt loft og vera í tengslum við náttúruna. Með því að vera úti í 

náttúrunni læra börn mikið og þroskast. Þau læra t.d. um aðrar lífverur, 

hvaðan maturinn kemur og að mikið veltur á náttúrunni það er varðar 

lífsafkomu okkar. Oft er það sem kallað er náttúrulegt umhverfi meira eða 

minna gert af mannahöndum. Með náttúrulegu umhverfi er átt við t.d. svæði 

eins og Heiðmörk. Þar hefur maðurinn haft mikil áhrif á skógrækt en flestir 

myndu telja náttúrulegt. Skrúðgarður er með mörgum tegundum plantna, og 

því ríkulegur af náttúru, en í hugum flestra er hann aftur á móti manngerður.  

Þegar fjallað er um gildi útivistar í náttúrulegu umhverfi skiptir vissulega máli 

hvers konar umhverfi talað er um. Miklu máli skiptir hversu mikil áhrif 

mannsins er á umhverfið. Munurinn á leikvelli við leikskóla og Heiðmörk er 

helst sá að í Heiðmörkinni hefur ekki hver þúfa verið skipulögð heldur hefur 

þar verið bætt við gróðri til að gera svæðið fjölbreyttara (Kristín Norðdahl,  

2005). 

Börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára dvelja stærstan hluta þess tíma 

sem þau eru vakandi í leikskólum og þar eru þau að mestum hluta í 

manngerðu umhverfi. Hönnun leiksvæða fyrir börn á sér langa sögu og það er 

ekki tilviljunum háð hvað finna má á slíkum leiksvæðum. Þar er reynt að 

hanna umhverfi sem ýtir undir hvers konar hreyfingu barna s.s klifurgrindur, 

rólur, vegasölt, rennibrautir, hjól og oft einhvers konar hengibrýr. Einnig er þar 

að finna efni sem þau geta leikið með á margvíslegan hátt, t.d. sand, vatn og 

ýmis leikföng. Á mörgum þessara leiksvæða er einnig hugað að því að 

undirlagið sé mishæðótt og sums staðar eru jafnvel jarðgöng gegnum hól. Allt 
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er þetta gert til að ýta undir alhiða þroska barnanna og reynslan sýnir að börn 

sækja í fjölbreytta leikvelli og nýta sér þau leiktæki og leiktækifæri sem þar eru 

(Kristín Norðdahl, 2005). 

Eitt af því sem gerir náttúrulegt umhverfi í uppeldi barna er án efa 

fjölbreytnin í umherfinu og síðan það óskipulag og eða það ófyrirséða í 

umhverfinu sem er spennandi. Það gefur frekar möguleika á að börnin finni 

sjálf út hvað er hægt að gera heldur en umhverfi þar sem einhver hefur þegar 

hugsað fyrir hvað aðrir skulu gera.  Í náttúrunni finna líka börnin ýmislegt sem 

hægt er að nota og leika sér með á fjölbreyttan hátt, t.d. er auðvelt að finna 

grein sem hægt er að nota sem veiðistöng, hest eða eitthvað annað sem þeim 

dettur í hug. Annað sem gefur náttúrulegu umhverfi gildi í uppeldi barna er 

það að þau börn sem þekkja náttúruna eru líklegri til að tengjast henni og bera 

virðingu fyrir henni sem svo oft skortir hjá börnum, unglingum og fullornum. 

Börn þurfa að læra að meta gildi náttúrunar og öðlast reynnslu af náttúrunni til 

að þau vilji vernda hana og vera fús til að leggja eitthvað á sig til að ganga vel 

um hana. Náttúrulegt umhverfi gefur einnig tækifæri til að öðlast öðru vísi 

reynslu og annars konar náms en manngert umhverfi gerir og því er mikilvægt 

að börn fái einnig reynslu af slíku umhverfi í skólastarfi (Kristín Norðdahl, 

2005). 

Í norskri rannsókn á áhrifum útivistarsvæðis á þroska barna kemur fram 

að það hafi margvísleg jákvæð áhrif á börn að leika sér frjáls í fjölbreyttu 

náttúrulegu umhverfi (skógi). Í rannsókninni var þroski og leikur barna í 

tveimur leikskólum athugaður. Annars vegar var leikskóli þar sem 

skógarsvæði í nágrenninu var notað sem leiksvæði og hins vegar leikskóli þar 

sem börnin léku sér eingöngu á leiksvæði leikskólans sem var dæmigerður 

leikskólaleikvöllur. Mismunandi gróður og landslag í skóginum gaf möguleika 

á mismunandi leik og ýtti þannig undir fjölbreyttni í leikjum barnanna. 

Líkamleg færni barnanna sem notuðu skóginn sem leiksvæði jókst í 

samanburði við þau sem léku sér á leikskólalóðinni. Munurinn var marktækt 

betri varðandi jafnvægi barnanna og samhæfingu hreyfinga, þau urðu einnig 

þolnari og rúmskynjun þeirra varð betri en viðmiðunarhópsins. Þannig að til 

margs er að vinna með útiveru í náttúrunni (Krístín Norðdahl, 2005). 
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Á Norðurlöndunum eru víða komnir svokallaðir skógarleikskóar, eða 

náttúruleikskólar, sem byggja starfsemi sína á mikilli útiveru barna í 

náttúrulegu umhverfi. Á þeim leikskólum fá börnin tækifæri til að tengjast 

náttúrunni gegnum eigin reynslu af henni (Kristín Norðdahl, 2005). 
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5. Rannsóknaraðferð 
 

5.1 Þátttakendur 
 

Í rannsókninni tókum við fyrir 35 börn fædd árið 2001, 19 á Álfheimum og 16 á 

Ásheimum. Stúlkur voru alls 17 og piltar 18. Við framkvæmdum 

hreyfiþroskaprófið á tveimur leikskólum á Selfossi, Álfheimum og Ásheimum. 

Þátttaka barnanna var háð skriflegu leyfi frá foreldrum eða forráðamönnum. Á 

leikskólanum Álfheimum er lögð rík áhersla á skipulagða útivist einu sinni í 

viku en ekki á Ásheimum en á báðum leikskólunum sækja börnin hreyfistund 

einu sinni í viku.  Þar sem meiri áhersla er lögð á útivist barna í Álfheimum þá 

vonuðumst við til að sjá gleggri mun á því hvort hreyfiþroski væri betri þar 

heldur en í Ásheimum.  

 

5.1.1 Leikskólinn Álfheimar 
 

Í leikskólanum Álfheimum er lögð áhersla á að efla mannkærleika, samkennd, 

umburðarlyndi og vináttu. Reynt er að skapa gott félagslegt andrúmsloft í vel 

skipulögðu uppeldisumhverfi þar sem börnin og starfsfólkið fær að njóta sín 

sem best (Ingibjörg Stefánsdóttir, 2007).  

Á leikskólanum eru 2-6 ára gömul börn á fjórum deildum. Leikskólinn er 

vel staðsettur með tilliti til stuttra vettvangs- og náttúruskoðunar. Sunnan 

leikskólans eru íþrótta- og útivistarsvæði og við Vallaskóla, sem stendur við 

hlið leikskólans, eru leikvellir, körfuboltavöllur og gervigrasvöllur.  

 Einu sinni í viku er farið í svokallaða Skógarferð. Þá fara tveir  

leikskólakennarar með um 10-12 börn á útivistarsvæði við Gesthús sem eru í 

um 10 mínútna göngufæri við leikskólann. Á þessu svæði eru tjaldsvæði, 

sumarhús, þjónustumiðstöð og lítil tjörn. Í kringum tjörnina eru grasvellir sem 

hægt er að nýta til leikja. Lágvaxinn birkiskógur er við sumarhúsin og við 

tjaldsvæðið eru hávaxnari tré. Tréin eru notið til að klifra og leika. Rétt sunnan 
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við sumarhúsin er pallur með skjólveggjum en sá pallur er heimasvæði 

barnanna þegar þau eru í skógarferðum. Vegna þéttleika trjánna á þessu 

svæði þá er þar oftast logn þó svo hvasst sé í veðri. Þegar farið eru út í skóg 

er ferðunum oft skipt upp í nokkra áfanga sem eru afmarkaðir af ákveðnum 

stoppustöðvum og á milli þeirra mega börnin hlaupa frjálst. Þannig má koma 

til móts við mismunandi þarfir barnanna. Þau fara mishratt yfir þannig að þau 

börn sem fara hratt yfir þurfa að staldra við á meðan þau bíða eftir hinum og 

þá fara þau oft að líta betur í kringum sig, nokkuð sem þau gefa sér ekki oft 

tíma til. Þau sem fara hægar yfir gleyma sér stundum við að skoða og 

rannsaka og geta verið viss um að eftir þeim er beðið. Á leiðinni út i skóg er 

einnig oft stansað þegar t.d. er gengið er framhjá tjörn og býður það upp á 

marga möguleika til leiks. Þar er t.d. hægt að gefa öndunum brauð og stikla á 

steinum á bakkanum (Kristín Norðdahl, 2005). 

Í ferðunum hafa ýmist börnin eða kennararnir frumkvæði að því sem 

gert er, fer mikið eftir því uppá hvað svæðið býður hverju sinni. Ef undirlagið 

er ekki slétt er t.d. hægt að hlaupa og ganga í þúfum, klifra í trjám og upp 

brekkur hoppa yfir holur, dældir og milli þúfa. Börnin dvelja í um tvær 

klukkustundir í skógarferð í hvert sinn en stundum er þó verið lengur ef veður 

er sérlega gott. Reynt er að fara í skógarferðir hvernig sem viðrar og ganga 

ferðirnar fyrir öðru starfi t.d ef lítið er af starfsfólki. Hlutverk 

leikskólakennaranna í skógarferðum er það sama og í starfinu með börnunum 

inn á leikskólunum. Yfirleitt hafa þeir þó ákveðna sérstöðu. Hlutverk þeirra er 

annars vegar að vera til staðar og styðja við leikinn í skóginum og hins vegar 

að vekja athygli barnanna á ýmsu markverðu í náttúrunni og umhverfinu 

(Kristín Norðdahl, 2005). 

Farið er í markvissa hreyfiþjálfun í íþróttasal einu sinni í viku í 45 

mínútur í senn og hefur það verið gert frá upphafi leikskólans eða frá 1988. 

Fyrst fylgdu hópstjórar börnunum en árið 2001 kom menntaður íþróttakennari 

til starfa og sem hefur séð um hreyfistundirnar síðan. Hreyfiþjálfunin er í 

nokkuð vel búnum íþróttasal sem staðsettur er í miðjum leikskólanum. 

Salurinn er um 40 m2. (Ingibjörg Stefánsdóttir, 2007). 

 Á leikskólanum eru 30 börn fædd 2001 og prófuðum við 19 þeirra. Allir 

foreldrar/forráðamenn gáfu börnum sínum leyfi fyrir þátttöku.  
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5.1.2 Leikskólinn Ásheimar 
 

Leikskólinn Ásheimar er í gömlu fjölbýlishúsi á þremur hæðum, sem var 

endurhannað með tilliti til leikskólastarfsemi. Á leikskólanum eru börn á 

aldrinum 2-6 ára á þremur deildum.  Markmið leikskólans eru meðal annars 

að gera börnin sjálfstæð og tillitsöm, að efla frumkvæði hjá börnunum, ýta 

undir forvitni og þekkingarleit barnanna og þjálfa samskiptafærni og 

samstarfsvilja þeirra. Unnið er eftir hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem 

lögð er áhersla á getu barnsins til að læra á eigin forsendum. Lögð er áhersla 

á skapandi starf og virðingu fyrir barninu og verkum þess. Í hreyfingu eru 

markmiðin að efla hreyfiþroska, auka snerpu og þol, að barnið læri hugtök og 

átti sig á rými og fjarlægðum, efli samkennd og félagsþroska, efli líkamsvitund 

og að kennarar fylgist með hreyfingum og geti metið framfarir og þroska 

(Helga Geirmundsdóttir, 2007). 

Börnin sækja 60 mínútna hreyfistundir einu sinni í viku undir leiðsögn 

eins leikskólakennarans og hefur það verið gert síðan 1991. Hreyfiþjálfunin fer 

fram í litlum 20m2 íþróttasal sem staðsettur er í leikskólanumm. Nokkuð mikið 

er til af áhöldum sem er hægt að notast við til að hafa fjölbreytta hreyfiþjálfun 

(Helga Geirmundsdóttir, 2007). 

 Á leikskólanum eru 17 börn fædd 2001 og prófuðum við 16 þeirra. Allir 

foreldrar/forráðamenn gáfu börnum sínum leyfi fyriri þátttöku. 

  

5.2 Hreyfiþroskaprófið  
 

Til þess að mæla og meta hreyfiþroska barna hafa nokkur próf verið þróuð. 

Þeirra á meðal er MOT 4-6 en það er meðal nokkurra virtustu og 

áreiðanlegustu hreyfiþroskaprófa fyrir börn á forskólaaldri. 

MOT 4-6 er þróað af Zimmer og Volkamer og er frá árinu 1984. Prófið 

er hægt að nýta til að mæla hreyfiþroska barna á aldrinum 4-6 ára. Helsti 

kostur MOT 4-6 er sá að prófið er mjög einfalt og fljótlegt í framkvæmd og 

ættu þeir sem vinna með hreyfingu barna að geta nýtt sér það til að meta hvar 
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börnin eru stödd í hreyfiþroska. Ekki þarf að vera mikil þekking á hreyfingu 

barna en sá sem framkvæmir prófið verður að kunna vel fyrirmælin sem 

prófinu fylgja. Auðvelt er að verða sér úti um þau íþróttaáhöld sem þarf til 

framkvæmdar prófsins. Helstu ókostir prófsins eru þeir að erfitt er að prófa 

marga í einu og til að réttmæti prófsins sé viðunandi þyrfti sá sem framkvæmir 

prófið helst að vera kunnugur barninu. Ástæðan fyrir því er sú að þegar börn 

þekkja kennarann/leiðbeinandann sem framkvæmir prófið þá gengur þeim 

betur því þau eru öruggari, einnig þekkir hann þá betur inná hvernig hægt er 

að ná sem best til barnsins hverju sinni (Elísabet Ólafsdóttir, 1993). 

Prófið hefur sérstaka þýðingu innan hreyfigreiningar þar sem það tekur 

á aldurshópnum 4-6 ára sem er á mörkum þess að vera hægt að hreyfigreina. 

Í prófinu eru lögð fyrir börnin 18 verkefni sem kanna eftirfarandi: 

líkamsliðleika, samhæfingu, færni, fínhreyfingar, jafnvægi, viðbragðshæfni, 

stökkkraft, hraða og nákvæmni hreyfinga. Mælt er með því að nota þetta próf 

á leikskólum og í 1. bekk grunnskóla og þá sérstaklega hjá þeim börnum sem 

grunur leikur á að séu með skertan hreyfiþroska (Elísabet Ólafsdóttir, 1993). 

 

5.2.1 Áhöld og æfingar 
 

Þau áhöld sem notast er við í prófinu eru einföld og megnið af þeim ætti að 

vera til í flestum leikskólum sem stunda einhverja hreyfingu í sínu starfi. 

Eftirtalin áhöld eru notuð í hverju verkefni fyrir sig í prófinu: 

1. Ein gjörð 70 cm í þvermál. 

2. Merking á gólfið 2 m á lengd og 10 cm á breidd. 

3. Einn breiður tússpenni, 1. blað A-4 á hvern nemenda, skeiðklukka, 

borð og stóll. 

4. Einn vasaklútur. 

5. Eitt sippuband og skeiðklukka. 

6. Eitt prik (80 cm langt) sem búið er að skipta í fjögur 20 cm svæði með 

litum. 

7. Þrír tennisboltar, tveir litlir kassar og skeiðklukka. 

8. Sama og í verkefni tvö. 
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9. Spjald sem er 40 cm í þvermál og einn tennisbolti. 

10. Askja með 40 eldspýtum og skeiðklukka. 

11. Sama og í verkefni 1. 

12. Sama og í verkefni 1 og skeiðklukka. 

13. Einn tennishringur (gúmmíhringur) 

14. Skeiðklukka. 

15. Hástökksstangir og teygjusnúra. 

16. Engin. 

17. Bolti er er 16 cm í þvermál. 

18. Ein gjörð. 

 

Verkefni 1: Stökk inn í gjörð (upphitunarverkefni) 

Lýsing: Barnið á að hoppa jafnfætis úr stöðu inn í gjörð sem liggur á gólfinu 

og strax aftur út úr henni, án þess að snerta hana. Bæði hoppin eiga að vera í 

sömu átt.  

 

Verkefni 2: Jafnvægi áfram 

Lýsing: Barnið á að reyna að halda jafnvæginu áfram á línu eða striki sem er 

2 m að lengd og 10 cm að breidd. Barnið ræður skrefastærð sjálft en það má 

ekki stíga út fyrir merkinguna 

 

Verkefni 3: Setja punkta á blað 

Lýsing: Barnið situr við borð. Á 10 sek. á það að setja inn eins marga punkta 

á blaðið fyrir framan sig með tússpennanum og það getur. Barnið má dreifa 

punktunum að vild á blaðið. Leiðbeinandi (kennari) sýnir fyrst hvað það á að 

gera. 

 

Verkefni 4: Taka vasaklút upp með tánum 

Lýsing: Barnið stendur á gólfinu. Í 20 cm fjarðlægð frá öðrum fætinum er 

útbreiddur vasaklútur. Barnið á að taka vasaklútinn upp með tánum og rétta 

leiðbeinandanum hann. Hver tilraun má ekki taka lengri tíma en 5 sek. 

Leiðbeinandinn tekur við klútnum þegar barnið heldur honum í hnéhæð. Síðan 

verður það sama reynt með hinum fætinum.  
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Verkefni 5: Hliðarhopp yfir sippuband 

Lýsing: Tveggja metra langt sippuband er brotið fjórfalt saman (lengd 50 cm) 

og lagt á gólfið. Barnið stendur til hliðar við sippubandið og á að reyna að 

hoppa jafnfætis eins oft og það getur yfir sippubandið á 10 sek. án þess að 

snerta það. Skiptin eru talin. Ef sippubandið er snert eða hoppað á öðrum fæti 

er ekki talið. 

 

Verkefni 6: Grípa prik 

Lýsing: Barnið stendur fyrir framan leiðbeinanda með ríkjandi hendina útrétta. 

Leiðbeinandi heldur þannig á prikinu að neðsti endi þess er í hæð við þumal- 

og vísifingur barnsins, en bilið verður að vera 1 cm svo prikið geti fallið í 

gegnum hendina. Leiðbeinandi lætur prikið falla án þess að gefa sérstakt 

merki. Barnið verður að reyna að grípa það um leið og leiðbeinandinn hefur 

sleppt hendinni af því. Ekki má nota hina höndina. Barnið fær tvær tilraunir og 

betri tilraunin gildir.  

 

Verkefni 7: Leggja tennisbolta í kassa 

Lýsing: Í kassa sem liggur á gólfinu eru 3 tennisboltar. Í fjögura metra 

fjarlægð er annar kassi. Barnið á að taka einn bolta í einu og reyna eins fljótt 

og það getur að hlaupa með hann í hinn kassann þangað til allir boltarnir eru 

komnir í tóma kassann. Tíminn sem barnið þarf til þess að leysa þetta verkefni 

er tekinn. 

 

Verkefni 8: Jafnvægi aftur á bak 

Lýsing: Barnið á að reyna að halda jafnvæginu aftur á bak á línu eða striki 

sem er 2 m að lengd og 10 cm að breidd. Barnið ræður skrefastærð sjálft en 

það má ekki stíga út fyrir merkinguna.  
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Verkefni 9: Skot á spjald 

Lýsing: Barnið á að reyna að hitta spjald sem er fest á vegginn í 170 cm hæð 

(mælt frá gólfi að efri rönd) úr 3 m fjarlægð. Barnið fær fjórar tilraunir. Tilraun 

er gild þótt boltinn snerti eingöngu spjaldröndina.  

 

Verkefni 10: Safna saman eldspýtum 

Lýsing: Barnið situr við borð, þar sem tvær hrúgur með jöfnum fjölda af 

eldspýtum liggja sitt hvoru megin við öskjuna, bilið á að vera 15 cm. Báðar 

hendurnar eiga að vinna samtímis að því að safna eldspýtunum saman í 

öskjuna. Aðeins má taka eina eldspýtu með hendinni í einu. Hvetja skal barnið 

til þess að nota báðar hendur í einu. Leiðbeinandinn sýnir barninu hvernig það 

gengur. Tíminn sem fer í að leggja allar eldspýturnar í öskjuna er tekinn. 

 

Verkefni 11: Smeygja sér í gegnum gjörð 

Lýsing: Barnið á að smeygja sér í gegnum gjörð sem er haldið upp á kant af 

leiðbeinenda. Á meðan það smeygir sér í gegnum gjörðina má það hvorki 

snerta gólfið né snerta gjörðina með bolnum. Síðan er það sama endurtekið 

frá hinni hliðinni. Báðar tilraunir eru metnar. 

 

Verkefni 12: Hopp á öðrum fæti inn í gjörð 

Lýsing: Barnið stendur u.þ.b. eitt fet frá gjörðinni, sem liggur á gólfinu, hoppar 

á öðrum fæti inn í gjörðina verður að lenda á stökkfæti og standa á honum í 5 

sek. án þess að setja hinn fótinn niður. Tvær tilraunir eru fyrir hvorn fót. Allar 

tilraunir eru metnar. Leiðbeinandi sýnir hvað á að gera. 

 

Verkefni 13: Grípa tennishring 

Lýsing: Barnið á að grípa tennishring með báðum höndum sem hent er til 

þess úr 4 m fjarlægð. Við gripið má hringurinn hvorki snerta brjóstið né 

kviðinn. Henda skal hringnum í boga til barnsins. Mistakst kastið er tilraunin 

ekki gild og henda skal að nýju. Ein æfing er leyfð, sek ekki má telja sem 

tilraun. Alls eru þrjár tilraunir.  
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Verkefni 14: Sprellikallahopp 

Lýsing: Barnið á að hoppa sprellikallahopp í 10 sek. Handa- og fótahreyfingar 

verða að vera í takt, bæði sundur og saman, klappa lófunum saman yfir 

höfðinu. Ekki er leyfilegt að hvóla sig á milli hoppa. Leiðbeinandinn sýnir 

hreyfinguna. 

 

Verkefni 15: Stökk yfir snúru 

Lýsing: Snúra er spennt má milli súlu og leiðbeinenda í 35 cm hæð. Barnið 

hoppar jafnfætis úr 35 cm fjarlægð sem er merkt á gólfið yfir snúruna og reynir 

að komast yfir hana án þess að snerta hana. Síðan verður hæðin hækkuð í 45 

cm. Tvær tilraunir eru við hvora hæð og besta tilraunin er metin. 

 

Verkefni 16: Veltur um lengdarás líkamans 

Lýsing: Barnið liggur á bakinu á gólfinu. Armar eru strekktir fyrir ofan höfuð. 

Með spenntum líkama veltir barnið sér á kviðinn, síðan aftur á bakið o.s.frv. 

án þess að missa niður spennuna. Síðan er sami snúningur endurtekinn en 

nú til hinnar hliðarinnar. Báðar tilraunir verða metnar.  

 

Verkefni 17: Standa upp og setjast niður með bolta 

Lýsing: Barnið sigur með krosslagða fætur á gólfinu og heldur á bolta með 

báðum höndum fyrir ofan höfuð. Barnið á að stana upp án þess að breyta 

stöðu boltans og setjast aftur niður. 

 

Verkefni 18: Snúningsstökk inn í gjörð 

Lýsing: Barnið á að hoppa úr stöðu fyrir framan gjörðina jafnfætis með 

snúningi í 180° inn í gjörð sem liggur á gólfinu og með öðrum 180° snúningi 

aftur út úr gjörðinni í upphafsstöðu (barnið er þá búið að snúa sér heilan 

hring). Barnið ræður í hvora áttina það snúr. Leiðbeinandi ætti að aðstoða 

barnið við að velja átt og nota sig sjálfan sem viðmiðun. Leiðbeinandi sýnir 

barninu hvað það á að gera. Barnið fær tvær tilraunir sem verða báðar 

metnar.  
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5.2.2 Framkvæmd prófins 
 

Við lögðum hreyfiþroskaprófið fyrir dagana 1. febrúar, 28. febrúar og 15. mars 

2007. Prófin framkvæmdum við á venjulegum leikskólatíma hjá börnunum. 

Prófinu skiptum við í tvennt þannig að önnur okkar framkvæmdi alltaf sömu 

níu æfingar og hin okkar framkvæmdi hinar níu æfingarnar. Þetta gerðum við 

svo að framkvæmdin væri sem nákvæmust, þ.e. stjórnað á sama hátt í hvert 

skipti. Við reyndum að skipta æfingunum á þann hátt að önnur sá um 

fínhreyfingar og hin grófhreyfingar. Við tókum tvö börn í einu í prófið og tók 

um 10 mínútur að prófa hvert barn.  

 Við fórum fyrst á leikskólann Álfheima þann 1. febrúar og prófuðum 19 

þátttakendur þar. Við höfðum með okkur leiðbeiningar, fyrirmæli og matsblað 

og höfðum æft okkur á framkvæmdinni með því að leggja prófið fyrir önnur 

börn áður en rannsóknarvinnan hófst. Þann 28. febrúar fórum við svo á 

leikskólann Ásheima og prófuðum 13 þátttakendur en þrjú börn voru ekki 

mætt svo við fórum aftur þann 15. mars og kláruðum. Alls eru þetta 35 börn, 

18 strákar og 17 stelpur.  

 Aðstæður á leikskólunum voru ólíkar en ættu ekki að hafa áhrif á 

niðurstöður prófsins þar sem samskonar áhöld voru notuð og sömu fyrirmæli. 

Æfingarnar krefjast einfaldra áhalda sem flest voru til á leikskólanum en sum 

áhaldanna komum við með á báða staðina. Þar sem þrengra var um okkur á 

Ásheimum þá notuðum við litla stofu við hlið salarins til að framkvæma 

verkefni 3 og 10.  

 

5.2.3 Úrvinnsla prófsins 
 

Við úrvinnslu prófsins þá er merkt við einn af þremur möguleikum: 0, 1 eða 2, 

allt eftir því hvernig þátttakanda gengur í prófinu en 0 gefur fæst stig og 2 

flest. Þegar öll verkefni hafa verið leyst af hendi og búið er að merkja við stigin 

þá leggjum við saman alla þættina og úr því fáum við heildarstigafjölda eða 

hrátölu. Í hreyfiþroskaprófinu MOT 4-6 er hægt að fá frá núll upp í 34 stig þar 

sem 34 er hæsta skor. Út frá heildarstigafjöldanum finnum við svo 

prósentuhlutfall og notum við til þess sérstaka töflu . Þegar prósentuhlutfall 
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hefur verið fundið þá getum við fundið út frá sömu töflu hver hreyfitala 

barnsins er. Dæmi: Ef heildarstigafjöldi er 20 þá er prófentuhlutfallið 21 og 

hreyfitalan 91. Þegar við höfum fundið hreyfitöluna þá skoðum við töflu 1 og 

getum þannig flokkað árangur úr prófinu. Út frá töflu 2 getum við séð 

meðalhrátölur (X) og staðalfrávik (S) miðað við aldur.  

 

Hreyfitala Flokkun 

131 – 145 

116 – 130 

  86 – 115 

  71 – 85 

  56 – 70 

Mjög gott 

Gott 

Eðlilegt 

Slæmt 

Mjög slæmt 

 

Tafla 1  - Dæmi um hvernig hægt er að flokka árangur úr prófinu þegar búið 

er að reikna hreyfitölu fyrir barnið úr hrátölunni 

 

 

 

Aldur X S 

4;0 – 4;11 ára 15,73 4,86 

5;0 – 5;11 ára 20,3 4,83 

6;0 – 6;11 ára 22,79 4,78 

 

Tafla 2 - Meðalhrátölur (punktar) (X) og staðalfrávik (S) miðað við aldur 
 
 

5.2.4 Gildi og áreiðanleiki MOT 4-6 
 

Nokkur atriði þarf að hafa í huga þegar meta á gæði sígildra prófunar- 

kenninga. Heslstu atriði eru: hlutleysi, áreiðanleiki og réttmæti. Þegar talað er 

um hlutleysi er átt við mælikvarða á hversu mikið prófniðurstöður eru óháðar 

huglægu mati prófenda og nákvæmni í útfærslu prófsins. Áreiðanleikinn er 

mælikvaðri fyrir mælinákvæmni, þ.e. nákvæmni prófsins eða mælitækjanna, 

stöðluð útfærsla prófa og prófaðstæðna. Að lokum þá vísar áreiðanleiki til 
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niðurstöðu mælinga en ekki til sjálfrar mælingarinnar (Elísabet Ólafsdóttir, 

1993). 

 MOT 4-6 gefur góðar upplýsingar um samhæfingu, fínhreyfingar og 

grófhreyfingar. Prófið er áreiðanlegt til að meta hreyfifærni barna en það er þó 

ekki fullgidur mælikvarði á hreyfiþroska. Prófið gefur ákveðna mynd af 

hreyfifærni barns og út frá því getum við áætlað hvernig hreyfiþroski barnsins 

er. Mikilvægt er að skoða árangur úr prófinu út frá heildarstigafjölda og þannig 

hreyfitölu í stað þess að einblína á hvert verkefni prófsins fyrir sig.  

Hreyfiþroskapróf ætti hiklaust að nota til að fyrirbyggja óþarfa vandræði hjá 

börnum með skertan hreyfiþroska. Ef leiðbeinendur sjá mun á börnunum þá 

ættu þeir að hreyfiþroskaprófa allan bekkinn. Þannig er hægt að aðstoða þá 

sem búa yfir skertum hreyfiþroska og fylgja þeim betur eftir. Mikilvægt er að 

framkvæma próf með reglulegu millibili til að meta hvort um framfarir sé að 

ræða. Ef enginn samanburður er til staðar þá hafa prófin lítið gildi. 
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6. Niðurstöður 

 

Notast var við Independent Samples T-Test til að skoða mun á meðaltali 

heildarstiga leikskólanna tveggja. Þegar meðaltalið er skoðað þá kom í ljós að  

meðaltalið á Álfheimum var 23,53 en á Ásheimum 22,69 (sjá mynd 5). 

Munurinn er ekki marktækur þar sem p=0,570.  Til þess að munurinn teljist 

marktækur þá verður hann að vera undir vissum marktektarmörkum sem er 

p= 0,05 (Janus Guðlaugsson, 2006).  

Á neðri töflunni (tafla 4) sést að það er ekki marktækur munur á 

leikskólunum en ef efri taflan (tafla 3) er skoðuð þá sést að Álfheimar hefur 

hærri stig að meðaltali eins og fram kom hér á undan.  

Mynd 5. Meðalheildarstig leikskólanna beggja.  

 

 Leikskóli barns N Mean Std. 
Devation 

Std. 
Error 
Mean 

Heildarstig barns / hrátala Álfheimar 19 23,53 3,747 0,86 

  Ásheimar 16 22,69 4,895 1,224 

Tafla 3. Fjöldi barna á leikskóla, meðaltal heildarstiga, staðalfrávik og skekkjumörk 
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Tafla 4 sýnir okkur að ekki sé marktækur munur á leikskólunum tveimur (p = 0,570).  

 

Á mynd 6 gefur að líta hvernig börnin skiptast í mismunandi flokka 

hreyfitölu, einnig sést munur á leikskólum.  

 

Mjög slæmtSlæmtEðlilegtGottMjög gott

Hreyfitala

14

12

10

8

6

4

2

0

C
o
u
n
t

Ásheimar

Álfheimar
Leikskóli barns

 
Mynd 6 – Skipting barna í flokka eftir hreyfitölu.  

 
Á mynd 7 sést svo hreyfitala beggja leikskólanna saman og kemur í 

ljós að hún fellur vel inn í normalkúrfuna. Normalkúrfur er safn af kúrfum sem 

eiga það sameiginlegt að vera samhverfar. Þær eru bjöllulaga og hafa einn 

topp. Normalkúrfur geta haft mismunandi meðaltöl og staðalfrávik (Janus 

Guðlaugsson, 2006).  
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Mynd 7 – Hreyfitala leikskólanna.  

 

Það barn sem fékk lægsta stigafjöldann var með 15 stig og því 

hreyfitöluna 76 sem fellur undir flokkinn ‘mjög slæmt’ (sjá töflu 1 blaðsíðu 38). 

Það barn sem fékk hæsta stigafjölda var með 33 stig og því hreyfitölu sem er 

fyrir ofan skalann og fellur það undir flokkinn ‘mjög gott’. Samkvæmt þeirri 

flokkun sem notast er við telst ‘eðlileg’ hreyfitala vera á bilinu 86-115 og féllu 

flest börnin í rannsókninni undir þann flokk eða 68,6 %, næst fjölmennasti 

flokkurinn var ‘gott’  eða 14,3 %. Fæstir féllu í flokkinn ‘mjög gott’ eða aðeins 

einn sem er 2,9 %. Heildarskor var að meðaltali 23,14 stig og staðalfrávik 

4,264 hjá báðum leikskólum saman. 

 Á mynd 8 sést meðalstigaskor úr hreyfiþroskaprófinu. Þegar 

marktæknin var skoðuð með einfaldri ANOVA- one way ANOVA þá sést að 

það er marktækur munur í fjórum af átján æfingum, þ.e. í hliðarhopp yfir 

sippuband (p=0,042), tennishringur gripinn (p=0,022), stokkið yfir snúru 

(p=0,013) og velta um lengdarás líkamans (p=0,007). Í verkefnunum að grípa 

tennishring, stökk yfir snúru og velta um lengdarás líkamans stóð leikskólinn 

Álfheimar betur að vígi. Ásheimar stóð sig betur í verkefninu hliðarhopp yfir 

sippuband. Þrátt fyrir að það sé marktækur munur í þessum fjórum verkefnum 
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þá er ekki marktækur munur þegar heildarstigaskor verkefnanna er lagt 

saman eins og áður hefur komið fram.  

 

Meðalstigaskor úr hreyfiþroskaprófi
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Mynd 8. Meðalstigaskor úr hreyfiþroskaprófi. 
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7. Umræður 
 

Í byrjun rannsóknar var lagt upp með þá spurningu hvort marktækur munur 

væri á hreyfiþroska barna í útileikskólum þar sem útivist er skipulagður hluti af 

skólastarfi og barna á leikskólum sem ekki hafa útivist sem skipulagðan hluta 

af starfinu. 

Þegar leikskólarnir tveir voru bornir saman og heildarstig út úr 

hreyfiþroskaprófinu þá er ekki marktækur munur þar sem p = 0,570. Líklegt er 

að niðurstöðurnar séu ekki marktækar vegna þess að úrtakið var aðeins 35 

börn og var aðeins tekinn fyrir einn leikskóli af hvoru. Ef stærra úrtak væri 

tekið fyrir þá er líklegra að munurinn yrði marktækur. Einnig geta verið fleiri 

ástæður sem geta haft áhrif á niðurstöðuna. Á leikskólanum Ásheimum þar 

sem útivist er ekki hluti af skipulögðu starfi er stigi sem börnin þurfa að ganga 

oft á dag upp og niður en leikskólinn Álfheimar er sérhannaður sem leikskóli, 

á einni hæð og því mjög auðvelt fyrir börnin að ganga þar um. Á Ásheimum 

var eitt barn sem sprengdi stigaskalann í hreyfiþroskaprófinu og getur það haft 

töluverð áhrif í svona litlu úrtaki. Meðalheildarstig á prófinu voru reiknuð út 

með og án þessa barns. Þegar barnið var með þá var meðaltalið 22,69 á 

Ásheimum og 23,53 á Álfheimum en eftir að barnið var tekið út þá var 

munurinn meiri eða 22 á móti 23,53. Þó svo að munurinn hafi verið meiri 

þegar barnið var tekið út þá var munurinn ekki marktækur.  

Samkvæmt hreyfitölu barnanna voru flest börnin í flokknum ‘eðlilegur’ 

(sjá flokkun í töflu 1 bls 38) sem hlýtur að teljast jákvæð niðurstaða. Fleiri börn 

á leikskólanum Álfheimum eru með eðlilega eða góða hreyfitölu heldur en á 

Ásheimum. Aðeins 5 börn af 35 eru í flokkunum ‘slæmt’ og ‘mjög slæmt’. 

Niðurstöðurnar sýndu að það var aðeins tvö börn sem falla undir flokkinn 

‘mjög slæmt’ sem gæti bent til þess að aðeins tvö börn þarna eigi við 

hreyfivandamál að stríða. Önnur ástæða fyrir slöku stigaskori gæti einnig verið 

sú að á þessum aldri lengjast hendur og fætur hratt og samhæfing hreyfinga 

verður erfiðari. Börn verða stundum klaufaleg í hreyfingum og geta jafnvel 

tapað áður lærðri getu. Þessi tvö tilteknu börn gætu verið að ganga í gegnum 

þessar líkamsbreytingar (Álfheiður og Guðfinna, 2003).  
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Hreyfiþroska er skipt í gróf- og fínhreyfingar og sýndu niðurstöður 

rannsóknar okkar engan sýnilegan mun á milli leikskólanna og ekki var 

sjáanlegur munur á milli stigaskors í gróf- og fínhreyfingum.  

Erfðir og umhverfi eru þættir sem hafa áhrif á hreyfiþroska en ekki er 

vitað hversu stórt hlutverk hvor þáttur fyrir sig hefur. (Hermundur 

Sigmundsson og Pedersen, 2000). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá hefur umhverfi útileikskólans 

ekki eins mikil áhrif á hreyfiþroskann eins og við bjuggumst við. 

Þegar við veltum fyrir okkur leiksvæðum barna þá spáðum við í því hvor gerð 

leiksvæða, þau manngerðu eða náttúrulegu, væri betri til að ýta undir þroska 

barna.  Náttúrulegt umhverfi hefur upp á margt að bjóða sem manngert 

umhverfi gerir ekki og öfugt. Niðurstöðurnar benda til þess að náttúrulegt 

umhverfi ýti ekki frekar undir þroska barna en manngert. Hér er ekki eingöngu 

verið að tala um hreyfiþroska heldur þroska barns í heild sinni.  

 Í niðurstöðukaflanum var komið inn á það að í fjórum verkefnum í 

hreyfiþroskaprófinu var marktækur munur á milli leikskóla. Ekki er æskilegt að 

taka einstaka hluti út úr prófinu og bera leikskólana þannig saman vegna þess 

að það gefur ekki rétta mynd af heildarniðurstöðu við samanburð 

leikskólanna.  

 Í tveimur verkefnum var leikskólinn Ásheimar áberandi betri heldur en 

leikskólinn Álfheimar en það voru verkefni 5 (hliðarhopp yfir sippuband) og 

verkefni 14 (sprellikarlahopp) og þegar við fórum að forvitnast um ástæðuna 

þá kom í ljós að þættir af þessu tagi eru mikið notaðir í íþróttatímum þar 

vegna þess að salurinn býður ekki upp á mikil hlaup og leiki vegna stærðar. 

Aftur á móti er mikil áhersla á leikinn á Álfheimum. Einnig gæti spilað inn í að 

á Ásheimum er mikið unnið með tónlist og takt og gæti það hjálpað börnunum 

við að gera sprellikarlahopp en sú æfing krefst takts og samhæfingar. Ætla 

mætti útfrá okkar niðurstöðum að börnin eru betri í því sem þau eru látin gera 

heldur en í þeim þáttum sem þau gera sjaldan eða aldrei. 

 Á öllum leikskólum er verið að efla þroska barns en þó með 

mismunandi áherslum. Á sumum leikskólum er lögð mikil áhersla á hreyfi- og 

líkamsþroska en á öðrum er megináhersla lögð á vitsmunaþroska þar sem t.d 

er unnið með börnunum í list- og skapandi greinum. Hreyfing er hluti af starfi á 
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öllum leikskólum þar sem börnin leika sér bæði inni og úti. Í leiknum er alltaf 

einhversskonar hreyfing, þó mismikil.  

 Hreyfinám barna á leikskólum er háð æfingu eða reynslu sem leiðir til 

stöðugra breytinga á hreyfiþroska og þar af leiðandi hreyfifærni. Börn þurfa 

mismikla örvun og aðhald til að öðlast frekari hreyfifærni. Undirstöðuatriði með 

fjölbreyttu hreyfinámi eru þau að barnið fái að reyna sjálft, æfa sig, uppgötva, 

rannsaka og komast að niðurstöðu ef þessir þættir eru virkjaðir þá lærir barnið 

að átta sig á misjöfnum aðstæðum og bregðast við á fjölbreyttan hátt. Allt eru 

þetta þættir sem leikskólar ættu að reyna að fylgja eftir (Janus Guðlaugsson, 

1989).  

 Gaman væri að kanna betur áhrif náttúrulegs umhverfis á þroska barna 

þar sem höfundar standa fastir á þeirri skoðun að leikur í náttúrulegu umhverfi 

efli hreyfiþroska barnanna. Til að fá skýrari niðurstöður þyrfti úrtakið að vera 

stærra en 35 börn og kanna þyrfti fleiri þroskaþætti svo sem vitsmunaþroska 

og félagsþroska. 
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8. Að lokum 
  

Við höfðum áhuga á að kanna hvort grundvöllur væri fyrir markvissari útivist í 

leikskólastarfi. Tilgáta okkar var sú að börn á leikskólum með markvissa útivist 

í starfi sínu hefðu betri hreyfiþroska. Tilgáta okkar stóst ekki þar sem ekki 

reyndist vera marktækur munur á hreyfiþroska á leikskólunum tveimur. 

 Til þess að marktækur munur finnist þarf líklega að hafa úrtakið stærra 

heldur en 35 börn og tvo leikskóla. Ef við værum að fara að gera svipaða 

rannsókn aftur þá myndum við reyna að hafa úrtakið stærra til að fá skýrari 

niðurstöður.  

 Í skýrslunni Út um mó inn í skóg eftir Kristínu Norðdahl er fjallað um 

norskar rannóknir á áhrifum útivistarsvæðis á þroska barna. Þar kemur fram 

að það hafi margvísleg jákvæð áhrif á börn að leika sér frjálst í náttúrulegu 

umhverfi. Líkamleg færni barna sem léku sér í náttúrulegu umhverfi var betri 

og var marktækur munur á jafnvægi og samhæfingu hreyfinga. Börnin urðu 

þolnari og rúmskynjun þeirra betri.  

 Okkur fannst mjög skemmtilegt að vinna að þessari rannsókn og var 

okkur mjög vel tekið á leikskólunum Álfheimum og Ásheimum á Selfossi. 

Börnin voru flest jákvæð og tilbúin að taka þátt í æfingunum.  

 Þetta viðfangsefni finnst okkur vera verðugt til stærri rannsóknar. 

Athyglisvert væri þá að skoða fleiri þroskaþætti svo sem málþroska, 

tilfinningaþroska og félagsþroska. Þrátt fyrir okkar niðurstöður þá erum við 

sannfærðar um að útivist á leikskólum hefur jákvæð áhrif á hreyfiþroska 

barna.  
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