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1.0. Inngangur 
Í flestum löndum hefja börn skólagöngu í kringum 6 ára aldurinn en hér á landi er miðað 

við það að börn byrji í grunnskóla á því almanaksári sem þau ná sex ára aldri 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Það er því ljóst að munur á aldri nemenda í hver

árgangi getur numið allt að einu ári, þessi munur á aldri er oft kallaður aldursáhrif.

Rannsökuð hafa verið aldursáhrifin í tugi ára um gervallan heim og hvernig þau 

hafa áhrif á einstaklinga og árangur þeirra í námi og íþróttum, svo eitthvað sé nefnt.

flestum rannsóknum á aldursáhrifum eru niðurstöðurnar á þann veg að þeir eldri ná betri 

árangri en þeir yngri, og má þar

Ástæðurnar fyrir því að þau börn sem yngri eru ná ekki sama árangri og þau eldri í 

námi (Sharp, 1994) sem og íþ

eru ekki alltaf tilbúin til að framkvæma ákveðin verkefni eins og þau sem eldri eru í sama 

aldurshóp vegna minni hreyfi

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að athuga hvort getumunur væri á milli 

einstaklinga eftir því hvenær þeir voru fæddir á árinu og hvernig sá munur væri. Við 

athuguðum mun á náms- og afkastagetu nemenda í 4., 7. og 10. bekk í Varmárskóla og 

Lágafellsskóla í Mosfellsbæ og Vallaskóla á Selfossi. Til að meta námsárangur fengum við 

einkunnir úr samræmdum prófum í 4. og 7. bekk og til þess að meta afkastagetu nemenda 

lögðum við fyrir þau afkastagetumælingar í íþróttatímum þeirra.

Rannsóknarspurning sneri

afkastagetu barna og unglinga miðað við fæðingarmánuð. Tilgáta okkar var sú að munurinn 

væri á þann veg að þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjung nái betri árangri í námi og 

íþróttum en þeir sem fæddir eru 
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við það að börn byrji í grunnskóla á því almanaksári sem þau ná sex ára aldri 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Það er því ljóst að munur á aldri nemenda í hver

árgangi getur numið allt að einu ári, þessi munur á aldri er oft kallaður aldursáhrif.

kuð hafa verið aldursáhrifin í tugi ára um gervallan heim og hvernig þau 

hafa áhrif á einstaklinga og árangur þeirra í námi og íþróttum, svo eitthvað sé nefnt.

flestum rannsóknum á aldursáhrifum eru niðurstöðurnar á þann veg að þeir eldri ná betri 

árangri en þeir yngri, og má þar nefna rannsókn Langer, Kalk og Searls 

Ástæðurnar fyrir því að þau börn sem yngri eru ná ekki sama árangri og þau eldri í 

námi (Sharp, 1994) sem og íþróttum (Barnsley, Thompson og Barnsley, 1985

eru ekki alltaf tilbúin til að framkvæma ákveðin verkefni eins og þau sem eldri eru í sama 

aldurshóp vegna minni hreyfi- og vitsmunaþroska (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 199

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að athuga hvort getumunur væri á milli 

einstaklinga eftir því hvenær þeir voru fæddir á árinu og hvernig sá munur væri. Við 

og afkastagetu nemenda í 4., 7. og 10. bekk í Varmárskóla og 

lsskóla í Mosfellsbæ og Vallaskóla á Selfossi. Til að meta námsárangur fengum við 

einkunnir úr samræmdum prófum í 4. og 7. bekk og til þess að meta afkastagetu nemenda 

lögðum við fyrir þau afkastagetumælingar í íþróttatímum þeirra. 

Rannsóknarspurning sneri að því að athuga hver munurinn væri á náms

afkastagetu barna og unglinga miðað við fæðingarmánuð. Tilgáta okkar var sú að munurinn 

væri á þann veg að þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjung nái betri árangri í námi og 

íþróttum en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi.   
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Í flestum löndum hefja börn skólagöngu í kringum 6 ára aldurinn en hér á landi er miðað 

við það að börn byrji í grunnskóla á því almanaksári sem þau ná sex ára aldri 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Það er því ljóst að munur á aldri nemenda í hverjum 

árgangi getur numið allt að einu ári, þessi munur á aldri er oft kallaður aldursáhrif. 

kuð hafa verið aldursáhrifin í tugi ára um gervallan heim og hvernig þau 

hafa áhrif á einstaklinga og árangur þeirra í námi og íþróttum, svo eitthvað sé nefnt. Í 

flestum rannsóknum á aldursáhrifum eru niðurstöðurnar á þann veg að þeir eldri ná betri 

 (1984).  

Ástæðurnar fyrir því að þau börn sem yngri eru ná ekki sama árangri og þau eldri í 

róttum (Barnsley, Thompson og Barnsley, 1985), eru að þau 

eru ekki alltaf tilbúin til að framkvæma ákveðin verkefni eins og þau sem eldri eru í sama 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að athuga hvort getumunur væri á milli 

einstaklinga eftir því hvenær þeir voru fæddir á árinu og hvernig sá munur væri. Við 

og afkastagetu nemenda í 4., 7. og 10. bekk í Varmárskóla og 

lsskóla í Mosfellsbæ og Vallaskóla á Selfossi. Til að meta námsárangur fengum við 

einkunnir úr samræmdum prófum í 4. og 7. bekk og til þess að meta afkastagetu nemenda 

að því að athuga hver munurinn væri á náms- og 

afkastagetu barna og unglinga miðað við fæðingarmánuð. Tilgáta okkar var sú að munurinn 

væri á þann veg að þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjung nái betri árangri í námi og 



 

2.0. Fræðilegur Kafli

2.1. Aldursáhrif 
Hugtakið aldursáhrif er síður en svo nýtt af nálinni. Það er notað yfir mismun sem er á milli 

barna í sama aldurshópi, vegna mismunandi fæðingardags á árinu. Í aðalnámsskrá 

grunnskóla sem gefin var út árið 2006 kemur fram að grunnskólinn á Íslandi sé 10 ára skóli. 

Gert er ráð fyrir því að nám hefjist hjá börnum á því ári þegar sem þau verða sex ára. Því 

lenda saman í bekk ef þau eru fædd á sama ári, hvort sem þau fæddust 1. janúar eða 31. 

desember. Þar af leiðandi eru börn sem fædd eru í desember um ári yngri en þau sem fædd 

eru í janúar á sama skólaári. Í erlendum skólum þekkist það einnig að raðað sé í skóla 

þannig að þeir sem eru elstir í sínum árgangi eru fædd

næsta ári á eftir. 

Aldursáhrifin hafa verið rannsökuð víðs vegar um allan heim og tengsl þeirra við 

ýmsa þætti. Aldursáhrif geta m.a. myndast innan skólakerfis og íþróttafélags. Til að mynda 

voru rannsökuð tengsl aldursáhrifa og sjálfsvíga í Alberta í Bandaríkjunum árið 1999

Safnað var saman upplýsingum um alla undir 20 ára sem framið hefðu sjálfsvíg í Alberta á 

árunum 1979-1992. Þessi rannsókn náði yfir 150 sjálfstæða skóla innan umráðasvæðis 

Alberta. Það var mismunandi milli skóla hvenær krakkar voru teknir inn, sumir skól

ákváðu t.d. að taka krakka inn í fyrsta bekk sem urðu 6 ára á bilinu 1. janúar  

desember á meðan aðrir skólar tóku inn krakka sem urðu 6 ára á bilinu 1. mars 

á næsta ári. Vegna þessa gat barn sem fætt var í janúar orðið bæði með þeim

bekk eða með þeim yngstu, það valt allt á því í hvaða skóla það gekk. Í þessari rannsókn 

kom í ljós að flestir þessara einstaklinga sem framið höfðu sjálfsvíg voru fæddir á seinni 

helming síns skólaárs, þ.e.a.s. það eru meiri líkur að sá sem

seinni helmingi skólaársins. Kenning varð til úr þessari rannsókn um að þegar nemandi er 
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Fræðilegur Kafli 

Hugtakið aldursáhrif er síður en svo nýtt af nálinni. Það er notað yfir mismun sem er á milli 

barna í sama aldurshópi, vegna mismunandi fæðingardags á árinu. Í aðalnámsskrá 

fin var út árið 2006 kemur fram að grunnskólinn á Íslandi sé 10 ára skóli. 

Gert er ráð fyrir því að nám hefjist hjá börnum á því ári þegar sem þau verða sex ára. Því 

lenda saman í bekk ef þau eru fædd á sama ári, hvort sem þau fæddust 1. janúar eða 31. 

ember. Þar af leiðandi eru börn sem fædd eru í desember um ári yngri en þau sem fædd 

eru í janúar á sama skólaári. Í erlendum skólum þekkist það einnig að raðað sé í skóla 

þannig að þeir sem eru elstir í sínum árgangi eru fæddir 1. september en yngstir 31.

Aldursáhrifin hafa verið rannsökuð víðs vegar um allan heim og tengsl þeirra við 

ýmsa þætti. Aldursáhrif geta m.a. myndast innan skólakerfis og íþróttafélags. Til að mynda 

voru rannsökuð tengsl aldursáhrifa og sjálfsvíga í Alberta í Bandaríkjunum árið 1999

Safnað var saman upplýsingum um alla undir 20 ára sem framið hefðu sjálfsvíg í Alberta á 

1992. Þessi rannsókn náði yfir 150 sjálfstæða skóla innan umráðasvæðis 

Alberta. Það var mismunandi milli skóla hvenær krakkar voru teknir inn, sumir skól

ákváðu t.d. að taka krakka inn í fyrsta bekk sem urðu 6 ára á bilinu 1. janúar  

desember á meðan aðrir skólar tóku inn krakka sem urðu 6 ára á bilinu 1. mars 

á næsta ári. Vegna þessa gat barn sem fætt var í janúar orðið bæði með þeim

bekk eða með þeim yngstu, það valt allt á því í hvaða skóla það gekk. Í þessari rannsókn 

kom í ljós að flestir þessara einstaklinga sem framið höfðu sjálfsvíg voru fæddir á seinni 

helming síns skólaárs, þ.e.a.s. það eru meiri líkur að sá sem fremur sjálfsvíg sé fæddur á 

seinni helmingi skólaársins. Kenning varð til úr þessari rannsókn um að þegar nemandi er 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Hugtakið aldursáhrif er síður en svo nýtt af nálinni. Það er notað yfir mismun sem er á milli 

barna í sama aldurshópi, vegna mismunandi fæðingardags á árinu. Í aðalnámsskrá 

fin var út árið 2006 kemur fram að grunnskólinn á Íslandi sé 10 ára skóli. 

Gert er ráð fyrir því að nám hefjist hjá börnum á því ári þegar sem þau verða sex ára. Því 

lenda saman í bekk ef þau eru fædd á sama ári, hvort sem þau fæddust 1. janúar eða 31. 

ember. Þar af leiðandi eru börn sem fædd eru í desember um ári yngri en þau sem fædd 

eru í janúar á sama skólaári. Í erlendum skólum þekkist það einnig að raðað sé í skóla 

ir 1. september en yngstir 31. ágúst 

Aldursáhrifin hafa verið rannsökuð víðs vegar um allan heim og tengsl þeirra við 

ýmsa þætti. Aldursáhrif geta m.a. myndast innan skólakerfis og íþróttafélags. Til að mynda 

voru rannsökuð tengsl aldursáhrifa og sjálfsvíga í Alberta í Bandaríkjunum árið 1999. 

Safnað var saman upplýsingum um alla undir 20 ára sem framið hefðu sjálfsvíg í Alberta á 

1992. Þessi rannsókn náði yfir 150 sjálfstæða skóla innan umráðasvæðis 

Alberta. Það var mismunandi milli skóla hvenær krakkar voru teknir inn, sumir skólar 

ákváðu t.d. að taka krakka inn í fyrsta bekk sem urðu 6 ára á bilinu 1. janúar  – 31. 

desember á meðan aðrir skólar tóku inn krakka sem urðu 6 ára á bilinu 1. mars – 28. febrúar 

á næsta ári. Vegna þessa gat barn sem fætt var í janúar orðið bæði með þeim elstu í sínum 

bekk eða með þeim yngstu, það valt allt á því í hvaða skóla það gekk. Í þessari rannsókn 

kom í ljós að flestir þessara einstaklinga sem framið höfðu sjálfsvíg voru fæddir á seinni 

fremur sjálfsvíg sé fæddur á 

seinni helmingi skólaársins. Kenning varð til úr þessari rannsókn um að þegar nemandi er 



 

yngri en aðrir í sínum aldurshópi nær viðkomandi ekki sama námsárangri, sem getur leitt til 

lakara sjálfsálits og sjálfstrausts. Með lækk

þunglyndi sem taldir eru vera ráðandi þættir hvað varðar sjálfsvígsh

Barnsley og Dyck, 1999). 

 

2.1.1. Aldursáhrif og vitsmunaþroski
Í kringum 6 til 7 ára aldur tekur að gæta róttækra breyt

endurspeglast ískilningi þeirra á öllum sviðum, svo sem lausn viðfangsefna, samskiptum 

við annað fólk o.s.frv. Breytingarnar felast í því að börn fara að byggja mat og niðurstöður 

sínar í vaxandi mæli á rökhugsun. Barnið lær

viðfangsefna og nýtir sér betur þær upplýsingar sem völ er á og tengir þær saman í huga sér 

áður en ályktun er dregin. Þessar breytingar á hugsunarhætti barnsins leiða af sér breytta 

sýn á heiminum, sjálfum sér og 

saman ryður það úr vegi takmarkönnum sem voru í vegi barnsins á bernskuárum. Barnið 

kerfisbindur sambönd milli hluta og atburða og myndar hugtök sem eru grundvallaratriði í 

daglegu lífi jafnt og skólastarfi

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).

Óhlutstæðrar rökhugsunar fer að gæta upp úr ellefu og tólf ára aldri og þróast áfram 

alla ævi. Færni unglinga til þess að draga rökréttar ályktanir á grundvelli munnlegra 

staðhæfinga, ímyndaðra aðstæðna og fræðilegra möguleika eykst til muna. Framfarir í 

vitsmunalegri færni eiga sér stað í öllum sviðum hugsunar unglingsins og heimsmyndar. 

Veruleikinn eins og hann blasir við nú verður aðeins brot af því sem er hugsanlegt 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).

Kennarar og leiðbeinendur hafa sumir hverjir lagt til

árgangi, sérstaklega strákar, fái auka ár til þess að þroskast áður en þau eru sett í leiksóla 
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yngri en aðrir í sínum aldurshópi nær viðkomandi ekki sama námsárangri, sem getur leitt til 

lakara sjálfsálits og sjálfstrausts. Með lækkandi sjálfstrausti aukast líkur á vonleysi og 

þunglyndi sem taldir eru vera ráðandi þættir hvað varðar sjálfsvígshugleiðingar (Thompson, 

Aldursáhrif og vitsmunaþroski 
Í kringum 6 til 7 ára aldur tekur að gæta róttækra breytinga á hugsunarhætti barna. Þær 

endurspeglast ískilningi þeirra á öllum sviðum, svo sem lausn viðfangsefna, samskiptum 

við annað fólk o.s.frv. Breytingarnar felast í því að börn fara að byggja mat og niðurstöður 

sínar í vaxandi mæli á rökhugsun. Barnið lærir jafnt og þétt nýjar aðferðir við lausn 

viðfangsefna og nýtir sér betur þær upplýsingar sem völ er á og tengir þær saman í huga sér 

áður en ályktun er dregin. Þessar breytingar á hugsunarhætti barnsins leiða af sér breytta 

sýn á heiminum, sjálfum sér og öðrum. Hugsun barnsins verður sveigjanleg og smám 

saman ryður það úr vegi takmarkönnum sem voru í vegi barnsins á bernskuárum. Barnið 

kerfisbindur sambönd milli hluta og atburða og myndar hugtök sem eru grundvallaratriði í 

daglegu lífi jafnt og skólastarfi, svo sem tími, flokkur, röð, fjöldi, efnismagn o.fl. 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Óhlutstæðrar rökhugsunar fer að gæta upp úr ellefu og tólf ára aldri og þróast áfram 

alla ævi. Færni unglinga til þess að draga rökréttar ályktanir á grundvelli munnlegra 

staðhæfinga, ímyndaðra aðstæðna og fræðilegra möguleika eykst til muna. Framfarir í 

itsmunalegri færni eiga sér stað í öllum sviðum hugsunar unglingsins og heimsmyndar. 

Veruleikinn eins og hann blasir við nú verður aðeins brot af því sem er hugsanlegt 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Kennarar og leiðbeinendur hafa sumir hverjir lagt til að börn sem eru yngst í sínum 

árgangi, sérstaklega strákar, fái auka ár til þess að þroskast áður en þau eru sett í leiksóla 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

yngri en aðrir í sínum aldurshópi nær viðkomandi ekki sama námsárangri, sem getur leitt til 

andi sjálfstrausti aukast líkur á vonleysi og 

ugleiðingar (Thompson, 

inga á hugsunarhætti barna. Þær 

endurspeglast ískilningi þeirra á öllum sviðum, svo sem lausn viðfangsefna, samskiptum 

við annað fólk o.s.frv. Breytingarnar felast í því að börn fara að byggja mat og niðurstöður 

ir jafnt og þétt nýjar aðferðir við lausn 

viðfangsefna og nýtir sér betur þær upplýsingar sem völ er á og tengir þær saman í huga sér 

áður en ályktun er dregin. Þessar breytingar á hugsunarhætti barnsins leiða af sér breytta 

öðrum. Hugsun barnsins verður sveigjanleg og smám 

saman ryður það úr vegi takmarkönnum sem voru í vegi barnsins á bernskuárum. Barnið 

kerfisbindur sambönd milli hluta og atburða og myndar hugtök sem eru grundvallaratriði í 

, svo sem tími, flokkur, röð, fjöldi, efnismagn o.fl. 

Óhlutstæðrar rökhugsunar fer að gæta upp úr ellefu og tólf ára aldri og þróast áfram 

alla ævi. Færni unglinga til þess að draga rökréttar ályktanir á grundvelli munnlegra 

staðhæfinga, ímyndaðra aðstæðna og fræðilegra möguleika eykst til muna. Framfarir í 

itsmunalegri færni eiga sér stað í öllum sviðum hugsunar unglingsins og heimsmyndar. 

Veruleikinn eins og hann blasir við nú verður aðeins brot af því sem er hugsanlegt 

að börn sem eru yngst í sínum 

árgangi, sérstaklega strákar, fái auka ár til þess að þroskast áður en þau eru sett í leiksóla 



 

svo þau sleppi við að vera námslega lakari sökum þess að vera ekki nægilega þroskuð 

vegna aldurs. 

Rannsókn á þessari aðferð var lö

seinna inn í leikskólann stóðu betur að vígi í námi heldur en þeir sem fóru inn á réttum tíma 

og voru þar af leiðandi yngstir í sínum aldursflokki. Munurinn sást sérstaklega vel í lestri 

(Crosser, 1998). 

 

2.1.2. Aldursáhrif og hreyfiþroski
Þegar notast er við hugtakið hreyfiþroski er verið að tala um það ferli sem aldurstengdar 

breytingar hafa á hreyfingu og hreyfifærni. Með auknum hreyfiþroska fæst aukin færni í að 

ráða við hreyfiþrautir sem umhverfið sem vi

Guðjónsdóttir, 2004). Við eðlilegar aðstæður er þroski barna á fyrstu árum ævinnar 

reglulegur og því oftast horft á fyrstu árin þegar meta á þroska barns. Rannsóknir hafa þó 

sýnt að vitsmunalegur þroski vex ekki í tengslum

nokkru leyti óháður þroska á öðrum sviðum. 

Hreyfiþroski er þó forsenda hreyfileikni þar sem hann gefur nokkuð örugga 

vísbendingu um líkamsvöxt og ástand. Öll börn ganga í gegnum sömu þroskaþrepin og 

breytist röð þrepanna ekki (

þrepanna, sem eru 12 talsins og innihalda meðal annars að sitja með stuðning, sitja án 

hjálpar, standa með hjálp, skríða, ganga með hjálp, klifra stiga, standa án hjálpar og ganga 

hjálparlaust (Elkind og Weiner, 1978). Ef barn þroskast hægar en meðaltalið sýnir verða 

foreldrar oft áhyggjufullir yfir hreyfiþroska barns síns. Hreyfiþroski er hins vegar mjög 

einstaklingsbundinn og þroskahraði helst stöðugur hjá hverju barni fyrir sig. Sum bö

lengi að ná upp á næsta hreyfiþrep á meðan önnur börn eru alltaf á undan jafnöldrum 
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svo þau sleppi við að vera námslega lakari sökum þess að vera ekki nægilega þroskuð 

Rannsókn á þessari aðferð var lögð fram og kom í ljós að strákar sem voru settir 

seinna inn í leikskólann stóðu betur að vígi í námi heldur en þeir sem fóru inn á réttum tíma 

og voru þar af leiðandi yngstir í sínum aldursflokki. Munurinn sást sérstaklega vel í lestri 

Aldursáhrif og hreyfiþroski 
Þegar notast er við hugtakið hreyfiþroski er verið að tala um það ferli sem aldurstengdar 

breytingar hafa á hreyfingu og hreyfifærni. Með auknum hreyfiþroska fæst aukin færni í að 

ráða við hreyfiþrautir sem umhverfið sem við öll lifum í skapar okkur 

Við eðlilegar aðstæður er þroski barna á fyrstu árum ævinnar 

reglulegur og því oftast horft á fyrstu árin þegar meta á þroska barns. Rannsóknir hafa þó 

sýnt að vitsmunalegur þroski vex ekki í tengslum við hreyfiþroska en hreyfiþroski er að 

nokkru leyti óháður þroska á öðrum sviðum.  

Hreyfiþroski er þó forsenda hreyfileikni þar sem hann gefur nokkuð örugga 

vísbendingu um líkamsvöxt og ástand. Öll börn ganga í gegnum sömu þroskaþrepin og 

panna ekki (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Ekki er hægt að sleppa neinu 

þrepanna, sem eru 12 talsins og innihalda meðal annars að sitja með stuðning, sitja án 

hjálpar, standa með hjálp, skríða, ganga með hjálp, klifra stiga, standa án hjálpar og ganga 

rlaust (Elkind og Weiner, 1978). Ef barn þroskast hægar en meðaltalið sýnir verða 

foreldrar oft áhyggjufullir yfir hreyfiþroska barns síns. Hreyfiþroski er hins vegar mjög 

einstaklingsbundinn og þroskahraði helst stöðugur hjá hverju barni fyrir sig. Sum bö

lengi að ná upp á næsta hreyfiþrep á meðan önnur börn eru alltaf á undan jafnöldrum 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

svo þau sleppi við að vera námslega lakari sökum þess að vera ekki nægilega þroskuð 

gð fram og kom í ljós að strákar sem voru settir 

seinna inn í leikskólann stóðu betur að vígi í námi heldur en þeir sem fóru inn á réttum tíma 

og voru þar af leiðandi yngstir í sínum aldursflokki. Munurinn sást sérstaklega vel í lestri 

Þegar notast er við hugtakið hreyfiþroski er verið að tala um það ferli sem aldurstengdar 

breytingar hafa á hreyfingu og hreyfifærni. Með auknum hreyfiþroska fæst aukin færni í að 

ð öll lifum í skapar okkur (Björg 

Við eðlilegar aðstæður er þroski barna á fyrstu árum ævinnar 

reglulegur og því oftast horft á fyrstu árin þegar meta á þroska barns. Rannsóknir hafa þó 

við hreyfiþroska en hreyfiþroski er að 

Hreyfiþroski er þó forsenda hreyfileikni þar sem hann gefur nokkuð örugga 

vísbendingu um líkamsvöxt og ástand. Öll börn ganga í gegnum sömu þroskaþrepin og 

Guðmundsdóttir, 1992). Ekki er hægt að sleppa neinu 

þrepanna, sem eru 12 talsins og innihalda meðal annars að sitja með stuðning, sitja án 

hjálpar, standa með hjálp, skríða, ganga með hjálp, klifra stiga, standa án hjálpar og ganga 

rlaust (Elkind og Weiner, 1978). Ef barn þroskast hægar en meðaltalið sýnir verða 

foreldrar oft áhyggjufullir yfir hreyfiþroska barns síns. Hreyfiþroski er hins vegar mjög 

einstaklingsbundinn og þroskahraði helst stöðugur hjá hverju barni fyrir sig. Sum börn eru 

lengi að ná upp á næsta hreyfiþrep á meðan önnur börn eru alltaf á undan jafnöldrum 



 

sínum, hvort sem það er að sitja án hjálpar, skríða upp stiga eða að stíga sín fyrstu skref. 

Minni háttar frávik eru yfirleitt fullkomlega eðlileg (

Þegar á unglingsárin er komið má enn sjá talsverðan einstaklingsmun á vexti og 

þroska. Þar er líkaminn að fara í gegnum töluverðar breytingar og munurinn getur verið 

þónokkur á aðeins einu ári. Breytingar sem geta valdið aldursáhrifum eru stærð

fitufrír massi og nokkrir þættir líkamshreysti

þrek og hraði. Bráðþroska börn sem eru stærri og sterkari eiga auðveldara með að skara 

fram úr í íþróttum heldur en þau sem þroskast seint líkamlega. Með þ

hreyfiþroski áhrif á velgengni barna og unglinga í íþróttum (Vaeyens, Philippaerts og 

Malina, 2005). 

 

2.1.3. Aldursáhrif og andlegur þroski
Við upphaf skólagöngu barna tekur hugsunarlíf barnsins miklum breytingum. Persónuleiki 

barnsins tekur að mótast og tilfinningalíf þess fær fastara svipmót. Barnið verður öruggara í 

sjálfsstjórn sinni, sjálfstæði og viljasty

mætti búast við því að geðræn vandamál væru tíð á þessum aldri en svo er þó ekk

koma upp vandamál og eru þau að stórum hluta tengd skólagöngunni. Þar má nefna 

skólafælni, hegðunar- og námserfiðleikar, sem rekja má til einbeitingaskorts, lítils úthalds, 

kvíða eða vanmetakennd (Sigurjón 

 Á unglingsárum raskast

örara og viðkvæmara og andstæðar tilfinningar geisa án þess að ljóst er hvert þær stefna. 

Persónuleiki unglingsins, sjálfsmat og sjálfsmynd eru nú smám saman að falla í endanlegar 

skorður og öðlast stöðugleika. Hegðun

einbeitingaskortur, áhugaleysi, ýmis konar slen, óregluleg skólasókn, hirðuleysi og slæm 

hegðun í skóla. Þess konar vandamál geta auðveldlega magnast upp og sett skólavist 
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sínum, hvort sem það er að sitja án hjálpar, skríða upp stiga eða að stíga sín fyrstu skref. 

Minni háttar frávik eru yfirleitt fullkomlega eðlileg (Aldís Guðmundsdót

Þegar á unglingsárin er komið má enn sjá talsverðan einstaklingsmun á vexti og 

þroska. Þar er líkaminn að fara í gegnum töluverðar breytingar og munurinn getur verið 

þónokkur á aðeins einu ári. Breytingar sem geta valdið aldursáhrifum eru stærð

og nokkrir þættir líkamshreysti, svo sem loftháð þol, vöðvastyrkur, kraftur, 

þrek og hraði. Bráðþroska börn sem eru stærri og sterkari eiga auðveldara með að skara 

fram úr í íþróttum heldur en þau sem þroskast seint líkamlega. Með þ

hreyfiþroski áhrif á velgengni barna og unglinga í íþróttum (Vaeyens, Philippaerts og 

Aldursáhrif og andlegur þroski 
ið upphaf skólagöngu barna tekur hugsunarlíf barnsins miklum breytingum. Persónuleiki 

kur að mótast og tilfinningalíf þess fær fastara svipmót. Barnið verður öruggara í 

rn sinni, sjálfstæði og viljastyrk. Vegna þessara miklu umbreytinga í lífi barnsins 

mætti búast við því að geðræn vandamál væru tíð á þessum aldri en svo er þó ekk

koma upp vandamál og eru þau að stórum hluta tengd skólagöngunni. Þar má nefna 

og námserfiðleikar, sem rekja má til einbeitingaskorts, lítils úthalds, 

Sigurjón Björnsson, 1993). 

Á unglingsárum raskast jafnvægi persónuleikans verulega. Tilfinningalífið verður 

örara og viðkvæmara og andstæðar tilfinningar geisa án þess að ljóst er hvert þær stefna. 

Persónuleiki unglingsins, sjálfsmat og sjálfsmynd eru nú smám saman að falla í endanlegar 

stöðugleika. Hegðunarvandamál af ýmsu tagi eru 

einbeitingaskortur, áhugaleysi, ýmis konar slen, óregluleg skólasókn, hirðuleysi og slæm 

hegðun í skóla. Þess konar vandamál geta auðveldlega magnast upp og sett skólavist 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

sínum, hvort sem það er að sitja án hjálpar, skríða upp stiga eða að stíga sín fyrstu skref. 

Guðmundsdóttir, 1992). 

Þegar á unglingsárin er komið má enn sjá talsverðan einstaklingsmun á vexti og 

þroska. Þar er líkaminn að fara í gegnum töluverðar breytingar og munurinn getur verið 

þónokkur á aðeins einu ári. Breytingar sem geta valdið aldursáhrifum eru stærðarmunur, 

, svo sem loftháð þol, vöðvastyrkur, kraftur, 

þrek og hraði. Bráðþroska börn sem eru stærri og sterkari eiga auðveldara með að skara 

fram úr í íþróttum heldur en þau sem þroskast seint líkamlega. Með þessum hætti hefur 

hreyfiþroski áhrif á velgengni barna og unglinga í íþróttum (Vaeyens, Philippaerts og 

ið upphaf skólagöngu barna tekur hugsunarlíf barnsins miklum breytingum. Persónuleiki 

kur að mótast og tilfinningalíf þess fær fastara svipmót. Barnið verður öruggara í 

rk. Vegna þessara miklu umbreytinga í lífi barnsins 

mætti búast við því að geðræn vandamál væru tíð á þessum aldri en svo er þó ekki. En þó 

koma upp vandamál og eru þau að stórum hluta tengd skólagöngunni. Þar má nefna 

og námserfiðleikar, sem rekja má til einbeitingaskorts, lítils úthalds, 

jafnvægi persónuleikans verulega. Tilfinningalífið verður 

örara og viðkvæmara og andstæðar tilfinningar geisa án þess að ljóst er hvert þær stefna. 

Persónuleiki unglingsins, sjálfsmat og sjálfsmynd eru nú smám saman að falla í endanlegar 

arvandamál af ýmsu tagi eru tíð; námsleiði, 

einbeitingaskortur, áhugaleysi, ýmis konar slen, óregluleg skólasókn, hirðuleysi og slæm 

hegðun í skóla. Þess konar vandamál geta auðveldlega magnast upp og sett skólavist 



 

unglingsins í hættu. Notkun vímuefna er stórháskalegt vandamál. Notkun þeirra er aldrei 

hættulegri en á þessum aldri. Töluvert ber á kvíða og þunglyndi á þessum aldri og 

alkunnugt er að sjálfsvíg eða tilraunir þeirra eru óhugnalega

Björnsson, 1993). 

Í rannsókn Thompson, Barnsley og Battle

sálræna eiginleika barna og unglinga, að sjálfstraust eykst línulega eftir því sem þau eru 

eldri við upphaf skólagöngu. Börn sem eru fædd á fyrri hluta árs eru því með meira 

sjálfstraust en börn fædd á seinni hluta ársins.

Eins og fyrr er getið þá eru tengsl milli þess að vera fæddur á seinni helming 

skólaárs og aukinni hættu á sjálfsvígum (Thompson

2.2. Þrekþættir 
Þegar verið er að mæla líkamshreysti eru marg

mælingunni. Hér verður gerð grein fyrir þeim áhrifaþáttum sem við teljum mikilvægasta.

Það getur skipt miklu máli í stökkvum eins og langstökki án atrennu að geta lyft þunga 

sínum upp eins hratt og hægt er. Styrkur er þar m

vöðvanna til að mynda kraft (Gjerset, Haugen og

vöðvakraftur er hæfni vöðva/vöðvahópa til átaks (Enoksen og Gjerset, 1991). Mismunandi 

tegundir af vöðvavinnu eru notaðar í hinum ýmsu prófum og

hópa; kyrrstöðu-, yfirgefandi

félagar, 2002).  

Annar áhrifamikill þáttur í prófum á borð við langstökk án atrennu og fjölþrepapróf, 

er snerpa. Snerpa er hæfni vöðvanna

mikilvæg fyrir árangur í mörgum íþróttagreinum þar sem hluti hreyfisniðsins eru lóðréttar 

og láréttar átakshreyfingar og þar af leiðandi skiptir snerpa lykilmáli í langstökk
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Notkun vímuefna er stórháskalegt vandamál. Notkun þeirra er aldrei 

hættulegri en á þessum aldri. Töluvert ber á kvíða og þunglyndi á þessum aldri og 

alkunnugt er að sjálfsvíg eða tilraunir þeirra eru óhugnalega tíð hjá unglingum (

Í rannsókn Thompson, Barnsley og Battle (2004) kom í ljós, þegar litið er til 

sálræna eiginleika barna og unglinga, að sjálfstraust eykst línulega eftir því sem þau eru 

eldri við upphaf skólagöngu. Börn sem eru fædd á fyrri hluta árs eru því með meira 

börn fædd á seinni hluta ársins. 

Eins og fyrr er getið þá eru tengsl milli þess að vera fæddur á seinni helming 

skólaárs og aukinni hættu á sjálfsvígum (Thompson og félagar, 1999). 

Þegar verið er að mæla líkamshreysti eru margar breytur sem ákvarða árangur í 

mælingunni. Hér verður gerð grein fyrir þeim áhrifaþáttum sem við teljum mikilvægasta.

Það getur skipt miklu máli í stökkvum eins og langstökki án atrennu að geta lyft þunga 

sínum upp eins hratt og hægt er. Styrkur er þar mikilvægur, þar sem styrkur er geta 

að mynda kraft (Gjerset, Haugen og Holmstad, 2002). Kraftur eða 

vöðvakraftur er hæfni vöðva/vöðvahópa til átaks (Enoksen og Gjerset, 1991). Mismunandi 

tegundir af vöðvavinnu eru notaðar í hinum ýmsu prófum og er hægt að skipta þeim í fimm 

, yfirgefandi-, eftirgefandi-, fjölstöðu og jafnhreyfivinnu (Gjerset

Annar áhrifamikill þáttur í prófum á borð við langstökk án atrennu og fjölþrepapróf, 

er snerpa. Snerpa er hæfni vöðvanna til að mynda mikinn kraft á miklum hraða. Hún er 

mikilvæg fyrir árangur í mörgum íþróttagreinum þar sem hluti hreyfisniðsins eru lóðréttar 

og láréttar átakshreyfingar og þar af leiðandi skiptir snerpa lykilmáli í langstökk

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Notkun vímuefna er stórháskalegt vandamál. Notkun þeirra er aldrei 

hættulegri en á þessum aldri. Töluvert ber á kvíða og þunglyndi á þessum aldri og 

tíð hjá unglingum (Sigurjón 

(2004) kom í ljós, þegar litið er til 

sálræna eiginleika barna og unglinga, að sjálfstraust eykst línulega eftir því sem þau eru 

eldri við upphaf skólagöngu. Börn sem eru fædd á fyrri hluta árs eru því með meira 

Eins og fyrr er getið þá eru tengsl milli þess að vera fæddur á seinni helming 

ar breytur sem ákvarða árangur í 

mælingunni. Hér verður gerð grein fyrir þeim áhrifaþáttum sem við teljum mikilvægasta. 

Það getur skipt miklu máli í stökkvum eins og langstökki án atrennu að geta lyft þunga 

ikilvægur, þar sem styrkur er geta 

Holmstad, 2002). Kraftur eða 

vöðvakraftur er hæfni vöðva/vöðvahópa til átaks (Enoksen og Gjerset, 1991). Mismunandi 

er hægt að skipta þeim í fimm 

, fjölstöðu og jafnhreyfivinnu (Gjerset og 

Annar áhrifamikill þáttur í prófum á borð við langstökk án atrennu og fjölþrepapróf, 

til að mynda mikinn kraft á miklum hraða. Hún er 

mikilvæg fyrir árangur í mörgum íþróttagreinum þar sem hluti hreyfisniðsins eru lóðréttar 

og láréttar átakshreyfingar og þar af leiðandi skiptir snerpa lykilmáli í langstökki án 



 

atrennu. Hraði er skilgreind

mikla hröðun, sem gagnast manni mikið í ofangreindum prófum (Gjerset

Einn stærsti áhrifaþátturinn í fjölþrepaprófi er þol. Með þoli er átt við hæfni 

líkamans til að starfa undir mik

gott að nota staðlað og öruggt próf. Fjölþrepapróf er víða notað til þess að mæla 

líkamshreysti barna og stendur í aðalnámskrá grunnskóla að börn eigi að taka fjölþrepapróf 

og túlka niðurstöður um eigin líkamshreysti (Menntamálaráðuneytið, 2006). Greint er á 

milli tveggja meginþátta þols með hliðsjón af því á hvaða hátt líkaminn losar orku fyrir 

hvorn þeirra fyrir sig, annarsvegar loftfirrt þol og 

Gjerset, 1991). 

Til þess að nýta orkuna sem best getur verið mikilvægt að vera með góða 

samhæfingu og tækni. Með samhæfingu er átt við getuna til að samhæfa hreyfingar 

líkamans innbyrðis og í umhverfinu. Tækni er það hvernig tiltekin hreyfing er leyst af hendi 

á hentugan og áhrifaríkan hátt (Gjerset

í langstökki án atrennu má bæta árangur sinn töluvert. Þá hefur einnig hlaupatækni sitt að 

segja í fjölþrepaprófinu. 

2.2.1. Orkukerfin 
Líkaminn notar næringarefni fæðunnar til a

og til að leiða taugaboð. Þar að auki þarf að halda líkamshitanum stöðugum og mikið af 

efnaorkunni fer í varmamyndun. Við notum um ¼ orkunnar í vöðvavinnu en ¾ hennar fara 

í varmamyndun. Þjálfunarákefð stýri

þörf er á við loftháða orkumyndun. Sé ákefðin það mikil að súrefni anni ekki eftirspurnin

grípur líkaminn til loftfirrtra efnaskipta (
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Hraði er skilgreindur sem hæfni vöðvanna til hámarkshraðaaukningar 

mikla hröðun, sem gagnast manni mikið í ofangreindum prófum (Gjerset

Einn stærsti áhrifaþátturinn í fjölþrepaprófi er þol. Með þoli er átt við hæfni 

líkamans til að starfa undir miklu álagi í langan tíma. Þegar verið er að mæla þol er mjög 

gott að nota staðlað og öruggt próf. Fjölþrepapróf er víða notað til þess að mæla 

líkamshreysti barna og stendur í aðalnámskrá grunnskóla að börn eigi að taka fjölþrepapróf 

eigin líkamshreysti (Menntamálaráðuneytið, 2006). Greint er á 

milli tveggja meginþátta þols með hliðsjón af því á hvaða hátt líkaminn losar orku fyrir 

hvorn þeirra fyrir sig, annarsvegar loftfirrt þol og hinsvegar loftháð þol (

Til þess að nýta orkuna sem best getur verið mikilvægt að vera með góða 

samhæfingu og tækni. Með samhæfingu er átt við getuna til að samhæfa hreyfingar 

líkamans innbyrðis og í umhverfinu. Tækni er það hvernig tiltekin hreyfing er leyst af hendi 

faríkan hátt (Gjerset og félagar, 2002). Með bættri tækni og samhæfingu 

í langstökki án atrennu má bæta árangur sinn töluvert. Þá hefur einnig hlaupatækni sitt að 

Líkaminn notar næringarefni fæðunnar til að byggja upp efni, flytja efni til og frá frumum 

og til að leiða taugaboð. Þar að auki þarf að halda líkamshitanum stöðugum og mikið af 

efnaorkunni fer í varmamyndun. Við notum um ¼ orkunnar í vöðvavinnu en ¾ hennar fara 

. Þjálfunarákefð stýrir því hvort líkaminn annar þeirri súrefniseftirspurn sem 

þörf er á við loftháða orkumyndun. Sé ákefðin það mikil að súrefni anni ekki eftirspurnin

ra efnaskipta (Gjerset og félagar, 2002). 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

ur sem hæfni vöðvanna til hámarkshraðaaukningar – skapa 

mikla hröðun, sem gagnast manni mikið í ofangreindum prófum (Gjerset og félagar, 2002). 

Einn stærsti áhrifaþátturinn í fjölþrepaprófi er þol. Með þoli er átt við hæfni 

lu álagi í langan tíma. Þegar verið er að mæla þol er mjög 

gott að nota staðlað og öruggt próf. Fjölþrepapróf er víða notað til þess að mæla 

líkamshreysti barna og stendur í aðalnámskrá grunnskóla að börn eigi að taka fjölþrepapróf 

eigin líkamshreysti (Menntamálaráðuneytið, 2006). Greint er á 

milli tveggja meginþátta þols með hliðsjón af því á hvaða hátt líkaminn losar orku fyrir 

hinsvegar loftháð þol (Enoksen og 

Til þess að nýta orkuna sem best getur verið mikilvægt að vera með góða 

samhæfingu og tækni. Með samhæfingu er átt við getuna til að samhæfa hreyfingar 

líkamans innbyrðis og í umhverfinu. Tækni er það hvernig tiltekin hreyfing er leyst af hendi 

, 2002). Með bættri tækni og samhæfingu 

í langstökki án atrennu má bæta árangur sinn töluvert. Þá hefur einnig hlaupatækni sitt að 

ð byggja upp efni, flytja efni til og frá frumum 

og til að leiða taugaboð. Þar að auki þarf að halda líkamshitanum stöðugum og mikið af 

efnaorkunni fer í varmamyndun. Við notum um ¼ orkunnar í vöðvavinnu en ¾ hennar fara 

r því hvort líkaminn annar þeirri súrefniseftirspurn sem 

þörf er á við loftháða orkumyndun. Sé ákefðin það mikil að súrefni anni ekki eftirspurninni 



 

2.2.1.1. ATP-PCr Kerfið: 

ATP-PCr kerfið er loftfirrt og mjög hraðvirkt, það er jafnframt fljótlegasta leiðin til að 

mynda ATP. Þetta orkukerfi er nokkuð takmarkandi og klárast ATP

nema 3-30 sekúndum. Líkaminn snýr sér því að öðrum orkukerfum eftir þann

(Wilmore, Costill og Kenney, 2008).

2.2.1.2. Sykurrofskerfið 

Glúkósi er myndaður þegar kolvetni er brotið niður. Glúkósi er einsykra og er um 99% af 

blóðsykri glúkósi. Glýkógen er myndað úr glúkósa. Glýkógen og glúkósi eru geymd í lifur 

eða vöðvum þar til þess þarf og

fruma í þeim tilgangi að mynda ATP. Ekki fæst mikið magn af ATP fyrir þetta orkukerfi en 

það er aðalorkugjafi þegar unnið er í 30 sekúndum og upp 

2008). 

2.2.1.3. Oxunarkerfið 

Flóknasta orkukerfið af öllum er oxunarkerfið. Oxunarkerfið er loftháð og starfar í 

hvatberum frumanna og getur framleitt nánast ótakmarkað magn af ATP ef næst að flytja 

nægilegt magn af súrefni nógu hratt. Það gegnir því lykilhlutverki þegar stundað

greinar sem krefjast úthalds. Í þeim tilvikum þarf líkaminn að flytja súrefni til vöðva. 

Oxunarkerfið er aðalorkugjafinn eftir

2.2.2.1. Hámarkssúrefnisupptaka
Ein besta fáanlega mælieiningin á líkamsúthald er

hámarkssúrefnisupptöku er verið að tala um hámarksmagn súrefnis sem líkam

hámarksáreynslu.Hámarkssúrefnisupptaka er túlkuð á tvo mismunandi vegu, annars vegar í 

lítrum á mínútu (l/mín) og hins vegar í 

fundin út afkastagetu hjarta

síðarnefnda er notað er tekið mið af líkamsþyngd (Wilmore
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kerfið er loftfirrt og mjög hraðvirkt, það er jafnframt fljótlegasta leiðin til að 

mynda ATP. Þetta orkukerfi er nokkuð takmarkandi og klárast ATP-

30 sekúndum. Líkaminn snýr sér því að öðrum orkukerfum eftir þann

og Kenney, 2008). 

Glúkósi er myndaður þegar kolvetni er brotið niður. Glúkósi er einsykra og er um 99% af 

blóðsykri glúkósi. Glýkógen er myndað úr glúkósa. Glýkógen og glúkósi eru geymd í lifur 

eða vöðvum þar til þess þarf og er þá brotið niður með ensímum sem starfa í umfrymum 

fruma í þeim tilgangi að mynda ATP. Ekki fæst mikið magn af ATP fyrir þetta orkukerfi en 

það er aðalorkugjafi þegar unnið er í 30 sekúndum og upp í 2 mínútur (Wilmore

Flóknasta orkukerfið af öllum er oxunarkerfið. Oxunarkerfið er loftháð og starfar í 

hvatberum frumanna og getur framleitt nánast ótakmarkað magn af ATP ef næst að flytja 

nægilegt magn af súrefni nógu hratt. Það gegnir því lykilhlutverki þegar stundað

greinar sem krefjast úthalds. Í þeim tilvikum þarf líkaminn að flytja súrefni til vöðva. 

Oxunarkerfið er aðalorkugjafinn eftir um 2 mínútur (Wilmore og félagar

Hámarkssúrefnisupptaka 
Ein besta fáanlega mælieiningin á líkamsúthald er hámarkssúrefnisupptaka. Þegar átt er við 

hámarkssúrefnisupptöku er verið að tala um hámarksmagn súrefnis sem líkam

ámarkssúrefnisupptaka er túlkuð á tvo mismunandi vegu, annars vegar í 

lítrum á mínútu (l/mín) og hins vegar í ml/kg/mín. Þegar notast er við það fyrrnefnda er 

fundin út afkastagetu hjarta- og öndunarkerfisins óháð líkamsþyngd og stærð, en þegar hið 

síðarnefnda er notað er tekið mið af líkamsþyngd (Wilmore og félagar, 2008).

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

kerfið er loftfirrt og mjög hraðvirkt, það er jafnframt fljótlegasta leiðin til að 

-PCr birgðir á ekki 

30 sekúndum. Líkaminn snýr sér því að öðrum orkukerfum eftir þann tíma 

Glúkósi er myndaður þegar kolvetni er brotið niður. Glúkósi er einsykra og er um 99% af 

blóðsykri glúkósi. Glýkógen er myndað úr glúkósa. Glýkógen og glúkósi eru geymd í lifur 

er þá brotið niður með ensímum sem starfa í umfrymum 

fruma í þeim tilgangi að mynda ATP. Ekki fæst mikið magn af ATP fyrir þetta orkukerfi en 

í 2 mínútur (Wilmore og félagar, 

Flóknasta orkukerfið af öllum er oxunarkerfið. Oxunarkerfið er loftháð og starfar í 

hvatberum frumanna og getur framleitt nánast ótakmarkað magn af ATP ef næst að flytja 

nægilegt magn af súrefni nógu hratt. Það gegnir því lykilhlutverki þegar stundaðar eru 

greinar sem krefjast úthalds. Í þeim tilvikum þarf líkaminn að flytja súrefni til vöðva. 

og félagar, 2008). 

hámarkssúrefnisupptaka. Þegar átt er við 

hámarkssúrefnisupptöku er verið að tala um hámarksmagn súrefnis sem líkaminn notar við 

ámarkssúrefnisupptaka er túlkuð á tvo mismunandi vegu, annars vegar í 

ml/kg/mín. Þegar notast er við það fyrrnefnda er 

og öndunarkerfisins óháð líkamsþyngd og stærð, en þegar hið 

, 2008). 



 

2.3. Rannsóknir á aldursáhrifum
Rannsóknir á aldursáhrifum sem tengjast námi, íþróttum og sálrænum eiginleikum hafa 

verið gerðar víðs vegar um heiminn. Rannsóknir hafa verið gerðar á mjög mörgum 

aldurshópum, allt frá leikskólaaldri upp að fullorðnum afreksíþróttamönnum. Rannsóknir á 

aldursáhrifum eiga rætur s

sviði hafa aukist mikið á seinni árum og eru rannsakendur farnir að rannsaka alls kyns ný 

svið s.s. hæð og sjón. Við skoðum aldursáhrif á afkastagetu og nám.

gert grein fyrir helstu rannsóknum

 

2.3.1. Námsárangur 
Ótal rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á getumun barna í námi miðað við hvenær þau 

eru fædd yfir árið. Þar er víða innritun í bekki þannig háttað að sá sem á

september er elstur í sínum bekk en sá sem á afmæli 31. ágúst árinu á eftir er yngstur. Því er 

oft talað um svokölluð „sumar

talað er um þau elstu.  

Kristin Warder (1999)

byrja í stórum skóla í Bronx, New York. Warder kannaði kunnáttu barna í leikskóla, fyrsta 

bekk og öðrum bekk, á stafrófinu, sjónminni, hljóðskynjun, skriftækni og lestri. 

Niðurstöður sýndu fram á það að

seinna á árinu. Munur sást á börnum í fyrsta bekk á þekkingu þeirra á stafrófinu, sjónminni 

og lestri, en enginn munur var á hljóðskynjun og skriftækni. Það sást hinsvegar á 

niðurstöðunum úr öðrum bekk

þessum sviðum og lækkaði árangur barnanna línulega því seinna á árinu þau voru fædd. 

Mestur var munurinn á þeim sem voru fæddir á fyrsta og síðasta þriðjungi ársins. Þá mátti 

líka sjá marktækan mun á einkunnum stelpna og stráka þar sem stelpur náðu betri 

einkunnum í nánast öllum fögunum (Warder, 1999).
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Rannsóknir á aldursáhrifum 
ir á aldursáhrifum sem tengjast námi, íþróttum og sálrænum eiginleikum hafa 

verið gerðar víðs vegar um heiminn. Rannsóknir hafa verið gerðar á mjög mörgum 

aldurshópum, allt frá leikskólaaldri upp að fullorðnum afreksíþróttamönnum. Rannsóknir á 

m eiga rætur sínar að rekja til sjötta áratug síðustu aldar. Rannsóknir á þessu 

sviði hafa aukist mikið á seinni árum og eru rannsakendur farnir að rannsaka alls kyns ný 

svið s.s. hæð og sjón. Við skoðum aldursáhrif á afkastagetu og nám. Í þessari ritgerð 

gert grein fyrir helstu rannsóknum á aldursáhrifum á ólíkum sviðum. 

Ótal rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á getumun barna í námi miðað við hvenær þau 

eru fædd yfir árið. Þar er víða innritun í bekki þannig háttað að sá sem á

september er elstur í sínum bekk en sá sem á afmæli 31. ágúst árinu á eftir er yngstur. Því er 

oft talað um svokölluð „sumar-börn“ þegar talað er um þau yngstu en „haust

(1999) framkvæmdi rannsókn á áhrifum aldurs barna þegar þau 

byrja í stórum skóla í Bronx, New York. Warder kannaði kunnáttu barna í leikskóla, fyrsta 

bekk og öðrum bekk, á stafrófinu, sjónminni, hljóðskynjun, skriftækni og lestri. 

Niðurstöður sýndu fram á það að geta barnanna minnkaði eftir því sem að þau voru fædd 

seinna á árinu. Munur sást á börnum í fyrsta bekk á þekkingu þeirra á stafrófinu, sjónminni 

og lestri, en enginn munur var á hljóðskynjun og skriftækni. Það sást hinsvegar á 

niðurstöðunum úr öðrum bekk að krakkarnir sem fæddir voru fyrr á árinu voru betri á öllum 

þessum sviðum og lækkaði árangur barnanna línulega því seinna á árinu þau voru fædd. 

Mestur var munurinn á þeim sem voru fæddir á fyrsta og síðasta þriðjungi ársins. Þá mátti 

mun á einkunnum stelpna og stráka þar sem stelpur náðu betri 

einkunnum í nánast öllum fögunum (Warder, 1999). 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

ir á aldursáhrifum sem tengjast námi, íþróttum og sálrænum eiginleikum hafa 

verið gerðar víðs vegar um heiminn. Rannsóknir hafa verið gerðar á mjög mörgum 

aldurshópum, allt frá leikskólaaldri upp að fullorðnum afreksíþróttamönnum. Rannsóknir á 

síðustu aldar. Rannsóknir á þessu 

sviði hafa aukist mikið á seinni árum og eru rannsakendur farnir að rannsaka alls kyns ný 

Í þessari ritgerð verður 

Ótal rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á getumun barna í námi miðað við hvenær þau 

eru fædd yfir árið. Þar er víða innritun í bekki þannig háttað að sá sem á afmæli 1. 

september er elstur í sínum bekk en sá sem á afmæli 31. ágúst árinu á eftir er yngstur. Því er 

börn“ þegar talað er um þau yngstu en „haust-börn“ þegar 

framkvæmdi rannsókn á áhrifum aldurs barna þegar þau 

byrja í stórum skóla í Bronx, New York. Warder kannaði kunnáttu barna í leikskóla, fyrsta 

bekk og öðrum bekk, á stafrófinu, sjónminni, hljóðskynjun, skriftækni og lestri. 

geta barnanna minnkaði eftir því sem að þau voru fædd 

seinna á árinu. Munur sást á börnum í fyrsta bekk á þekkingu þeirra á stafrófinu, sjónminni 

og lestri, en enginn munur var á hljóðskynjun og skriftækni. Það sást hinsvegar á 

að krakkarnir sem fæddir voru fyrr á árinu voru betri á öllum 

þessum sviðum og lækkaði árangur barnanna línulega því seinna á árinu þau voru fædd. 

Mestur var munurinn á þeim sem voru fæddir á fyrsta og síðasta þriðjungi ársins. Þá mátti 

mun á einkunnum stelpna og stráka þar sem stelpur náðu betri 



 

Þá hefur sést marktækur munur á getu barna í Bretlandi í stærðfræði, vísindum og 

ensku.  Skoðaðar voru einkunnir 4.000 barna sem voru 6

yfir sumarmánuðina og voru þar af leiðandi yngst, voru með mun lægri einkunnir en þeir 

sem eldri voru (Sharp, 1994).

Aldursáhrifin halda áfram að hafa áhrif á námsgetu barna þegar þau eldast, enda oft 

erfitt að ná bekkjarfélögunum ef m

vísindum og stærðfræði þegar nemendur náðu 14 ára aldrinum. Þá áttu sumarbörnin undir 

högg að sækja og voru með talsvert slakari einkunnir (Giles, 1993). Þróunin virðist þó vera 

á þann veg að eftir því sem að börnin verða eldri þá minnkar áhrifamáttur aldursáhrifa. Í 

Bretlandi voru aldursáhrifin hjá 11 og 15 ára börnum könnuð og þar kom í ljós að munur á 

milli sumarbarna (þau sem yngri eru) og haustbarna (þau sem eldri eru) í sama aldurshópi 

minnkaði með aldrinum. Hjá 11 ára börnunum voru haustbörnin með sex prósentustigum 

meira í einkunn en sumarbörnin en þegar skoðað var mun á 15 ára börnum var munurinn 

kominn niður í 3 prósentustig (Foxman, Ruddock og

Einkunnir eru ekki einungis 

Ekki er síður mikilvægt að mæta vel í tímana til þess að auka skilning sinn á því sem kennt 

er í hverju fagi fyrir sig. Þeir sem yngri eru í sínum aldurshópi eru almennt ekki aðeins eftir 

á í vitsmuna- og andlegum þroska, heldur er mæting þeirra verri en þeirra sem eldri eru. 

Hugsanlegar skýringar á þessu eru að þeir sem yngri eru eiga erfiðara með námið og 

kennarar bregðast ekki eins vel við þeim sem standa sig vel í náminu. Þá verður 

skólaupplifun þeirra yngri ekki eins ánægjuleg og vilji þeirra til að sinna náminu 

samviskusamlega minnkar með þeim afleiðingum að mæting þeirra verður verri í tímana 

(Carroll, 1992). 

Erlendis tíðkast það einnig að þeir sem ekki ná nægilega góðum árangri í náminu 

þurfa að endurtaka bekk a
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Þá hefur sést marktækur munur á getu barna í Bretlandi í stærðfræði, vísindum og 

ensku.  Skoðaðar voru einkunnir 4.000 barna sem voru 6-7 ára. Þau börn sem fædd voru 

yfir sumarmánuðina og voru þar af leiðandi yngst, voru með mun lægri einkunnir en þeir 

sem eldri voru (Sharp, 1994). 

Aldursáhrifin halda áfram að hafa áhrif á námsgetu barna þegar þau eldast, enda oft 

erfitt að ná bekkjarfélögunum ef maður lendir eftir á.  Þessi munur sást enn í í Bretlandi í 

vísindum og stærðfræði þegar nemendur náðu 14 ára aldrinum. Þá áttu sumarbörnin undir 

högg að sækja og voru með talsvert slakari einkunnir (Giles, 1993). Þróunin virðist þó vera 

því sem að börnin verða eldri þá minnkar áhrifamáttur aldursáhrifa. Í 

Bretlandi voru aldursáhrifin hjá 11 og 15 ára börnum könnuð og þar kom í ljós að munur á 

milli sumarbarna (þau sem yngri eru) og haustbarna (þau sem eldri eru) í sama aldurshópi 

i með aldrinum. Hjá 11 ára börnunum voru haustbörnin með sex prósentustigum 

meira í einkunn en sumarbörnin en þegar skoðað var mun á 15 ára börnum var munurinn 

prósentustig (Foxman, Ruddock og McCallum, 1990). 

Einkunnir eru ekki einungis veittar börnum fyrir árangur í verkefnum og prófum. 

Ekki er síður mikilvægt að mæta vel í tímana til þess að auka skilning sinn á því sem kennt 

er í hverju fagi fyrir sig. Þeir sem yngri eru í sínum aldurshópi eru almennt ekki aðeins eftir 

andlegum þroska, heldur er mæting þeirra verri en þeirra sem eldri eru. 

Hugsanlegar skýringar á þessu eru að þeir sem yngri eru eiga erfiðara með námið og 

kennarar bregðast ekki eins vel við þeim sem standa sig vel í náminu. Þá verður 

yngri ekki eins ánægjuleg og vilji þeirra til að sinna náminu 

samviskusamlega minnkar með þeim afleiðingum að mæting þeirra verður verri í tímana 

Erlendis tíðkast það einnig að þeir sem ekki ná nægilega góðum árangri í náminu 

urtaka bekk annan vetur (Palozzi, Spradlin og Stanley, 2006). Aldursáhrifin 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Þá hefur sést marktækur munur á getu barna í Bretlandi í stærðfræði, vísindum og 

u börn sem fædd voru 

yfir sumarmánuðina og voru þar af leiðandi yngst, voru með mun lægri einkunnir en þeir 

Aldursáhrifin halda áfram að hafa áhrif á námsgetu barna þegar þau eldast, enda oft 

aður lendir eftir á.  Þessi munur sást enn í í Bretlandi í 

vísindum og stærðfræði þegar nemendur náðu 14 ára aldrinum. Þá áttu sumarbörnin undir 

högg að sækja og voru með talsvert slakari einkunnir (Giles, 1993). Þróunin virðist þó vera 

því sem að börnin verða eldri þá minnkar áhrifamáttur aldursáhrifa. Í 

Bretlandi voru aldursáhrifin hjá 11 og 15 ára börnum könnuð og þar kom í ljós að munur á 

milli sumarbarna (þau sem yngri eru) og haustbarna (þau sem eldri eru) í sama aldurshópi 

i með aldrinum. Hjá 11 ára börnunum voru haustbörnin með sex prósentustigum 

meira í einkunn en sumarbörnin en þegar skoðað var mun á 15 ára börnum var munurinn 

McCallum, 1990).  

veittar börnum fyrir árangur í verkefnum og prófum. 

Ekki er síður mikilvægt að mæta vel í tímana til þess að auka skilning sinn á því sem kennt 

er í hverju fagi fyrir sig. Þeir sem yngri eru í sínum aldurshópi eru almennt ekki aðeins eftir 

andlegum þroska, heldur er mæting þeirra verri en þeirra sem eldri eru. 

Hugsanlegar skýringar á þessu eru að þeir sem yngri eru eiga erfiðara með námið og 

kennarar bregðast ekki eins vel við þeim sem standa sig vel í náminu. Þá verður 

yngri ekki eins ánægjuleg og vilji þeirra til að sinna náminu 

samviskusamlega minnkar með þeim afleiðingum að mæting þeirra verður verri í tímana 

Erlendis tíðkast það einnig að þeir sem ekki ná nægilega góðum árangri í náminu 

Stanley, 2006). Aldursáhrifin 



 

hafa einnig áhrif á þetta því að það hefur verið sýnt fram á það að þeir sem eru yngri í 

sínum aldurshópi eru líklegri til þess að þurfa að þiggja

námserfiðleika og einnig þurfa þau oftar að endurtaka bekkinn sinn. Það getur haft mjög 

neikvæð áhrif á sjálfsálit þeirra og ýtir jafnframt undir neikvætt hugar

(Shepard og Smith, 1986). 

Ekki eru þó allir sammála um það að aldursáhrifin skipti höfuð

nemendur séu tilbúnir í skólagönguna í upphafi. Uphoff o

að það spili meira inn í framgöngu barna í náminu hvort að þau séu tilbúin vitsmunalega og 

andlega í námið. Ef börnin eru ekki tilbúin í 1. bekkin

vandræðum yfir meðallagi. Þeir sem eru eldri í aldurshópnum eru líklegri til að vera tilbúnir 

í námið þegar á hólminn er komið vegna andlegs og vitsmunalegs þroska, og því eru börnin 

líklegri til að vera tilbúin í námið. B

yngri börn í sama aldurshópi, kennarinn tekur eftir því og veitir þeim meiri áskorun og setur

þeim hærri markmið (Rosenthal og

námi sínu. Haldast þessir þættir því í hendur.
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hafa einnig áhrif á þetta því að það hefur verið sýnt fram á það að þeir sem eru yngri í 

sínum aldurshópi eru líklegri til þess að þurfa að þiggja hjálp við námið vegna 

ika og einnig þurfa þau oftar að endurtaka bekkinn sinn. Það getur haft mjög 

neikvæð áhrif á sjálfsálit þeirra og ýtir jafnframt undir neikvætt hugar

 

Ekki eru þó allir sammála um það að aldursáhrifin skipti höfuðmáli, heldur hvort að 

nemendur séu tilbúnir í skólagönguna í upphafi. Uphoff og Gilmore (1985)

að það spili meira inn í framgöngu barna í náminu hvort að þau séu tilbúin vitsmunalega og 

andlega í námið. Ef börnin eru ekki tilbúin í 1. bekkinn þá munu þau, sem hópur, lenda í 

vandræðum yfir meðallagi. Þeir sem eru eldri í aldurshópnum eru líklegri til að vera tilbúnir 

í námið þegar á hólminn er komið vegna andlegs og vitsmunalegs þroska, og því eru börnin 

líklegri til að vera tilbúin í námið. Börnin sem eru tilbúin ná betri byrjun í skólanum en 

yngri börn í sama aldurshópi, kennarinn tekur eftir því og veitir þeim meiri áskorun og setur

þeim hærri markmið (Rosenthal og Jacobsen, 1968). Það hefur áhrif á metnað nemandans í 

ir þættir því í hendur. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

hafa einnig áhrif á þetta því að það hefur verið sýnt fram á það að þeir sem eru yngri í 

hjálp við námið vegna 

ika og einnig þurfa þau oftar að endurtaka bekkinn sinn. Það getur haft mjög 

neikvæð áhrif á sjálfsálit þeirra og ýtir jafnframt undir neikvætt hugarfar í garð námsins 

máli, heldur hvort að 

g Gilmore (1985) halda því fram 

að það spili meira inn í framgöngu barna í náminu hvort að þau séu tilbúin vitsmunalega og 

n þá munu þau, sem hópur, lenda í 

vandræðum yfir meðallagi. Þeir sem eru eldri í aldurshópnum eru líklegri til að vera tilbúnir 

í námið þegar á hólminn er komið vegna andlegs og vitsmunalegs þroska, og því eru börnin 

örnin sem eru tilbúin ná betri byrjun í skólanum en 

yngri börn í sama aldurshópi, kennarinn tekur eftir því og veitir þeim meiri áskorun og setur 

Jacobsen, 1968). Það hefur áhrif á metnað nemandans í 



 

2.3.2. Námserfiðleikar og sérkennsla
Rannsóknir sem tengjast námsörðugleikum, sálfræðilegum einleikum og þörf á sérkennslu 

hafa verið gerðar víðsvegar um 

(2003), DiPasquale (1980), Martin

benda allar til þess að krakkar sem eru yngstir í sínum aldursflokki eru líklegri til þess að 

vera með örðugleika af einhverju tagi, hvort sem það er náms

Goodman og félagar (2003) rannsökuðu börn sem fædd eru seint á árinu og athuguðu hvort 

þau eru líklegri til þess að hafa tilfinningaleg

krakkar á aldrinum 5-15 ára í Bretlandi sem voru rannsakaðir. Það kom í

eru fædd seint á árinu eru líklegri til þess að vera með sálfræðilega erfiðleika.

Goodman og félagar (2003),

börn fædd á seinni hluta ársins eru líklegri til þess að ver

Goodman og félagar (2003) vildu meina að með aukinni fræðslu um þessar 

niðurstöður og muninn milli fæðingarmánaða væri hægt, með sveigjanlegri aðferðum, að 

nálgast nemendurna á annan hátt og minnka tilfelli sálfræðilegra erfiðleika 

Gerð var rannsókn í Georgíufylki í Bandaríkjunum í 28 skólaumdæmum. Þar er 

raðað í bekki þannig að þeir sem eru fæddir á haustin eru elstir í bekkjunum sínum, en 

sumarbörnin eru yngst. Þar kom í ljós grunnskólabörn sem fædd voru yfir sumartímann , 

þar af leiðandi yngst í sínum bekkjum, voru líklegri til að greinast með sértæka 

námsörðugleika. Þá var marktækur munur á einkunnum þessara barna í lestri, stærðfræði og 

vísindum og hinna sem fæddust um haustið, þar sem haustbörnin voru með betri ei

(Martin og félagar, 2004). 
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Námserfiðleikar og sérkennsla 
Rannsóknir sem tengjast námsörðugleikum, sálfræðilegum einleikum og þörf á sérkennslu 

hafa verið gerðar víðsvegar um heiminn. Rannsóknir hjá Goodman, Gledhill og Ford

(2003), DiPasquale (1980), Martin, Foels, Clanton og Moon (2004) og Diamond (1983) 

benda allar til þess að krakkar sem eru yngstir í sínum aldursflokki eru líklegri til þess að 

vera með örðugleika af einhverju tagi, hvort sem það er náms- eða sálfræðiörðu

Goodman og félagar (2003) rannsökuðu börn sem fædd eru seint á árinu og athuguðu hvort 

þau eru líklegri til þess að hafa tilfinningaleg- eða hegðunarvandamál. Það voru 10.438 

15 ára í Bretlandi sem voru rannsakaðir. Það kom í

eru fædd seint á árinu eru líklegri til þess að vera með sálfræðilega erfiðleika.

ar (2003), og DiPasquale (1980) eru allir sammála og sýna fram á að 

börn fædd á seinni hluta ársins eru líklegri til þess að vera með sálfræðilega erfiðleika. 

Goodman og félagar (2003) vildu meina að með aukinni fræðslu um þessar 

niðurstöður og muninn milli fæðingarmánaða væri hægt, með sveigjanlegri aðferðum, að 

nálgast nemendurna á annan hátt og minnka tilfelli sálfræðilegra erfiðleika 

Gerð var rannsókn í Georgíufylki í Bandaríkjunum í 28 skólaumdæmum. Þar er 

raðað í bekki þannig að þeir sem eru fæddir á haustin eru elstir í bekkjunum sínum, en 

sumarbörnin eru yngst. Þar kom í ljós grunnskólabörn sem fædd voru yfir sumartímann , 

þar af leiðandi yngst í sínum bekkjum, voru líklegri til að greinast með sértæka 

námsörðugleika. Þá var marktækur munur á einkunnum þessara barna í lestri, stærðfræði og 

vísindum og hinna sem fæddust um haustið, þar sem haustbörnin voru með betri ei

 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Rannsóknir sem tengjast námsörðugleikum, sálfræðilegum einleikum og þörf á sérkennslu 

heiminn. Rannsóknir hjá Goodman, Gledhill og Ford 

(2004) og Diamond (1983) 

benda allar til þess að krakkar sem eru yngstir í sínum aldursflokki eru líklegri til þess að 

eða sálfræðiörðugleikar.  

Goodman og félagar (2003) rannsökuðu börn sem fædd eru seint á árinu og athuguðu hvort 

eða hegðunarvandamál. Það voru 10.438 

15 ára í Bretlandi sem voru rannsakaðir. Það kom í ljós að börn sem 

eru fædd seint á árinu eru líklegri til þess að vera með sálfræðilega erfiðleika. 

asquale (1980) eru allir sammála og sýna fram á að 

ðilega erfiðleika.  

Goodman og félagar (2003) vildu meina að með aukinni fræðslu um þessar 

niðurstöður og muninn milli fæðingarmánaða væri hægt, með sveigjanlegri aðferðum, að 

nálgast nemendurna á annan hátt og minnka tilfelli sálfræðilegra erfiðleika hjá börnum. 

Gerð var rannsókn í Georgíufylki í Bandaríkjunum í 28 skólaumdæmum. Þar er 

raðað í bekki þannig að þeir sem eru fæddir á haustin eru elstir í bekkjunum sínum, en 

sumarbörnin eru yngst. Þar kom í ljós grunnskólabörn sem fædd voru yfir sumartímann , og 

þar af leiðandi yngst í sínum bekkjum, voru líklegri til að greinast með sértæka 

námsörðugleika. Þá var marktækur munur á einkunnum þessara barna í lestri, stærðfræði og 

vísindum og hinna sem fæddust um haustið, þar sem haustbörnin voru með betri einkunnir 



 

2.3.3. Árangur í íþróttum 
Þegar farið er að skoða árangur í íþróttum koma sömu áhrif aldursdreifingar í ljós. 

Aldursáhrifin voru fyrst rannsökuð og komu fra

í lið eftir almanaksári sem veldur því að janúarbörnin eru elst 

félagar, 1985).  

Fæðingarmánuðir hafa verið

flokkum hokkí. Sú rannsókn sýnir greinilega að líkurnar á að lukkast í betri deildum í 

hokký minnka mjög þegar litið er 

League Hockey” í kringum 1980, voru um 40% leikmanna fæddir fyrstu þrjá mánuðina, 

30%, á næstu þremur , 20% á þeim þremur á eftir því og undir 10% á síðustu þremur.

sýnir að í hokký eru mun minni líkur á að strákar, sem fæddir eru á síðustu þremur 

mánuðum ársins verði atvinnumenn miðað við þá sem eru fæddir á fyrstu þre

mánuðunum  (Barnsley og félagar

 

M

 í úrvalsdeildum 
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Þegar farið er að skoða árangur í íþróttum koma sömu áhrif aldursdreifingar í ljós. 

Aldursáhrifin voru fyrst rannsökuð og komu fram meðal hokkí-leikmanna. Í hokk

naksári sem veldur því að janúarbörnin eru elst í sínum árgangi (Barnsley og 

Fæðingarmánuðir hafa verið kannaðir hjá tveimur stærstu 

. Sú rannsókn sýnir greinilega að líkurnar á að lukkast í betri deildum í 

okký minnka mjög þegar litið er á hóp seinni fæðingarmánaðanna. 

League Hockey” í kringum 1980, voru um 40% leikmanna fæddir fyrstu þrjá mánuðina, 

30%, á næstu þremur , 20% á þeim þremur á eftir því og undir 10% á síðustu þremur.

ýnir að í hokký eru mun minni líkur á að strákar, sem fæddir eru á síðustu þremur 

mánuðum ársins verði atvinnumenn miðað við þá sem eru fæddir á fyrstu þre

og félagar, 1985). 

Mynd 1. Hlutfall leikmanna eftir fæðingarmánuði 

í úrvalsdeildum yngri flokka í hokkíi (O.H.L og W.H.L). 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Þegar farið er að skoða árangur í íþróttum koma sömu áhrif aldursdreifingar í ljós. 

leikmanna. Í hokkí er raðað 

í sínum árgangi (Barnsley og 

 deildunum í yngri 

. Sú rannsókn sýnir greinilega að líkurnar á að lukkast í betri deildum í 

á hóp seinni fæðingarmánaðanna. Einnig í ,,National 

League Hockey” í kringum 1980, voru um 40% leikmanna fæddir fyrstu þrjá mánuðina, 

30%, á næstu þremur , 20% á þeim þremur á eftir því og undir 10% á síðustu þremur. Þetta 

ýnir að í hokký eru mun minni líkur á að strákar, sem fæddir eru á síðustu þremur 

mánuðum ársins verði atvinnumenn miðað við þá sem eru fæddir á fyrstu þrem 

 



 

Mynd 2. Fjöldi knatt

heimsmeistaramóts unglinga í knattspyrnu árið 1989.

 

Þetta eru mjög líkar niðurstöður og í rannsókn sem gerð var á úrvals 

fótboltamönnum.  

Inntakan í fótboltaliðin er 1 ágúst þar sem rannsóknin var gerð. Þar af leiðandi voru þeir 

sem voru fæddir í ágúst nánast einu ári eldri en þeir sem voru fæddir í júlí ár

aldursflokki (Barnsley, Thompson og

Hockey”(NLH) var tekið inn í lið

Niðurstöður sýna að nánast helmingur leikmanna er fæddur á fyrstu þrem 

mánuðunum, bæði í undir 20 ára og undir 17 ára liðunum. Það er einungis rétt um sjö 

prósent leikmanna sem eru fæddir á síðustu þrem mánuðunum (Barnsley

 Barnsley og Thompson (1988) ákváðu að rannsaka þetta frekar og tóku fyrir yngri 

deildir í hokkí. Yngri deildirnar í hokkí

dæmis A-lið, B-lið og svo framvegis. Ef fæðingarmánuður skipti máli hvað getu varðar 

ættu þeir sem eru fæddir á fyrri mánuðunum að vera í meira magni í betri liðunum, þ.e.a.s. 

liði 1. Þeir sem eru fæddir á s

þ.e.a.s. liði 3 eða 4. Rannsóknin tók fyrir um 8000 manna úrtak í yngri deil
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. Fjöldi knattspyrnumanna eftir fæðingarmánuði í úrslitakeppni 

heimsmeistaramóts unglinga í knattspyrnu árið 1989. 

Þetta eru mjög líkar niðurstöður og í rannsókn sem gerð var á úrvals 

Inntakan í fótboltaliðin er 1 ágúst þar sem rannsóknin var gerð. Þar af leiðandi voru þeir 

sem voru fæddir í ágúst nánast einu ári eldri en þeir sem voru fæddir í júlí ár

ldursflokki (Barnsley, Thompson og Legault, 1992). Í rannsókn á ,,National League 

Hockey”(NLH) var tekið inn í liðið í janúar (Barnsley og félagar, 1985).

Niðurstöður sýna að nánast helmingur leikmanna er fæddur á fyrstu þrem 

bæði í undir 20 ára og undir 17 ára liðunum. Það er einungis rétt um sjö 

prósent leikmanna sem eru fæddir á síðustu þrem mánuðunum (Barnsley

Barnsley og Thompson (1988) ákváðu að rannsaka þetta frekar og tóku fyrir yngri 

. Yngri deildirnar í hokkí skipta oft árgöngunum upp í lið eftir getu. Til 

lið og svo framvegis. Ef fæðingarmánuður skipti máli hvað getu varðar 

ættu þeir sem eru fæddir á fyrri mánuðunum að vera í meira magni í betri liðunum, þ.e.a.s. 

liði 1. Þeir sem eru fæddir á síðustu mánuðunum ættu því á móti að vera í lakari liðunum, 

þ.e.a.s. liði 3 eða 4. Rannsóknin tók fyrir um 8000 manna úrtak í yngri deil

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

 
úrslitakeppni  

Þetta eru mjög líkar niðurstöður og í rannsókn sem gerð var á úrvals 

Inntakan í fótboltaliðin er 1 ágúst þar sem rannsóknin var gerð. Þar af leiðandi voru þeir 

sem voru fæddir í ágúst nánast einu ári eldri en þeir sem voru fæddir í júlí árið á eftir í sama 

Legault, 1992). Í rannsókn á ,,National League 

, 1985). 

Niðurstöður sýna að nánast helmingur leikmanna er fæddur á fyrstu þrem 

bæði í undir 20 ára og undir 17 ára liðunum. Það er einungis rétt um sjö 

prósent leikmanna sem eru fæddir á síðustu þrem mánuðunum (Barnsley og félagar, 1992). 

Barnsley og Thompson (1988) ákváðu að rannsaka þetta frekar og tóku fyrir yngri 

skipta oft árgöngunum upp í lið eftir getu. Til 

lið og svo framvegis. Ef fæðingarmánuður skipti máli hvað getu varðar 

ættu þeir sem eru fæddir á fyrri mánuðunum að vera í meira magni í betri liðunum, þ.e.a.s. 

íðustu mánuðunum ættu því á móti að vera í lakari liðunum, 

þ.e.a.s. liði 3 eða 4. Rannsóknin tók fyrir um 8000 manna úrtak í yngri deild hokkí í 



 

Edmonton ( 9-15 ára). Það sýndi sig að aldursáhrif höfðu mikil áhrif á getu. Þeir sem 

fæddir voru á fyrri mánuðum ársins voru fleiri í betra liðinu á meðan þeir sem voru fæddir á 

seinni mánuðunum voru flestir í lakara liðinu.  Það kom einnig í ljós að þeir sem voru 

fæddir seinni hluta árs voru lí

tilgátuna um það að aldursáhrif skipti máli hvað getu varðar og bendir til að getumunurinn 

milli mánaða geti dregið úr áhuga sumra barna og valdi því að þau dragi si

keppnisíþróttum (Barnsley og

Thompson, Barnsley og Stebelsky 

rannsökuðu hafnaboltamenn, bæði í atvinumennsku og 

1991). 

Í rannsókn (Vincent og Glamser, 2006) kom fram ný hlið á áhrifum 

fæðingarmánaðar. Þeir fundu a

en hjá stelpum var engin mælanlegur munur. Í þessari rannsókn mældu þeir hæfustu 

krakkana fædda 1984 samkvæmt US Olympic Development Program (ODP) , árið 2001.

Munurinn hjá strákum gæti stafað af þ

skóla og íþróttum til þess að hafa stjórn á uppeldi og utanaðkomandi áhrifum. En þó að 

börnum sé skipt upp eftir fæðingarári getur verið stór munur á gáfum, líkamle

andlegum þáttum (DeMeis og

Í rannsókn (Delorme og

á hæð. Í úrtakinu voru franskir körfuboltaleikmenn sjö til átján ára, bæði kvenkyns og 

karlkynsleikmenn. Rannsakaðir voru 151.259 karkynsleikmenn

kvenkynsleikmenn. Í þessari rannsókn eru mánuðunum  einnig skipt upp í 4 hluta. 

Leikmenn sem fæddir voru á fyrstu tveimur fjórðungum ársins voru talsvert hærri en þeir 

sem fæddir voru á síðasta fjórðung ársins. Þetta átti við alla leikmenn nema sautján ára 

kvenkyns leikmenn. 
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15 ára). Það sýndi sig að aldursáhrif höfðu mikil áhrif á getu. Þeir sem 

um ársins voru fleiri í betra liðinu á meðan þeir sem voru fæddir á 

seinni mánuðunum voru flestir í lakara liðinu.  Það kom einnig í ljós að þeir sem voru 

fæddir seinni hluta árs voru líklegri til þess að hætta í hokkí. Þessi rannsókn styður 

að að aldursáhrif skipti máli hvað getu varðar og bendir til að getumunurinn 

milli mánaða geti dregið úr áhuga sumra barna og valdi því að þau dragi si

keppnisíþróttum (Barnsley og Thompson, 1988). Sömu niðurstöður var að finna í rannsókn 

nsley og Stebelsky (1991) en þó voru aldursáhrifin minni hjá þeim. Þau 

rannsökuðu hafnaboltamenn, bæði í atvinumennsku og hjá börnum (Thompson

Í rannsókn (Vincent og Glamser, 2006) kom fram ný hlið á áhrifum 

fæðingarmánaðar. Þeir fundu að meðal stráka var mikill munur á getu milli fæðingamánaða 

en hjá stelpum var engin mælanlegur munur. Í þessari rannsókn mældu þeir hæfustu 

krakkana fædda 1984 samkvæmt US Olympic Development Program (ODP) , árið 2001.

Munurinn hjá strákum gæti stafað af því að börnum eru oft raðað saman eftir aldri í 

skóla og íþróttum til þess að hafa stjórn á uppeldi og utanaðkomandi áhrifum. En þó að 

börnum sé skipt upp eftir fæðingarári getur verið stór munur á gáfum, líkamle

andlegum þáttum (DeMeis og Stearns, 1992). 

Í rannsókn (Delorme og Raspaud, 2008) var rannsakað hvort aldursáhrif hefðu áhrif 

á hæð. Í úrtakinu voru franskir körfuboltaleikmenn sjö til átján ára, bæði kvenkyns og 

karlkynsleikmenn. Rannsakaðir voru 151.259 karkynsleikmenn

menn. Í þessari rannsókn eru mánuðunum  einnig skipt upp í 4 hluta. 

Leikmenn sem fæddir voru á fyrstu tveimur fjórðungum ársins voru talsvert hærri en þeir 

sem fæddir voru á síðasta fjórðung ársins. Þetta átti við alla leikmenn nema sautján ára 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

15 ára). Það sýndi sig að aldursáhrif höfðu mikil áhrif á getu. Þeir sem 

um ársins voru fleiri í betra liðinu á meðan þeir sem voru fæddir á 

seinni mánuðunum voru flestir í lakara liðinu.  Það kom einnig í ljós að þeir sem voru 

. Þessi rannsókn styður 

að að aldursáhrif skipti máli hvað getu varðar og bendir til að getumunurinn 

milli mánaða geti dregið úr áhuga sumra barna og valdi því að þau dragi sig úr 

ar að finna í rannsókn 

(1991) en þó voru aldursáhrifin minni hjá þeim. Þau 

hjá börnum (Thompson og félagar, 

Í rannsókn (Vincent og Glamser, 2006) kom fram ný hlið á áhrifum 

ð meðal stráka var mikill munur á getu milli fæðingamánaða 

en hjá stelpum var engin mælanlegur munur. Í þessari rannsókn mældu þeir hæfustu 

krakkana fædda 1984 samkvæmt US Olympic Development Program (ODP) , árið 2001. 

ví að börnum eru oft raðað saman eftir aldri í 

skóla og íþróttum til þess að hafa stjórn á uppeldi og utanaðkomandi áhrifum. En þó að 

börnum sé skipt upp eftir fæðingarári getur verið stór munur á gáfum, líkamlegum og 

Raspaud, 2008) var rannsakað hvort aldursáhrif hefðu áhrif 

á hæð. Í úrtakinu voru franskir körfuboltaleikmenn sjö til átján ára, bæði kvenkyns og 

karlkynsleikmenn. Rannsakaðir voru 151.259 karkynsleikmenn og 107.101 

menn. Í þessari rannsókn eru mánuðunum  einnig skipt upp í 4 hluta. 

Leikmenn sem fæddir voru á fyrstu tveimur fjórðungum ársins voru talsvert hærri en þeir 

sem fæddir voru á síðasta fjórðung ársins. Þetta átti við alla leikmenn nema sautján ára 



 

2.3.4. Sálrænir eiginleikar
Sjálfstraust og sjálfsmat hefur sýnt sig að vera að hluta til háð aldursáhrifum. Tengsl 

sjálfstraust og sjálfsmats og aldurs við upphaf skólagöngu voru rannsökuð og greindust 

línuleg tengsl. Því eldra sem barnið var þega

sjálfstraust hafði það. Mesta sjálfstraustið og sjálfsálitið var þó að finna í börnum sem 

hefðu átt að byrja yngst en frestuðu skólagöngunni og fóru inn ári seinna, og urðu þar með 

elst í sínum hópi (Thompson

að jafnaði ekki jafn þroskuð og samnemendur sínir og eru þar af leiðandi ekki jafn færir í 

að leysa verkefnin sem lögð eru fyrir þau. Þess vegna getur það komið fyrir að kennarar líti 

á þá sem lakari námsmenn og fá þau því ekki sömu svörun og nemendurnir sem eldri eru. 

Þetta getur leitt af sér óánægu og vanlíðan hjá þeim yngri (Carroll, 1992).

Þessi óánægja, slakt sjálfstraust og sjálfsmat hafa keðjuverkandi áhrif og geta leitt til 

þunglyndis og jafnvel sjálfsvíga (Thompson

Í rannsókn Thompson og félaga 

safnað saman upplýsingum um alla undir 20 ára sem framið hefðu sjálfsvíg í Alberta á 

árunum 1979-1992. Þessi rannsókn náði yfir 150 

Alberta. Það var mismunandi milli skóla hvenær krakkar voru teknir inn. Sumir skólar 

ákváðu t.d. að taka krakka inn í fyrsta bekk sem urðu 6 ára á bilinu 1.janúar 

á meðan aðrir skólar tóku inn krakka sem urð

ári. Vegna þessa gæti barn sem fætt er í janúar orðið bæði með þeim elstu í sínum bekk og 

með þeim yngstu. Það fer allt eftir því í hvaða skóla það er. Í þessari rannsókn kom í ljós að 

fleiri einstaklingar frömdu sjálfsvíg sem voru fæddir á sei

öðrum orðum eru meiri líkur en minni að sá sem fremji sjálfsvíg sé fæddur á seinni helming 

skólaársins. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl séu á milli fæðingarmánaða og árangri í 

námi og íþróttum. Ofangreind rannsókn sýndi hinsvegar að fæðingarmánuður hefur einnig 
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Sálrænir eiginleikar 
Sjálfstraust og sjálfsmat hefur sýnt sig að vera að hluta til háð aldursáhrifum. Tengsl 

sjálfstraust og sjálfsmats og aldurs við upphaf skólagöngu voru rannsökuð og greindust 

línuleg tengsl. Því eldra sem barnið var þegar það hóf skólagöngu því meira sjálfsálit og 

sjálfstraust hafði það. Mesta sjálfstraustið og sjálfsálitið var þó að finna í börnum sem 

hefðu átt að byrja yngst en frestuðu skólagöngunni og fóru inn ári seinna, og urðu þar með 

elst í sínum hópi (Thompson og félagar, 2004). Nemendur sem eru yngstir í sínum bekk eru 

að jafnaði ekki jafn þroskuð og samnemendur sínir og eru þar af leiðandi ekki jafn færir í 

að leysa verkefnin sem lögð eru fyrir þau. Þess vegna getur það komið fyrir að kennarar líti 

ri námsmenn og fá þau því ekki sömu svörun og nemendurnir sem eldri eru. 
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safnað saman upplýsingum um alla undir 20 ára sem framið hefðu sjálfsvíg í Alberta á 
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Alberta. Það var mismunandi milli skóla hvenær krakkar voru teknir inn. Sumir skólar 

ákváðu t.d. að taka krakka inn í fyrsta bekk sem urðu 6 ára á bilinu 1.janúar 

á meðan aðrir skólar tóku inn krakka sem urðu 6 ára á bilinu 1.mars –

ári. Vegna þessa gæti barn sem fætt er í janúar orðið bæði með þeim elstu í sínum bekk og 

með þeim yngstu. Það fer allt eftir því í hvaða skóla það er. Í þessari rannsókn kom í ljós að 

u sjálfsvíg sem voru fæddir á seinni helming síns skólaárs. Með 

eru meiri líkur en minni að sá sem fremji sjálfsvíg sé fæddur á seinni helming 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl séu á milli fæðingarmánaða og árangri í 

námi og íþróttum. Ofangreind rannsókn sýndi hinsvegar að fæðingarmánuður hefur einnig 
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nni helming síns skólaárs. Með 

eru meiri líkur en minni að sá sem fremji sjálfsvíg sé fæddur á seinni helming 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl séu á milli fæðingarmánaða og árangri í 

námi og íþróttum. Ofangreind rannsókn sýndi hinsvegar að fæðingarmánuður hefur einnig 



 

áhrif  þegar litið til sjálfsvíga einstaklinga, yngri en 20 ára. Kenning sem varð til 

rannsókn gekk út á að þeir yngri innan sama aldurshóps lentu á eftir í námsárangri, sem 

gæti leitt til lakara sjálfsálits og sjálfstrausts. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að þetta ástand geti 

leitt til vonleysis og þunglyndis sem eru taldir ráðandi 

(Thompson og félagar, 1999).

 

2.4. Námsmat í grunnskólum
Með því að meta námsárangur nemenda er reynt að komast að því hve vel nemandi hefur 

stundað nám sitt og hvort að hann hafi náð þeim markmiðum sem stefnt hefur verið 

Markmiðin geta þó verið margvísleg og til þess að ná þeim er hægt að fara ýmsar leiðir.  

Matsaðferðir verða því að vera fjölbreytilegar. Ekki er aðeins hægt að byggja upp námsmat 

með prófum og öðrum formlegum aðferðum, þær verða einnig að byggja á ófor

kennara (huglægt mat). Námsmat felur það í sér að meta alla þætti námsins, þ.e. framfarir, 

þekkingu, skilning og leikni nemanda. Mikilvægt er að hafa námsnatið óhlutdrægt, 

heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Meta þarf bæði verklega og bó

prófa á mismunandi hátt, svo sem skriflega, verklega og munnlega eftir því sem við á.
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2.4.1. Samræmd Próf 
Samræmd próf eru lögð fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla í samræmi við 

grunnskólalög (Alþingi, 1995).

Hlutverk samræmdra prófa er að færa nemendum, forráðamönnum þeirra og skólum 

upplýsingar um þá hæfni eða kunnáttu sem próf

eru nemendum og forráðamönnum

bæði landshluta og einstakra skóla. Þær gefa til kynna kunnáttu nemenda annars vegar og 

skólastarf hins vegar. Upplýsingar eru gefnar út til þess að hægt sé að bera saman árangur 

milli landshluta, skóla, árgang

Einkunnir fela einkum í sér þrenns konar upplýsingar. Í f

sem sýna frammistöðu nemanda á einu tilteknu prófi, í öðru lagi einkunnir sem fela í sér 

upplýsingar um stöðu nemanda miðað við samanburðarhóp og í síðasta lagi einkunnir sem 

hafa tilvísun í kunnáttu eða færni sem nemandinn hefur v

 Til þess að koma öllum þessum upplýsingum á framfæri eru notaðir ólíkir 

einkunnarstigar. Undanfarin ár hafa verið notaðir fjórir einkunnastigar á vegum 

Námsmatsstofnunarinnar. Allir byggja þeir á stigatölum þ.e. fjölda rétt leystra verkefna 

(Sigurgrímur Skúlason, 2007).

 

2.4.1.1. Stig og Stigatöflur

Fyrir hvert prófatriði eru gefin eitt eða fleiri stig. Stig eru summa réttra svara sem 

nemandinn fær í einstaka námsþáttum eða prófverkefnum. Stigin eru svo færð yfir á kvarða 

sem endurspeglar vægi námsþáttar. Til dæmis gæti maður fengið 50 stig í stafsetningu en 

hún aðeins vegið 15% af einkunn. Fjöldi stiga sem nemandi fær er þá deilt með fjölda 

prófatriða og síðan margfaldað með vægi. Þannig fæst ákveðin einkunn út frá 

einkunnastigunum (Sigurgrímur
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2.4.1.2. Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn

Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn er gefin í heilum og hálfum tölum. Samræmd 

einkunn sýnir heildarframmistöðu á hverju prófi fyrir sig. Námsþáttaeinkunn er byggð upp 

með sama hætti og samræmd einkunn, en sýnir frammistöðu í afmörkuðum hluta 

námsefnis. Þessar einkunnir fela í sér upplýsingar um hve stórt hlutfall af verkefnum á prófi 

nemandi leysir rétt. Þessar einkunnir er ekki hægt að bera saman milli námsgreina eða ára 

þar sem þær byggja aðeins á hlutfalli réttra svara 

 

2.4.1.3. Raðeinkunn 

Raðeinkunnir henta vel til að bera frammistöðu einstakra nemenda saman. Raðeinkunn 

sýnir hlutfall nemenda sem fá jafn háa einkunn eða lægri. Þannig hefur nemandi sem fær 

raðeinkunnina 72 í íslensku staðið sig jafn vel eða betur en 72% þeir

íslenskuprófið það ár. Raðeinkunn er byggð upp með þeim hætti að helmingur nemenda fær 

raðeinkunn lægri en 50 og helmingur þeirra raðeinkunn hærri en 50 

2007). 

 

2.4.1.4. Normaldreifðar einkunnir

Normaldreifðar einkunnir hafa verið notaðar til þess að bera saman fra

milli ára eða bera saman frammistöðu í ólíkum námsgreinum. Notast hefur verið við níu 

þrepa einkunnastiga sem byggir á hlutföllum innan normaldreifingar, kallaður staðalníur 

eða T-tölur. Normaldreifðar einkunnir aðlaga dreifingu stiga að normaldreifingu. Kostur 

þess er stöðugleiki, einfaldleiki og að túlkun þess byggir á traustum grunni. Meðaltöl og 

staðalfrávik slíkra einkunna verða því alltaf þau sömu á landsvísu 

2007). 
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3.0. Aðferðir 

3.1. Rannsóknaraðferð
Í rannsókninni var megindlegri aðgerð beitt þar sem notast var við einkunnir úr 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði til að meta námsgetu nemenda í 4. og 7. bekk 

grunnskóla. Þá voru framkvæmdar afkastagetumæli

íþróttatímum skólanna. 

3.2. Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru allir nemendur í 4., 7. og 10. bekk í Varmárskóla og 

Lágafellsskóla í Mosfellsbæ og Vallaskóla á Selfossi. 

talsins og stúlkurnar voru 349, alls voru þetta 550 nemendur.

Þátttakendum var skipt í hverjum árgangi fyrir sig upp í þrjá flok

árinu. Þeir sem fæddir voru í janúar til apríl tilheyrðu fyrsta ársþriðjungi, nemendur fæddir í 

maí – ágúst voru í öðrum ársþriðjungi og þeir sem fæddir voru í september 

voru í síðasta ársþriðjungnum.

3.3. Mælingar 

3.3.1. Námsgeta 
Gögnin sem notuð voru til að meta námsgetu nemenda voru einkunnir þeirra í samræmdum 

prófum sem fram fóru haustið 2007. 

og til baka voru fengnar niðurstöður þeirra nemenda úr samræmdum prófum án kennitölu, 

þau gögn voru sett inn í tölfræðiforritið SPSS.

3.3.2. Afkastageta 
Mældur var árangur hjá þáttakendum í þremur prófum: langstökki án atrennu, hönguprófi 

og fjölþrepaprófi. 
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Rannsóknaraðferð 
Í rannsókninni var megindlegri aðgerð beitt þar sem notast var við einkunnir úr 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði til að meta námsgetu nemenda í 4. og 7. bekk 

grunnskóla. Þá voru framkvæmdar afkastagetumælingar hjá 4., 7. og 10. bekk grunnskóla í 

takendur í rannsókninni voru allir nemendur í 4., 7. og 10. bekk í Varmárskóla og 

lsbæ og Vallaskóla á Selfossi. Drengir sem tóku þátt voru 301 

talsins og stúlkurnar voru 349, alls voru þetta 550 nemendur. 

takendum var skipt í hverjum árgangi fyrir sig upp í þrjá flokka eftir fæðingardegi á 

Þeir sem fæddir voru í janúar til apríl tilheyrðu fyrsta ársþriðjungi, nemendur fæddir í 

úst voru í öðrum ársþriðjungi og þeir sem fæddir voru í september 

voru í síðasta ársþriðjungnum. 

Gögnin sem notuð voru til að meta námsgetu nemenda voru einkunnir þeirra í samræmdum 

um sem fram fóru haustið 2007. Kennitölur nemenda voru sendar á Námsmatsstofnun 

og til baka voru fengnar niðurstöður þeirra nemenda úr samræmdum prófum án kennitölu, 

t inn í tölfræðiforritið SPSS. 

þáttakendum í þremur prófum: langstökki án atrennu, hönguprófi 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Í rannsókninni var megindlegri aðgerð beitt þar sem notast var við einkunnir úr 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði til að meta námsgetu nemenda í 4. og 7. bekk 

ngar hjá 4., 7. og 10. bekk grunnskóla í 

takendur í rannsókninni voru allir nemendur í 4., 7. og 10. bekk í Varmárskóla og 

Drengir sem tóku þátt voru 301 

ka eftir fæðingardegi á 

Þeir sem fæddir voru í janúar til apríl tilheyrðu fyrsta ársþriðjungi, nemendur fæddir í 

úst voru í öðrum ársþriðjungi og þeir sem fæddir voru í september – desember 

Gögnin sem notuð voru til að meta námsgetu nemenda voru einkunnir þeirra í samræmdum 

Kennitölur nemenda voru sendar á Námsmatsstofnun 

og til baka voru fengnar niðurstöður þeirra nemenda úr samræmdum prófum án kennitölu, 

þáttakendum í þremur prófum: langstökki án atrennu, hönguprófi 



 

3.3.2.1. Langstökk án atrennu

Þátttakandi steig jafnfætis á stökkplanka sem lá u

hann sig í hnjánum og stökk jafnfætis með handasvei

dýnuna. Mæld var vegalengdin frá stökkplanka að þeim punkt sem lenti næst plankanum, 

sem yfirleitt var hæll þáttakanda.

Þessi mæling var framkvæmd til þess að meta styrk og spren

(Gore, 2000). 

3.3.2.2. Höngupróf 

Hönguprófið var framkvæmt þannig að þáttakandi klifraði upp í rimla og hékk þar eins 

lengi og hann gat með bakið að rimlun

af stað um leið og þáttakandi 

rimlana. Mæling þessi var framkvæmd til að meta gripstyrk í höndum.

3.3.2.3. Fjölþrepapróf 

Þátttakandi stillir sér upp á merktri línu og leggur af stað, þegar hann heyrir hljóðmerki, að 

merktri línu í 20 metra fjarlægð. 

heyrir annað hljóðmerki. Þáttakandi þarf að ná yfir 

heyrist. Ef það næst ekki er þáttak

hvert stig er u.þ.b. ein mínúta. 

hraðinn um 0,5 km/klst á hverju stigi.

finna hámarkssúrefnisupptöku út frá viðmiðunartöflu
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Langstökk án atrennu 

takandi steig jafnfætis á stökkplanka sem lá upp við vegg, þétt upp við dýnu.

hann sig í hnjánum og stökk jafnfætis með handasveiflu áfram eins langt og hann gat á 

Mæld var vegalengdin frá stökkplanka að þeim punkt sem lenti næst plankanum, 

sem yfirleitt var hæll þáttakanda. 

Þessi mæling var framkvæmd til þess að meta styrk og sprengikraft í neðri hluta líkamans

Hönguprófið var framkvæmt þannig að þáttakandi klifraði upp í rimla og hékk þar eins 

lengi og hann gat með bakið að rimlunum, með handabakið að veggnum. 

af stað um leið og þáttakandi byrjaði að tíminn stöðvaður þegar hann missti takið eða steig í 

Mæling þessi var framkvæmd til að meta gripstyrk í höndum. 

takandi stillir sér upp á merktri línu og leggur af stað, þegar hann heyrir hljóðmerki, að 

i línu í 20 metra fjarlægð. Þar snýr hann við og leggur af stað til baka þegar

Þáttakandi þarf að ná yfir á hina línuna áður en næsta hljó

heyrist. Ef það næst ekki er þáttakandinn búinn að ljúka prófinu. Prófið er 23 st

ert stig er u.þ.b. ein mínúta. Byrjunarhraðinn á fyrsta stiginu er 8,5 km/klst og eykst 

m/klst á hverju stigi. Það stig sem þáttakandi kemst á má nota til þess að 

finna hámarkssúrefnisupptöku út frá viðmiðunartöflu (Gore, 2000). 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

pp við vegg, þétt upp við dýnu. Þá beygði 

ns langt og hann gat á 

Mæld var vegalengdin frá stökkplanka að þeim punkt sem lenti næst plankanum, 

gikraft í neðri hluta líkamans 

Hönguprófið var framkvæmt þannig að þáttakandi klifraði upp í rimla og hékk þar eins 

um, með handabakið að veggnum. Tíminn var settur 

byrjaði að tíminn stöðvaður þegar hann missti takið eða steig í 

takandi stillir sér upp á merktri línu og leggur af stað, þegar hann heyrir hljóðmerki, að 

Þar snýr hann við og leggur af stað til baka þegar hann 

á hina línuna áður en næsta hljóðmerki 

Prófið er 23 stig, þar sem 

Byrjunarhraðinn á fyrsta stiginu er 8,5 km/klst og eykst 

Það stig sem þáttakandi kemst á má nota til þess að 



 

3.4. Úrvinnsla gagna 
Gögn voru flutt inn í Excel töflureikninn og þau flokkuð þar áður en þau voru flutt inn í 

útgáfu 15.0 af  SPSS tölfræðiforritinu (Statistical Package for the Social Sciences) sem 

notað var við úrvinnslu gagna, en það forrit er 

rannsóknum. Fundið var út marktækni með ANOVA dreifigreiningu (analysis of variance) 

en notast var við 95% marktæknim

margfaldaður samanburður (Multiple Comparisons) var not

einstakra hópa. Þá var aftur notaður Excel töflureiknirinn til að setja upp lýsandi línurit og 

töflur. Ritvinnsluforritið Microsoft Word var notað við skráningu heimilda og skrif á 

ritgerð. 

3.5. Leyfi 
Svona rannsókn krefst ýmissa leyfa.

grunnskólunum þremur, Varmárskóla, Lágafells

samþykki frá foreldrum allra þá

3.5.1. Persónuvernd 
Send var inn tilkynning til Persónuverndar, sjá fylgiskjal 

3.5.2. Námsmatsstofnun 
Óskað var eftir samvinnu við Námsmatsstofnun til að nálgast einkunni

samræmdum prófum. Við settum okkur í samband við Sigurgrím Skúlason hjá 

Námsmatsstofnun sem samþykkti rannsóknina fyrir hönd stofnunarinnar og færði okkur 

upplýsingar um árangur í samræmdum prófum í 4. og 7. 

3.5.3. Upplýst samþykki 
Upplýsingar um rannsókn þessa voru sendar á forráðamenn þá

rannsókninni. Með upplýsingunum fylgdi eyðublað sem forráðamenn gátu fyllt út ef þeir 
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Gögn voru flutt inn í Excel töflureikninn og þau flokkuð þar áður en þau voru flutt inn í 

útgáfu 15.0 af  SPSS tölfræðiforritinu (Statistical Package for the Social Sciences) sem 

notað var við úrvinnslu gagna, en það forrit er sérhæft í úrvinnslu gagna í megindlegum 

Fundið var út marktækni með ANOVA dreifigreiningu (analysis of variance) 

en notast var við 95% marktæknimörk til að miða við marktækni. 

margfaldaður samanburður (Multiple Comparisons) var notaður til að sjá mun á 

Þá var aftur notaður Excel töflureiknirinn til að setja upp lýsandi línurit og 

Ritvinnsluforritið Microsoft Word var notað við skráningu heimilda og skrif á 

ýmissa leyfa. Leyfi var fengið frá Námsmatsstofnun, skólastjórum í 

grunnskólunum þremur, Varmárskóla, Lágafellsskóla og Vallaskóla. Þá var fengið upplýst 

samþykki frá foreldrum allra þátttakenda í rannsókninni, sjá nánar fylgiskjöl 

Send var inn tilkynning til Persónuverndar, sjá fylgiskjal 1. 

 
Óskað var eftir samvinnu við Námsmatsstofnun til að nálgast einkunni

Við settum okkur í samband við Sigurgrím Skúlason hjá 

m samþykkti rannsóknina fyrir hönd stofnunarinnar og færði okkur 

upplýsingar um árangur í samræmdum prófum í 4. og 7. bekk, sjá fylgiskjal 5

 
Upplýsingar um rannsókn þessa voru sendar á forráðamenn þátttakenda 

Með upplýsingunum fylgdi eyðublað sem forráðamenn gátu fyllt út ef þeir 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Gögn voru flutt inn í Excel töflureikninn og þau flokkuð þar áður en þau voru flutt inn í 

útgáfu 15.0 af  SPSS tölfræðiforritinu (Statistical Package for the Social Sciences) sem 

agna í megindlegum 

Fundið var út marktækni með ANOVA dreifigreiningu (analysis of variance) 

örk til að miða við marktækni. Games-Howell 

aður til að sjá mun á milli 

Þá var aftur notaður Excel töflureiknirinn til að setja upp lýsandi línurit og 

Ritvinnsluforritið Microsoft Word var notað við skráningu heimilda og skrif á 

Leyfi var fengið frá Námsmatsstofnun, skólastjórum í 

Þá var fengið upplýst 

ttakenda í rannsókninni, sjá nánar fylgiskjöl 2-4 

Óskað var eftir samvinnu við Námsmatsstofnun til að nálgast einkunnir nemenda úr 

Við settum okkur í samband við Sigurgrím Skúlason hjá 

m samþykkti rannsóknina fyrir hönd stofnunarinnar og færði okkur 

, sjá fylgiskjal 5.  

ttakenda sem áttu hlut að 

Með upplýsingunum fylgdi eyðublað sem forráðamenn gátu fyllt út ef þeir 



 

vildu ekki taka þátt í rannsókninni.

samþykki í fylgiskjali 6. 
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ekki taka þátt í rannsókninni. Sjá upplýsingar um rannsókn og form um upplýst 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Sjá upplýsingar um rannsókn og form um upplýst 



 

4.0. Niðurstöður 

4.1. Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókn þessari voru alls 550 n

karlkyns nemendur 301 talsins eða 54,9%, kvenkyns nemendur voru 249, eða 45,1%.  

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 175 voru fæddir á tímabilinu 

janúar til apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 198 og nemendur fæddir í 

september til desember voru 177, sjá nánar töflu 

 

Tafla 1. Heildarfjöldi þátttakanda í okkar rannsókn

 

Piltar 

% af heildarfjölda 

Stúlkur 

% af heildarfjölda 

Samtals 

 

4.2. Niðurstöður í 4. bekk

4.2.1. Einkunnir í 4. bekk 
Fjöldi þátttakenda í 4. bekk voru 178 nemendur. Fjöldi pilta voru 95 eða 53,4% og fj

stúlkna var 83 eða 46,6%. 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 68 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabilinu 

september til desember voru 59 nemendur, sjá nánar töflu 
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akendur í rannsókn þessari voru alls 550 nemendur í 4., 7., og 10. bekk. 

karlkyns nemendur 301 talsins eða 54,9%, kvenkyns nemendur voru 249, eða 45,1%.  

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 175 voru fæddir á tímabilinu 

il apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 198 og nemendur fæddir í 

september til desember voru 177, sjá nánar töflu 1. 

da í okkar rannsókn. 

Þátttakendur alls 

Fjöldi Janúar - Apríl Maí - Ágúst September 

301 90 115 

54,9% 51,4% 58,1% 

249 85 83 

45,1% 48,6% 41,9% 

550 175 198 

4.2. Niðurstöður í 4. bekk 

 
takenda í 4. bekk voru 178 nemendur. Fjöldi pilta voru 95 eða 53,4% og fj

stúlkna var 83 eða 46,6%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 51 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 68 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabilinu 

eptember til desember voru 59 nemendur, sjá nánar töflu 2. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

emendur í 4., 7., og 10. bekk. Alls voru 

karlkyns nemendur 301 talsins eða 54,9%, kvenkyns nemendur voru 249, eða 45,1%.  

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 175 voru fæddir á tímabilinu 

il apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 198 og nemendur fæddir í 

September - Desember 

96 

54,2% 

81 

45,8% 

177 

takenda í 4. bekk voru 178 nemendur. Fjöldi pilta voru 95 eða 53,4% og fjöldi 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 51 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 68 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabilinu 



 

Tafla 2.  Fjöldi þátttakanda í 4. bekk

 

Piltar 

% af heildarfjölda 

Stúlkur 

% af heildarfjölda 

Samtals 

 

4.2.1.1. Samræmd próf í íslensku í 4. bekk

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í íslensku í 4. b

samtals 154 nemendur. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 46 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 59 voru fæddir frá maí til ágúst og 49 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 4. 

Bæði kyn 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Samtals 

Þegar niðurstöður á einkunnum í íslensku í 4. bekk eru 

á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. 

hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á 

marktækur, en lítið vantar u

var p=0,06 og marktækni við samanburð á fyrsta og 
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ekk. 

Þátttakendur í 4. bekk 

Fjöldi Janúar - Apríl Maí - Ágúst September 

95 24 39 

53,4% 13,5% 21,9% 

83 27 29 

46,6% 15,2% 16,3% 

178 51 68 

Samræmd próf í íslensku í 4. bekk 

ttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í íslensku í 4. b

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 46 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 59 voru fæddir frá maí til ágúst og 49 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 3. 

í íslensku í 4. bekk. 

Einkunn í íslensku - 4. bekkur 

Fjöldi 

46,0 

59,0 

49,0 

154,0 

 

Þegar niðurstöður á einkunnum í íslensku í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós munur 

nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi fá 

hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á öðrum og síðasta ársþriðjungi. 

marktækur, en lítið vantar upp á marktækni við samanburð á fyrsta og öðrum ársþriðjungi 

var p=0,06 og marktækni við samanburð á fyrsta og síðasta ársþriðjungi var p=0,1.

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

September - Desember 

32 

18% 

27 

15,2% 

59 

ttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk voru 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 46 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 59 voru fæddir frá maí til ágúst og 49 voru fæddir 

Meðaltal 

33,3 

29,3 

29,6 

30,6 

skoðaðar kemur í ljós munur 

Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi fá 

öðrum og síðasta ársþriðjungi. Munurinn er ekki 

urð á fyrsta og öðrum ársþriðjungi 

síðasta ársþriðjungi var p=0,1. 



 

Nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá örlítið lægri einkunn en þeir sem fæddir 

eru á síðasta ársþriðjung og er munurinn ómarktæku

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 33,3 stig í 

íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,3 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,7 stig kemur í ljós að nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru vel fyrir ofan meðaleinkunn en þeir sem fæddir eru á 

öðrum og síðasta ársþriðjungi eru undir meðaleinkunn, sjá nánar my

 

Mynd 3. Samanburður einkunna í íslensku í 4. bekk
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Nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá örlítið lægri einkunn en þeir sem fæddir 

eru á síðasta ársþriðjung og er munurinn ómarktækur (p=0,98) 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 33,3 stig í 

íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,3 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,7 stig kemur í ljós að nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru vel fyrir ofan meðaleinkunn en þeir sem fæddir eru á 

öðrum og síðasta ársþriðjungi eru undir meðaleinkunn, sjá nánar mynd 3

amanburður einkunna í íslensku í 4. bekk 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Meðaleinkun í íslensku í 4. bekk

Piltar og stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá örlítið lægri einkunn en þeir sem fæddir 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 33,3 stig í 

íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,3 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,6 stig.   

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,7 stig kemur í ljós að nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru vel fyrir ofan meðaleinkunn en þeir sem fæddir eru á 

3. 

 

Piltar og stúlkur



 

4.2.1.2. Samræmd próf í stærðfræði í 4. bekk

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 4. bekk

heildina 166 nemendur. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði, að 50 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 63 voru fæddir frá maí til ágúst og 53 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 4. Fjöldi þátttakanda í stærðfræði í 4. bekk

Bæði kyn 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður einkunna í stærðfræði í 4. bekk eru skoðaðar kemur í 

milli nemenda eftir fæðingarmánuði. 

hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á 

marktækur (p=0,52 , p=0,85). 

lægri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung og er munurinn ómarktækur 

(p=0,85) 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 31,6 stig í 

stærðfræði, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru 

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,6 stig kemur í ljós að nemendur 

sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru einum heilum

fæddir eru á öðrum ársþriðjung eru undir meðaleinkunn og þeir sem fæddir eru á síðasta 

ársþriðjungi eru jafnir meðaleinkunn, sjá nánar mynd 
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Samræmd próf í stærðfræði í 4. bekk 

takenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 4. bekk

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði, að 50 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 63 voru fæddir frá maí til ágúst og 53 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 4. 

takanda í stærðfræði í 4. bekk 

Einkunn í stærðfræði - 4. bekkur 

Fjöldi 

50 

63 

53 

166 

Þegar niðurstöður einkunna í stærðfræði í 4. bekk eru skoðaðar kemur í 

da eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi fá 

hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á öðrum og síðasta ársþriðjungi. 

marktækur (p=0,52 , p=0,85). Nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá örlítið 

lægri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung og er munurinn ómarktækur 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 31,6 stig í 

stærðfræði, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,5 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 30,6 stig.

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,6 stig kemur í ljós að nemendur 

sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru einum heilum fyrir ofan meðaleinkunn, þeir sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjung eru undir meðaleinkunn og þeir sem fæddir eru á síðasta 

ársþriðjungi eru jafnir meðaleinkunn, sjá nánar mynd 4. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

takenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 4. bekk var í 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði, að 50 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 63 voru fæddir frá maí til ágúst og 53 voru fæddir 

Meðaltal 

31,6 

29,5 

30,6 

30,5 

Þegar niðurstöður einkunna í stærðfræði í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós munur á 

Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi fá 

öðrum og síðasta ársþriðjungi. Munurinn er ekki 

ársþriðjungi fá örlítið 

lægri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung og er munurinn ómarktækur 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 31,6 stig í 

eru með meðaleinkunnina 29,5 

með meðaleinkunnina 30,6 stig. 

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,6 stig kemur í ljós að nemendur 

fyrir ofan meðaleinkunn, þeir sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjung eru undir meðaleinkunn og þeir sem fæddir eru á síðasta 



 

Mynd 4. Samanburður einkunna í stærðfræði í 4. 

 

4.2.2. Afkastagetumælingar í 4. bekk
Fjöldi þátttakenda í afkastagetumælingum í 4. bekk

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 46 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 64 voru fæddir frá maí til ágúst og 58 voru 

desember.  

4.2.2.1. Langstökk án atrennu í 4. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum á langstökki án atrennu í 4. bekk voru í heildina 156 

nemendur. Fjöldi pilta var 84 og fjöldi stúlkna var 72. 

fæðingarmánuði að 45 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 51 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 
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amanburður einkunna í stærðfræði í 4. Bekk 

Afkastagetumælingar í 4. bekk 
akenda í afkastagetumælingum í 4. bekk voru í heildina 172 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 46 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 64 voru fæddir frá maí til ágúst og 58 voru fæddir á tímabilinu september til 

Langstökk án atrennu í 4. bekk 

takenda í mælingum á langstökki án atrennu í 4. bekk voru í heildina 156 

r 84 og fjöldi stúlkna var 72. Nemendur skiptust þannig niður 

fæðingarmánuði að 45 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 51 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Meðaleinkun í stærðfræði í 4.bekk

Piltar og stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

 

voru í heildina 172 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 46 nemendur voru fæddir frá 

fæddir á tímabilinu september til 

takenda í mælingum á langstökki án atrennu í 4. bekk voru í heildina 156 

Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 45 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 51 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 5.  

Piltar og stúlkur



 

Tafla 5. Fjöldi þátttakanda í langstökki í 4. 

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 4. bekk eru skoðaðar kemur 

í ljós lítill línulegur munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

eru fyrr á árinu eru með betri árangur en þeir

hvergi marktækur (p > 0,47). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,52 m, piltar sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,49 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,43m. Piltarnir stukku að meðaltali 1,48 m.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,40 m, stúlkur sem 

fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,32 m en stúlkur sem fæddar eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,30 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,34 m, sjá 

nánar mynd 5. 
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takanda í langstökki í 4. bekk 

Metrar í langstökki - 4. Bekkur 

Fjöldi 

22 

35 

27 

Fjöldi 

23 

25 

24 

Fjöldi 

156 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 4. bekk eru skoðaðar kemur 

í ljós lítill línulegur munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

eru fyrr á árinu eru með betri árangur en þeir sem fæddir eru síðar á árinu. 

hvergi marktækur (p > 0,47).  

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,52 m, piltar sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,49 m en piltar sem fæddir eru á 

ðjungi stökkva í meðallagi 1,43m. Piltarnir stukku að meðaltali 1,48 m.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,40 m, stúlkur sem 

fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,32 m en stúlkur sem fæddar eru á 

riðjungi stökkva í meðallagi 1,30 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,34 m, sjá 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Meðaltal 

1,52 

1,49 

1,43 

Meðaltal 

1,40 

1,32 

1,30 

Meðaltal 

1,41 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 4. bekk eru skoðaðar kemur 

í ljós lítill línulegur munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

sem fæddir eru síðar á árinu. Munurinn er 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,52 m, piltar sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,49 m en piltar sem fæddir eru á 

ðjungi stökkva í meðallagi 1,43m. Piltarnir stukku að meðaltali 1,48 m. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,40 m, stúlkur sem 

fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,32 m en stúlkur sem fæddar eru á 

riðjungi stökkva í meðallagi 1,30 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,34 m, sjá 



 

Mynd 5. Samanburður árangurs í langstökki án atrennu í 4. bekk.

4.2.2.2. Höngupróf í 4. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum hönguprófi í 4. bekk voru í heildina

pilta var 83 og fjöldi stúlkna var 73. 

að 44 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 61 voru fæddir frá maí til ágúst og 51 voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá ná

 

Tafla 6.Fjöldi þáttakanda í hönguprófi í 4. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 
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amanburður árangurs í langstökki án atrennu í 4. bekk. 

Höngupróf í 4. bekk 

takenda í mælingum hönguprófi í 4. bekk voru í heildina 156 nemendur. Fjöldi 

r 83 og fjöldi stúlkna var 73. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði 

að 44 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 61 voru fæddir frá maí til ágúst og 51 voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 6.  

jöldi þáttakanda í hönguprófi í 4. bekk. 

Sekúndur í hönguprófi - 4. bekkur 

Fjöldi 

21 

35 

27 

Fjöldi 

23 

26 

24 

Fjöldi 

156 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Langstökk í 4. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

 

156 nemendur. Fjöldi 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði 

að 44 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 61 voru fæddir frá maí til ágúst og 51 voru 

Meðaltal 

81 

70 

60 

Meðaltal 

80 

81 

66 

Meðaltal 

73 

Piltar

Stúlkur



 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

línulegur munur á milli karlkyns nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

eru fyrr á árinu eru með betri árangur en þeir sem fæddir eru síðar 

hvergi marktækur (p > 0,5). 

Hjá stúlkum er annar ársþriðjungur örlítið betri en sá fyrsti (p=0,99) en talsverður 

munur er á meðaltali fyrstu tveggja ársþriðjunganna og þess þriðja.  Munurinn þar er ekki 

marktækur (p=0,92 , p=0,91).

Piltar sem fæddir eru á fy

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 70,4 sekúndur en piltar sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 59,8 sekúndur. Piltarnir 

meðaltali 70,4. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 80,1 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 81,2 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 65,5 sekúndur. Stúlkurnar 

að meðaltali í 75,6 sekúndur, sjá nánar mynd 

Mynd 6. Samanburður árangurs í hönguprófi í 4. bekk.
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Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

línulegur munur á milli karlkyns nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

eru fyrr á árinu eru með betri árangur en þeir sem fæddir eru síðar á árinu.

rgi marktækur (p > 0,5).  

Hjá stúlkum er annar ársþriðjungur örlítið betri en sá fyrsti (p=0,99) en talsverður 

munur er á meðaltali fyrstu tveggja ársþriðjunganna og þess þriðja.  Munurinn þar er ekki 

marktækur (p=0,92 , p=0,91). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 81 sekúndur, piltar 

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 70,4 sekúndur en piltar sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 59,8 sekúndur. Piltarnir 

ur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 80,1 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 81,2 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 65,5 sekúndur. Stúlkurnar 

að meðaltali í 75,6 sekúndur, sjá nánar mynd 6. 

amanburður árangurs í hönguprófi í 4. bekk. 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Höngupróf í 4. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

línulegur munur á milli karlkyns nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

á árinu. Munurinn er 

Hjá stúlkum er annar ársþriðjungur örlítið betri en sá fyrsti (p=0,99) en talsverður 

munur er á meðaltali fyrstu tveggja ársþriðjunganna og þess þriðja.  Munurinn þar er ekki 

rsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 81 sekúndur, piltar 

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 70,4 sekúndur en piltar sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 59,8 sekúndur. Piltarnir héngu í að 

ur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 80,1 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 81,2 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 65,5 sekúndur. Stúlkurnar héngu 

 

Piltar

Stúlkur



 

4.2.2.3. Fjölþrepapróf í 4. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 4. bekk voru í heildina 160 nemendur. 

Fjöldi pilta var 87 og fjöldi stúlkna var 73. 

fæðingarmánuði að 45 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 55 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 7. Fjöldi þátttakanda í fjölþrepaprófi í 4. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

lítill munur á milli karlkyns

(p > 0,96).  

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur örlítið betri en annar e

lítil(p=0,99). Stúlkur fæddar í síðasta ársþriðjung eru með örlítið betri árangur í 

fjölþrepaprófinu en fyrsti og annar ársþriðjungur. 

, p=0,83). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 3, 

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 4, og piltar 
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Fjölþrepapróf í 4. bekk 

takenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 4. bekk voru í heildina 160 nemendur. 

r 87 og fjöldi stúlkna var 73. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 45 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 55 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

takanda í fjölþrepaprófi í 4. bekk. 

Stig og ferðir í fjölþrepaprófi - 4. bekkur 

Fjöldi 

22 

35 

30 

Fjöldi 

23 

25 

25 

Fjöldi 

160 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

lítill munur á milli karlkyns nemenda eftir fæðingarmánuði. Munurinn er hvergi marktækur 

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur örlítið betri en annar e

Stúlkur fæddar í síðasta ársþriðjung eru með örlítið betri árangur í 

yrsti og annar ársþriðjungur. Munurinn þar er ekki marktækur (p=0,94 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 3, 

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 4, og piltar 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

takenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 4. bekk voru í heildina 160 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 45 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 55 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 7.  

Meðaltal 

6,3 

6,4 

6,0 

Meðaltal 

4,7 

4,6 

5,1 

Meðaltal 

5,6 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

Munurinn er hvergi marktækur 

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur örlítið betri en annar en marktæknin er 

Stúlkur fæddar í síðasta ársþriðjung eru með örlítið betri árangur í 

urinn þar er ekki marktækur (p=0,94 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 3, 

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 4, og piltar 



 

sem fæddir eru á síðasta ársþrið

meðaltali upp í stig 6, þrep 2.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 7, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 6,

stúlkur sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 5, þrep 1. 

Stúlkurnar náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 8, sjá nánar mynd 

 

Mynd 7. Samanburður 

 

4.2.2.4. Samanburður á árangri í 

Þegar borið er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 4. bekk kemur í ljós 

fullkomlega marktæk fylgni milli afkastagetuprófa.

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að ho

er fylgnin milli langstökks án atrennu og fjölþrepaprófs (r=0,496), sjá nánar töflu 
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sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6. Piltarnir náðu að 

meðaltali upp í stig 6, þrep 2. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 7, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 6,

stúlkur sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 5, þrep 1. 

Stúlkurnar náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 8, sjá nánar mynd 7. 

amanburður árangurs í fjölþrepaprófi í 4. bekk. 

Samanburður á árangri í afkastagetuprófum í 4. bekk 

Þegar borið er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 4. bekk kemur í ljós 

fylgni milli afkastagetuprófa. Það sýnir okkur að eftir því sem 

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að honum gangi vel í hinum tveimur. 

er fylgnin milli langstökks án atrennu og fjölþrepaprófs (r=0,496), sjá nánar töflu 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Fjölþrepapróf í 4. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

jungi náðu að meðaltali upp í stig 6. Piltarnir náðu að 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 7, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 4, þrep 6, og 

stúlkur sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 5, þrep 1. 

 

Þegar borið er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 4. bekk kemur í ljós 

Það sýnir okkur að eftir því sem 

gi vel í hinum tveimur. Hæst 

er fylgnin milli langstökks án atrennu og fjölþrepaprófs (r=0,496), sjá nánar töflu 8. 

Piltar

Stúlkur



 

Tafla 8. Fylgni og marktækni milli afkastagetuprófa

 

Langstökk án atrennu Fylgni

Marktækni

Fjöldi 

Höngupróf Fylgni

Marktækni

Fjöldi 

Fjölþrepapróf Fylgni

Marktækni

Fjöldi 

 

4.3. Niðurstöður í 7. bekk

4.3.1. Einkunnir í 7. bekk 
Fjöldi þátttakenda í 7. bekk voru 183 nemendur. Fjöldi pilta voru 73 eða 39,9% og fjöldi 

stúlkna var 73 eða 60,1%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 59 

nemendur voru fæddir frá janúar ti

september til desember voru 64 nemendur, sjá nánar töflu 

 

Tafla 9. Fjöldi þátttakenda í 7. bekk. 

 

Piltar 

% af heildarfjölda 

Stúlkur 

% af heildarfjölda 

Samtals 
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ylgni og marktækni milli afkastagetuprófa. 

4. bekkur 

Langstökk án atrennu Höngupróf 

Fylgni 1 0,375 

Marktækni  0,000 

 156 155 

Fylgni 0,375 1 

Marktækni 0,000  

 155 156 

Fylgni 0,496 0,309 

Marktækni 0,000 0,000 

 144 145 

Niðurstöður í 7. bekk 

 
takenda í 7. bekk voru 183 nemendur. Fjöldi pilta voru 73 eða 39,9% og fjöldi 

stúlkna var 73 eða 60,1%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 59 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 60 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabilinu 

september til desember voru 64 nemendur, sjá nánar töflu 9. 

Þátttakendur í 7. bekk 

Fjöldi Janúar - Apríl Maí - Ágúst September 

109 38 36 

39,9% 20,8% 19,7% 

73 21 24 

60,1% 11,5% 13,1% 

183 59 60 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Fjölþrepapróf 

0,496 

0,000 

144 

0,309 

0,000 

145 

1 

 

160 

takenda í 7. bekk voru 183 nemendur. Fjöldi pilta voru 73 eða 39,9% og fjöldi 

stúlkna var 73 eða 60,1%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 59 

l apríl, 60 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabilinu 

September - Desember 

35 

19,1% 

29 

15,8% 

64 



 

4.3.1.1. Samræmd próf í íslensku í 7. bekk

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í 

samtals 173 nemendur. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 56 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 57 voru fæddir frá maí til ágúst og 60 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sj

 

Tafla 10. Fjöldi þátttakanda í íslendku í 7. bekk.

Bæði kyn 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á einkunnum í íslensku í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós lítill 

munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. 

ársþriðjungi fá lægri meðaleinkunn en nemendur fæddir á 

Munurinn er ekki marktækur (p=0,95 , p=0,91).

ársþriðjungi fá örlítið lægri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung og er 

munurinn ómarktækur (p=0,99)

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,3

íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,9 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi er

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 329,7 stig kemur í ljós að 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru fyrir neðan meðaleinkunn en þeir sem fæddir eru á 

öðrum og síðasta ársþriðjungi eru yfir meðaleinkunn, sjá nánar mynd 
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Samræmd próf í íslensku í 7. bekk 

takenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í íslensku í 7. b

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 56 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 57 voru fæddir frá maí til ágúst og 60 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 10. 

ttakanda í íslendku í 7. bekk. 

Einkunn í íslensku - 7. bekkur 

Fjöldi 

56 

57 

60 

173 

niðurstöður á einkunnum í íslensku í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós lítill 

nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi fá lægri meðaleinkunn en nemendur fæddir á öðrum og síðasta ársþriðjungi. 

ki marktækur (p=0,95 , p=0,91). Nemendur sem fæddir eru á öðrum 

ársþriðjungi fá örlítið lægri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung og er 

munurinn ómarktækur (p=0,99) 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,3

íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,9 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 30 stig. 

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 329,7 stig kemur í ljós að 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru fyrir neðan meðaleinkunn en þeir sem fæddir eru á 

öðrum og síðasta ársþriðjungi eru yfir meðaleinkunn, sjá nánar mynd 8. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

samræmdum prófum í íslensku í 7. bekk voru 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 56 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 57 voru fæddir frá maí til ágúst og 60 voru fæddir 

Meðaltal 

29,3 

29,9 

30,0 

29,7 

niðurstöður á einkunnum í íslensku í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós lítill 

Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

öðrum og síðasta ársþriðjungi. 

Nemendur sem fæddir eru á öðrum 

ársþriðjungi fá örlítið lægri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung og er 

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,3 stig í 

íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,9 

u með meðaleinkunnina 30 stig.  

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 329,7 stig kemur í ljós að nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru fyrir neðan meðaleinkunn en þeir sem fæddir eru á 

 



 

Mynd 8. Samanburður ei

 

4.3.1.2. Samræmd próf í stærðfræði í 7. bekk

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 7. bekk

heildina 174 nemendur. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 56 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 56 voru fæddir frá maí

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 11. Fjöldi þáttakanda í stærðfræði í 7. bekk.

Bæði kyn 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Samtals 
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amanburður einkunna í íslensku í 7. bekk. 

stærðfræði í 7. bekk 

takenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 7. bekk

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 56 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 56 voru fæddir frá maí til ágúst og 62 voru fæddir 

á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 11. 

jöldi þáttakanda í stærðfræði í 7. bekk. 

Einkunn í stærðfræði - 7. bekkur 

Fjöldi 

56 

56 

62 

174 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Meðaleinkunn í íslensku í 7. bekk

Piltar og stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

 

takenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 7. bekk var í 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 56 

til ágúst og 62 voru fæddir 

Meðaltal 

30,8 

31,1 

29,6 

30,5 

Piltar og stúlkur



 

Þegar niðurstöður á einkunnum í stærðfræði í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. 

ársþriðjungi fá lægri meðaleinkunn 

ekki marktækur (p=0,98). Nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi fá lægri einkunn 

en þeir sem fæddir eru fyrr á árinu en munurinn er ómarktækur (p > 0,62)

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðj

stærðfræði, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 31,1 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,6 stig.  

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslen

fæddir eru á fyrstu tveimur ársþriðjungum eru fyrir ofan meðaltal en þeir sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi eru einum heilum fyrir neðan meðaltal, sjá nánar mynd 

 

Mynd 9. Samanburður einkunna í 
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Þegar niðurstöður á einkunnum í stærðfræði í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi fá lægri meðaleinkunn en nemendur fæddir á öðrum ársþriðjungi. 

ekki marktækur (p=0,98). Nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi fá lægri einkunn 

en þeir sem fæddir eru fyrr á árinu en munurinn er ómarktækur (p > 0,62)

Nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 30,8 stig í 

stærðfræði, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 31,1 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,6 stig.  

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,5 stig kemur í ljós að nemendur sem 

fæddir eru á fyrstu tveimur ársþriðjungum eru fyrir ofan meðaltal en þeir sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi eru einum heilum fyrir neðan meðaltal, sjá nánar mynd 

amanburður einkunna í stærðfræði í 7. bekk. 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Meðaleinkunn í stærðfræði í 7. bekk

Piltar og stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Þegar niðurstöður á einkunnum í stærðfræði í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

r fæddir á öðrum ársþriðjungi. Munurinn er 

ekki marktækur (p=0,98). Nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi fá lægri einkunn 

en þeir sem fæddir eru fyrr á árinu en munurinn er ómarktækur (p > 0,62) 

ungi eru með meðaleinkunnina 30,8 stig í 

stærðfræði, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 31,1 

stig en nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 29,6 stig.   

sku sem er 30,5 stig kemur í ljós að nemendur sem 

fæddir eru á fyrstu tveimur ársþriðjungum eru fyrir ofan meðaltal en þeir sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi eru einum heilum fyrir neðan meðaltal, sjá nánar mynd 9. 

 

Piltar og stúlkur



 

4.3.2. Afkastagetumælingar í 7. Bekk
Fjöldi þátttakenda í afkastagetumælingum í 7. bekk

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 53 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 55 voru fæddir frá maí til ágúst og 56 voru fæddir á tímabilinu september til 

desember.  

4.3.2.1. Langstökk án atrennu í 7. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælin

nemendur. Fjöldi pilta var 83 og fjöldi stúlkna var 61. 

fæðingarmánuði að 44 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 47 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 53 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 12. Fjöldi þátttakanda í langstökki án atrennu í 7. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 7. bekk eru skoðaðar

piltunum kemur í ljós munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með betri árangur en þeir sem fæddir eru á síðasta 

ársþriðjungi.  Marktæknin er lí
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Afkastagetumælingar í 7. Bekk 
ttakenda í afkastagetumælingum í 7. bekk voru í heildina 164 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 53 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 55 voru fæddir frá maí til ágúst og 56 voru fæddir á tímabilinu september til 

Langstökk án atrennu í 7. bekk 

ttakenda í mælingum á langstökki án atrennu í 7. bekk voru í heildina 144 

r 83 og fjöldi stúlkna var 61. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 44 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 47 voru fæddir frá maí til 

ru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

takanda í langstökki án atrennu í 7. bekk. 

Metrar í langstökki - 7. bekkur 

Fjöldi 

26 

29 

28 

Fjöldi 

18 

18 

25 

Fjöldi 

144 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 7. bekk eru skoðaðar

piltunum kemur í ljós munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með betri árangur en þeir sem fæddir eru á síðasta 

ársþriðjungi.  Marktæknin er lítil (p=0,96). 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

voru í heildina 164 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 53 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 55 voru fæddir frá maí til ágúst og 56 voru fæddir á tímabilinu september til 

gum á langstökki án atrennu í 7. bekk voru í heildina 144 

Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 44 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 47 voru fæddir frá maí til 

ru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 12.  

Meðaltal 

1,64 

1,55 

1,58 

Meðaltal 

1,50 

1,50 

1,61 

Meðaltal 

1,57 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 7. bekk eru skoðaðar hjá 

piltunum kemur í ljós munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eru með betri árangur en þeir sem fæddir eru á síðasta 



 

Hjá stúlkum stökkva nemendurnir 

árinu.  Munurinn er þó hvergi marktækur, mest er marktæknin á milli fyrsta og síðasta 

ársþriðjungs (p=0,68). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,64 m, piltar sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,55 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,58 m. Piltarnir stukku að meðaltali 1,59 m.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,49 m, stúlkur 

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,5 m en stúlkur sem fæddar eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,61 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,54 m, sjá 

nánar mynd 10. 

 

Mynd 10. Samanburður 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

janúar 

M
et

ra
r 

(m
)

Náms- og afkastageta eftir fæðingarmánuði

44 

 

Hjá stúlkum stökkva nemendurnir lengra eftir því sem þær eiga fæðingardag síðar á 

árinu.  Munurinn er þó hvergi marktækur, mest er marktæknin á milli fyrsta og síðasta 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,64 m, piltar sem 

ðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,55 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,58 m. Piltarnir stukku að meðaltali 1,59 m.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,49 m, stúlkur 

öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,5 m en stúlkur sem fæddar eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,61 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,54 m, sjá 

0. Samanburður árangurs í langstökki án atrennu í 7. bekk. 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Langstökk í 7. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

lengra eftir því sem þær eiga fæðingardag síðar á 

árinu.  Munurinn er þó hvergi marktækur, mest er marktæknin á milli fyrsta og síðasta 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,64 m, piltar sem 

ðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,55 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,58 m. Piltarnir stukku að meðaltali 1,59 m. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,49 m, stúlkur 

öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,5 m en stúlkur sem fæddar eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,61 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,54 m, sjá 

 

Piltar

Stúlkur



 

4.3.2.2. Höngupróf í 7. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum hönguprófi í 7. bekk voru í heildina 144 nemendur. Fjöldi 

pilta var 82 og fjöldi stúlkna var 62. 

að 43 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl,

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 13. Fjöldi Þátttakenda í hönguprófi í 7. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

munur hjá piltum eftir því 

ársþriðjungi ná ekki jafn góðum árangri og þeir sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi en 

munurinn er ekki marktækur

mun minni árangri í hönguprófinu en þeir se

Hjá stúlkum er þróunin sú að eftir því sem þær eru yngri í sínum aldurshóp, því 

betri árangri ná þær í prófinu. 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 61,8 sekúndur,

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 70,1 sekúndur en piltar sem 
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Höngupróf í 7. bekk 

takenda í mælingum hönguprófi í 7. bekk voru í heildina 144 nemendur. Fjöldi 

r 82 og fjöldi stúlkna var 62. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði 

að 43 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 47 voru fæddir frá maí til ágúst og 54 voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 13. 

í hönguprófi í 7. bekk. 

Sekúndur í hönguprófi - 7. bekkur 

Fjöldi 

26 

28 

28 

Fjöldi 

17 

19 

26 

Fjöldi 

144 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

munur hjá piltum eftir því hvenær þeir eru fæddir á árinu. Þeir sem fæddir eru á fyrsta 

ársþriðjungi ná ekki jafn góðum árangri og þeir sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi en 

rinn er ekki marktækur (p=0,96). Þeir piltar sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung ná 

mun minni árangri í hönguprófinu en þeir sem eldri eru í sama aldurshópi.

Hjá stúlkum er þróunin sú að eftir því sem þær eru yngri í sínum aldurshóp, því 

etri árangri ná þær í prófinu. Munurinn er hvergi marktækur (p > 0,91).

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 61,8 sekúndur,

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 70,1 sekúndur en piltar sem 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

takenda í mælingum hönguprófi í 7. bekk voru í heildina 144 nemendur. Fjöldi 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði 

47 voru fæddir frá maí til ágúst og 54 voru 

Meðaltal 

62 

71 

46 

Meðaltal 

52 

57 

61 

Meðaltal 

59 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

Þeir sem fæddir eru á fyrsta 

ársþriðjungi ná ekki jafn góðum árangri og þeir sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi en 

Þeir piltar sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung ná 

eru í sama aldurshópi. 

Hjá stúlkum er þróunin sú að eftir því sem þær eru yngri í sínum aldurshóp, því 

Munurinn er hvergi marktækur (p > 0,91). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 61,8 sekúndur, piltar 

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 70,1 sekúndur en piltar sem 



 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 46,3 sekúndur. Piltarnir 

meðaltali 59,5. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að me

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 56,7 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 61 sekúndur. Stúlkurnar 

að meðaltali í 57,2 sekúndur, sjá nánar mynd 

 

Mynd 11. Samanburður árangurs í hönguprófi í 7. bekk.

 

 

4.3.2.3. Fjölþrepapróf í 7. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 7. bekk voru í heildina 143 nemendur. 

Fjöldi pilta var 89 og fjöldi stúlkna var 54.

fæðingarmánuði að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 50 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 
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fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 46,3 sekúndur. Piltarnir 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 52 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 56,7 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 61 sekúndur. Stúlkurnar 

að meðaltali í 57,2 sekúndur, sjá nánar mynd 11. 

amanburður árangurs í hönguprófi í 7. bekk. 

Fjölþrepapróf í 7. bekk 

takenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 7. bekk voru í heildina 143 nemendur. 

ar 89 og fjöldi stúlkna var 54. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 50 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Höngupróf í 7. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 46,3 sekúndur. Piltarnir héngu í að 

ðaltali í 52 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 56,7 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 61 sekúndur. Stúlkurnar héngu 

 

takenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 7. bekk voru í heildina 143 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 50 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 14. 

Piltar

Stúlkur



 

Tafla 14. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 7. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

munur á milli karlkyns nemenda eftir fæðingarmánuði. 

ársþriðjungi ná betri árangri en þeir sem fæddir eru í öðrum (p=0,35) og síðasta 

ársþriðjungi þar sem munurinn er marktækur (p=0,048).

ársþriðjung ná betri árangri en þeir sem eru í síðasta ársþriðju

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur

Stúlkur fæddar í síðasta ársþriðjung eru með örlítið slakari árangur í fjölþrepaprófinu en 

fyrsti og annar ársþriðjungar. 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 2, og piltar 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 6. Piltarnir náðu 

að meðaltali upp í stig 7, þrep 4.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 4, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 3, og 
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takenda í fjölþrepaprófi í 7. bekk. 

Stig og ferðir í fjölþrepaprófi - 7. bekkur 

Fjöldi 

32 

30 

27 

Fjöldi 

15 

16 

23 

Fjöldi 

143 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

nemenda eftir fæðingarmánuði. Þeir sem fæddir eru í fyrsta 

árangri en þeir sem fæddir eru í öðrum (p=0,35) og síðasta 

unurinn er marktækur (p=0,048). Þeir piltar sem tilheyra öðrum 

ársþriðjung ná betri árangri en þeir sem eru í síðasta ársþriðjung (p=0,96).

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur örlítið betri en annar en marktæknin er lítil

Stúlkur fæddar í síðasta ársþriðjung eru með örlítið slakari árangur í fjölþrepaprófinu en 

yrsti og annar ársþriðjungar. Munurinn þar er ekki marktækur (p=0,92 , p=0,96).

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 8, þrep 4, 

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 2, og piltar 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 6. Piltarnir náðu 

í stig 7, þrep 4. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 4, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 3, og 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Meðaltal 

8,4 

7,2 

6,6 

Meðaltal 

6,4 

6,3 

5,8 

Meðaltal 

6,9 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

Þeir sem fæddir eru í fyrsta 

árangri en þeir sem fæddir eru í öðrum (p=0,35) og síðasta 

Þeir piltar sem tilheyra öðrum 

ng (p=0,96). 

örlítið betri en annar en marktæknin er lítil (p=1). 

Stúlkur fæddar í síðasta ársþriðjung eru með örlítið slakari árangur í fjölþrepaprófinu en 

Munurinn þar er ekki marktækur (p=0,92 , p=0,96). 

ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 8, þrep 4, 

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 2, og piltar 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 6. Piltarnir náðu 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 4, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 3, og 



 

stúlkur sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali u

Stúlkurnar náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 1, sjá nánar mynd 

 

Mynd 12. Samanburður árangurs í fjölþrepaprófi í 7. bekk.

 

4.3.2.4. Samanburður á árangri í afkastagetuprófum í 7. bekk

Þegar borið er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 7. bekk kemur í ljós 

fullkomlega marktæk fylgni milli afkastagetuprófa. 

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að honum gangi vel í hinum tveimu

er fylgnin milli langstökks án atrennu og hönguprófs (r=0,508), sjá nánar töflu 
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stúlkur sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 5, þrep 8. 

Stúlkurnar náðu að meðaltali upp í stig 6, þrep 1, sjá nánar mynd 12. 

amanburður árangurs í fjölþrepaprófi í 7. bekk. 

Samanburður á árangri í afkastagetuprófum í 7. bekk 

Þegar borið er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 7. bekk kemur í ljós 

fylgni milli afkastagetuprófa. Það sýnir okkur að eftir því sem 

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að honum gangi vel í hinum tveimu

er fylgnin milli langstökks án atrennu og hönguprófs (r=0,508), sjá nánar töflu 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Fjölþrepapróf í 7. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

pp í stig 5, þrep 8. 

 

Þegar borið er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 7. bekk kemur í ljós 

Það sýnir okkur að eftir því sem 

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að honum gangi vel í hinum tveimur. Hæst 

er fylgnin milli langstökks án atrennu og hönguprófs (r=0,508), sjá nánar töflu 15. 

Piltar

Stúlkur



 

Tafla 15. Fylgni og marktækni milli afkastagetuprófa í 7. bekk.

 

Langstökk án atrennu 

 

 

Fylgni

Marktækni

Fjöldi 

Höngupróf 

 

 

Fylgni

Marktækni

Fjöldi 

Fjölþrepapróf 

 

 

Fylgni

Marktækni

 

4.4. Niðurstöður í 10. bekk

Fjöldi þátttakenda í 10. bekk voru 189 nemendur. Fjöldi pilta voru 97 eða 51,3% og fj

stúlkna var 92 eða 48,7%. 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 70 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabil

september til desember voru 54 nemendur, sjá nánar töflu 

 

Tafla 16. Fjöldi þátttakenda í 10. bekk. 

 

Piltar 

% af heildarfjölda 

Stúlkur 

% af heildarfjölda 

Samtals 
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ylgni og marktækni milli afkastagetuprófa í 7. bekk. 

7. bekkur 

 Langstökk án atrennu Höngupróf 

Fylgni 1 0,508 

Marktækni  0,000 

 144 142 

Fylgni 0,508 1 

Marktækni 0,000  

 142 144 

Fylgni 0,498 0,380 

Marktækni 0,000 0,000 

4.4. Niðurstöður í 10. bekk 

takenda í 10. bekk voru 189 nemendur. Fjöldi pilta voru 97 eða 51,3% og fj

stúlkna var 92 eða 48,7%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 65 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 70 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabil

september til desember voru 54 nemendur, sjá nánar töflu 16. 

 

Þátttakendur í 10. bekk 

Fjöldi Janúar - Apríl Maí - Ágúst September 

97 28 40 

51,3% 14,8% 21,2% 

92 37 30 

48,7% 19,6% 15,9% 

189 65 70 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Fjölþrepapróf 

0,498 

0,000 

124 

0,380 

0,000 

123 

1 

 

takenda í 10. bekk voru 189 nemendur. Fjöldi pilta voru 97 eða 51,3% og fjöldi 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 65 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 70 voru fæddir frá maí til ágúst og á tímabilinu 

September - Desember 

29 

15,3% 

25 

13,2% 

54 



 

4.4.1.Afkastagetumælingar í 10. Bekk
Fjöldi þátttakenda í afkastagetumælingum í 10. bekk voru í heildina 137 nemendur.  

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 50 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 53 voru fæddir frá maí til ágúst og 34 voru fæddir á tím

desember. 

4.4.1.1. Langstökk án atrennu í 10. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum á langstökki á

nemendur. Fjöldi pilta var 67 og fjöldi stúlkna var 55.

fæðingarmánuði að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 29 voru fæddir á tímab

 

Tafla 17. Þátttakendur í langstökki án atrennu í 10. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 10. bekk eru skoðaðar 

kemur í ljós lítill munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir eru 

fyrr á árinu eru með betri árangur hjá piltum en lakari árangur hjá stúlkum en þeir

fæddir eru síðar á árinu. Munurinn er hvergi marktækur (p > 0,85). 

Náms- og afkastageta eftir fæðingarmánuði

50 

 

Afkastagetumælingar í 10. Bekk 
akenda í afkastagetumælingum í 10. bekk voru í heildina 137 nemendur.  

þannig niður eftir fæðingarmánuði að 50 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 53 voru fæddir frá maí til ágúst og 34 voru fæddir á tímabilinu september til 

Langstökk án atrennu í 10. bekk 

ttakenda í mælingum á langstökki án atrennu í 10. bekk voru í heildina

ar 67 og fjöldi stúlkna var 55. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 29 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

endur í langstökki án atrennu í 10. bekk. 

Metrar í langstökki - 10. bekkur 

Fjöldi 

21 

26 

20 

Fjöldi 

26 

20 

9 

Fjöldi 

122 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 10. bekk eru skoðaðar 

lítill munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir eru 

fyrr á árinu eru með betri árangur hjá piltum en lakari árangur hjá stúlkum en þeir

Munurinn er hvergi marktækur (p > 0,85).  

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

akenda í afkastagetumælingum í 10. bekk voru í heildina 137 nemendur.  

þannig niður eftir fæðingarmánuði að 50 nemendur voru fæddir frá 

abilinu september til 

n atrennu í 10. bekk voru í heildina 122 

Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til 

ilinu september til desember, sjá nánar töflu 17. 

Meðaltal 

2,05 

2,02 

2,03 

Meðaltal 

1,69 

1,78 

1,78 

Meðaltal 

1,90 

Þegar niðurstöður á mælingum í langstökki án atrennu í 10. bekk eru skoðaðar 

lítill munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir eru 

fyrr á árinu eru með betri árangur hjá piltum en lakari árangur hjá stúlkum en þeir sem 



 

Piltar sem fæddir eru 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,0 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,0m. Piltarnir stukku að meðaltali 2,3 m.

Stúlkur sem fæddar eru á f

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,78 m en stúlkur sem fæddar eru 

á síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,78 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,75 m, 

sjá nánar mynd 13. 

 

Mynd 13. Samanburður á árangri í langstökki án atrennu í 10. bekk.

 

4.4.1.2. Höngupróf í 10. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum hönguprófi í 10. bekk voru í heildina 122 nemendur. Fjöldi 

pilta var 67 og fjöldi stúlkna var 55.

að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til ágúst og 29 voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 
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Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,05 m, piltar sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,0 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,0m. Piltarnir stukku að meðaltali 2,3 m.

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,69 m, stúlkur 

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,78 m en stúlkur sem fæddar eru 

á síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,78 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,75 m, 

amanburður á árangri í langstökki án atrennu í 10. bekk. 

Höngupróf í 10. bekk 

takenda í mælingum hönguprófi í 10. bekk voru í heildina 122 nemendur. Fjöldi 

ar 67 og fjöldi stúlkna var 55. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði 

að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til ágúst og 29 voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 18. 

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Langstökk í 10. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

á fyrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,05 m, piltar sem 

fæddir eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,0 m en piltar sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 2,0m. Piltarnir stukku að meðaltali 2,3 m. 

yrsta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,69 m, stúlkur 

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,78 m en stúlkur sem fæddar eru 

á síðasta ársþriðjungi stökkva í meðallagi 1,78 m. Stúlkurnar stukku að meðaltali 1,75 m, 

 

takenda í mælingum hönguprófi í 10. bekk voru í heildina 122 nemendur. Fjöldi 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði 

að 47 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 46 voru fæddir frá maí til ágúst og 29 voru 

Piltar

Stúlkur



 

Tafla 18. Þátttakendur í hönguprófi í 10. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 

 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 10. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

línulegur munur á milli kvenkynsnemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

eru fyrr á árinu eru með lakari árangur en þeir sem 

karlkynsnemendum eru nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi með betri tíma en 

þeir sem fæddir eru á örum og síðasta ársþriðjungi. Þriðji ársþriðjungur er með betri 

árangur en annar ársþriðjungur. Munurinn er hvergi mark

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 89,6 sekúndur, piltar 

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 67,9 sekúndur en piltar sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 59,8 sekún

meðaltali 80 sekúndur. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 51,2 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 54,3 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 58 sekúndur. Stúlkurnar 

að meðaltali í 54,5 sekúndur, sjá nánar mynd 
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dur í hönguprófi í 10. bekk. 

Sekúndur í hönguprófi - 10. bekkur 

Fjöldi 

21 

26 

20 

Fjöldi 

26 

20 

9 

Fjöldi 

122 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 10. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

línulegur munur á milli kvenkynsnemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

eru fyrr á árinu eru með lakari árangur en þeir sem fæddir eru síðar á árinu.

karlkynsnemendum eru nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi með betri tíma en 

þeir sem fæddir eru á örum og síðasta ársþriðjungi. Þriðji ársþriðjungur er með betri 

árangur en annar ársþriðjungur. Munurinn er hvergi marktækur (p > 0,73). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 89,6 sekúndur, piltar 

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 67,9 sekúndur en piltar sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 59,8 sekúndur. Piltarnir 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 51,2 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 54,3 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 58 sekúndur. Stúlkurnar 

að meðaltali í 54,5 sekúndur, sjá nánar mynd 14. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Meðaltal 

90 

68 

83 

Meðaltal 

51 

54 

58 

Meðaltal 

68 

Þegar niðurstöður á mælingum í hönguprófi í 10. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

línulegur munur á milli kvenkynsnemenda eftir fæðingarmánuði þar sem þeir sem fæddir 

fæddir eru síðar á árinu. Hjá 

karlkynsnemendum eru nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi með betri tíma en 

þeir sem fæddir eru á örum og síðasta ársþriðjungi. Þriðji ársþriðjungur er með betri 

tækur (p > 0,73).  

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 89,6 sekúndur, piltar 

sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 67,9 sekúndur en piltar sem 

dur. Piltarnir héngu í að 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 51,2 sekúndur, 

stúlkur sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi hanga að meðaltali í 54,3 sekúndur en stúlkur 

sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi hanga að meðaltali í 58 sekúndur. Stúlkurnar héngu 



 

Mynd 14. Samanburður á árangri í hönguprófi í 10 bekk

4.4.1.3. Fjölþrepapróf í 10. bekk

Fjöldi þátttakenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 10. bekk voru í heildina 106 nemendur. 

Fjöldi pilta var 61 og fjöldi stúlkna var 45. 

fæðingarmánuði að 36 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 45 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 25 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

 

Tafla 19. Þátttakendur í fjölþrepaprófi í 10. bekk.

Piltar 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Stúlkur 

Janúar - Apríl 

Maí - Ágúst 

September - Desember 

Bæði kyn 

Samtals 
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amanburður á árangri í hönguprófi í 10 bekk 

Fjölþrepapróf í 10. bekk 

akenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 10. bekk voru í heildina 106 nemendur. 

r 61 og fjöldi stúlkna var 45. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 36 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 45 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 25 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 

takendur í fjölþrepaprófi í 10. bekk. 

Stig og ferðir í fjölþrepaprófi - 10. bekkur 

Fjöldi 

16 

29 

16 

Fjöldi 

20 

16 

9 

Fjöldi 

106 

janúar - apríl
maí - ágúst

�september -
desember

Höngupróf í 10. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

akenda í mælingum á fjölþrepaprófi í 10. bekk voru í heildina 106 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 36 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 45 voru fæddir frá maí til 

ágúst og 25 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 19. 

Meðaltal 

10,2 

9,1 

9,0 

Meðaltal 

8,0 

7,2 

7,6 

Meðaltal 

8,6 



 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 10. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. 

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur betri en annar en markt

fæddar í síðasta ársþriðjung eru með betri árangur í fjölþrepap

Munurinn þar er ekki marktækur (p=0,99).

annar en marktæknin er lítil (p=0,4). Strákar fæddir í ö

betri árangur en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi (p=0,99).

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 9, þrep 1, og piltar 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 9. Piltarnir náðu að 

meðaltali upp í stig 9, þrep 4.

Stúlkur sem fæddar eru 

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 2, og stúlkur sem 

fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 6. Stúlkurnar náðu að 

meðaltali upp í stig 7, þrep 6, sjá nánar mynd 
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Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 10. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

nemenda eftir fæðingarmánuði. Munurinn er hvergi marktækur (p 

Hjá stúlkum er fyrsti ársþriðjungur betri en annar en marktæknin er lítil (p=0,86). 

fæddar í síðasta ársþriðjung eru með betri árangur í fjölþrepaprófinu en annar ársþriðjungar.

Munurinn þar er ekki marktækur (p=0,99). Hjá piltunum er fyrsti ársþriðjungur betri enn 

til (p=0,4). Strákar fæddir í öðrum ársþriðjungi eru með örlítið 

betri árangur en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi (p=0,99). 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 9, þrep 1, og piltar 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 9. Piltarnir náðu að 

meðaltali upp í stig 9, þrep 4. 

Stúlkur sem fæddar eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 8, stúlkur 

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 2, og stúlkur sem 

fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 6. Stúlkurnar náðu að 

upp í stig 7, þrep 6, sjá nánar mynd 15. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Þegar niðurstöður á mælingum í fjölþrepaprófi í 10. bekk eru skoðaðar kemur í ljós 

Munurinn er hvergi marktækur (p > 0,37).  

æknin er lítil (p=0,86). Stúlkur 

rófinu en annar ársþriðjungar. 

fyrsti ársþriðjungur betri enn 

ðrum ársþriðjungi eru með örlítið 

Piltar sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 10, þrep 2, 

piltar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 9, þrep 1, og piltar 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 9. Piltarnir náðu að 

á fyrsta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 8, stúlkur 

sem fæddar eru á öðrum ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 2, og stúlkur sem 

fæddar eru á síðasta ársþriðjungi náðu að meðaltali upp í stig 7, þrep 6. Stúlkurnar náðu að 



 

Mynd 15. Samanburður árangurs í fjölþrepaprófi í 10. bekk.

 

4.4.1.4. Samanburður á árangri í afkastagetuprófum í 10. bekk

Þegar borinn er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 10. bekk kemur í ljós 

fullkomlega marktæk fylgni milli afkastagetuprófa.

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að ho

er fylgnin milli langstökks án atrennu og fjölþrepaprófs (r=0,531), sjá nánar tö
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amanburður árangurs í fjölþrepaprófi í 10. bekk. 

Samanburður á árangri í afkastagetuprófum í 10. bekk 

Þegar borinn er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 10. bekk kemur í ljós 

fylgni milli afkastagetuprófa. Það sýnir okkur að eftir því sem 

nemendur ná betri árangri í einu prófi er líklegra að honum gangi vel í hinum tveimur. 

er fylgnin milli langstökks án atrennu og fjölþrepaprófs (r=0,531), sjá nánar tö

janúar - apríl maí - ágúst september -
desember

Fjölþrepapróf í 10. bekk

Piltar

Stúlkur

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

 

Þegar borinn er saman árangur í afkastagetuprófunum þremur í 10. bekk kemur í ljós 

Það sýnir okkur að eftir því sem 

num gangi vel í hinum tveimur. Hæst 

er fylgnin milli langstökks án atrennu og fjölþrepaprófs (r=0,531), sjá nánar töflu 20. 

Piltar

Stúlkur



 

Tafla 20. Fylgni og marktækni milli afkastagetuprófa í 10. bekk.

 

Langstökk án atrennu Fylgni

Marktækni

Fjöldi

Höngupróf Fylgni

Marktækni

Fjöldi

Fjölþrepapróf 

 

Fylgni

Marktækni

Fjöldi

 

4.5. Þróun aldursáhrifa á afkastagetu í grunnskóla

4.5.1. Þróun hjá drengjum
Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en þeir 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjun

aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, sjá nánar mynd 

 

Mynd 16. Þróun árangurs í langstökki án atr
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ylgni og marktækni milli afkastagetuprófa í 10. bekk. 

10. bekkur 

Langstökk án atrennu Höngupróf 

Fylgni 1 0,456 

Marktækni  0,000 

Fjöldi 122 122 

Fylgni 0,456 1 

Marktækni 0,000  

Fjöldi 122 122 

Fylgni 0,531 0,363 

Marktækni 0,000 0,000 

Fjöldi 91 91 

Þróun aldursáhrifa á afkastagetu í grunnskóla 

Þróun hjá drengjum 
þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en þeir 

sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi í langstökki án atrennu. Árangurinn eykst með 

aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, sjá nánar mynd 16. 

Þróun árangurs í langstökki án atrennu hjá drengjum. 

Ársþriðjungar

Þróun langstökks án atrennu hjá drengjum í grunnskóla

1           2           3 1            2           3 1            2           3

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Fjölþrepapróf 

0,531 

0,000 

91 

0,363 

0,000 

91 

1 

 

106 

þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en þeir 

Árangurinn eykst með 

Þróun langstökks án atrennu hjá drengjum í grunnskóla

4. bekkur

7. bekkur

10. bekkur



 

Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en 

þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi í hönguprófinu. Árangurinn dalar frá 4. til 7. 

bekkjar en nær svo hámarki hjá nemendum í 10. bekk, 

Mynd 17. Þróun árangurs í hönguprófi hjá drengjum.

 

Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en 

þeir sem fæddir eru á síðasta ár

eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, sjá nánar mynd 

 

Mynd 18. Þróun árangurs í fjölþrepaprófi hjá drengjum.
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Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en 

þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi í hönguprófinu. Árangurinn dalar frá 4. til 7. 

marki hjá nemendum í 10. bekk, sjá nánar mynd 17.

Þróun árangurs í hönguprófi hjá drengjum. 

Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en 

þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi í fjölþrepaprófinu. Árangurinn innan árganganna 

eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, sjá nánar mynd 18. 

róun árangurs í fjölþrepaprófi hjá drengjum. 

ársþriðjungar

Þróun hönguprófs hjá drengjum í grunnskóla

2 3 1           2           3 1           2           3 

Ársþriðjungar

Þróun fjölþrepaprófs hjá drengjum í grunnskóla

1           2           3 1           2           3 1           2           3
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Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en 

þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi í hönguprófinu. Árangurinn dalar frá 4. til 7. 

17. 

Í öllum tilvikum ná þeir drengir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi betri árangri en 

Árangurinn innan árganganna 

4. bekkur

7. bekkur

10. bekkur

4. bekkur

7. bekkur

10. bekkur



 

4.5.2. Þróun hjá stúlkum 
Árangur stúlkna í langstökki án atrennu eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. 

nánar mynd 19. 

19. Þróun árangurs í langstökki án atrennu hjá stúlkum.

 

Árangur stúlkna dvínar með aldrinum og og er minnstur í 10. bekk, sjá nánar mynd 

20. 

 

Mynd 20. Þróun árangurs í hönguprófi hjá stúlkum.
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Árangur stúlkna í langstökki án atrennu eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. 

róun árangurs í langstökki án atrennu hjá stúlkum. 

Árangur stúlkna dvínar með aldrinum og og er minnstur í 10. bekk, sjá nánar mynd 

róun árangurs í hönguprófi hjá stúlkum. 

Ársþriðjungar

Þróun langstökks án atrennu hjá stúlkum í grunnskóla

1           2           3 1           2           3 1           2           3

Ársþriðjungar

Þróun hönguprófs hjá stúlkum í grunnskóla

1           2           3 1           2           3 1           2           3

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Árangur stúlkna í langstökki án atrennu eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, sjá 

Mynd 

Árangur stúlkna dvínar með aldrinum og og er minnstur í 10. bekk, sjá nánar mynd 

4. bekk

7. bekkur

10. bekkur

4. bekkur

7. bekkur

10. bekkur



 

Árangur stúlkna í fjölþrepaprófinu eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, 

sjá nánar mynd 21. 

Mynd 21. Þróun árangurs í fjölþrepaprófi hjá stúlkum

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

Þ
re

p
, f

er
ði

r

1           2           3

Náms- og afkastageta eftir fæðingarmánuði

59 

 

Árangur stúlkna í fjölþrepaprófinu eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, 

róun árangurs í fjölþrepaprófi hjá stúlkum 

Ársþriðjungar

Þróun fjölþrepaprófs hjá stúlkum í grunnskóla

1           2           3 1           2           3 1           2           3

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Árangur stúlkna í fjölþrepaprófinu eykst með aldrinum og nær hámarki í 10. bekk, 

4. bekkur

7. bekkur

10. bekkur



 

5.0. Umræða 
Áhuginn á þessu viðfangsefni vaknaði á bikarráðstefnu KSÍ 30. september 2006. Þá kynnti 

þáverandi fræðslustjóri KSÍ, og núverandi landsliðsþjálfari kvenna Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson niðurstöður úr rannsókn á aldursáhrifum í yngri landsliðum í Evrópu. Eftir

höfum við hugsað til aldursáhrifanna við þjálfun á knattspyrnu og önnur störf sem við 

höfum unnið. Þar tókum við eftir greinilegum mun á börnum eftir því hvenær á árinu þau 

eru fædd.  

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort að aldursáhrifin 

árangur nemenda í 4., 7. og 10. bekk í námi og íþróttum. Þá ætluðum við að kanna hvort 

þróun aldursáhrifa er mismunandi eftir kyni.  

 

Skipta má niðurstöðum þessarar rannsóknar í þrjá hluta:

Aldursáhrif á námsárangur: Nemendur fæddir á fyrsta ársþriðjungi náðu að jafnaði 

betri árangri í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði en þeir nemendur sem fæddir 

voru á síðasta ársþriðjungi. 

Sambærilegar rannsóknir erlendis hafa sýnt sömu niðurstöður

(1994), Borg og Falzon (1995), Giles (1993), Foxman og félaga (1990) , Warder (1999),  

og Langer og félaga (1984) sýna allar fram á það að þeir sem elstir eru í sínum aldurshópi 

ná betri árangri í námi en þeir sem yngri eru.

Aldursáhrif á afkastagetu pilta: Í öllum árgöngum voru drengir fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi með betri meðalárangur í afkastagetuprófunum en þeir sem fæddir voru á 

síðasta ársþriðjungi. 

Rannsóknir á þessu viðfangsefni hafa verið framkvæmdar víða erlendis af m.a. 

Barnsley og félögum (1985), Barnsley og félögum (1992), Barnsley og Thompson (1988) 
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þróun aldursáhrifa er mismunandi eftir kyni.   
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voru á síðasta ársþriðjungi.  

Sambærilegar rannsóknir erlendis hafa sýnt sömu niðurstöður. Rannsóknir Sharp 

(1994), Borg og Falzon (1995), Giles (1993), Foxman og félaga (1990) , Warder (1999),  

og Langer og félaga (1984) sýna allar fram á það að þeir sem elstir eru í sínum aldurshópi 

ná betri árangri í námi en þeir sem yngri eru. 
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þáverandi fræðslustjóri KSÍ, og núverandi landsliðsþjálfari kvenna Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson niðurstöður úr rannsókn á aldursáhrifum í yngri landsliðum í Evrópu. Eftir það 

höfum við hugsað til aldursáhrifanna við þjálfun á knattspyrnu og önnur störf sem við 

höfum unnið. Þar tókum við eftir greinilegum mun á börnum eftir því hvenær á árinu þau 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort að aldursáhrifin hefðu áhrif á 

árangur nemenda í 4., 7. og 10. bekk í námi og íþróttum. Þá ætluðum við að kanna hvort 

Aldursáhrif á námsárangur: Nemendur fæddir á fyrsta ársþriðjungi náðu að jafnaði 

betri árangri í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði en þeir nemendur sem fæddir 

. Rannsóknir Sharp 

(1994), Borg og Falzon (1995), Giles (1993), Foxman og félaga (1990) , Warder (1999),  

og Langer og félaga (1984) sýna allar fram á það að þeir sem elstir eru í sínum aldurshópi 

á afkastagetu pilta: Í öllum árgöngum voru drengir fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi með betri meðalárangur í afkastagetuprófunum en þeir sem fæddir voru á 

Rannsóknir á þessu viðfangsefni hafa verið framkvæmdar víða erlendis af m.a. 

ey og félögum (1985), Barnsley og félögum (1992), Barnsley og Thompson (1988) 



 

og Thompson og félögum (1991) og þær sýna fram á að fyrsti ársþriðjungur stendur betur 

að vígi en sá þriðji þegar komið er að meta afkastagetu og árangur í íþróttum. 

Aldursáhrif á afkastagetu stúlkna: Hjá stúlkum virðast aldursáhrifin hafa lítið að 

segja þar sem niðurstöðurnar sýndu ekki stöðugan mun milli aldurshópa. Niðurstöður úr 

rannsókn Vincent og Glamser (2006) sýndu fram á sömu niðurstöður, þ.e. engan 

mælanlegan mun á getu milli fæðingarmánaða hjá stúlkum.

Til að athuga námsárangur nemendanna notuðum við einkunnir úr samræmdum prófum 

sem eru framkvæmd með sama staðlaða sniðinu um allt land. Út frá einkunn má sjá beinan 

árangur nemenda í íslensku og stærðfræði. 

Afkastageta nemendanna var athuguð með fjölþrepaprófi, langstökki án atrennu og 

hönguprófi. Þessi próf voru ávallt framkvæmd með sama sniði, sömu röð og af sömu 

rannsakendum. Því er skekkja í mælingum í algjöru lágmarki. Langstökk án atrennu og 

fjölþrepaprófið eru stöðluð próf sem notast hefur verið við um árabil. Hönguprófið er hins 

vegar nokkuð nýtt af nálinni en við ákváðum að notast við það til að finna út mun á 

gripstyrk. Þar sem við erum einungis að bera saman niðurstöður milli nemenda eru 

samanburðartölur óþarfar og var þetta því fullnægjandi próf.   

Helstu veikleikar rannsóknarinnar er að úrtakið var ekki nægilega stórt til þess að 

niðurstöður yrðu marktækar. Einnig hefði einnig mátt taka með nemendur úr mismunandi 

landshlutum til að sjá hvernig aldursáhrifin v

umfangsmeiri rannsókn þar sem nemendur á öllu landinu yrðu mældir í stöðluðum prófum í 

íþróttum. Með því væri hægt að fá nákvæmar og marktækar niðurstöður. Okkar rannsókn 

gefur þó góða hugmynd um aldursáhrif í 

 

Í niðurstöðunum kemur fram marktæk fylgni sem sýnir fram á að ef nemandi nær 

góðum árangri í einu prófanna er líklegra að hann nái góðum árangri í hinum prófunum. 
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Í niðurstöðunum kemur fram marktæk fylgni sem sýnir fram á að ef nemandi nær 

góðum árangri í einu prófanna er líklegra að hann nái góðum árangri í hinum prófunum. 



 

Jafnframt sýna niðurstöður fram á það að þeir sem ná 

líklegir til að vera slakir í hinum prófunum. Áætla má að þeir sem æfa íþróttir, eru með 

góðan hreyfiþroska og líkamsmeðvitund standi sig betur í prófunum en þau börn og 

unglingar sem hreyfa sig lítið. Gaman væri að ranns

stunda skipulagðar íþróttir og þeirra sem hreyfa sig of lítið er að þróast.

 

5.1. Einkunnir og niðurstöður úr afkastagetumælingum í 4. bekk
Þegar einkunnir úr samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk voru rannsakaðar kom í ljós 

ómarktækur munur milli fæðingarmánaða. Nemendur fæddir á fyrsta ársþriðjungi voru með 

hærri meðaleinkunn en nemendur á síðasta ársþriðjungi. Aldursáhrifin komu sterklega í

þar sem munurinn á milli þeirra elstu og yngstu í sama aldursflokknum 

Samskonar niðurstöður var að finna í samræmduprófs einkunnum úr stærðfræði í 4. bekk. 

Þar sást munur og var hann ekki marktækur. Þeir sem fæddir voru í janúar til a

meðaltali með hærri einkunn en þeir sem fæddir voru í september til desember. Þessar 

niðurstöður styðja tilgátu okkar og eru í samræmi við rannsóknir Borg & Falzon (1995), 

Giles (1993) og Sharp (1995) á tungumálum og stærðfræði.

Í afkastagetuprófunum mátti sjá mun á árangri nemenda af báðum kynjum í 

langstökki án atrennu þar sem þeir sem eldri voru stukku lengra en þeir sem yngri voru. Það 

sama var uppi á teningnum í hönguprófinu og fjölþrepaprófinu hjá drengjum, þeir eldri 

hlupu lengra en þeir yngri. Yngri stúlkurnar hlupu lengra en þær eldri í fjölþrepaprófinu en 

niðurstöðurnar úr 4. bekknum komu lítið á óvart þar sem rannsókn Vincent og Glamser 

(2006) sýndi ekki fram á neinn mun á afkastagetu stúlkna miðað við fæðingarmánuð. 

Drengirnir komu út eins og við var að búast.
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Jafnframt sýna niðurstöður fram á það að þeir sem ná slökum árangri í einu prófanna eru 

líklegir til að vera slakir í hinum prófunum. Áætla má að þeir sem æfa íþróttir, eru með 

góðan hreyfiþroska og líkamsmeðvitund standi sig betur í prófunum en þau börn og 

unglingar sem hreyfa sig lítið. Gaman væri að rannsaka það hvernig munur á börnum sem 

stunda skipulagðar íþróttir og þeirra sem hreyfa sig of lítið er að þróast. 

Einkunnir og niðurstöður úr afkastagetumælingum í 4. bekk
Þegar einkunnir úr samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk voru rannsakaðar kom í ljós 

ómarktækur munur milli fæðingarmánaða. Nemendur fæddir á fyrsta ársþriðjungi voru með 

hærri meðaleinkunn en nemendur á síðasta ársþriðjungi. Aldursáhrifin komu sterklega í

þar sem munurinn á milli þeirra elstu og yngstu í sama aldursflokknum 

Samskonar niðurstöður var að finna í samræmduprófs einkunnum úr stærðfræði í 4. bekk. 

Þar sást munur og var hann ekki marktækur. Þeir sem fæddir voru í janúar til a

meðaltali með hærri einkunn en þeir sem fæddir voru í september til desember. Þessar 

niðurstöður styðja tilgátu okkar og eru í samræmi við rannsóknir Borg & Falzon (1995), 

Giles (1993) og Sharp (1995) á tungumálum og stærðfræði. 

rófunum mátti sjá mun á árangri nemenda af báðum kynjum í 

langstökki án atrennu þar sem þeir sem eldri voru stukku lengra en þeir sem yngri voru. Það 

sama var uppi á teningnum í hönguprófinu og fjölþrepaprófinu hjá drengjum, þeir eldri 

yngri. Yngri stúlkurnar hlupu lengra en þær eldri í fjölþrepaprófinu en 

niðurstöðurnar úr 4. bekknum komu lítið á óvart þar sem rannsókn Vincent og Glamser 

(2006) sýndi ekki fram á neinn mun á afkastagetu stúlkna miðað við fæðingarmánuð. 

t eins og við var að búast. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

slökum árangri í einu prófanna eru 

líklegir til að vera slakir í hinum prófunum. Áætla má að þeir sem æfa íþróttir, eru með 

góðan hreyfiþroska og líkamsmeðvitund standi sig betur í prófunum en þau börn og 

aka það hvernig munur á börnum sem 

 

Einkunnir og niðurstöður úr afkastagetumælingum í 4. bekk 
Þegar einkunnir úr samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk voru rannsakaðar kom í ljós 

ómarktækur munur milli fæðingarmánaða. Nemendur fæddir á fyrsta ársþriðjungi voru með 

hærri meðaleinkunn en nemendur á síðasta ársþriðjungi. Aldursáhrifin komu sterklega í ljós 

þar sem munurinn á milli þeirra elstu og yngstu í sama aldursflokknum var töluverður. 

Samskonar niðurstöður var að finna í samræmduprófs einkunnum úr stærðfræði í 4. bekk. 

Þar sást munur og var hann ekki marktækur. Þeir sem fæddir voru í janúar til apríl voru að 

meðaltali með hærri einkunn en þeir sem fæddir voru í september til desember. Þessar 

niðurstöður styðja tilgátu okkar og eru í samræmi við rannsóknir Borg & Falzon (1995), 

rófunum mátti sjá mun á árangri nemenda af báðum kynjum í 

langstökki án atrennu þar sem þeir sem eldri voru stukku lengra en þeir sem yngri voru. Það 

sama var uppi á teningnum í hönguprófinu og fjölþrepaprófinu hjá drengjum, þeir eldri 

yngri. Yngri stúlkurnar hlupu lengra en þær eldri í fjölþrepaprófinu en 

niðurstöðurnar úr 4. bekknum komu lítið á óvart þar sem rannsókn Vincent og Glamser 

(2006) sýndi ekki fram á neinn mun á afkastagetu stúlkna miðað við fæðingarmánuð. 



 

5.2. Einkunnir og niðurstöður úr afkastagetumælingum í 7. Bekk
Þegar niðurstöður úr íslensku í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós lítill ómarktækur munur á 

milli fæðingarmánaða þar sem þeir yngri ná betri meðaleinkunn en þeir el

munurinn sé lítill kom það okkur á óvart að þeir yngri náð

Meðaltalseinkunn í stærðfræði kom út eins og við bjuggumst við, þar sem þeir sem fæddir 

eru á fyrsta ársþriðjungi náðu betri einkunn en þeir sem fæ

Þegar litið er á niðurstöður úr langstökki án atrennu, hönguprófi og fjölþrepaprófi 

má sjá að eldri drengirnir hafa áfram yfirhöndina á þá yngri því þeir ná betri árangri í öllum 

prófunum. Yngri stúlkurnar ná hins vegar bet

og hönguprófi. Í fjölþrepaprófinu ná stúlkurnar sem fæddar eru í fyrstu þremur mánuðum 

ársins betri árangri en þær sem fæddar eru á síðustu þremur mánuðum ársins. Þessi 

óreglulegi árangur stúlknanna ýtir undi

munur á afkastagetu stúlkna eftir fæðingarmánuði sé ekki til staðar.  

 

5.3. Niðurstöður úr afkastagetumælingum í 10. bekk
Þegar litið er á niðurstöður úr afkastagetuprófum hjá drengjum í 10. bekk virðist þessi

munur sem mældist í 4. og 7. bekk haldast því þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjung ná 

að meðaltali betri árangri en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung. Þetta er eins og við 

mátti búast því að í rannsóknum Barnsley og Thompson (1992) má sjá að e

mælanlegur munur hjá 17-

áfram að sýna sig hjá stúlkunum því niðurstöðurnar eru enn frekar óreglulegar þegar litið er 

á árangur borinn saman við fæðingarmánuð. Í langstökki og hönguprófi er

ársþriðjungur betri en sá fyrsti, en í fjölþrepaprófinu ná þær stúlkur er fæddar eru í fyrsta 

ársþriðjungi að hlaupa lengra en þær sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi.
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Einkunnir og niðurstöður úr afkastagetumælingum í 7. Bekk
Þegar niðurstöður úr íslensku í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós lítill ómarktækur munur á 

milli fæðingarmánaða þar sem þeir yngri ná betri meðaleinkunn en þeir el

munurinn sé lítill kom það okkur á óvart að þeir yngri náðu betri árangri en þeir eldri. 

Meðaltalseinkunn í stærðfræði kom út eins og við bjuggumst við, þar sem þeir sem fæddir 

eru á fyrsta ársþriðjungi náðu betri einkunn en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi.

Þegar litið er á niðurstöður úr langstökki án atrennu, hönguprófi og fjölþrepaprófi 

má sjá að eldri drengirnir hafa áfram yfirhöndina á þá yngri því þeir ná betri árangri í öllum 

prófunum. Yngri stúlkurnar ná hins vegar betri árangri en þær eldri í langstökki án atrennu 

og hönguprófi. Í fjölþrepaprófinu ná stúlkurnar sem fæddar eru í fyrstu þremur mánuðum 

ársins betri árangri en þær sem fæddar eru á síðustu þremur mánuðum ársins. Þessi 

óreglulegi árangur stúlknanna ýtir undir niðurstöður Vincent og Glamser (2006) um að 

munur á afkastagetu stúlkna eftir fæðingarmánuði sé ekki til staðar.   

Niðurstöður úr afkastagetumælingum í 10. bekk 
Þegar litið er á niðurstöður úr afkastagetuprófum hjá drengjum í 10. bekk virðist þessi

munur sem mældist í 4. og 7. bekk haldast því þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjung ná 

að meðaltali betri árangri en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung. Þetta er eins og við 

mátti búast því að í rannsóknum Barnsley og Thompson (1992) má sjá að e

-20 ára einstaklingum. Vincent og Glamser (2006) áhrifin halda 

áfram að sýna sig hjá stúlkunum því niðurstöðurnar eru enn frekar óreglulegar þegar litið er 

á árangur borinn saman við fæðingarmánuð. Í langstökki og hönguprófi er

ársþriðjungur betri en sá fyrsti, en í fjölþrepaprófinu ná þær stúlkur er fæddar eru í fyrsta 

ársþriðjungi að hlaupa lengra en þær sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi.

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Einkunnir og niðurstöður úr afkastagetumælingum í 7. Bekk 
Þegar niðurstöður úr íslensku í 7. bekk eru skoðaðar kemur í ljós lítill ómarktækur munur á 

milli fæðingarmánaða þar sem þeir yngri ná betri meðaleinkunn en þeir eldri. Þrátt fyrir að 

u betri árangri en þeir eldri. 

Meðaltalseinkunn í stærðfræði kom út eins og við bjuggumst við, þar sem þeir sem fæddir 

ddir eru á síðasta ársþriðjungi. 

Þegar litið er á niðurstöður úr langstökki án atrennu, hönguprófi og fjölþrepaprófi 

má sjá að eldri drengirnir hafa áfram yfirhöndina á þá yngri því þeir ná betri árangri í öllum 

ri árangri en þær eldri í langstökki án atrennu 

og hönguprófi. Í fjölþrepaprófinu ná stúlkurnar sem fæddar eru í fyrstu þremur mánuðum 

ársins betri árangri en þær sem fæddar eru á síðustu þremur mánuðum ársins. Þessi 

r niðurstöður Vincent og Glamser (2006) um að 

Þegar litið er á niðurstöður úr afkastagetuprófum hjá drengjum í 10. bekk virðist þessi 

munur sem mældist í 4. og 7. bekk haldast því þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjung ná 

að meðaltali betri árangri en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjung. Þetta er eins og við 

mátti búast því að í rannsóknum Barnsley og Thompson (1992) má sjá að enn er 

20 ára einstaklingum. Vincent og Glamser (2006) áhrifin halda 

áfram að sýna sig hjá stúlkunum því niðurstöðurnar eru enn frekar óreglulegar þegar litið er 

á árangur borinn saman við fæðingarmánuð. Í langstökki og hönguprófi er síðasti 

ársþriðjungur betri en sá fyrsti, en í fjölþrepaprófinu ná þær stúlkur er fæddar eru í fyrsta 

ársþriðjungi að hlaupa lengra en þær sem fæddar eru á síðasta ársþriðjungi. 



 

6.0. Samantekt 
Í upphafi rannsóknarinnar lögðum við fram eftirfarandi rannsók

munur á náms- og afkastagetu barna og unglinga miðað við fæðingarmánuð? Tilgáta okkar 

var sú að munurinn væri á þann veg að þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi nái betri 

árangri í námi og íþróttum en þeir sem fæddir eru á síðast

Þegar litið er á niðurstöður úr samræmdum prófum sést munur á íslensku og 

stærðfræði hjá 4. bekk og í stærðfræði í 7. Bekk. Þessar niðu

einkunnir í samræmdum prófum í 7. bekk í íslensku sýna fram á niðurstö

ekki okkar tilgátu. Erlendar rannsóknir á ýmsum sviðum hafa sýnt fram á getumun á milli 

fæðingarmánaða þar sem þeir sem eldri eru í sínum aldurshóp ná betri árangri en þeir sem 

yngri eru. Þegar litið er á þessa rannsókn okkar sést ekki jafn 

miðað við fæðingarmánuð yfir heildina. Drengirnir sýna mun í öllum tilvikum, að þeir sem 

fæddir eru í janúar til apríl ná betri árangri en þeir sem fæddir eru í september til desember. 

Stúlkurnar sýndu þó ekki fram á neinn stö

á afkastagetu þeirra. Þegar litið er á námsgetu sést að í flestum tilvikum ná bæði stúlkur og 

drengir, sem eldri eru í sínum aldurshóp, betri árangri en þau sem yngri eru.

Þegar börn eru tekin inn í grunn

innan sama aldurshóps. Þá eru börnin aðeins fimm til sex ára og eru á þeim aldri þar sem 

róttækar breytingar verða á hugsunarhætti þeirra (

eina ár sem skilur að börn

skóla fyrsta veturinn. Ef barnið lendir í vandræðum fyrsta veturinn getur það lent á eftir 

eldri samnemendum sínum í námi og erfitt getur verið að ná sama árangri og eldri 

bekkjarsystkinin síðar á skólaferlinum. Það sama getur gerst í íþróttum þar sem eldri börnin 

eru líkamlega sterkari en þau yngri vegna meiri líkamlegs þroska.

Áhugavert væri að framkvæma umfangsmeiri rannsókn þar sem úrtakið væri mun 

stærra og næði yfir alla landshluta. Einnig
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Í upphafi rannsóknarinnar lögðum við fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er 

og afkastagetu barna og unglinga miðað við fæðingarmánuð? Tilgáta okkar 

var sú að munurinn væri á þann veg að þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi nái betri 

árangri í námi og íþróttum en þeir sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi.  

Þegar litið er á niðurstöður úr samræmdum prófum sést munur á íslensku og 

stærðfræði hjá 4. bekk og í stærðfræði í 7. Bekk. Þessar niðurstöður styðja ti

einkunnir í samræmdum prófum í 7. bekk í íslensku sýna fram á niðurstö

ekki okkar tilgátu. Erlendar rannsóknir á ýmsum sviðum hafa sýnt fram á getumun á milli 

fæðingarmánaða þar sem þeir sem eldri eru í sínum aldurshóp ná betri árangri en þeir sem 

yngri eru. Þegar litið er á þessa rannsókn okkar sést ekki jafn afgerandi munur á afkastagetu 

miðað við fæðingarmánuð yfir heildina. Drengirnir sýna mun í öllum tilvikum, að þeir sem 

fæddir eru í janúar til apríl ná betri árangri en þeir sem fæddir eru í september til desember. 

Stúlkurnar sýndu þó ekki fram á neinn stöðugan mun og virðast aldursáhrifin hafa lít

Þegar litið er á námsgetu sést að í flestum tilvikum ná bæði stúlkur og 

drengir, sem eldri eru í sínum aldurshóp, betri árangri en þau sem yngri eru.

Þegar börn eru tekin inn í grunnskóla getur munað allt að einu ári á milli nemenda 

innan sama aldurshóps. Þá eru börnin aðeins fimm til sex ára og eru á þeim aldri þar sem 

róttækar breytingar verða á hugsunarhætti þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).

eina ár sem skilur að börnin getur því reynst áhrifamikið á það hvernig barninu gengur í 

skóla fyrsta veturinn. Ef barnið lendir í vandræðum fyrsta veturinn getur það lent á eftir 

eldri samnemendum sínum í námi og erfitt getur verið að ná sama árangri og eldri 

r á skólaferlinum. Það sama getur gerst í íþróttum þar sem eldri börnin 

eru líkamlega sterkari en þau yngri vegna meiri líkamlegs þroska. 

Áhugavert væri að framkvæma umfangsmeiri rannsókn þar sem úrtakið væri mun 

stærra og næði yfir alla landshluta. Einnig væri áhugavert að halda áfram með rannsóknir af 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

narspurningu: Hver er 

og afkastagetu barna og unglinga miðað við fæðingarmánuð? Tilgáta okkar 

var sú að munurinn væri á þann veg að þeir sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi nái betri 

a ársþriðjungi.   

Þegar litið er á niðurstöður úr samræmdum prófum sést munur á íslensku og 

stöður styðja tilgátu okkar, en 

einkunnir í samræmdum prófum í 7. bekk í íslensku sýna fram á niðurstöður sem styðja 

ekki okkar tilgátu. Erlendar rannsóknir á ýmsum sviðum hafa sýnt fram á getumun á milli 

fæðingarmánaða þar sem þeir sem eldri eru í sínum aldurshóp ná betri árangri en þeir sem 

afgerandi munur á afkastagetu 

miðað við fæðingarmánuð yfir heildina. Drengirnir sýna mun í öllum tilvikum, að þeir sem 

fæddir eru í janúar til apríl ná betri árangri en þeir sem fæddir eru í september til desember. 

ðugan mun og virðast aldursáhrifin hafa lítil áhrif 

Þegar litið er á námsgetu sést að í flestum tilvikum ná bæði stúlkur og 

drengir, sem eldri eru í sínum aldurshóp, betri árangri en þau sem yngri eru. 

skóla getur munað allt að einu ári á milli nemenda 

innan sama aldurshóps. Þá eru börnin aðeins fimm til sex ára og eru á þeim aldri þar sem 

Ragnarsdóttir, 1993). Þetta 

in getur því reynst áhrifamikið á það hvernig barninu gengur í 

skóla fyrsta veturinn. Ef barnið lendir í vandræðum fyrsta veturinn getur það lent á eftir 

eldri samnemendum sínum í námi og erfitt getur verið að ná sama árangri og eldri 

r á skólaferlinum. Það sama getur gerst í íþróttum þar sem eldri börnin 

Áhugavert væri að framkvæma umfangsmeiri rannsókn þar sem úrtakið væri mun 

væri áhugavert að halda áfram með rannsóknir af 



 

þessum toga í hinum mismunandi íþróttagreinum þar sem kanna mætti áhrif 

fæðingarmánaða á árangur og líkamlega getu.

Þegar fólk verður meira meðvitað um aldursáhrifin er æskilegt að reyna að finna 

lausn á vandamálinu, þ.e. að minnka getumun á milli fæðingarmánaða. Við teljum að það 

gæti borið árangur að láta kennara kynna sér áhrif fæðingarmánaða á árangur og getu barna, 

og vera þannig meðvitaðir um stöðu mála. Það gæti stuðlað að meiri þoli

frá kennurum í garð yngri nemendanna. Þá gæti það einnig verið hjálplegt í baráttunni gegn 

aldursáhrifum að hafa inntöku í skóla tvisvar á ári. Sú lausn myndi minnka aldursmun 

barna við upphaf skólagöngu og þar með minnka aldursáhrifin. Erfitt gæti þó reynst

framkvæma þessa lausn með góðum hætti þar sem hún krefðist sennilega fleiri kennara og 

flóknari stundarskrár. 

Því meira sem við gerum okkur grein fyrir kenningunni um aldursáhrif, leiðir það 

okkur að flóknum námstengdum erfiðleikum án þess að vera með 

lausn í sjónarmáli. Þrátt fyrir að erfitt sé að leysa þennan vanda krefst hann athygli kennara 

og þeirra sem að kennslu koma. Það er augljóst að samfélag okkar ætti ekki að samþykkja 

að breyta á við fæðingardag barna, ætti ekki að h

velgengni. 
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8.6. Fylgiskjal 6 
Upplýsingar um rannsókn og upplýst samþykki foreldra

Námsgeta barna í íþróttum og bóklegum greinum

Samanburður einkunna eftir fæðingarmánuði.

Kæri viðtakandi. 

Fyrirhugað er að hefja rannsókn á vegum Íþróttabrautar Kennaraháskóla Íslands. 
B.Sc-íþróttafræðinema á lokaári.

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Janus Guðlaugsson, M.Ed.
Íþróttafræðasvið Kennaraháskóla Íslands og er hann jafnframt leiðbeinandi rannsakenda. 

Rannsakendur eru B.Sc íþróttafræðinemarnir, Jóhann Ingi Jónsson, símanúmer 849
johajons@khi.is og Sigurður Reynir Ragnhildarson, símanúmer 869

Inntak rannsóknarinnar og markmið
Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort munur sé á getu nemenda í námi og íþróttum milli 
fæðingamánaða.  
Framkvæmd: Ætlunin er að skoða einkunnir nemenda úr prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk 
grunnskóla auk afkastagetumælinga í íþróttum og bera þær saman við fæðingarmánuð þeirra.  
Vísindalegt gildi: Rannsókninni er ætlað að skoða hvort nemendur sem eru yng
seinni hluta ársins, standa höllum fæti og ná lakari árangri í námi og íþróttum miðað við eldri samnemendur 
sína. 
Vísindalegur ávinningur: Ef niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að nemendur sem fæddir eru á síðasta 
ársþriðjungi standa sig ekki eins vel í námi og afkastageta þeirra í íþróttum sé lakari miðað við nemendur sem 
fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eða öðrum væri e.t.v. æskilegt að gera frekari rannsóknir á efninu, t.a.m. að 
gera tilraunir með að skipta nemendum í fj
Þátttakendur verða nemendur í 4., 7. og 10. bekk í þremur grunnskólum í Mosfellsbæ og Vallaskóla á 
Selfossi, alls um 400 nemendur. Ólíkir skólar voru valdir í ólíkum bæjum, Mosfellsbæ og Selfossi, 
m.a. að athuga hvort munur sé á skólum á höfuðborgarsvæðinu og skóla á þéttbýliskjarna á landsbyggðinni.
Ekki verður hægt að einkenna nemendur þar sem einungis verður notast við fæðingarmánuð og ekki er 
þörf á nafngreiningu né fullri kennitölu þát

Lýsing á hvernig rannsóknin fer fram gagnvart þátttakendum og hvað felst í þátttöku.
Stefnt er að því að rannsókn hefjist í mars 2008 og ljúka í byrjun maí 2008. Gögnin sem stuðst verður við eru 
afkastamælingar í íþróttum og einkunnir í prófum í 

Rannsóknin er unnin með samþykki @ámsmatsstofnunar auk þess sem tilkynning hefur verið send til 
Persónuverndar. 
Ef foreldri barns óskar ekki eftir því að taka þátt í rannsókninni af einhverjum orsökum er viðkoma
vinsamlegast beðinn um að undirrita nafn sitt og barnsins hér neðan og skila til umsjónakennara nemanda. 
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Samanburður einkunna eftir fæðingarmánuði. 

Fyrirhugað er að hefja rannsókn á vegum Íþróttabrautar Kennaraháskóla Íslands. Rannsóknin er námsverkefni 
íþróttafræðinema á lokaári. 

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Janus Guðlaugsson, M.Ed.-íþróttafræðingur og aðjúnkt við 
Íþróttafræðasvið Kennaraháskóla Íslands og er hann jafnframt leiðbeinandi rannsakenda. 

.Sc íþróttafræðinemarnir, Jóhann Ingi Jónsson, símanúmer 849
og Sigurður Reynir Ragnhildarson, símanúmer 869-7750, tölvufang: 

k rannsóknarinnar og markmið 
: Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort munur sé á getu nemenda í námi og íþróttum milli 

Ætlunin er að skoða einkunnir nemenda úr prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk 
grunnskóla auk afkastagetumælinga í íþróttum og bera þær saman við fæðingarmánuð þeirra.  

Rannsókninni er ætlað að skoða hvort nemendur sem eru yngstir í sínum árgangi, fæddir 
seinni hluta ársins, standa höllum fæti og ná lakari árangri í námi og íþróttum miðað við eldri samnemendur 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að nemendur sem fæddir eru á síðasta 
ungi standa sig ekki eins vel í námi og afkastageta þeirra í íþróttum sé lakari miðað við nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eða öðrum væri e.t.v. æskilegt að gera frekari rannsóknir á efninu, t.a.m. að 
gera tilraunir með að skipta nemendum í fjölmennari skólum eftir fæðingarmánuði en ekki fæðingarári.
Þátttakendur verða nemendur í 4., 7. og 10. bekk í þremur grunnskólum í Mosfellsbæ og Vallaskóla á 
Selfossi, alls um 400 nemendur. Ólíkir skólar voru valdir í ólíkum bæjum, Mosfellsbæ og Selfossi, 
m.a. að athuga hvort munur sé á skólum á höfuðborgarsvæðinu og skóla á þéttbýliskjarna á landsbyggðinni.
Ekki verður hægt að einkenna nemendur þar sem einungis verður notast við fæðingarmánuð og ekki er 
þörf á nafngreiningu né fullri kennitölu þátttakenda. 

Lýsing á hvernig rannsóknin fer fram gagnvart þátttakendum og hvað felst í þátttöku.
Stefnt er að því að rannsókn hefjist í mars 2008 og ljúka í byrjun maí 2008. Gögnin sem stuðst verður við eru 
afkastamælingar í íþróttum og einkunnir í prófum í íslensku og stærðfræði í 4., 7. og 10. bekk.

Rannsóknin er unnin með samþykki @ámsmatsstofnunar auk þess sem tilkynning hefur verið send til 

eftir því að taka þátt í rannsókninni af einhverjum orsökum er viðkoma
vinsamlegast beðinn um að undirrita nafn sitt og barnsins hér neðan og skila til umsjónakennara nemanda. 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

Námsgeta barna í íþróttum og bóklegum greinum 

Rannsóknin er námsverkefni 

íþróttafræðingur og aðjúnkt við 
Íþróttafræðasvið Kennaraháskóla Íslands og er hann jafnframt leiðbeinandi rannsakenda.  

.Sc íþróttafræðinemarnir, Jóhann Ingi Jónsson, símanúmer 849-6767, tölvufang: 
7750, tölvufang: sigragnh@khi.is.  

: Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort munur sé á getu nemenda í námi og íþróttum milli 

Ætlunin er að skoða einkunnir nemenda úr prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk 
grunnskóla auk afkastagetumælinga í íþróttum og bera þær saman við fæðingarmánuð þeirra.   

stir í sínum árgangi, fæddir 
seinni hluta ársins, standa höllum fæti og ná lakari árangri í námi og íþróttum miðað við eldri samnemendur 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að nemendur sem fæddir eru á síðasta 
ungi standa sig ekki eins vel í námi og afkastageta þeirra í íþróttum sé lakari miðað við nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi eða öðrum væri e.t.v. æskilegt að gera frekari rannsóknir á efninu, t.a.m. að 
ölmennari skólum eftir fæðingarmánuði en ekki fæðingarári. 

Þátttakendur verða nemendur í 4., 7. og 10. bekk í þremur grunnskólum í Mosfellsbæ og Vallaskóla á 
Selfossi, alls um 400 nemendur. Ólíkir skólar voru valdir í ólíkum bæjum, Mosfellsbæ og Selfossi, til þess 
m.a. að athuga hvort munur sé á skólum á höfuðborgarsvæðinu og skóla á þéttbýliskjarna á landsbyggðinni. 
Ekki verður hægt að einkenna nemendur þar sem einungis verður notast við fæðingarmánuð og ekki er 

Lýsing á hvernig rannsóknin fer fram gagnvart þátttakendum og hvað felst í þátttöku. 
Stefnt er að því að rannsókn hefjist í mars 2008 og ljúka í byrjun maí 2008. Gögnin sem stuðst verður við eru 

íslensku og stærðfræði í 4., 7. og 10. bekk. 

Rannsóknin er unnin með samþykki @ámsmatsstofnunar auk þess sem tilkynning hefur verið send til 

eftir því að taka þátt í rannsókninni af einhverjum orsökum er viðkomandi aðili 
vinsamlegast beðinn um að undirrita nafn sitt og barnsins hér neðan og skila til umsjónakennara nemanda.  



 

Ég undirrituð/-aður óska/-r eftir því að 
 
Mosfellsbær  d   
 

________________________________________

Nafn barns 

________________________________________

Nafn foreldris/forráðamanns 

_________________________________________

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir

Litið er á þá sem ekki skila inn beiðni um 
rannsókninni. 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn þessari eða vilt hætta þátttöku í 
rannsókninni getur þú snúið þér til neðangreindra aðila
Með fyrirfram þakklæti. 
 
 
 
 
 ___________________________ 

 Jóhann Ingi Jónsson

 B.S. Íþróttafræðinemi

 johajons@khi.is, sími: 8496767

 

 

________________
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r eftir því að taka ekki þátt í rannsókninni: 

Selfoss  d      dags.___________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 

Litið er á þá sem ekki skila inn beiðni um að taka ekki þátt að þeir hafi samþykkt þátttöku í 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn þessari eða vilt hætta þátttöku í 
rannsókninni getur þú snúið þér til neðangreindra aðila 

___________________________  _________________________

Jóhann Ingi Jónsson Sigurður Reynir Ragnhildarson

Íþróttafræðinemi B.S. Íþróttafræðinemi

, sími: 8496767 sigragnh@khi.is, sími: 869

________________Janus Guðlaugsson________________

Janus Guðlaugsson 

M.Ed.-þróttafræðingur 

janus@khi.is, Sími: 898-0786 

og afkastageta eftir fæðingarmánuði 

að þeir hafi samþykkt þátttöku í 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn þessari eða vilt hætta þátttöku í 

_________________________ 

Sigurður Reynir Ragnhildarson 

Íþróttafræðinemi 

, sími: 869-7750 

________________ 


