
Ágrip 

Samkvæmt aðalnámsskrá Menntamálaráðuneytisins miða grunnskólar við almanaksár 

þegar taka á inn börn í fyrsta bekk. Koma börn því inn í skólann á því ári sem þau verða 

6 ára. Aldursmunur á elstu og yngstu börnunum getur því orðið allt að heilt ár. Í þessari 

ritgerð er kannaður munur á náms- og afkastagetu barna miðað við það hvenær þau eru 

fædd á árinu. Notast var við niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði til að meta mun á námsgetu barna en til þess að meta afkastagetumun barna í 

íþróttum voru metnar niðurstöður úr þremur afkastagetuprófum: langstökki án atrennu, 

hönguprófi og fjölþrepaprófi. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 550 nemendur úr 4., 7. og 10. bekk í þremur 

grunnskólum; Varmárskóla og Lágafellsskóla í Mosfellsbæ og Vallaskóla á Selfossi. 

Nemendum í þessum þremur árgöngum var skipt upp í þrjá hópa eftir því hvenær á 

árinu þeir voru fæddir. Í fyrsta ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í janúar til apríl, í 

öðrum ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í maí til ágúst og í þriðja og síðasta 

ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í september til desember. 

Þegar litið var á mun á námsárangri náðu þeir sem eldri voru í sínum aldurshópi 

ávallt betri árangri en þau sem yngri voru að undanskilinni íslensku í 7. bekk. Þeir 

drengir sem fæddir voru á fyrsta ársþriðjung náðu í öllum tilvikum betri árangri en 

kynbræður sínir sem fæddir voru á síðasta ársþriðjung í afkastagetuprófunum. 

Niðurstöðurnar hjá stúlkunum voru hins vegar mun óreglulegri og mátti af rannsókn 

okkar draga þá ályktun að aldursáhrifin væri ekki eins veigamikil hjá stúlkum og þau 

eru hjá drengjum. Niðurstöður sýna fram á að aldursáhrifin eru til staðar og í ritgerðinni 

eru einnig ræddar mögulegar lausnir á vandamálinu. 



Formáli 

Þessi ritgerð er 5 eininga verkefni sem lagt er fram til fullnustu B.S.- gráðu af 

íþróttabraut við Kennaraháskóla Íslands vorið 2008 af. Ritgerðin byggir að mestu á 

megindlegri rannsókn okkar á náms- og afkastagetu barna í 4., 7. og 10. bekk í 

grunnskólum Mosfellsbæjar og Selfoss með tilliti til fæðingarmánaða nemenda. 

Leiðsögukennari okkar var Janus Guðlaugsson, M.Ed-íþróttafræðingur og 

aðjunkt við Kennaraháskóla Íslands. Hann veitti okkur skjóta og góða leiðsögn þegar á 

lá. Janusi eigum við mikið að þakka. 

Einnig viljum við skila okkar bestu þökkum til eftirfarandi aðila fyrir aðstoð og 

stuðning við framkvæmd verkefnisins: Þórhildur Elfarsdóttir og Þóranna Rósa 

Ólafsdóttir skólastýrur Varmárskóla, Ásta Steina Jónsdóttir og Sigríður Johnsen 

skólastýrur Lágafellsskóla, Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri Vallaskóla, Sigurgrímur 

Skúlason fyrir aðstoð við öflun gagna, allir þeir íþróttakennarar sem aðsoð og hjálpsemi 

og að lokum viljum við þakka Jóni Birgi Guðmundssyni fyrir prófarkarlestur. 

Þá þökkum við fjölskyldum okkar og vinum fyrir þá aðstoð og stuðning sem þau 

hafa veitt okkur á meðan verkefninu stóð. 
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