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Ágrip 

Í þessari ritgerð er hreyfiþroski 4-6 ára íslenskra og úganskra barna rannsakaður og 

niðurstöður bornar saman.  Notast er við MOT 4-6 hreyfiþroskaprófið til að meta 

hreyfiþroskann. Rannsóknin er megindleg.  Prófuð voru 100 börn í Úganda, og af þeim voru 

53 sem gátu talist með vegna aldurs, en 35 börn voru prófuð á Íslandi, þar af 30 sem voru 

skráð á réttan aldur.  Niðurstöður segja ekki til um marktækan mun á heildarniðurstöðum en 

marktækur munur fannst á 7 stöðvum. Þar var hreyfiþroski íslenskra barna betri á 4 stöðvum 

sem tóku á jafnvægi, almennri samhæfingu, samhæfingu augna og fóta, rúmskyni og 

stökkkrafti.  Á stöð sem mældi grunn-jafnvægi og samhæfingu augna og fóta mældust 

íslensku krakkarnir að meðaltali með 0,53 stig af 2 mögulegum en börnin frá Úganda með 

0,13 stig (P< 0,01).  Á stöð þar sem rúmskyn og samhæfing barnanna var könnuð mældust 

íslensku börnin með 1,83 stig en börnin frá Úganda að meðaltali með 1,30 stig (P< 0,01).  Á 

stöð sem tók á hopp og stökkkraft barnanna mældust íslensku krakkarnir með 1,87 stig á 

meðan börnin frá Úganda mældust með 1,53 stig (P< 0,01).   Á stöð sem kannaði jafnvægi og 

samhæfingu skoruðu íslensku börnin 1,67 stig en þau úgönsku 1,38 stig (P< 0,05).  Á tveimur 

stöðvum mældust börnin frá Úganda með betri hreyfiþroska.  Þær stöðvar tóku aðallega á 

líkamsstyrk, almennri samhæfingu og samhæfingu augna og handa.  Á stöð sem tók á 

samhæfingu augna og handa skoruðu börnin frá Úganda 1,60 stig en íslensku börnin 0,7 stig 

(P< 0,01). Á stöð sem kannaði styrk í búk og samhæfingu skoruðu börnin frá Úganda 1,81 stig 

en íslensku börnin 1,5 stig (P< 0,01).  Munur á milli kynja var ekki marktækur þótt að drengir 

frá Úganda hefðu staðið sig betur en stúlkurnar þaðan og bæði kynin frá Íslandi. Meðalaldur 

barnanna frá Íslandi var 6,59 ár en meðalaldur barnanna frá Úganda var 6,04 ár.   
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Formáli  

Ég vil þakka ABC barnahjálp fyrir góða aðstoð við að gera þetta rannsóknarverkefni að 

veruleika.  Þá sérstaklega vil ég þakka Trudy Odida fyrir húsaskjól, fæði og endalausa aðstoð 

í Úganda við allt sem þurfti til að gera rannsóknina  að veruleika, en án hennar hefði gerð 

þessarar rannsóknar orðið mun flóknari.   Einnig vil ég þakka Florence fyrir ómælda aðstoð 

við framkvæmd prófsins og túlkun á því, sem og persónulega aðstoð við allt sem tengdist 

prófinu og ferðalaginu. Sömuleiðis vil ég þakka íþróttakennurum Háteigsskóla fyrir veitta 

aðstoð og aðstöðu. 
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1.Inngangur 

Flest börn í heiminum fæðast heilbrigð.  Það er síðan foreldra, uppalenda og 

heilbrigðisstarfsfólks að sjá um að viðhalda heilbrigði og heilsu barnanna -andlegri, 

líkamlegri og félagslegri heilsu- þangað til þau fullorðnast.  Hlutverk foreldra er margslungið 

og því miður er ekki er til ein allsherjar kennslubók með leiðbeiningum og öllum þeim réttu 

ákvörðunum sem fylgja því mikilvæga hlutverki að verða foreldri og ala upp nýjan einstakling 

og gera hann í stakk búinn til að takast á við heiminn.  Þessu starfi fylgir gríðarleg ábyrgð til 

18 ára, hið minnsta.  Í 28. grein barnalaga kemur fram að foreldrar skuli annast börn sín og 

sýna þeim umhyggju og virðingu og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum, þeir skulu 

vernda börn sín fyrir ofbeldi, fræða þau og kenna þeim iðjusemi og siðgæði og sjá til þess að 

börn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika og áhugamál barnanna 

(Alþingi Íslands 2007).   Úr 28. grein barnalaga mætti þá einnig lesa að starf foreldra sé  

meðal annars að gefa börnum sínum nægjanlegt hreyfinám svo börn þeirra dragist ekki aftur 

úr eðlilegu hreyfiþroskaferli sínu og meðalkúrfu jafnaldra sinna.  Börn fá mismikla hreyfingu 

og örvun í barnæsku, sum hver fá að spreyta sig á hverskonar aðstæðum bæði úti í náttúrunni 

og inni,  meðan öðrum er frekar haldið fjarri aðstæðum sem örva hreyfiþroska þeirra, og 

mætti þannig nefna einföld dæmi s.s. að ganga sjálf upp og niður stiga í stað þess að vera 

borin, klifra í trjám, skoða og rannsaka hluti og einfaldlega framkvæma nýjar og spennandi 

hreyfingar.  Ég tel að foreldrar hræðist of mikið að börn þeirra skaði sig á þessu sem ég tel 

nauðsynlegt brölt þeirra þar sem áhughvöt þeirra drífur þau áfram að auknum þroska en að 

sjálfsögðu skynsemi að vera í fyrirrúmi. Í rannsókn Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur  kemur 

fram að hreyfinám í litlu mæli hefur slæm áhrif á hreyfiþroskann og aukahreyfinám hefur góð 

áhrif á hreyfiþroska barnanna (Sabína Steinunn Halldórsdóttir 2010).  Hugsanlega gæti það 

verið að þessi hræðsla foreldra í vestrænu samfélagi sé marktæk, en ekki er vitað til þess að 

hegðunin komi fram í vanþróuðu löndunum, svo sem í Afríku, nánar tiltekið í Úganda.  

Gaman er að velta því fyrir sér hvort öll börn í heiminum séu á sama þroskastigi á sama aldri 

og því hvort þroskinn hafi eitthvað að segja varðandi framtíðina, en af fenginni eigin reynslu 

af þjálfun hef ég tekið eftir að börn sem eru með góðan hreyfiþroska eru félagslega sterkari en 

þau sem eru með slakan hreyfiþroska. Þá finnst mér einnig að vinahópar barna samþykkja í 

auknum mæli þau börn sem bera sig vel og hafa meira sjálfsöryggi, heldur en börn með slaka 

hreyfigetu, en þau börn sem eru klaufsk og með slaka hreyfigetu verða oft valin síðust í lið 

þegar börn leika sér og verða því oft útundan.   
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Í þessari rannsókn er einmitt reynt að svara því hvort munur sé á hreyfiþroska barna í tveimur 

mismunandi löndum, í sitt hvorri heimsálfunni. 

Rannsóknin fjallar um samanburð á hreyfiþroska 4-6 ára barna.  Borinn var saman 

hreyfiþroski íslenskra barna í Reykjavík og barna frá Úganda í ABC skólanum í Kitetika og 

Rackoko. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: 

Hvernig ber hreyfiþroska íslenskra barna saman við hreyfiþroska barna frá Úganda á sama 

aldursbili? 

Tilgátan hljóðar svo að börnin í Úganda hafi betri hreyfiþroska heldur en íslensku börnin. 

Dreg ég þessa ályktun og vil tengja það því að íslensku börnin, líkt og börnin í hinum 

vestræna heimi séu slakari í hreyfiþroska vegna; minnkaðrar hreyfingar, skipulagðrar sem og 

óskipulagðrar, aukinnar ofþyngdar og offitu sem og hærra BMI (Magnusson, Arngrimsson et 

al. 2011), en einnig mikillar og aukinnar setu yfir tölvuleikjum og sjónvarpsglápi innandyra 

(Daley 2009; Kimbro, Brooks-Gunn et al. 2011), en börnin frá Úganda betri í hreyfiþroska 

vegna; mikillar útiveru þeirra og tengingu við náttúruna.  Ofþyngdin og offitan stafar m.a. af 

hreyfingarleysi barnanna (Novac, Matasaru et al. 2010; Kimbro, Brooks-Gunn et al. 2011) 

sem svo endurspeglast í slakari hreyfiþroska barna (Sabína Steinunn Halldórsdóttir 2010).  Ég 

hef þó nokkra reynslu af íþróttastarfi með börnum og unglingum, og reynsla mín segir til um 

mjög mikinn mun á líffræðilegum og líkamlegum aldri barna varðandi slakan og góðan 

hreyfiþroska. Þá hef ég einnig haft gríðarlegan áhuga á þróunarlöndunum, og þá sérstaklega í 

Afríku.  Þess vegna hef ég verið í tengslum við ABC barnahjálp, þar sem ég hef styrkt barn í 

Úganda til margra ára, svo mér gafst tækifæri á því að hitta styrktarbarnið mitt þegar ég tók 

hreyfiþroskaprófið á börnunum í Úganda.   Þar sem Úganda er aftarlega í þróun (Vorster and 

Kruger 2007) þá blasti það við mér að hreyfing barnanna væri í miklu mæli og óheft, þar sem 

óspillt náttúran er allt um kring, opin og óskipulögð leiksvæði þar sem hægt er að sparka í 

bolta eða klifra í trjám. Þar að auki taldi ég að lífsstíll þeirra byði upp á mikla frjálsa 

hreyfingu. 
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2.Fræðilegur kafli  

Fræðileg hugtök 

 

Í þessari ritgerð koma fram nokkur fræðileg hugtök.  Til að auðvelda lesenda yfirlestur eru 

eftirfarandi hugtök skilgreind. 

Snertiskyn = Skynjun þess að snerta hluti og geta greint yfirborð þess (Anne Shumway-Cook 

2006). 

Rúmskyn = Að skynja rýmið í kringum einstaklinginn sjálfan (Anne Shumway-Cook 2006)  

Jafnvægi = Sá eiginleiki að geta haldið líkama stöðugum óháð láréttri eða lóðréttri hreyfingu 

og stöðu (Anne Shumway-Cook 2006).   

Samhæfing = Samspil hugar, skynjunar taugaboða- og beinagrindavöðva- hreyfingar (Anne 

Shumway-Cook 2006).  

Fínhreyfingar = Hreyfingar smærri vöðva með mikilli nákvæmni (Anne Shumway-Cook 

2006).  

Grófhreyfingar = Hreyfingar stærri vöðva og vöðvahópa með minni nákvæmni (Anne 

Shumway-Cook 2006).  

Viðbragð = Hreyfingsvar við utanaðkomandi örvun (Anne Shumway-Cook 2006).  

Líkamsstyrkur = Styrkur í líkama (Anne Shumway-Cook 2006).  

Stökkkraftur = Sá kraftur sem þarf til að stökkva upp í loftið (Anne Shumway-Cook 2006).  

Ofþyngd = BMI á bilinu 25-30.  Þyngd skilgreind yfir kjörþyngd (Wilmore and Costill 2004). 

Offita = BMI á bilinu 30 eða hærra.  Þyngd skilgreind yfir kjörþyngd og ofþyngd en þetta er 

stig óhóflega mikillar fitusöfnunar (Wilmore and Costill 2004). 

Heilsa = Líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan auk þess að vera laus við sjúkdóma og örorku 

(WHO 2007). 

Hreyfing = Sú vinna sem framkvæmd er af beinagrindarvöðvum líkamans og eykur 

orkueyðslu umfram orkueyðslu í hvíld (WHO 2007). 
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Hreyfiþroskaferli = Sá ferill sem þroski barns þróast á (Anne Shumway-Cook 2006).  

Hreyfiþroski = Þroski hreyfinga, vöðva og liðamóta, til að framkvæma fyrirfram ákveðnar 

hreyfingar (Anne Shumway-Cook 2006).  

Hreyfifærni/Hreyfigeta = Það sem barnið getur gert á ákveðnum hreyfiþroskapunkti í 

hreyfiþroskaferlinum (Anne Shumway-Cook 2006).  

Hreyfinám = Hreyfingar sem auka hreyfifærni og stuðla að bættum hreyfiþroska (Anne 

Shumway-Cook 2006).  

Hreyfipunktatala = Heildarstigafjöldi sem barn fær út úr MOT prófinu.(Zimmer 1984) 

Hreyfitala = Hreyfitala er fengin útfrá hreyfipunktatölu og aldri.  Hreyfitalan er leiðrétt fyrir 

aldri (Zimmer 1984). 
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Umfjöllun um MOT 4-6 prófið 

 

MOT 4-6 hreyfiþroskaprófið er komið frá Þýskalandi og á að meta hreyfiþroska barna 4-6 ára.  

Tekið er á jafnvægi,  einfaldri og flókinni samhæfingu, samhæfingu augna og handa, 

samhæfingu augna og fóta, samhæfingu handa og fóta, snertiskyni, viðbragði, hraða í 

grófhreyfingum,  hraða í fínhreyfingum, rúmskyni og stökkkraft og styrk í búk.  Sumar 

stöðvar kanna tvo eða fleiri þætti en aðrar stöðvar kanna aðeins einn þátt (Zimmer 1984).  

Stöð 1 er upphitunarstöð þar sem engin stig eru gefin fyrir frammistöðu. Stöð 2 prófar grunn 

jafnvægisæfingu og samhæfingu augna og fóta.  Stöð 3 kannar hraða í fínhreyfingum og 

samhæfingu augna og handa.  Stöð 4 tekur á jafnvægi, snertiskyni og samhæfingu.  Stöð 5 

kannar hraða grófhreyfinga, samhæfingu og jafnvægi.  Stöð 6 prófar viðbragð og samhæfingu 

augna og handa.  Stöð 7 reynir á viðbragð og hraða í grófhreyfingum.  Stöð 8 prófar 

grunnjafnvægi og samhæfingu augna og fóta.  Stöð 9 tekur á samhæfingu augna og handa.  

Stöð 10 kannar hraða í fínhreyfingum  og samhæfingu augna og handa.  Stöð 11 tekur á 

rúmskyni og samhæfingu.  Stöð 12 prófar börn í jafnvægi og samhæfingu.  Stöð 13 reynir á 

grip og samhæfingu augna og handa.  Stöð 14  tekur á samhæfingu handa og fóta.  Stöð 15 

prófar hopp og stökkkraft barna. Stöð 16 og 17 kannar styrk í búk og samhæfingu og stöð 18 

kannar jafnvægi og samhæfingu.(Zimmer 1984)    

Tafla 1 

Rannsóknarþættir Stöðvanúmer 

Upphitunarstöð 1 

Grunn-jafnvægisæfing og samhæfing augna og fóta 2 

Hraði í fínhreyfingum og samhæfing augna og handa 3 

Jafnvægi, snertiskyn og samhæfing 4 

Hraði grófhreyfinga, samhæfing og jafnvægi 5 

Viðbragð og samhæfing augna og handa 6 

Viðbragð og hraði í grófhreyfingum 7 

Grunn-jafnvægisæfing og samhæfing augna og fóta 8 

Samhæfing augna og handa 9 

Hraði í fínhreyfingum og samhæfing augna og handa 10 

Rúmskyn og samhæfing 11 

Jafnvægi og samhæfing 12 
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Grip og samhæfing augna og handa 13 

Samhæfing handa og fóta 14 

Hopp og stökkkraftur 15 

Styrkur í búk og samhæfing 16 

Styrkur í búk og samhæfing 17 

Jafnvægi og samhæfing 18 

  

Samantekt á stöðvum 

Þær stöðvar sem kanna jafnvægi eru stöðvar númer 2, 4, 5, 8, 12, og 18.  Þær sem kanna 

samhæfingu augna og handa eru stöðvar númer 2, 3, 6, 9, 10 og 13, en aftur á móti er aðeins 

ein stöð sem kannar samhæfingu augna og fóta.  Þær stöðvar þar sem könnuð var almenn 

samhæfing voru stöðvar  númer 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17 og 18.  Tvær stöðvar kanna 

fínhreyfingar en það voru stöðvar númer 3 og 10.  Einnig voru tvær stöðvar sem tóku á hraða í 

grófhreyfingum en það voru stöðvar 5 og 7.  Stöð númer 4 var eina stöðin sem tók á 

snertiskyni.  Stöðvar sem könnuðu viðbragð voru stöðvar 6 og 7.  Stöð 11 var eina stöðin sem 

tók á rúmskyni, og stöð 15 kannaði  stökkkraftinn.  Stöðvar sem könnuðu líkamsstyrk voru 

stöðvar númer 16 og 17 (ATH, sjá viðauka) (Zimmer 1984). 

Tafla 2.  Á töflunni sést hvaða stöðvar kanna eftirfarandi þætti.  

MOT 4-6.  Könnunarþættir Númer stöðva       

Samhæfing augna og fóta 8               

Snertiskyn 4               

Rúmskyn 11               

Stökkkraftur 15               

Líkamsstyrkur 16 17             

Viðbragð 6 7             

Hraði í grófhreyfingum 5 7             

Hraði í fínhreyfingum 3 10             

Samhæfing augna og handa 2 3 6 9 10 13     

Jafnvægi  2 4 5 8 12 18     

Samhæfing 4 5 11 12 14 16 17 18 
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Staða þekkingar 

Í rannsókn Sabínu Steinunnar Halldórsdóttir kemur fram að erfiðleikar í hreyfigetu barna geta 

bent til slaks eða seins hreyfiþroska.  Ef hreyfiþroski er slakur þá er tilhneigingin sú að 

heildarþroski barns, skynþroski, líkamsþroski, fagurþroski, tilfinningaþroski,  félagsþroski, 

siðgæðis- og/eða vitsmunaþroski sé einnig eftirá.  Með því að auka fjölbreytta hreyfingu barns 

utandyra sem og innandyra og þá örva hreyfifærnina er verið að stuðla að betri 

hreyfiþroskaferli sem og eðlilegum þroska, sem í beinu framhaldi eykur líkur á betri 

félagslegri færni og betri andlegri líðan barns og betri heilsu.  Sabína Steinunn Halldórsdóttir 

útbjó handbókina  „Færni til framtíðar“ sem inniheldur hugmyndir af því hvernig auka og efla 

megi hreyfifærni barna með fjölbreyttum útileikjum.  Höfundurinn tók  MOT 4-6 

hreyfifærniprófið að hausti á 6 ára nemendum fjögur ár í röð, en þau börn sem skoruðu lágt á 

prófinu fengu auka hreyfinám yfir veturinn.  Prófið var síðan tekið aftur að vori.  Helstu 

niðurstöður voru þær að börnin sem höfðu fengið aukið hreyfinám bættu marktækt 

hreyfifærni sína miðað við börnin sem fengu ekki aukið hreyfinám. Niðurstöður sýna að 

hugmyndavinnan sem liggur í handbókinni hafi skilað árangri og bætt  hreyfifærni 

barnanna.(Sabína Steinunn Halldórsdóttir 2010)   

Rannsókn sem gerð var árið 2010 sýndi fram á mikla jafnvægisörðuleika hjá börnum sem 

þjáðust af lesblindu. Rannsóknin var gerð á 40 börnum,  16 með lesblindu og 24 börnum án 

lesblindu með tilliti til jafnvægis (Brookes, Tinkler et al. 2010).   Jafnvægi er mikilvægur 

þroski, sem örvast í frumbernsku og reynir ekki síst á þegar börn læra að ganga.  Jafnvægi 

getur verið mismikið eða öllu heldur misgott hjá einstaklingum en það má þjálfa upp 

(O'Reilly, Greywoode et al. 2011).  

Vernd hreyfingar á heilsuna hefur margoft verið rannsökuð og sannað hefur verið að hreyfing 

hafi verndandi áhrif á heilsuna, og þá sérstaklega á hjarta og æðakerfið (Schott, Alof et al. 

2007; Tanha, Wollmer et al. 2011).  Schott og félagar benda á í rannsókn sinni að hreyfing sé 

góð fyrir heilsuna, og þá sérstaklega fyrir hjarta og æðakerfi barna sem þroskast innan þeirra 

marka sem telst eðlilegt. Þeir gerðu hins vegar samanburðarrannsókn á 4-12 ára börnum sem 

þroskast innan eðlilegra marka, og börnum sem þjást af DCD.  DCD eða RÁS er 

skammstöfun fyrir röskun á samhæfingu barna, s.s. börn með lélega samhæfingu.  

Rannsakendur lögðu fyrir spurningarlista um hreyfingu, líkamsgerðarmælingar og 

líkamshreystimælingar á mismunandi aldursbilum.  Líkamshreystimælingarnar voru 6 

mínútna hlaup á tíma, 20 metra sprettur, hástökks-próf, medicine bolta kast, tvíhöfða 

styrktarpróf og „sit and reach“ liðleikapróf.  Niðurstöður sýndu í elsta aldurshópnum, 10-12 
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ára, að þau börn sem höfðu DCD voru mun líklegri til að vera of þung og of feit heldur en 

börnin sem töldust með eðlilega  samhæfingu.  Börnin í þeim aldurshópi með DCD komu 

einnig mun verr út úr öllum líkamshreystiprófunum fyrir utan liðleikaprófið. Börnin sem voru 

með eðlilega samhæfingu og voru 4-6 ára voru mun betri í 20 metra sprettinum heldur en 

börnin með DCD en ekki var marktækur munur á öðrum prófum í þeim aldurshópi. 

Niðurstöður segja okkur að börn með DCD skora marktækt verr í líkamshreystiprófunum þar 

sem áhersla var á samhæfingu og líkamsgerðarmælingum en munurinn milli hópanna tveggja 

jókst með hækkandi aldri barna (Schott, Alof et al. 2007).   Í ljósi þess að bilið á milli 

hópanna tveggja verður breiðara eftir hækkandi aldri, er mjög mikilvægt að grípa strax inn í ef 

merki eru um að barn hafi slakan hreyfiþroska til þess að sporna gegn áframhaldandi 

vandamáli (Sabína Steinunn Halldórsdóttir 2010).  

Í annarri rannsókn voru börn með DCD rannsökuð með tilliti til lungnastarfsemi þeirra og 

borin saman við börn með eðlilega samhæfingu.  Niðurstöður í þeirri rannsókn segja til um að 

börnin með DCD komu marktækt verr út en hin börnin og mætti því áætla að slæm 

lungnastarfsemi barnanna með DCD stafi að slökum hreyfiþroska og lítilli hreyfingu barnanna 

(Wu, Cairney et al. 2011). 

Í Bavaríu var rannsakaður vitsmunaþroski, hreyfiþroski og BMI barna á aldrinum 4-6 ára með 

vanvirkan skjaldkirtil og borinn saman við viðmiðunarhóp sem var með eðlilegan skjaldkirtil.  

Rannsóknin notaðist við MOT 4-6 hreyfiþroskaprófið en hreyfifærni barna með vanvirkan 

skjaldkirtil kom marktækt verr út heldur en börn sem voru með eðlilega starfsemi 

skjaldkirtils.  Ekki fundust nein tengsl barna með vanvirkan skjaldkirtil og vitsmunaþroska 

þeirra.  Einnig kom fram að börnin sem glímdu við sjúkdóminn áttu frekar á hættu að þróa 

með sér offitu en börn sem ekki voru með sjúkdóminn (Arenz, Nennstiel-Ratzel et al. 2008). 

Eftir því sem einstaklingur fitnar því erfiðara verður fyrir hann að hreyfa sig, og því geta 

einstaklingar sem verða of þungir eða of feitir komist í þann vítahring að vilja síður hreyfa sig 

vegna þess hversu erfitt það er orðið, og dragast þar af leiðandi enn frekar inn í vitahring 

offitunnar, að fitna enn meira út af hreyfingarleysi (Pietilainen, Kaprio et al. 2008).  

Fram kemur í rannsókn Li og Atkins að tölvunotkun barna á leikskólaaldri er tengd auknum 

þroska barnanna og þá aðallega vitsmunaþroska.  Börnin í rannsókn Li og Atkins sem höfðu 

aðgang að tölvu komu betur út í skólahæfni og vistmunaþroska heldur en börnin sem ekki 

höfðu aðgang að tölvu, en engin tengsl fundust á milli hreyfiþroska barnanna og tölvuspils, 
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vitsmuna og hreyfiþroska og því hversu mikið barnið notaði tölvuna, né tengsl þess að eiga 

önnur tölvuspil og tölvuleiki á heimilinu (Li and Atkins 2004). 

Hreyfingarleysi barna getur skapað alvarleg heilsuvandamál fyrir almenning (Daley 2009).  

Settar hafa verið fram kenningar sem segja að sé of miklum tíma eytt fyrir framan sjónvarpið 

eða tölvuna þá stuðli það að kyrrsetulífi ungs fólks (Daley 2009).  Í rannsókn Daley kemur 

fram að á meðan tíðni hreyfingar minnkar og tíðni ofþyngdar og offitu hækkar hjá börnum þá 

eykst tölvunotkun og sjónvarpsáhorf þeirra.  Niðurstöður segja til um að  „Exergaming“,  eða 

tölvuleikir sem krefjast líkamlegrar hreyfingar og eru gerðir til að auka hreyfingu barna hafi 

hvetjandi áhrif  á börn til hreyfingar.  Orkukostnaðurinn er meiri en í tölvuleikjum sem 

krefjast þess aðeins að hreyfa fingurna. Flestir leikir Exergaming bjóða upp á létta hreyfingu 

en fæstir leikirnir ganga það langt að leikmaður þarf að notast við meðal eða háa áreynslu, en 

það bendir til þess að leikirnir komi ekki í veg fyrir aðra útihreyfingu eða íþróttir (Daley 

2009), og hvað þá viðmið WHO um ráðlagða hreyfingu (WHO 2007). 

Í Rúmeníu var nýlega gerð rannsókn sem tók á 1763 börnum á grunnskólaaldri þar sem hæð, 

þyngd og blóðþrýstingur var mældur. Af þessum 1763 börnum voru 283 börn skilgreind í 

yfirþyngd, eða um 16% barnanna. Spurningalistar voru lagðir fyrir þau börn og innihélt 

spurningar um lífsstíl þeirra og næringu.  Niðurstöður rannsóknarinnar sögðu til um að 

hreyfing væri mikilvægur þáttur og hreyfingaleysi væri oft tengt yfirþyngd og offitu.  Fram 

kom að 60,42% af börnunum vörðu tíma sínum við sjónvarpsáhorf eða tölvuleikjanotkun á 

meðan aðeins 32,86 % af börnunum voru í einhverskonar íþróttum  utan skipulagðs 

skóladags.  Offita og ofþyngd eru í miklu mæli að aukast í Rúmeníu en orsakavaldarnir eru að 

litlu leiti gen einstaklings, og það sem er mun mikilvægara, næring og sá tími sem fer í 

líkamlega hreyfingu (Novac, Matasaru et al. 2010).  Frá árunum í kringum 1990 og fyrr, hefur 

lífsstíll barna breyst verulega (Magnusson, Arngrimsson et al. 2011) með gríðarlega auknu 

framboði á tölvum og tölvuleikjum ásamt aðgengi að sjónvarpsefni sem eykur líkur á kyrrsetu 

og hreyfingaleysi barna (Daley 2009; Novac, Matasaru et al. 2010). 

Í rannsókn sem gerð var á 5 ára börnum í þéttbýli í Huston 2011 kom fram að rannsakendur 

hefðu fundið neikvæð tengsl á milli útileikja og BMI stuðuls, en jákvæð tengsl á milli 

sjónvarpsáhorfs og BMI stuðuls.  Við getum því ályktað að því meiri útileikur því lægri BMI 

stuðull og því meira sjónvarpsáhorf því hærri BMI stuðull (Kimbro, Brooks-Gunn et al. 

2011).  
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Stúlkur í fjórða og áttunda bekk í grunnskóla og 1. bekk í menntaskóla sem hreyfðu sig minna 

en þrisvar sinnum í viku með því markmiði að styrkja sig og horfðu á sjónvarp í  meira en tvo 

tíma á dag höfðu auknar líkur til þess að verða of feitar, samanborið við stelpur sem hreyfðu 

sig þrisvar sinnum í viku eða oftar með því  markmiði að styrkja líkamann og horfðu á 

sjónvarp í minna en tvo tíma á dag. Drengir sem horfðu á sjónvarp í þrjá tíma eða fleiri og 

mættu ekki ráðlögðum skammti hreyfingar samkvæmt World health organisation (WHO 

2007) töldust einnig til aukinnar áhættu þess að verða of feitir (Perez, Hoelscher et al. 2011). 

Því má leiða líkum að því að börn sem fá ekki nægjanlegt hreyfinám hafi frekar slakari 

hreyfiþroska (Sabína Steinunn Halldórsdóttir 2010) og eru líklegri til að verða of þung eða of 

feit (Schott, Alof et al. 2007) sem leiðir svo til frekari sjúkdóma (Vorster and Kruger 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að kyrrseta hefur slæm áhrif á heilsuna, með öðrum orðum þá getur 

skortur á hreyfingu af meðal ákefð og hárri ákefð haft slæm áhrif á heilsuna (Tremblay, 

Colley et al. 2010). 

Nýleg rannsókn frá árinu 2011 rannsakaði 223 börn í tengslum við áhættuþætti hjarta- og 

æðasjúkdóma en rannsóknin sýndi fram á að lítið af meðal og hárri ákefð, s.s. skortur af 

hreyfingu  var  tengdur hárri áhættu fyrir hjarta- og æðasjúkdóma í börnum 8-11 ára, svo 

hreyfing hefur mikið að segja hvað varðar heilsuna (Tanha, Wollmer et al. 2011)   

Í norðaustur Englandi var framkvæmd rannsókn sem kannaði hreyfingu barna af meðal og 

hárri ákefð þar í landi.  Staðurinn er svokallaður „hot spot“ fyrir ofþyngd og offitu.  

Meðalaldur barnanna var 10 ár.  Útkoman var sú að aðeins 7% barnanna voru talin hreyfa sig 

nægjanlega mikið, en drengir þar í landi hreyfðu sig marktækt meira heldur en stúlkurnar 

(McLure, Summerbell et al. 2009). 

Vorster og Kruger vildu skýra tengsl fátæktar, vannæringar, seinþroska og hjarta- og 

æðasjúkdóma í þróunarlöndum í rannsókn sinni sem heitir „Fátækt, vannæring, sein þroski og 

hjarta- og æðasjúkdómar: Viðhorf frá Suður-Afríku“.  Þar kemur fram að fátækt sé bæði 

orsök og afleiðing vannæringar.  Rannsóknin sýnir hvernig næringarskortur á meðgöngu geti 

leitt til lágrar þyngdar nýbura, sem aftur á móti hefur auknar líkur á slæmum andlegum og 

líkamlegum þroska, en einnig auknar líkur á hjarta- og æðasjúkdómum og öðrum sjúkdómum 

þegar börnin síðar fullorðnast. Þessi þróun, auk þess sem að fólk er illa upplýst um hollar 

næringarvenjur,  fyrirbyggjandi aðgerðir sem og meðferðarúrræði fyrir hjarta- og 

æðasjúkdóma og slæmt aðgengi að heilsugæslustöðvum og læknisaðstoð gerir það að verkum 

að vítahringur fátæktar vindur upp á sig.  Vorster og Kruger segja frá því hvernig tengsl 
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fátæktar og hjarta- og æðasjúkdóma í Suður-Afríku megi útskýra annarsvegar af vannæringu 

barna  eins til níu ára, og hins vegar af ofþyngd og offitu í fullorðnum einstaklingum og að 

hluta til af því að svæðið sé að taka upp vestræna næringarhætti (Vorster and Kruger 2007). 
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3.Aðferðafræði 

Úrtak  

Þátttakan í rannsókninni í Úganda var góð og skemmtilegt var að börnin þar höfðu virkilega 

áhuga á að taka þátt í rannsókninni.  Það er þannig í Úganda að ekki er haldið upp á 

afmælisdaga og þess vegna vita mörg börn ekki hversu gömul þau eru.  Aldur er því allt að 

því afstæður á þessum slóðum. Þetta kom í raun nokkuð á óvart. Ekki voru til neinir 

bekkjarlistar svo börnin voru valin af handahófi. Kennari skólans sá síðan um að benda á börn 

til þátttöku í rannsókninni sem talin voru 6 ára, og fengu starfsmenn jafnframt það hlutverk að 

fá staðfest hjá mæðrum eða forráðamanni hvers barns hvort fæðingardagur og ár væri rétt.  

Þannig var farið inn í alla bekkina. Úr þessum hópi voru síðan valdir 100 nemendur 

handahófskennt og kennari útbjó nafnalista þátttakenda.  Mörg börn hafa eflaust sagst vera 6 

ára, án þess að vita það með fullkominni vissu, til að fá að taka þátt.  Starfsmönnum gekk 

hægt að fullklára listann með staðfestum fæðingardögum, en það tókst á endanum og listinn 

barst tveimur vikum síðar með tölvupósti frá Trudy.  Þar kom fram að prófið hefði verið 

framkvæmt á mörgum börnum sem voru rétt yfir eða undir réttum aldri (4-6 ára) og eitt þeirra 

var jafnvel skráð fætt árið 2014.  Tekin voru rúmlega 100 börn í Úganda, 51 í Kitetika sem er 

á höfuðborgarsvæðinu, og 50 í Rackoko sem er í norðurhluta Úganda.  Af þeim voru  16 í 

Kitetika sem voru yfir aldri eða vissu ekki aldur sinn og 32 börn í Rackoko sem voru yfir aldri 

eða vissu ekki aldur sinn eftir frekari athuganir.  Samtals voru því 53 börn skráð sem 4-6 ára 

tekin í prófið í Úganda.  Í Reykjavík voru tekin 35 börn, þar af fimm sem voru nýlega orðin 7 

ára en þó 1.bekk. Börnin voru einnig valin af handahófi. 

Meðalaldur barnanna á Íslandi var 6,59 ár og staðalfrávikið 0,21, en meðalaldur barnanna í 

Úganda var  6,04 ár og staðalfrávikið 0,60.   

Á eftirfarandi súluriti sést aldursdreifing barnanna.  Samtals voru því 30 börn frá Íslandi á 

aldursbilinu  6-6,9 ára, en frá Úganda voru það 34 börn sem voru 6-6,9 ára, 16 sem voru 5-5,9 

ára og 3 sem voru 4-4,9 ára. 
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Mynd 1. Myndin sýnir aldursdreifingu barnanna frá Íslandi og Úganda.  
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Próftaka 

 

Undirbúningur var sérlega mikill þar sem prófið var tekið í tveimur afar ólíkum löndum í sitt 

hvorri heimsálfunni.  Kaupa þurfti flugmiða til Úganda og leyfi voru sótt fyrir því að fá að 

taka prófin á börnunum. Á Íslandi var prófið tekið á 6 ára börnum í einum skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Í Úganda var MOT 4-6 hreyfiþroskaprófið lagt fyrir  börn í tveimur 

skólum, annarsvegar í þorpinu Kitetika, og hins vegar í þorpinu Rackoko,  50 börn úr hvorum 

skóla.  Leyfi var fengið frá ABC barnahjálp á Íslandi til að framkvæma prófin í skólum þar 

úti, og heimild fékkst frá Trudy Odida sem rekur ABC skólana í Úganda til að leggja prófið 

fyrir þarlend börn.  

Aðstæður voru mismunandi eftir próftökustöðum, eðli málsins samkvæmt, en reynt var eftir 

fremsta megni að hafa aðstæður sambærilegar og eins líkar þeim aðstæðum sem börnin voru 

vön að vera í, í hvoru landinu.  Öll börnin, bæði í Úganda og á Íslandi tóku prófið í þeim 

aðstæðum sem þau búa við og eru í að öllu jöfnu. Í Úganda var prófið tekið úti undir þaki og á 

misjöfnu undirlagi.  Gólfið í Kitetika var steypt og því slétt fyrir utan sprungur sem í því voru.  

Gólfið í Rackoko líktist heldur malarvegi, það var steypt en þó ekki slétt.  Gólfið í 

íþróttahúsinu í Reykjavík var parketlagt og mjög slétt og hitastigið í íþróttahúsinu var um það 

bil 20° C.  Hitastigið í Úganda var 26-30° C alla próftökudagana svo nauðsynlegt var að hafa 

þak yfir höfðinu til að skýla fyrir sólinni. Prófin í báðum löndum voru tekin milli klukkan 

09:00 – 15:00 eða á skólatíma yngstu barnanna. Florence starfsmaður skólans í Úganda var 

túlkur og túlkaði allar fyrirskipanir.  Í upphafi var farið ýtarlega í gengum prófið með 

Florence til að ítreka að upplýsingar bærust réttar til barnanna.  Alþjóðlega tungumálið þar  í 

landi er enska en börn á þessum aldri (4-6 ára) hafa ekki tileinkað sér enskuna.  Börnin voru 

valin af handahófi. Farið var í allar skólastofur þar sem möguleiki var á því að 6 ára börn 

væru í.  Þau börn sem töldu sig vera 6 ára, og kennari samþykkti, réttu upp hönd og var valið 

af handahófi úr þeim hóp. Úgönsku börnin voru mjög feimin við mig og því var gott að hafa 

einhvern sem þau þekktu vel mér til aðstoðar.  Áhöldin sem notast var við í Úganda voru 

stöðluð áhöld fyrir þetta próf, og þau sömu og notuð voru á Íslandi.  Nokkrir dagar fóru í það 

að taka prófið í Úganda vegna aðstæðna en aðeins einn dag í Reykjavík.  Skipulagið var 

þannig að ég ætlaði að taka 2 börn í einu í gegnum allar þrautirnar og fá svo önnur 2 börn 

o.s.frv.  Það gekk  hægt svo ákveðið var að breyta fyrirkomulaginu, börnin voru því tekin í 

stærri hópum, 6 manna, 12 manna og 14 manna hópum eftir því sem á leið.  Ýmislegt kom 

upp á við framkvæmd prófsins og þurfti t.d. einn daginn að sleppa einum sex manna hóp þar 
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sem börnin voru mjög svöng vegna þess að þau höfðu ekki fengið neinn hádegismat, aðeins 

eina litla grautarskál um morguninn, og komið var vel fram yfir hádegi. Þess vegna var 

ákveðið að sleppa síðasta 6 manna hópnum þar sem svengdin myndi mjög líklega hafa mikil 

áhrif á útkomu prófsins og skekkja niðurstöður en mikilvægt var að aðstæður væru sem 

líkastar og engin utanaðkomandi áhrif væru til staðar.  Prófið á Íslandi var framkvæmt eins og 

prófið í Úganda að öðru leyti en því að aðstæður hér á landi voru mun betri en þar ytra. Tvö 

börn fóru í gegnum prófið í einu og í gegnum allar stöðvarnar. Mun betur gekk að taka 2 

íslensk börn í einu heldur en 2 börn frá Úganda í einu.  Prófið var framkvæmt í íþróttahúsi í 

Reykjavík og fékk ég aðstoð frá íþróttakennurum skólans við próftöku.  Prófið var 

framkvæmt frá kl 08:15 – kl 14:00.  Sömu áhöld voru notuð í báðum prófum, á Íslandi og í 

Úganda.  Prófuð voru 34 börn í Reykjavík. 

MOT 4-6 prófið er ekki staðlað próf hvað varðar mat og stigagjöf  þótt notast sé við staðlaðar 

leiðbeiningar og í þessari rannsókn hafi verið notast við stöðluð áhöld, svo ekki er hægt að 

bera það saman við MOT próf sem aðrir hafa tekið vegna þess hversu huglægt matið er og 

ekki eru nákvæmlega sömu áhöldin notuð í öllum prófum, aðeins útskýringar á því hvernig 

áhöldin eiga að vera.  Í prófinu sem ég framkvæmdi notaði ég þó sömu áhöld í báðum 

prófunum og tók prófið sjálf með aðstoðarfólki sem vissi nákvæmlega hvernig ætti að gefa 

fyrir hverja stöð. 

Áhöld sem notuð voru eru eftirfarandi 

 Gjörð með þvermáli 70 cm 

 Límband sem er 10 cm að breidd og 2 m að lengd 

 Þrír breiðir tússpennar 

 100 A4 blöð 

 Borð og 2 stólar  

 2 vasaklútar út líni 

 Sippuband 50 cm að lengd 

 Skeiðklukka 

 Prik (80 cm, skipt í 4 svæði) 

 3 mjúkir boltar í sömu stærð og tennisboltar 

 1 tennisbolti 

 2 litlir pappakassar 

 Spjald (blöð límd saman) sem er 40 cm í þvermál 
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 Eldspýtustokkur með 40 eldspýtum 

 Tennishringur með gati í miðju 

 Sippuband stóll og borð. 

 Bolti sem er 16 cm í þvermál 

 

Stig prófsins voru dæmd strangt. Sjá viðauka.  Öll úrvinnsla er reiknuð í exel, en þar er 

heildarhreyfipunktatalan sett í MOT 4-6 stigatöflu sem segir svo til um hreyfitölu hvers barns 

fyrir sig en þar af leiðandi er hægt að sjá í hvaða flokki hreyfiþroski hvers barns liggur.  

Stöðvarnar eru bornar saman sem og meðaltal hreyfitalna barna frá Íslandi og barna frá 

Úganda. 
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4.Niðurstöður  

Eins og sést á mynd 2 þá koma börnin í ABC skólanum í Úganda örlítið  betur út en börnin á 

Íslandi en þrátt fyrir það telst munurinn ekki nægjanlega mikill til að hægt sé að taka mark á 

honum, s.s. ekki reyndist vera marktækur munur á heildarniðurstöðunum.   

 

Mynd 2 Munur á hreyfitölu barna frá Íslandi og Úganda.  Munurinn er ekki marktækur 

Á mynd 3 sést hlutfallsdreifing barnanna frá báðum löndum í hreyfiflokka.  Á myndinni sést 

að dreifing íslensku barnanna er minni en dreifing barnanna frá Úganda.  

 

Mynd 3. Myndin sýnir dreifingu barna frá Íslandi og Úganda í hreyfiflokka. 
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Mynd 4 sýnir heildaryfirlit.  Á myndinni sést meðaltal hreyfipunktatölu beggja hópanna á 

öllum stöðvum MOT 4-6 prófsins.  Munurinn var marktækur þar sem íslensku börnin skoruðu 

hærra á stöð 8, 11, og 15, (P< 0,01)  og stöð númer 18 (P< 0,05), en á stöðvum númer 9 og 17 

stóðu börnin frá Úganda sig marktækt betur (P< 0,01).  Munurinn var ekki  marktækur á stöð 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, og 16. 

 

Mynd 5 sýnir samanburð á þeim stöðvum sem tóku meðal annars á almennri samhæfingu.  Á 

stöð 11, (P< 0,01) og 18 (P< 0,05) var marktækur munur þar sem íslensku börnin stóðu sig 

betur, en einnig var marktækur munur á stöð 17 (P< 0,01) þar sem börnin frá Úganda stóðu 

sig betur.  Ekki fannst marktækur munur á heildarniðurstöðum fyrir samanburð á samhæfingu 

barnanna. 
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Mynd 5. Samanburður á samhæfingu. 

Á mynd  6 sést samanburður á stöðvum sem rannsökuðu meðal annars  jafnvægi barnanna.  

Stöð 8 sýnir marktækan mun (P< 0,01) og einnig stöð 18(P< 0,05).  Heildarniðurstöður á 

samanburði jafnvægis segja því einnig til um marktækan mun (P< 0,05).  

 

Mynd 6. Myndin sýnir samanburð á  jafnvægi. 
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Á mynd nr. 7 sést samanburður á stöðvum sem tóku meðal annars á samhæfingu augna og 

handa.  Einungis ein stöð, stöð 9, sýndi fram á marktækan mun (P< 0,01). Heildarniðurstöður 

á samanburði fyrir samhæfingu 4-6 ára barna sýndu ekki marktækan mun.  

 

Mynd 7. Samanburður á samhæfingu augna og handa. 

 

Á mynd 8 sést samanburður á stöðvum sem tóku meðal annars á hraða í fínhreyfingum 

barnanna.  Hvorug stöðin, stöð  3 og 10,  sýndi fram á marktækan mun.  Ekki fannst 

marktækur munur á heildarniðurstöðum fyrir samanburð á hraða fínhreyfinga. 

 

Mynd 8. Samnburður á hraða í fínhreyfingum. 
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Á mynd 9 er hraði í grófhreyfingum borinn sama auk annarra þátta.  Hvorug stöðin,  stöð 5 og 

7,  sýndi fram á marktækan mun.  Ekki fannst munur á heildarniðurstöðum fyrir samanburð á 

hraða grófhreyfinga. 

 

Mynd 9.  Samanburður á hraða í grófhreyfingum. 

 

Á mynd 10 sést samanburður á stöðvum sem tóku meðal annars á viðbragði barna.  Hvorug 

stöðin, stöð 6 og 7,  sýndi fram á marktækan mun.  Ekki fannst marktækur munur á 

heildarniðurstöðum fyrir  samanburð á viðbragði. 

 

Mynd 10. Samanburður á viðbragði. 
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Á mynd númer 11 eru stöðvar bornar saman sem rannsökuðu meðal annars líkamsstyrk 

barnanna.  Aðeins önnur stöðin , stöð 17,  sýndi fram á marktækan mun en báðar stöðvarnar 

tóku einnig á samhæfingu.  Ekki fannst marktækur munur á stöðvum fyrir heildarniðurstöður 

fyrir samanburð á líkamsstyrk. 

 

Mynd 11. Samanburður á líkamsstyrk. 

Á mynd númer 12 er samanburður á stöð sem tók á stökkkrafti barnanna.  Stöðin var sú eina 

sem rannsakaði stökkkraft. Stöðin sýndi marktækan mun þar sem íslensku börnin skoruðu 

hærra (P< 0,01). 

 

Mynd 12. Samanburður á stökkkrafti. 
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Á mynd 13 sést samanburður á rúmskyni barnanna en stöðin var sú eina sem tók á rúmskyni.  

Stöðin sýndi framá marktækan mun (P< 0,01) þar sem íslensku börnin skoruðu hærra.  Stöðin 

tók einnig á samhæfingu. 

 

Mynd 13. Samanburður á rúmskyni.  

Á mynd 14 sést samanburður á snertiskyni barnanna.  Stöðin var sú eina sem tók á snertiskyni 

barnanna en stöðin tók einnig á jafnvægi og samhæfingu. Stöðin sýndi ekki fram á marktækan 

mun. 

 

Mynd 14. Samanburður á snertiskyni. 
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Á mynd 15 sést samanburður á samhæfingu augna og fóta.  Stöðin tók einnig á jafnvægi.  

Stöðin sýndi marktækan mun þar sem íslensku börnin skoruðu hærra (P< 0,01). 

 

Mynd 15. Samanburður á samhæfingu augna og fóta. 

Á mynd númer 16 sjást stöðvar sem mældust með marktækan mun á hreyfiþroska barnanna á 

milli landa.  Eins og sjá má er munurinn greinilegur á meðaltali hreyfipunktatölu barna frá 

Íslandi og Úganda.  Á stöð 8 er kannað jafnvægi og samhæfing  augna og fóta (P< 0,01).  Á 

stöð 11 er rúmskyn og samhæfing prófuð (P< 0,01).  Á stöð 15 er prófað hopp og stökkkraftur 

(P< 0,01).  Á stöð 18 er jafnvægi og samhæfing rannsökuð (P< 0,05).  Á stöð 17 er styrkur í 

búk og samhæfing könnuð (P< 0,01).  Á stöð 9 er samhæfing augna og handa könnuð 

(P<0,01).    
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Mynd 16.  Samanburður á meðaltali hreyfipunktatölu á þeim stöðvum sem gáfu marktækan mun. 

Á mynd númer 17 sjáum við kynjamun eftir löndum.  Stúlkur í báðum löndunum skora lægra 

heldur en drengirnir og drengir frá Úganda skora töluvert hærra heldur en drengirnir frá 

Íslandi.  Munurinn telst þó ekki martækur. 

 

Mynd 77.  Samanburður á kynjum frá báðum löndum, Íslandi og Úganda. 
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Eftirfarandi mynd sýnir aldursdreifingu barna frá Íslandi miðað við hreyfitölu barnanna sem 

fengin var úr MOT 4-6 prófinu.  Myndin sýnir litla jákvæða fylgni. 

 

Mynd 88.  Myndin sýnir aldursdreifingu barna frá Íslandi. 

 

Eftirfarandi mynd sýnir aldursdreifingu barna frá Úganda miðað við hreyfitölu barnanna sem 

fegnin var úr MOT 4-6 prófinu.  Myndin sýnir litla jákvæða fylgni. 

 

Mynd 19.  Myndin sýnir aldursdreifingu barna frá Úganda. 

  

y = 5,4328x - 12,249
R² = 0,0728

0

5

10

15

20

25

30

35

6 6,5 7

H
re

yf
it

al
a

Aldur barna

Aldursdreifing barna frá Íslandi

y = 0,9335x + 17,4
R² = 0,0202

0

5

10

15

20

25

30

35

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

H
re

yf
it

al
a 

Aldur barna

Aldursdreifing barna frá Úganda



33 
 

5.Umræður 

Heildarniðurstöður segja til um að ekki sé marktækur munur á hreyfiþroska barna hér á landi 

og í Úganda, en meðaltal hreyfipunktatölu hjá íslensku börnunum var 23,53 stig og meðaltal 

hreyfipunktatölu hjá úgönsku börnunum var 23,04 stig.  Ekki var marktækur munur á 

meðaltali hreyfipunktatalnanna.  Í hreyfipunktatölunum hefur ekki verið leiðrétt fyrir aldri en 

það er hinsvegar gert fyrir hreyfitölurnar og heildarniðurstöður.   Á 9 stöðvum skoruðu 

íslensku börnin betur en þau úgönsku og á 8 stöðvum skoruðu börnin frá Úganda betur en þau 

íslensku.   

Hreyfiþroski barna á Íslandi er því ekki slakari en hjá úgönsku börnunum, svo ekki er hægt að 

tengja tölvunotkun og sjónvarpsáhorf  við hreyfiþroskann í þessari rannsókn, líkt og  rannsókn 

Li og Atkins sagði til um, en þeir fundu ekki fylgni á milli tölvunotkunar og hreyfiþroskans 

(Li and Atkins 2004).  Þrátt fyrir það kemur fram í rannsókn Daley að á meðan hreyfing barna 

minnkar þá eykst sjónvarpsáhorf og tölvunotkun barna (Daley 2009).  Kimbro, Brooks-Gunn 

og félagar fundu neikvæð tengsl á milli hreyfingar og BMI stuðuls og jákvæð tengsl á milli 

sjónvarpsáhorfs og BMI stuðuls sem segir okkur að eftir því sem börnin hreyfa sig meira því 

lægri BMI stuðul hafa þau, og því meira sjónvarpsáhorf því hærri BMI stuðull.  Þar af 

leiðandi getum við tengt sjónvarpsáhorf og hreyfingu við BMI, þótt ekki hafi verið hægt að 

tengja hreyfinguna og sjónvarpsáhorfið við hreyfiþroskann í þeirri rannsókn (Kimbro, 

Brooks-Gunn et al. 2011).  Hins vegar kemur skýrt fram í rannsókn eftir Arenz og félaga að 

hreyfifærni barna með vanvirkan skjaldkirtil kom marktækt verr út heldur en hjá börnum með 

eðlilega starfsemi skjaldkirtils.  Börn með vanvirkan skjaldkirtil eru í auknu mæli með hærra 

BMI og eiga frekar á hættu að þróa með sér offitu  heldur en börn með eðlilega starfsemi 

skjaldkirtils.  Þar af leiðandi sést greinilega að börn með hærra BMI koma verr út í 

hreyfiþroska en börn sem teljast til kjörþyngdar (Arenz, Nennstiel-Ratzel et al. 2008) en 

hreyfingin hefur mikil áhrif á BMI stuðul, ofþyngd og offitu (Daley 2009; Novac, Matasaru et 

al. 2010; Kimbro, Brooks-Gunn et al. 2011; Magnusson, Arngrimsson et al. 2011).    

Jafnvægi barnanna er svipað en íslensku börnin skora hærra á fjórum stöðvum sem rannsaka 

jafnvægi, en tvær af þeim stöðvum eru marktækar.  Úgönsku börnin skora hærra á tveimur 

stöðvum en þær stöðvar eru ekki marktækar.    Samhæfing augna og fóta er könnuð á stöð 8 

og þar mældist marktækur munur, en einnig mældist marktækur munur á stöð 18 sem mældi 

samhæfingu.  
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Samhæfing augna og handa er svipað hjá löndunum tveimur en úgönsku börnin skoruðu hærra 

á þremur stöðvum og þau íslensku einnig  á þremur  stöðvum. Ekki var marktækur munur á 

stöðvum 2, 3, 6, 10 og 13, en marktækur munur fannst á stöð níu þar sem úgönsku börnin 

skoruðu hærra.  Stöð 9 og 13 tóku einungis á samhæfingu augna.   Stöð 2 kannaði, auk 

samhæfingu augna og handa,  líka jafnvægi,  stöð 3 kannaði einnig hraða í fínhreyfingum, 

stöð 6 kannaði einnig viðbragð og stöð 10 kannaði einnig hraða í fínhreyfingum. 

Börnin dreifast misjafnt í hreyfitöluflokkana, en flokkarnir eru fimm þar sem hreyfifærninni 

er skipt niður í misgóða og slaka hópa.  Börnin frá Úganda eru með aðeins meiri dreifni í 

hreyfitöluflokkunum, en þau falla í alla fimm flokkana miðað við þau íslensku sem falla 

aðeins í þrjá af þessum  fimm hópum.  81% barnanna frá Úganda falla í eðlilega hreyfifærni á 

meðan 70% íslensku baranna eru í þeim flokki. Aftur á móti eru 23,3% íslensku barnanna 

talin í góðri hreyfifærni  á meðan aðeins  9,4% af börnunum frá Úganda eru þar.  Þessi munur 

gæti stafað af frístundaiðkun barnanna, en á Íslandi er mun  meira af skipulagðri hreyfingu í 

boði svo sem fimleikar, fótbolti, handbolti, íþróttaskóli og fleira sem flestallir geta nýtt sér án 

tillits til fjármagns og staðsetningar á meðan  börnunum frá Úganda stendur slíkt ekki til boða.  

Í norðurhluta Úganda í Rackoko er ekki boðið upp á neitt íþróttastarf eða skipulagða 

hreyfingu fyrir utan íþróttatímana í skólanum sem eru ýmist tveir til þrír í viku.  Börnin í ABC 

skólanum í Kitetika eru því í aðeins betri aðstöðu en börnin í Rackoko, því þau eru nær fleiri 

stöðum sem bjóða uppá einhverskonar skipulagða hreyfingu fyrir utan skóla. Til þess þyrfti þá  

að keyra langar vegalengdir, sem íbúarnir hafa ekki nokkurn möguleika á. Þau börn sem 

sækja ABC skólana eru börn sem koma úr fátækari fjölskyldum og hafa misst annað eða báða 

foreldra sína.  Einnig þarf að borga háar fjárhæðir fyrir íþróttaiðkun barna þar sem það er í 

boði, og væri það þá helst í höfuðborginni Kampala og fyrir efnameira fólk.  Þar af leiðandi 

hafa börnin í Úganda ekki sömu tækifæri til íþróttaiðkunar og hérlendis, sérstaklega ekki á 

þessum afskekktu svæðum í Rackoko. Þess vegna gæti þessi munur stafað, að meiri  

prósentufjöldi íslenskra barna falla í flokkinn „góð hreyfifærni“, en meiri prósentufjöldi 

úganskra barna falla í flokkinn „eðlileg hreyfifærni“. 

Hlutfall þeirra sem eru með slæma hreyfifærni er 6,7% hjá úgönsku börnunum en 7,5% hjá 

þeim íslensku og 1,9% barnanna frá Úganda falla undir það að teljast með mjög slæma 

hreyfifærni.  Eftir heimildarvinnu á öðrum rannsóknum á börnum með slæma hreyfifærni kom 

fram að börnin sem höfðu slaka hreyfifærni voru með slakari lungnastarfsemi (Wu, Cairney et 

al. 2011). Þá voru þó nokkur tengsl á milli hreyfiþroska og almenns þroska (Sabína Steinunn 

Halldórsdóttir 2010) og þau börn sem voru lesblind voru með eindæmum slök í 
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jafnvægisæfingum (Brookes, Tinkler et al. 2010).  Út frá þessu væri gaman að rannsaka hvort 

stór hluti barnanna sem skoruðu lágt í þessari rannsókn minni væru með slakari 

lungnastarfssemi, væru slakari í almennum þroska og þá væri einnig athyglisvert að rannsaka 

hvort þau börn sem komu verr út í jafnvægisprófunum væru lesblind, líkt og kom fram í 

rannsókn Brookes. 

Ekki fannst marktækur munur á kynjum hér á landi né í Úganda, hvorki á drengjum né 

stúlkum.  Þrátt fyrir að munurinn var ekki marktækur komu drengirnir í Úganda mun betur út 

heldur en drengirnir frá Íslandi, eða 107 á móti 103 í hreyfitölu.  Þótt að ekki sé hægt að 

yfirfæra muninn yfir á öll börn í Úganda og Íslandi þá sést greinilega að drengirnir í ABC 

skólunum í Úganda hafa betri hreyfiþroska en bæði stúlkurnar í ABC skólunum og bæði 

kynin í Reykjavík.  Þessi munur gæti stafað af meiri hreyfingu drengjanna frá Úganda, þar 

sem stúlkurnar hjálpa meira til á heimilinu á meðan drengirnir eru frekar að aðstoða feður sína 

í útivinnu og fá meiri frjálsan tíma, að því gefnu að marktækt aukin hreyfing barna hafi áhrif á 

hreyfiþroska þeirra.  Ekki hefur verið sannað að kynjaskipting hvað varðar störf barna í 

Úganda sé á rökum reist en þetta væru hugsanlegar tilgátur í annað eins rannsóknarverkefni.  

Hugsanlega gæti það verið að drengirnir í Úganda munu síðar feta sömu braut og börnin í 

norðaustur Englandi, þar sem drengirnir hreyfðu sig marktækt meira en stúlkurnar (McLure, 

Summerbell et al. 2009). 

Aldursdreifing barnanna frá báðum löndum sýnir litla jákvæða fylgni á milli aldurs og hærri 

hreyfipunktatölu.  Það segir okkur það að eftir því sem börnin eldast því betri hreyfiþroska 

hafa þau. 
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6.Lokaorð 

 

Það væri óskandi að öll börn fengju sömu tækifæri til að hreyfa sig og stunda íþróttir, vel stæð 

íslensk börn sem og fátæk börn frá Íslandi eða Úganda. Ekki aðeins upp á hreyfiþroska að 

gera, heldur vitsmunaþroska og félagsþroska sem og að auka lífsgleði og gæði barnanna.  Af 

fenginni eigin reynslu hafa ekki öll börn á Íslandi sömu tækifæri til þess að stunda íþróttir, og 

ekki nærri öll börn í Úganda hafa til þess tækifæri.  Ástæður þess eru líklegast eins margar og 

þær eru mismunandi, t.d. skortur á fjármagni foreldra, of langa eða hættulega vegalegnd þarf 

að fara til að komast í réttu aðstöðuna, eða foreldrar hafa ekki tök á að koma börnunum í 

íþróttirnar.  Reykjavíkurborg hefur komið til móts við íbúa sína með svokölluðu 

frístundakorti.  Reynslan sýnir jafnframt að sum börn á Íslandi geta aðeins stundað íþróttir á 

vormisseri en ekki haustmisseri vegna þess að inneign frístundakortsins er búin, og 

forráðamenn hafa ekki efni á þessum útgjöldum.  Til að aðstoða fólk við þetta væri gott að 

hækka upphæðina sem frístundakortið gefur.  Einnig væri hægt að útbúa einskonar 

„frístundabíla“ sem myndu sjá um að keyra börn til og frá æfingum sem kostaðir væru af ríki 

eða borg. Í Úganda er lítið stundað af íþróttum miðað við það magn sem þekkist á Íslandi, og 

ræðst það meðal annars af því að Úganda er fátækt þróunarland og því ekki komið nærri eins 

langt og Ísland í íþróttaheiminum.  Hreyfiþroski barna er svipaður eftir löndum, Íslandi og 

Úganda, þótt offita og hreyfingarleysi  setji sinn svip á Ísland á meðan fátækt og hor setur 

svip sinn á þróunarlandið Úganda.   Gaman væri að rannsaka tíðni offitu og hreyfingar á 

börnum á Íslandi og samanborið við Úganda sem og vöðvatónus barnanna og hvers vegna 

munur lægi á honum, en það var eitt af því sem kom mér á óvart  hversu lin börnin á Íslandi 

voru á meðan börnin í Úganda voru stæltari og sterkari og áttu auðvelt með æfingar sem 

kröfðust mikillar líkamsspennu.  Þá væri gaman að kanna styrk barnanna á milli landa.  

Einnig væri gaman að gera aðra eins rannsókn þar sem úrtakið væri stærra og rannsóknin þá 

viðameiri.  Gaman væri að kanna daglega hreyfingu barnanna í samanburði við niðurstöður 

útkomunnar og sjá tengsl á milli hreyfingar og hreyfiþroska þeirra. Rannsóknarefnið þarfnast 

því frekari rannsókna. 
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