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Ágrip 

Skólakerfinu á Íslandi er þannig háttað að börn hefja grunnskólagöngu sína á sex 

ára almanaksári, það er aðeins hluti barna í 1. bekk sem hefur átt afmæli þegar 

skólagangan hefst. Það getur verið næstum eins árs munur á milli barna og þessi 

munur skiptir miklu máli fyrir getu barna og unglinga í bóklegu og verklegu námi. 

Tilgangur með þessari rannsókn var að skoða tölulegar niðurstöður úr 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði hjá 4., 7. og 10. bekk eftir 

fæðingarmánuði, einnig að skoða niðurstöður úr fjölþrepaprófi hjá 5., 7. og 10. 

bekk eftir fæðingarmánuði í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ.    

Nemendur sem fæðast á síðasta ársþriðjungi ná slakari árangri en nemendur 

fæddir á fyrsta og öðrum ársþriðjungi í 4. bekk en munurinn er ekki marktækur. 

Nemendur í 5. bekk sem fæðast á síðasta ársþriðjungi ná marktækt betri árangri í 

fjölþrepaprófi en nemendur fæddir á fyrsta ársþriðjungi. Nemendur í 7. bekk sem 

fæðast á fyrsta ársþriðjungi fengu marktækt hærri einkunn í íslensku og 

stærðfræði en nemendur sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi, hins vegar var 

engin marktækur munur úr fjölþrepaprófi á milli fæðingarmánaða í 7. bekk. Það 

var engin marktækur munur eftir fæðingarmánuði í samræmdum prófum í 10. 

bekk. Nemendur fæddir á síðasta ársþriðjungi ná betri árangri úr fjölþrepaprófi í 

10. bekk heldur en nemendur fæddir á fyrsta og öðrum ársþriðjungi en munurinn 

er ekki marktækur.  

 Niðurstöður úr samræmdum prófum í 4. og 7. bekk gefa til kynna að 

nemendaskipting í skólakerfinu á Íslandi er ekki þeim nemendum í hag sem fæðast 

á síðasta ársþriðjungi, en munurinn er hins vegar óljós í 10. bekk. Ekkert gefur til 

kynna að fæðingardagsáhrif séu til staðar í fjölþrepaprófi í 5., 7. og 10. bekk.  
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Abstract 

Comparison between success in Multistage Fitness Test and 

exams in icelandic and mathematics from date of birth. 

 

The educational system in Iceland is constructed by that way children begin in 

gradeschool on their six year anniversary, but there is only a part of the 1. graders 

that have had there birthday before the school starts. There can almost be a year 

difference between children and that difference can be important for the childrens 

abilities in schools and sports. 

The purpose for this research was to view statistics from exams in icelandic and 

mathematics from grades 4., 7. and 10. from date of birth, the purpose was also to 

view statistics from Multistage Fitness Test (MSFT) in grades 5., 7. and 10. from 

date of birth in Myllubakkaskóla in Reykjanesbæ. 

The results are that 4. grade students that are born in the last third of the year 

are not as successful as students born in the first  and second third of the year, but 

the difference is not significant. Students in grade 5. that are born in the last third 

of the year were more successful than students born in the first third and the 

difference is significant. Students in grade 7. that are born in the first third of the 

year were more successful in both icelandic and mathematics than the student 

borni n the last third of the year and the difference is significant. There is no 

significant difference between students at the MSFT. There was no significant 

difference between students in 10. grade in both icelandic and mathematics. 

Students in the 10. grade that are born in the last third of the year were more 

successful in the MSFT than the students born in the first and second third of the 

year, but the difference is not significant.   

The results from the icelandic and mathematics in grade 4. and 7. indicate that 

the educational system in Iceland is not in favor of the students that are born in 

the last third, but the difference is inconsistent in grade 10. There is nothing that 

indicates that the date of birth effect is present in MSFT in grade 5., 7. and 10. 
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1 Inngangur 

Skólaganga barna er spennandi tími fyrir börn og fullorðna en það eru talsverðar 

væntingar gerðar til barnsins bæði heima fyrir, í skólanum og af vinum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996).  

Í flestum löndum er skólakerfið með eina dagsetningu sem skiptir nemendum í 

árganga. Á Íslandi hefja börn grunnskólagöngu sína á sex ára almanaks ári sem þýðir 

að þau sem fæðast 1. janúar eru elst og þau sem fæðast 31. desember eru yngst af 

sínum jafnöldrum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Þessi aldursmunur á 

milli barna getur verið allt að 12 mánuðir og hjá fimm ára börnum getur munurinn 

verið 20%, það er að segja eldra barnið er búið að lifa 20% lengur en það yngra 

(Bedard og Dhuey 2006). Þegar svona mikill aldursmunur er á börnum á fyrsta 

skóladegi þá er mjög líklegt að eldri nemendur séu meira þroskaðri og þeir eru betur 

undirbúnir fyrir bóklegt og verklegt nám frekar en yngri nemendur. Þessi munur á 

aldri er oft kallaður fæðingardagsáhrif. 

Það eru til margar erlendar rannsóknir um fæðingardagsáhrif, bæði nýjar (Elder 

og Lubotsky, 2008; Campo, Vicedo og Jordan, 2010) og gamlar (Barnsley, Thompson 

og Barnsley, 1985; Barnsley, Thompson og Legault, 1992). Rannsakendur eru að 

skoða hvort fæðingardagur hafi áhrif á líf fólks, hvort fæðingardagur hafi áhrif á 

árangur í námi og íþróttum. Ef svo er eru áhrifin varanleg eða aðeins skammtíma.  

Niðurstöður úr erlendum rannsóknum á fæðingardagsáhrifum eru flestar á þann 

veg að þeir sem eru eldri nái betri árangri í námi og íþróttum en þeir sem yngri eru 

(Bedard og Dhuey 2006; Helsen, Winckel og Williams, 2005). Það vantar hins vegar 

íslenskar rannsóknir um fæðingardagsáhrif í námi. Æskilegt væri að skoða stöðuna í 

grunnskólum á Íslandi, því það er aldrei að vita hvort börn og unglingar sem fæðast 

seint á árinu séu ekki að fá verkefni við hæfi vegna þess að þau eru ekki eins þroskuð 

og þau börn sem fæðast snemma á árinu. Niðurstöður rannsóknar Crawford, 

Dearden og Meghir (2007) sýndi fram á að fæðingardagsáhrif geti haft áhrif á líf fólks 

í framtíðinni og nefndu dæmi um að unglingar komast ekki í eins góða skóla vegna 

þess að einkunnir þeirra voru ekki verið nógu góðar. Slíkt gæti leitt til þess að 

unglingar hætti við að sækja áframhaldandi nám auk þess sem þeir eru líklegri til 

þess að hafa lægri tekjur í framtíðinni að mati Crawford, Dearden og Meghir (2007).      

Til eru margar afkastagetumælingar sem mæla þol. Fjölþrepaprófið er ein slík 

mæling. Prófið er gilt og áreiðanlegt og gefur góðar vísbendingar um hámarks-

súrefnisupptöku hjá börnum (Ortega o.fl., 2011). Prófið hefur verið notað í mörg ár 

til að kanna þolstöðu þeirra og tengja þær við hámarks súrefnisupptöku hjá 

grunnskólabörnum (Paradisis o.fl., 2014; Ernesto, Silva, Pereira og Melo, 2015; Léger, 
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Mercier, Gadoury og Lambert, 1988). Roberts, Boddy, Fairclough og Stratton (2012) 

rannsökuðu hvort fæðingardagsáhrif væri til staðar í fjölþrepaprófi hjá 9 til 12 ára 

nemendum. Fæðingardagsáhrif komu fram í niðurstöðum þeirra og að áhrifin voru 

mikil bæði hjá stúlkum og piltum.   

Aðalmarkmið með þessari rannsókn var að athuga hvort munur væri á 

námsárangri nemenda í samræmdum prófum og árangur þeirra í fjölþrepaprófi í 

skólaíþróttum eftir því hvenær á árinu þeir fæddust. Annað markmið var að skoða 

gengi nemenda milli ára, hvort frammistaða batni með árunum. Rannsóknar-

spurningar eru eftirfarandi: 

 Hver er munurinn á námsárangri barna og unglinga eftir fæðingarmánuði í 

bóklegum greinum, samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði?  

 Hver er munurinn á námsárangri barna og unglinga eftir fæðingarmánuði í 

verklegu afkastagetuprófi, fjölþrepaprófi í skólaíþróttum?  

Eftirfarandi tilgátur eru settar fram: 

 Nemendur sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi ná betri árangri í samræmdum 

prófum í íslensku og stærðfræði  heldur en þeir sem fæðast á síðasta 

ársþriðjungi. 

 Nemendur sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi ná betri árangri í fjölþrepaprófi 

heldur en þeir sem fæðast á síðasta ársþriðjungi. 
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Fæðingardagsáhrif 

Fæðingardagsáhrif eru skilgreind sem fyrirbæri þegar börn eða unglingar sem eru 

yngstir af sínum jafnöldrum ná ekki eins góðum árangri hvort sem það er námslega 

eða íþróttalega og þeir sem eru elstir af sínum jafnöldrum (Helsen o.fl., 2005; Musch 

og Grondin, 2001). Á Íslandi eru það þeir sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi eða frá 

janúar til apríl sem eru líklegri að skara fram úr heldur en þeir sem eru fæddir á 

síðasta ársþriðjungi eða frá september til desember, vegna þess að skólakerfið og 

íþróttafélög byrja að raða í bekki og flokka eftir 1. janúar (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 

2012; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í Bretlandi eru fæðingardagsáhrif 

kölluð sumarbörn því að í Bretlandi er raðað í bekki eftir 1. september, sem gerir það 

að verkum að þeir sem fæðast í september eru elstir og þeir sem fæðast í ágúst eru 

yngstir (Crawford, o.fl. 2007). 

Börn eru mismunandi góð í íþróttum og öðrum námsgreinum, það er margt sem 

getur haft áhrif á getu barna og eitt af því eru fæðingardagsáhrif. Þegar bornir eru 

saman tveir einstaklingar á sama aldri, annar er fæddur 1. janúar og hin 31. 

desember. Það eru tólf mánuðir á milli þessara einstaklinga en samt eru þeir í sama 

bekk í grunnskóla og eru í sama flokki í íþróttum. Sá sem er fæddur 1. janúar er 

líkamlega, andlega og félagslega þroskaðri en sá sem er fæddur 31. desember 

(Mussio og McCrea, 2011).  

 

2.1.1 Vitsmunaþroski 

Þegar barn er fimm ára hefur það betri einbeitingu en áður, það getur tekið 

fyrirmælum og farið eftir þeim. Sex ára barn er mjög forvitið og metnaðarfullt,  

markmiðið er oft sett hærra en getan (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1996). Það barn getur átt erfitt með að vera raunsætt, ætlar sér of mikið í byrjun og 

verður því fyrir vonbrigðum þegar því mistekst. Barn er oft mjög gagnrýnið á sjálft sig 

á þessum aldri, það er ávallt að bera sig saman við aðra og finnst það oftast vera 

lélegt. Það er mikilvægt að barn hafi stuðning og sé hvatt af foreldrum og fólki sem 

það umgengst. Kringum sjö ára aldur verða miklar breytingar á hugsunarhætti barna, 

þau byrja að setja sig í spor annarra og skynja sjónarmið þeirra og reynslu (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Einnig 

byrja þau að byggja mat sitt og niðurstöður í vaxandi mæli á rökhugsun. Nú þegar 

börnin hugsa öðruvísi þá öðlast þau nýjan skilning á heiminum, sem hjálpar þeim 

smátt og smátt að ryðja mörgum þeim takmörkunum úr vegi frá bernskuárum 
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(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Fyrir 12 ára aldur þurfa hlutir að 

vera barninu áþreifanlegir og raunverulegir til þess að barnið geti hugsað um þá og 

fengist við þá, barnið þarf að sjá og skynja en getur ekki fengist við hugtök eitt og sér. 

Við 12 ára aldur breytist þetta og barn byrjar að þróa með sér rökhugsun á annan og 

flóknari hátt sem nefnist óhlutbundin rökhugsun. Þá þurfa börn ekki að þreifa eða sjá 

til þess að leysa verkefni, heldur hugsa þau með sér margar lausnir í einu, setja fram 

tilgátu og prófar þær koll af kolli (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996).  

 

2.1.2 Hreyfiþroski 

Hreyfiþroski er þegar líkami barns er að þroskast, bæði fín- og grófhreyfingar 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Það eru margar hindranir sem 

börn þurfa klífa, þessar hindranir hjálpa börnum að öðlast betri hreyfiþroska, en 

stundum þroskast börn hratt, stundum hægt og stundum í stökkum. Við sex ára 

aldur vaxa börn mikið og breytast mikið í útliti, vegna þessa breytinga týnist 

samhæfing hreyfinga tímabundið sem getur valdið því að börn sýni merki um 

öryggisleysi og skort á sjálfstrausti (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1996). 

Líkamsþroski barna hægir á sér við sjö til níu ára aldur, þau eru því mjög fim og 

eiga létt með hreyfingar á þessum aldri, sem ýtir undir áhuga þeirra að stunda 

íþróttir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Þegar börn eru að glíma 

við vandamál með hreyfiþroska er mikilvægt að grípa snemma inn í og koma í veg 

fyrir að þetta vandamál verði ekki til staðar þegar þau verða eldri. Rannsóknir á 

börnum sem voru eftir á í hreyfiþroska við fimm til sex ára aldur voru enn með 

hreyfivandamál 10 árum seinna (Losse, Henderson, Elliman, Hall, Knight og 

Jongmans, 1991; Cantell, Smyth og Ahonen, 1994).  

Regluleg hreyfing í formi leikja eða íþróttaiðkunar hjálpar börnum og unglingum 

líkamlega, andlega og félagslega, hún dregur að auki úr spennu, streitu, þunglyndi og 

langvinnum sjúkdómum (World Health Organization, 2003).  

 

2.1.3 Andlegur þroski 

Það er mikil breyting á hugsunarhætti barna þegar þau byrja í grunnskóla, þau byrja 

að móta persónuleika og tilfinningalíf þeirra sýnir meiri stöðugleika, einnig eykst 

sjálfstjórn, sjálfstæði og viljastyrkur. Að byrja í grunnskóla er mikil breyting því að þar 

ríkir ákveðið skipulag, reglur og venjur sem krafist er að börn fari eftir. Það mætti 

búast við að geðræn vandamál væru algeng á þessu aldursskeiði en það reynist þó 
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ekki. Fræðimenn halda því fram að ástæða þess að lítið er um geðræn vandamál sé 

sú að þroski barna er svo langt kominn að þau eru vel undirbúin að mæta þeim 

kröfum sem gerðar eru til þeirra. Það koma þó ávallt upp einhver vandamál aðallega 

tengt skólagöngunni, algeng vandamál eru skólafælni, náms- og hegðunarerfiðleikar 

(Sigurjón Björnsson, 1993). 

Þegar börn koma á unglingsaldur raskast stöðugleiki tilfinningalífsins verulega, 

þau verða viðkvæmari og andstæðar tilfinningar taka völdin. Aftur á móti þá 

myndast stöðugleiki í sjálfsmynd og sjálfmati unglinga og persónuleiki fer að falla í 

endanlegar skorður (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996; Sigurjón 

Björnsson, 1993). Hegðunarvandamál þekkist vel í grunnskólum og myndast í kjölfar 

óróleika, einbeitingaleysi og slæmrar skólasóknar (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1996; Sigurjón Björnsson, 1993).  

 

2.2 Rannsóknir á fæðingardagsáhrifum 

Það eru til margar rannsóknir um áhrif fæðingardags og frammistöðu barna í námi og 

íþróttum (Cobley, McKenna, Baker og Wattie, 2009; Deaner, Lowen og Cobley, 2013; 

Gledhill, Ford og Goodman, 2002). Það er fróðlegt að vita ef fæðingardagsáhrif eru til 

staðar þá hversu lengi eru þau til staðar hjá bæði börnum og unglingum. 

Rannsakendur hafa skoðað hvort þeir sem eru yngstir í sínum bekk eru líklegri til 

þess að eiga í vandræðum með námið og þurfi á sérkennslu að halda (Martin, Foels, 

Clanton og Moon, 2004; Erion, 1987; Livingstone, Adama og Bracha, 1993; 

Wallingford og Prout, 2000). Það hefur einnig verið skoðað hvort yngstu 

nemendurnir eru líklegri til þess að eiga við sálræn vandamál (Goodman, Gledhill og 

Ford, 2003; Menet, Eakin, Stuart og Rafferty, 2000) og þurfi að sitja bekkinn aftur 

eða seinka skólagöngu sinni (Bedard og Dhuey, 2006; Fredrikson og Ockert, 2006; 

Puhani og Weber, 2007; Strom, 2004; Crawford o.fl., 2007; McEwan og Shapiro 

2008; Elder og Lubotsky 2007).  

 

2.2.1 Námsárangur 

Fæðingardagsáhrif í námi hafa verið rannsökuð í næstum eina öld og ein af fyrstu 

rannsóknum um fæðingardagsáhrif í námi var framkvæmd af Kassel árið 1929 

(Kassel, 1929). Í kjölfarið á hans rannsókn voru gerðar fleiri rannsóknir um það hvort 

fæðingardagur hefur áhrif á árangur í námi og það eru alltaf að koma fram nýjar og 

nýjar rannsóknir sem tengjast efninu (Diamond, 1983; Gledhill o.fl., 2002; Cobley, 

Abrahams og Baker, 2008).   
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Hér á landi hefja börn grunnskólagöngu sína á sex ára almanaks ári. Börn sem 

fæðast í janúar eru því elst í sínum bekk en þau sem fæðast í desember eru yngst. 

Skólaárið hefst á mismunandi tímapunktum eftir löndum. Það þekkist erlendis að 

skólaárið byrji 1. september og ljúki 31. ágúst, börn sem fæðast á haustin eru því elst 

í sínum árgangi en þau sem fæðast um sumarið eru yngst. Munurinn á námsárangri 

barna sem eru elst og þeirra sem eru yngst í sínum bekk hefur verið rannsakaður 

mikið erlendis (Gledhill o.fl., 2002; Martin o.fl., 2004) og eitthvað hérlendis. Það hafa 

margir rannsakendur fengið þá niðurstöðu að þeir sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi 

ná betri árangri í námi en þeir sem fæðast á síðasta ársþriðjungi (Strom, 2004; 

Martin o.fl., 2004), en það vantar langtímarannsóknir til þess að vita meira um 

langtímaáhrifin sem orsakast vegna fæðingardagsáhrifa. 

Árið 2007 kom út rannsókn þar sem rannsakaður var munurinn á einkunnum 

barna sem fædd voru í byrjun skólaárs og þeim sem voru fædd í síðasta mánuði 

skólaársins (Crawford o.fl., 2007). Það voru skoðuð próf sem voru lögð fyrir börnin í 

Bretlandi, börnin voru á aldrinum 5, 7, 11, 14, 16 og 18 ára. Fram kom að nemendur 

fæddir í byrjun skólaárs fengu hærri einkunnir að meðaltali á öllum stigum heldur en 

þeir sem fæðast seint á skólaárinu. Munurinn á milli þeirra sem fæðast snemma og 

seint á skólaárinu var mjög mikill við fimm ára aldur, með árunum minnkaði 

munurinn á milli þessara hópa. Hann var þó enn til staðar þegar nemendurnir voru 

orðnir 18 ára gamlir. Þessi munur á milli hópanna getur skipt miklu máli fyrir börn 

sem fæðast seint á árinu, því að við 16 ára aldur velja nemendur hvort þeir ætli sér 

að halda áfram í námi og fara í framhaldsskóla. Þeir sem eru með slæmar einkunnir 

vilja ef til vill ekki halda áfram í námi og þeir sem ákveða að halda áfram hafa ef til 

vill ekki nógu góða einkunnir til þess að komast í skólann sem þeir kjósa (Crawford 

o.fl., 2007). 

Bedard og Dhuey (2006) nota gögn úr stærðfræði og vísindum frá 10 löndum hjá 

4. bekk og frá 18 löndum hjá 8. bekk, til þess að bera saman árangur eftir 

fæðingarmánuði. Þeir skiptu úrtakinu í fjóra hópa. Niðurstöður sýndu að elstu 

nemendur í 4. bekk fengu að meðaltali 4 til 12% hærri einkunn en þeir yngstu. Elstu 

nemendur í 8. bekk fengu að meðaltali 2 til 9% hærri einkunn en þeir yngstu (Bedard 

og Dhuey 2006).   

Margar rannsóknir sýna að börn sem eru yngri ná ekki eins góðum árangri í lestri 

og þeir sem eru eldri (Strom, 2004; Mussio og McCrea, 2011; Martin, Foels, Clanton 

og Moon, 2004; Menet o.fl., 2000). Borinn var saman árangur í lestri eftir kynjum og 

náðu stelpur betri árangri í 4. og 7. bekk (Mussio og McCrea, 2011). Bedard og Dhuey 

(2006) og Martin o.fl. (2004) rannsökuðu námsárangur í stærðfræði og fengu þá 

niðurstöðu að þeir sem eru eldri ná betri árangri í stærðfræði en þeir sem yngri eru. 
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Færni og þekking sem börn skapa sér á ungum aldri getur haft áhrif á líf þeirra 

seinna meir. Fæðingardagsáhrif í byrjun grunnskóla getur haft langtímaáhrif vegna 

þess að margir skólar getuskipta nemendum í hópa. Þeir nemendur sem eru 

þroskaðri fá hraðari yfirferð og geta þar af leiðandi meðtekið meiri færni og þekkingu 

(Cobley o.fl., 2009).  

 

2.2.2 Fæðingardagsáhrif og námserfiðleikar 

Skólaganga getur verið mjög skemmtileg fyrir suma einstaklinga en mjög erfið fyrir 

aðra. Það gengur ekki öllum nemendum vel í skóla. Sumir nemendur þurfa mikla 

aðstoð við að læra á meðan aðrir komast auðveldlega í gegnum námið. Margar 

rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru yngstir í sínum bekk eru líklegri til þess að eiga 

við námserfiðleika að stríða, þurfa á aukinni kennslu eins og sérkennslu að halda 

(Martin o.fl., 2004; Erion, 1987; Livingstone o.fl., 1993; Wallingford og Prout, 2000) 

og eru með lægri skólaaðsókn (Cobley o.fl., 2009). 

Martin og félagar (2004) framkvæmdu rannsókn á nemendum í 4. – 9. bekk sem 

áttu við námserfiðleika að stríða í Georgíu, þeir voru að skoða hvort að yngstu 

nemendurnir í ákveðnum bekkjum væru líklegri til þess að þurfa á sérkennslu að 

halda frekar en hinir. Niðurstöður sýndu að það eru mjög sterk tengsl á milli þess að 

vera yngstur í bekk og þurfa á sérkennslu að halda. Þegar skoðaður er munur á milli 

kynja sem þurfa á sérkennslu að halda þá kemur í ljós að fyrir hverja eina stelpu voru 

2,64 strákar sem þurftu á sérkennslu að halda og Diamond fékk sambærilegar 

niðurstöður (Martin o.fl., 2004; Diamond, 1983). 

Rannsókn sem var gerð á börnum með hegðunarvandamál sýndi að næstum 

milljón barna í Bandaríkjunum eru mögulega ranglega greind. Þau eru greind með 

athyglisbrest og ofvirkni (ADHD), aðeins vegna þess að börnin eru fædd á síðasta 

ársþriðjungi skólaársins og eru þar af leiðandi ekki eins þroskuð og jafnaldrar þeirra 

(Elder, 2010). Börn sem fæðast á síðasta ársþriðjungi eru í meiri hættu að vera 

ranglega greind af kennurum og talin eiga við námserfiðleika að stríða (Gledhill o.fl., 

2002). Kennarar gleyma oft fæðingardagsáhrifum og ætlast stundum til of mikils af 

nemendum sem eru yngstir í sínum bekk. Í rannsókn þar sem kennarar voru beðnir 

að meta námshæfni 6 nemenda með 5  punkta skala kom í ljós að sá hluti sem var 

fyrir neðan meðaltal voru yngstu nemendurnir (Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis og 

Russel, 1988).  
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2.2.3 Áhrif seinkunar á skólagöngu gegn fæðingardagsáhrifum 

Foreldrar vilja að börn geti náð sem bestum árangri í lífinu og til þess þurfa börnin að 

standa sig vel í skóla. Það skiptir máli hvenær börnin fæðast og hvort þau fæðast 

snemma eða seint á árinu. Til að koma í veg fyrir að barn sem fæðist seint á 

skólaárinu verði eftir á í námi hafa margir foreldrar seinkað skólagöngu barna sinna 

um eitt ár, sem gerir það að verkum að barnið verður ekki lengur með þeim yngstu í 

sínum árgangi heldur með þeim elstu (Elder og Lubotsky, 2008).  

Seinkun á skólagöngu hefur verið rannsökuð í nokkrum löndum (Bedard og 

Dhuey, 2006; Fredrikson og Ockert, 2006; Strom, 2004; McEwan og Shapiro 2008; 

Elder og Lubotsky 2007). Bedard og Dhuey (2006) fengu þá niðurstöðu að seinkun á 

skólagöngu um eitt ár hafði jákvæð áhrif á frammistöðu barna í grunnskólum. Þau ná 

betri árangri að meðaltali og það eru minni líkur að þau þurfi að endurtaka bekkinn. 

Aðrir rannsakendur hafa komist að sömu niðurstöðu (Fredrikson og Ockert, 2006; 

Puhani og Weber, 2007; Strom, 2004; Crawford o.fl., 2007; McEwan og Shapiro 

2008; Elder og Lubotsky 2007). Það kom einnig fram í rannsókn hjá Fredrikson og 

Öckert (2006) að seinkun á skólagöngu um eitt ár hafði áhrif á skólagöngu barna, þau 

menntuðu sig meira og höfðu meiri tekjur en þau sem byrjuðu á réttum tíma í 

grunnskóla. 

Martin og félagar (2004) fundu línuleg tengsl á milli þess að vera yngstur í sínum 

bekk og vera látinn sitja bekkinn aftur. Niðurstöður sýndu að 44% allra barna sem 

voru látin seinka náminu eða sitja bekkinn aftur fæddust í júní, júlí og ágúst.  

 

2.2.4 Áhrif fæðingardags í íþróttum 

Í mörgum íþróttagreinum er börnum raðað niður í flokka eftir líffræðilegum aldri 

(Musch og Grondin, 2001). Hjá flestum flokkum eru fleiri en einn árgangur  að æfa 

saman, til dæmis á Íslandi er skipulagið í knattspyrnu þannig að tveir árgangar æfa 

saman frá 7. flokki (6 ára og 7 ára) að 3. flokki (14 og 15 ára) (KSÍ, 2013). Tilgangurinn 

með því að raða árgöngum í flokka er að koma í veg fyrir mikinn aldursmun og að 

minnka getumun á milli barna (Baker, Janning, Wong, Cobley og Schorer, 2014), 

þrátt fyrir það eru fæðingardagsáhrif til staðar. Það eru ýmsir þættir sem eru líklegri 

til að auka fæðingardagsáhrif í íþróttum og einn áhrifaþátturinn er keppni. Þegar lítið 

er um keppni þá þarf ekki að berjast um stað í liðinu heldur er pláss fyrir alla. Þegar 

það eru einungis 11 pláss í liði og það eru aðeins 11 iðkendur þá er engin ástæða að 

fæðingardagsáhrif séu til staðar, en íþróttin er vinsæl og það er mikill fjöldi iðkenda 
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að berjast um sæti í liðinu. Við þannig aðstæður er samkeppnin mikil og miklar líkur 

að fæðingardagsáhrif séu til staðar (Musch og Grondin, 2001).  

Roger H. Barnsley var einn af þeim fyrstu til að skoða tengsl á milli fæðingardags 

og árangurs í íþróttum. Hann skoðaði hokkíleikmenn sem léku í yngri deildum og 

leikmenn í landsliði Kanada. Það kom í ljós að 40% af þeim sem voru valdir í 

hokkíliðið í hokkí áttu afmæli í janúar, febrúar og mars, undir 10% áttu afmæli á 

síðustu þremur mánuðum ársins (Barnsley o.fl., 1985).  

Eftir uppgötvun Barnsley o.fl. (1985) byrjuðu rannsakendur að skoða 

fæðingardagsáhrif í ýmsum íþróttagreinum hjá börnum, unglingum og fullorðnum. 

Út frá þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar tengdar íþróttum kemur fram að 

fæðingardagsáhrif eru helst að finna í þeim íþróttagreinum sem hæð, þyngd og 

styrkur skiptir máli (Delorme og Raspaud, 2008; Raschner, Müller og Hildebrandt, 

2012). Hins vegar í íþróttagreinum þar sem ekki er eins mikilvægt að vera stór og 

sterkur heldur reynir frekar á tækni og kunnáttu eins og í golfi, virðist 

fæðingardagsáhrif ekki vera til staðar (Côté, Macdonald, Baker og Abernethy, 2006). 

Hér fyrir neðan er skoðað hvort að fæðingardagsáhrif eru að finna í miðbernsku, 

unglingsárum og á fullorðins aldri. 

 

2.2.4.1 Árangur í íþróttum í miðbernsku 

Miðbernska barna er frá 7 til 12 ára aldurs. Líkamsþroski hægir þá á sér, börn eiga 

auðvelt með að hreyfa sig og á þessum aldri vilja þau stunda allskonar íþróttir 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Samkvæmt rannsóknum eru 

fæðingar-dagsáhrif mikil á þessum aldri. Þau börn sem fæðast snemma eru líklegri til 

að ná betri árangri í íþróttum (Helsen o.fl., 2005; Campo o.fl., 2010). Romann og 

Cobley (2015) rannsökuðu hvort fæðingardagsáhrif eru til staðar hjá svissneskum 

börnum sem æfa hlaup. Niðurstaðan var að börn sem fæddust rétt eftir skiptidaginn 

náðu betri árangri í 60 m sprettum en börn sem fæddust rétt fyrir skiptidaginn, 

munurinn minnkar á milli hópanna frá 8 til 12 ára aldurs.  

 Munur á getu barna í íþróttum getur stafað vegna mismunandi líkamlegs þroska. 

Seinþroska strákur sem er tíu ára er líklega um 126 cm á hæð og vegur um 22 kíló, 

hins vegar 11 ára bráðþroska strákur er líklega um 151 cm á hæð og vegur um 45 kíló 

(Tanner og Whitehouse, 1976). Börn sem eru yngst af sínum samnemendum eru 

líklegri til þess að vera óþroskaðri andlega og líkamlega sem getur leitt til minna 

sjálfstrausts (Deaner o.fl., 2013).   

Börn sem fæðast snemma á árinu og stunda íþróttir eru líklegri til að fá meiri  

athygli frá þjálfara og vera talin hæfileikaríkari (Helsen o.fl., 2005; Sherar, Baxter-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C3%B4t%C3%A9%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17115521
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Jones, Faulkner og Russel,2007). Þau eru einnig líklegri til að vera valin í 

landsliðsúrtök og starfa sem atvinnuíþróttamenn (Helsen o.fl., 2005). Hins vegar 

börn sem fæðast seint á árinu eru líklegri að fá litla athygli frá þjálfara og það eru 

minni líkur á því að þau verði valin í landsliðsúrtök. Að auki eru meiri líkur á því að 

þau hætti í íþróttum fyrir 12 ára aldur (Helsen, Starkes og Winckel, 1998; Helsen o.fl., 

2005; Deaner o.fl., 2013).  

 

2.2.4.2 Árangur í íþróttum á unglingsárum 

Helstu einkenni unglingsára eru frá 12 til 18 ára aldurs, einkennin eru þau að börn 

verða kynþroska, en kynþroski er tímabil mikilla líkamlegra, andlegra og félagslegra 

breytinga. Það er mismunandi eftir börnum á hvaða aldri þau byrja að verða 

kynþroska, einhver börn byrja 9 ára en önnur 16 ára. Flest byrja þau um 12 til 13 ára 

en kynþroskaferlið getur tekið allt að 1 til 5 ár en oftast eru það 1 til 2 ár og stelpur 

byrja yfirleitt ári á undan strákum (Landlæknir, e.d.). Strákar sem eru meira þroskaðri 

eru líkamlega sterkari, með meiri kraft og hraða heldur en strákar sem eru 

óþroskaðir, munurinn á þroska er mestur á aldrinum 13 til 16 ára (Malina, Bouchard 

og Bar-Or, 2004). 

Fæðingardagsáhrif í íþróttum á unglingsaldri hafa fundist í mörgum rannsóknum 

og innan margra íþróttagreina (Barnsley o.fl., 1992; Helsen o.fl., 2005; Campo o.fl., 

2010). Rannsóknir á einkunnum úr íþróttum í grunnskóla sýna að börn sem fæðast á 

fyrstu þremur mánuðum ársins fá betri einkunn að meðaltali heldur en þau börn sem 

fæðast á síðustu þremur mánuðum ársins (Roberts og Fairclough, 2012; Bell, Massey 

og Dexter, 1997; Cobley o.fl., 2008). 

Spænsk rannsókn um fæðingardagsáhrif í knattspyrnu hjá börnum á aldrinum 11 

til 18 ára Þar sem bornir voru saman þrír hópar. Hópur 1 var afrekshópur frá 

tímabilinu 2005 til 2006, hópur 2 var afrekshópur frá tímabilinu 2008 til 2009 og 

hópur 3 var áhugamannahópur frá tímabilinu 2006 til 2007. Hjá öllum þremur 

hópunum var áberandi munur á milli fjölda iðkenda sem fæddust á fyrstu þremur 

mánuðum ársins og síðustu þremur mánuðum ársins. Hjá báðum afrekshópunum 

voru rúmlega 45% sem fæddust á fyrsta ársfjórðungi en rúmlega 13% á síðasta 

ársfjórðungi. Hjá áhugamannahópnum var munurinn ekki eins mikill en hann var þó 

til staðar, 30% fæddust á fyrsta ársfjórðungi og 16% á síðasta ársfjórðungi (Campo 

o.fl., 2010).   

Árangur í íþróttum eftir fæðingarmánuði hefur verið mikið rannsakaður en 

brottfall úr íþróttum eftir fæðingarmánuði er áhugavert að kanna betur. Tengsl 

brottfalls eftir fæðingarmánuði hefur verið kannað og erlendar rannsóknir sýna að 
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þeir sem eru yngstir í sínum árgangi eru líklegri til að hætta að æfa íþróttir (Barnsley 

og Thompson, 1988; Helsen o.fl., 1998; Helsen o.fl., 2005; Deaner o.fl., 2013).  

 

2.2.4.3 Árangur í íþróttum á fullorðinsaldri 

Það er erfitt að segja nákvæmlega hvenær börn eru talin vera fullorðin. Hægt er að 

miða við 18 ára aldur eða þegar þau verða lögráða (Umboðsmaður barna, 2007). 

Rannsóknir um árangur í knattspyrnu eftir fæðingarmánuði á fullorðnu fólki sýna að 

fæðingardagsáhrif voru að finna meðal atvinnumanna í Frakklandi, Spáni og Ítalíu 

(Salinero, Péres, Burillo og Lesma, 2013). Aðrir rannsakendur hafa fundið 

sambærilegar niðurstöður í fleirri íþróttagreinum eins og íshokkí (Barnsley o.fl., 

1992), körfubolta (Delorme og Raspaud, 2008), hafnabolta og blaki (Nakata og 

Sakamoto, 2011). 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson (2014) rannsakaði fæðingardagsáhrif innan íslenska 

karlalandsliðsins og yngra landsliðsins í knattspyrnu árið 2005 til 2006. Niðurstöður 

sýndu að 57% af leikmönnum í undir 21 karlalandsliðinu fæddust á fyrsta 

ársþriðjungi en einungis 21% á síðasta ársþriðjungi. Rannsakendur hafa skoðað hvort 

fæðingardagsáhrif eru í öllum deildum, bæði hjá atvinnu- og áhugaíþróttamönnum, 

niðurstöður sýndu að áhrifin eru meiri hjá landsliðum og úrvalsdeildum frekar en í 

annarri og þriðju deild (Sedano, Vaeyens og Redondo, 2015). 

Þegar litið er á fæðingardagsáhrif í íþróttum hjá bæði körlum og konum má finna 

margar rannsóknir sem snúa að körlum en minna er um rannsóknir sem snúa að 

konum. Áhrifin eru til staðar aftur og aftur hjá karlmönnum bæði þegar þeir eru 

ungir eða fullorðnir (Campo o.fl., 2010; Salinero o.fl., 2013). Hins vegar eru til fáar 

rannsóknir um fæðingardagsáhrif kvenna í íþróttum. Mikið ósamræmi er í 

niðurstöðum úr þeim rannsóknum (Delorme, Boiché og Raspaud, 2010; Romann og 

Fuchslocher, 2011). Í nýlegri rannsókn sem Sedano og fleiri framkvæmdu (2015) um 

fæðingardagsáhrif í knattspyrnu kvenna á Spáni var skoðað hvort áhrifin eru til 

staðar hjá landsliðinu og alveg niður í 3. deild. Niðurstaðan var að fæðingardagsáhrif 

voru til staðar á öllum stigum, en áhrifin minnkuðu eftir því sem gæðin voru minni. 

 

2.2.5 Sálrænir eiginleikar 

Það voru skoðuð tengsl á milli aldurs barna þegar þau fara í 1. bekk og sjálfstraust 

þeirra, það kom fram að því eldri sem börnin eru því meira sjálfstraust höfðu þau. 

Það kom að auki í ljós að þau börn sem höfðu mesta sjálfstraustið voru þau sem 
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höfðu verið yngst í sínum árgangi en voru látin sitja eftir í eitt ár og voru þar af 

leiðandi elst í bekknum (Thompson, Barnsley og Battle, 2004).  

Erlend rannsókn eftir Goodman og fleiri (2003), þar sem þátttakendur frá 

Englandi, Wales og Skotlandi voru rannsakaðir. Þeir fundu út það að 

fæðingardagsáhrif væri áhrifaþáttur fyrir sálræn vandamál fyrir börn á aldrinum 5 til 

15 ára. Önnur erlend rannsókn þar sem kannað var sálræn vandamál hjá 15 til 16 ára 

börnum frá Noregi. Niðurstöður voru þær að börn sem voru fædd frá september til 

desember og voru yngst af sínum samnemendum voru líklegri til þess að eiga við 

sálræn vandamál heldur nemendur sem voru fæddir fyrr á skólaárinu (Lien, Tambs, 

Oppedal, Heyerdahl og Bjertness, 2005).  

Tvær rannsóknir fengu þá niðurstöðu að nemendur sem eru yngstir í sínum bekk 

eru líklegri til að eiga við sálræn vandamál og þurfa að notast við sálfræðiaðstoð 

(Goodman o.fl., 2003; Menet o.fl., 2000).  

 

2.3 Námsmat í grunnskólum 

Námsmat í grunnskólum er notað til þess að gefa nemendum, forráðamönnum 

þeirra og skólum upplýsingar um hæfni og þekkingu nemanda. Námsmat er unnið af 

kennurum skólanna og einkunnir eru gefnar út frá verkefnum, vinnu eða atferli 

(Sigurgrímur Skúlason, e.d.) 

Námsmat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla. Það er notað til þess að veita 

nemendum, forráðamönnum þeirra og skólum upplýsingar um árangur nemenda. 

Skólar nota námsmat til að fylgjast með nemendum og hvernig þeim tekst að ná 

þeim hæfniviðmiðum sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla. Námsmat á að 

vera námshvatning fyrir nemendur og það á að örva þá til framfara, einnig gefur það 

til kynna hvaða nemendur þurfa á frekari aðstoð að halda (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2011).  

 

2.3.1 Samræmd próf 

Samræmd próf eru lögð fyrir alla nemendur í  4., 7. og 10. bekk. Það er hægt að fá 

undanþágu ef skólastjórnendur og foreldrar eða forráðamenn samþykkja það 

(Námsmatsstofnun, 2014). Megintilgangur samræmda prófa er að veita nemendum, 

foreldrum eða forráðamönnum þeirra og skólum upplýsingar um færni eða kunnáttu 

nemenda, annars vegar gefur það upplýsingar um skólastarf. Niðurstöður úr 

samræmdum prófum eru gefnar fram í meðaltölum milli landshluta og hjá 
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einstökum skólum. Skólar geta borið sig saman við meðaltal á landsvísu, landshluta, í 

sínu bæjarfélagi, á milli ára og prófa. Einkunnir gefa þrenns konar upplýsingar, þær 

sýna frammistöðu nemanda á einu tilteknu prófi, sýna stöðu ákveðins nemanda 

miðað við ákveðinn samanburðarhóp og sýna fram á hvaða kunnáttu eða færni 

nemandi hefur vald á. Námsmatstofnun notar fjóra einkunnastiga, hver og einn 

þeirra felur í sér ákveðnar upplýsingar um frammistöðu nemenda og hefur bæði sína 

kosti og galla (Sigurgrímur Skúlason, e.d.). 

 

2.3.1.1 Stig og stigatölur 

Gefin eru eitt eða fleiri stig fyrir hvert prófatriði. Stig eru summa réttra svara 

nemandans í einstaka námsþætti. Stigatölur eru stig sem færð eru yfir á kvarða sem 

endurspeglar vægi viðkomandi þáttar. Prófhluti til dæmis gefur 50 stig í stafsetningu 

en hún vegur aðeins 15% af heildareinkunn. Sá fjöldi stiga sem nemandi fær í 

stafsetningu er deilt með fjölda prófatriða, næst er margfaldað með vægi hlutans úr 

prófinu og þá kemur stigatala hans (Sigurgrímur Skúlason, e.d.). 

 

2.3.1.2 Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn 

Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn er gefin í heilum og hálfum tölum á bilinu 1 

til 10. Samræmd einkunn sýnir heildarframmistöðu nemenda í hverju prófi fyrir sig, 

námsþáttaeinkunn sýnir frammistöðu í ákveðnum hluta námsefnis, einum 

námsþætti. Þessar einkunnir fela einungis í sér upplýsingar um það hversu stóran 

hluta af prófinu nemandi hefur leyst rétt. Nemandi sem fær 7,5 í íslensku hefur 

fengið 73,5% til 67,4% mögulegra stiga á íslenskuprófinu sem hann tók. Ókosturinn 

við samræmda einkunn og námsþáttaeinkunn er að það er ekki unnt að nota þessar 

einkunnir til samanburðar milli ára og námsgreina, þær segja aðeins til um hlutfall 

rétt leystra verkefna (Sigurgrímur Skúlason, e.d.). 

 

2.3.1.3 Raðeinkunn 

Raðeinkunn er notuð til að finna upplýsingar um stöðu nemenda meðal jafnaldra. 

Einkunnir gera foreldrum og skólum kleift að skoða frammistöðu ákveðinna 

nemenda innan hópsins. Raðeinkunn hefur 99 einkunnaþrep og sýnir hlutfall 

nemenda sem fá jafn háa einkunn eða lægri. Nemandi sem fær raðeinkunn 60 í 

stærðfræði hefur staðið sig jafn vel eða betur en 60% þeirra nemenda sem tóku 

stærðfræðiprófið. Raðeinkunn eru einstaklingseinkunn. Hún er góð til að bera saman 

frammistöðu einstakra nemenda á milli námsgreina eða bera saman frammistöðu 
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ólíkra nemenda. Ekki er hægt að nota raðeinkunn til að bera saman frammistöðu 

hópa (Sigurgrímur Skúlason, e.d.). 

 

2.3.1.4 Normaldreifð einkunn 

Normaldreifðar einkunnir eru notaðar til að bera saman frammistöðu hópa á milli 

ára eða bera saman frammistöðu í ólíkum námsgreinum. Staðalníur og T-tölur eru 

normaldreifðir einkunnastigar sem eru notaðir til þess að bera saman frammistöðu 

hópa í samræmdum prófum. Normaldreifðar einkunnir byggjast á því að aðlaga 

dreifingu stiga að normaldreifingu. Kosturinn við normaldreifðar einkunnir er 

stöðugleiki og einfaldleiki. Einkunnir eru gefnar frá 0 sem er lægsta einkunn og sú 

hæsta er 60, meðaltal og staðalfrávik eru þau sömu á landsvísu (Sigurgrímur 

Skúlason, e.d.). 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notast var við, 

þátttakendur, þær mælingar sem notast var við, leyfin sem þurfti á að halda til þess 

að framkvæma rannsóknina og að lokum tölfræðilega úrvinnslan. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var meginlegri aðferð beitt þar sem notast var við tölulegar 

niðurstöður úr fjölþrepaprófi í íþróttum hjá 5., 7. og 10. bekk en tölulegar 

niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði voru fengnar hjá 4., 7. 

og 10. bekk í grunnskóla.  

 

3.2 Þátttakendur 

Fjöldi í rannsókninni sem tóku samræmd próf í íslensku og stærðfræði var 403 

nemendur í 4., 7. og 10. bekk í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ, þeir voru fæddir á 

árunum 1995 til 2005. Þátttakendur sem tóku fjölþrepapróf í skólaíþróttum var 

samtals 275 nemendur í 5., 7. og 10. bekk fæddir á árunum 1995 til 2004. Það var 

notað fjölþrepapróf hjá 5. bekk vegna þess að Myllubakkaskóli notar ekki 

fjölþrepapróf hjá 4. bekk. Þátttakendum í hverjum árgangi var skipt í þrjá hópa eftir 

fæðingarmánuði. Þeir nemendur sem voru fæddir í janúar, febrúar, mars og apríl 

tilheyra fyrsta hópi, öðrum hópi tilheyra þeir sem voru fæddir í maí, júní, júlí og ágúst 

og í þriðja hópi voru þeir sem voru fæddir í september, október, nóvember og 

desember. Til þess að auka styrk rannsóknarinnar var ákveðið að taka fyrir 

niðurstöður á fimm ára tímabili. Einfari í þessari rannsókn er nemandi sem fylgir ekki 

sama mynstri og aðrir nemendur (Howell, 2013). Einfarar sem voru í niðurstöðum 

voru teknir út til þess að fá réttari mynd af meðaltalinu, en ef þeir voru teknir út þá 

er bæði sýnt útkomu með og án einfara.  

 

3.3 Mælingar 

Fyrir neðan verður sagt frá þeim mælingum sem voru teknar fyrir í rannsókninni. Til 

þess að meta námsárangur eftir fæðingarmánuði í bóklegum greinum var notast við 

samræmt próf í íslensku og stærðfræði hjá 4., 7. og 10. bekk. Það var einnig notað 

gögn úr verklegri grein eða fjölþrepaprófi úr skólaíþróttum hjá 5., 7. og 10. bekk.  
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3.3.1.1 Samræmd próf í íslensku og stærðfræði 

Samræmd próf hafa verið notuð á Íslandi frá árinu 1977. Prófin hafa alltaf verið lögð 

fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk. Í byrjun voru prófin lögð fyrir nemendur í 4. og 7. 

bekk  til þess að þeir viti hvar þeir standa í náminu. En fyrir nemendur í 10. bekk voru 

einkunnir úr prófunum notaðar við inngöngu í framhaldsskóla. Frá árinu 2009 hafa 

verið gerðar breytingar á vægi prófanna í 10. bekk og prófin voru ekki lengur notuð 

við inngöngu í framhaldsskóla (Eurydice, 2009).   

Tilgangur samræmdra könnunarprófa er að kanna hvort viðkomandi nemandi eða 

skóli hafi náð þeim námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein. Prófin 

eiga að leiðbeina kennurum um þær áherslur í kennslu sem þarf að taka betur fyrir. 

Að auki eiga prófin að veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um 

námsárangur og námsstöðu nemenda og sýnir hvernig viðkomandi skólar eru að 

standa sig miðað við aðra skóla landsins (Menntamálaráðuneyti, 2009). Það er stefnt 

að því að leggja samræmdu prófin fyrir eins fljótt og unnt er að hausti. Ástæða þess 

er að geta því nýtt restina af skólaárinu við kennslu, því að niðurstöður úr 

samræmdum prófum gefa vísbendingar hvort nemendur hafi náð að tileinka sér 

námsefnið eins og aðalnámskrá mælir fyrir um (Námsmatsstofnun, 2010).   

 

3.3.2 Afkastageta 

Stuðst var við eitt próf til þess að meta afkastagetu þátttakenda, það var 

fjölþrepapróf í skólaíþróttum. Á undan því er sagt frá líkamlegum eiginleikum í 

íþróttum og þoli. 

 

3.3.2.1 Líkamlegir eiginleikar í íþróttum 

Líkaminn þarf orku til þess að geta sinnt daglegum þörfum. Þol, styrkur, snerpa og 

viðbragð er mikilvægt í daglegu lífi hvort sem það er að klára vinnudaginn eða fara út 

að hreyfa sig (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1995/1998). 

 

3.3.2.2 Þol  

Þol er skilgreint sem geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma (Gjerset o.fl., 

1995/1998; Anderson, Elvestad og Silvertsen, 1989/1990). Til þess að hafa gott þol 

þarf líkaminn að vera í stöðugri þjálfun þar sem hann verður að hafa næga orku fyrir 

erfiðið sem er framundan. Þol getur bæði verið loftháð og loftfirrt. Loftháð þol er 

geta líkamans til að erfiða í langan tíma með miklum styrk, líkaminn fær nægilegt 

súrefni til þess að nýta í vöðvavinnu. Loftfirrt þol er geta líkamans til að taka 
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hraustlega á í stuttan tíma og líkaminn vinnur án þess að fá nóg af súrefni (Gjerset 

o.fl., 1995/1998). 

 

3.3.2.3 Fjölþrepapróf 

Fjölþrepaprófið var hannað af Léger og Lambert árið 1988 til þess að hægt væri að 

reikna út hámarkssúrefnisupptöku hjá skólabörnum, fullorðnu fólki sem er 

heilsuhraust og íþróttafólki sem stunda íþróttir þar sem krafist er mikillar snerpu. 

Fjölþrepaprófið hefur verið mikið notað í skólaíþróttum og af íþróttamönnum á 

öllum aldri og stigum (Paradisis o.fl., 2014). Þol er stór áhrifaþáttur í fjölþrepaprófi 

því það þarf að hreyfa sig undir miklu álagi í langan tíma. Þol gegnir einnig mikilvægu 

hlutverki í daglegu lífi til þess að komast í gegnum erfiðan vinnudag og því betra þol 

því meiri afkastageta (Gjerset o.fl., 1995/1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til þess að framkvæma fjölþrepapróf þarf réttur búnaður að vera til staðar, 

undirlagið þarf að vera slétt og að minnsta kosti 20 metra langt. Það þurfa að vera 

merktar tvær endalínur með 20 metra millibili, eins og sést á mynd 1. Að auki þarf 

hljóðupptöku af fjölþrepaprófi og tæki svo hægt sé að spila hana. Framkvæmdin þarf 

að vera þannig að byrjað er á því að kynna þátttakendur fyrir prófinu og helstu 

atriðum sem þarf að hafa í huga. Eftir kynningu á prófinu fara þátttakendur að 

upphafslínunni, síðan er upptakan látin í gang, þegar hljóðið bíp kemur þá hlaupa 

þátttakendur að hinni línunni og þeir þurfa að snerta línuna um leið eða áður en bíp 

kemur aftur og hlaupa sömu leið til baka og snerta línuna þar um leið eða áður en 

hljóðið bíp heyrist aftur. Við upphafið er hraðinn 8,5 km á klukkustund og á mínútu 

fresti eykst hraðinn um 0,5 km, þegar að þátttakandi nær ekki að snerta línuna fyrir 

bíp tvisvar í röð þá þarf hann að stoppa. Nemandi fær síðan einkunn eftir því á hvaða 

stigi eða hversu margar ferðir hann hljóp (Reiman og Manske, 2009; Léger o.fl., 

1988). 

Mynd 1. Uppsetning á fjölþrepaprófi 
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3.4 Leyfi 

Það þurfti að safna leyfum frá fræðsluráði Reykjanesbæjar, skólastjórnanda í 

Myllubakkaskóla og einnig þurfti að fá upplýst samþykki frá forráðamönnum 

þátttakenda í rannsókninni. 

 

3.4.1 Fræðsluráð Reykjanesbæjar 

Það var haft samband við Gylfa Jón Gylfason fræðslustjóra Reykjanesbæjar og 

kynntar voru fyrir honum upplýsingar um rannsóknina. Hann samþykkti framkvæmd 

rannsóknarinnar og gaf leyfi til þess að tala við skólastjórnendur Myllubakkaskóla. 

 

3.4.2 Skólastjórnandi í Myllubakkaskóla 

Það var farið á fund með skólastjórnanda í Myllubakkaskóla og kynnt fyrir honum 

rannsóknin. Skólastjórnandi samþykkti þátttöku skólans í rannsókninni og samþykkti 

að afhenda einkunnir úr samræmdum prófum gegn upplýstu samþykki frá 

forráðamönnum. Sjá leyfisbréf frá stjórnanda Myllubakkaskóla í fylgiskjali 2. 

 

3.4.3 Upplýst samþykki 

Upplýsingar um þessa rannsókn voru sendar á forráðamenn þátttakenda ásamt 

upplýsingum um rannsóknina og rannsakandann. Ef foreldrar kusu að taka ekki þátt í 

rannsókninni gátu þeir skrifað undir blaði þess efnis að þeir kysu að vera ekki með í 

rannsókninni. Sjá upplýsingar um rannsókn og upplýst samþykki í fylgiskjali 1. 

 

3.5 Úrvinnsla gagna  

Gögn fyrir rannsóknina voru fengin í Microsoft Excel skjali og við úrvinnslu gagnanna 

var notast við tölfræðiforritið SAS 9.1. SAS hugbúnaður er notaður til úrvinnslu gagna 

í megindlegum rannsóknum og þessi hugbúnaður er notaður í háskólum um allan 

heim (Háskóli Íslands, 2011). Marktækni var fundin með ANOVA dreifigreiningu en 

miðað var við 95% marktæknismörk. Myndir og töflur voru settar upp í Microsoft 

Excel, notast var við Microsoft Word við skrif á ritgerði og við skráningu heimilda var 

farið eftir leiðbeiningum úr Gagnfræðakver (Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 2007).     
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður mælinga. Í byrjun verður fjallað 

ítarlega um þátttakendur í þessari rannsókn. Síðan verður borið saman 

niðurstöður þátttakenda úr samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4., 7. 

og 10. bekk eftir fæðingarmánuði. Einnig verður borið saman niðurstöður 

þátttakenda í fjölþrepaprófi úr skólaíþróttum eftir fæðingarmánuði. 

 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn sem náði til samræmda prófa í íslensku og 

stærðfræði var samtals 403 nemendur í 4., 7. og 10. bekk. Fjöldi stráka var 196 

eða 48,6% og stelpna var 207 eða 51,4%. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuðum að 154 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, nemendur 

fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 131 og 118 nemendur voru fæddir á 

tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur í þessari rannsókn sem þreyttu fjölþrepapróf í skólaíþróttum var 

samtals 275 nemendur í 5., 7. og 10. bekk. Fjöldi stráka var 132 eða 48% og fjöldi 

stelpna var 143 eða 53,3%. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuðum að 107 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, nemendur 

fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 83 og 85 nemendur voru fæddir á tímabilinu 

september til desember, sjá nánar töflu 2.  

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í samræmdum prófum í 4., 7. og 10.  
bekk. 
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4.2 Samantekt á helstu niðurstöðum  

Þegar litið er á helstu niðurstöður  kemur í ljós að nemendur sem voru fæddir á 

síðasta ársþriðjungi fengu lægri meðaleinkunn í bæði íslensku og stærðfræði í 4. 

bekk heldur en nemendur sem voru fæddir á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. 

Munurinn var hins vegar ekki marktækur á milli fæðingarmánaða. 

Í 7. bekk er munurinn hins vegar marktækur bæði í íslensku á milli nemenda 

sem voru fæddir á fyrsta og síðasta ársþriðjungi (p=0,0005)  og nemenda sem 

voru fæddir á öðrum og síðasta ársþriðjungi (p=0,022). Nemendur sem voru 

fæddir á síðasta ársþriðjungi fengu lægri meðaleinkunn í íslensku  en nemendur 

sem voru fæddir bæði á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. Í stærðfræði fengu 

nemendur sem voru fæddir á fyrsta ársþriðjungi marktækt hærri einkunn en 

nemendur sem voru fæddir á síðasta ársþriðjungi (p=0,019). Lítið vantaði upp á 

marktækan mun á milli þeirra sem voru fæddir á öðrum ársþriðjungi og þeirra 

sem voru fæddir á síðasta ársþriðjungi (p=0,053). Niðurstöður úr íslensku og 

stærðfræði í 10. bekk voru ekki marktækar. 

Þegar niðurstöður úr fjölþrepaprófi í skólaíþróttum eru skoðaðar kemur fram 

marktækur munur í 5. bekk (p=0,001). Nemendur sem voru fæddir á síðasta 

ársþriðjungi hlupu fleiri ferðir en nemendur sem voru fæddir á fyrsta ársþriðjungi. 

Niðurstöður úr 7. og 10. bekk sýna aftur á móti engan marktækan mun þegar 

fæðingardagsáhrif eru skoðuð. 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda sem tóku fjölþrepapróf í 5., 7. og 10.  
bekk. 
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Tafla 3. Meðaltalseinkunnir úr samræmdum prófum í íslensku hjá 4., 7. og 
10. bekk. 



 

36 

 

 

 

Tafla 4. Meðaltalseinkunnir úr samræmdum prófum í stærðfræði hjá 4., 7. og 
10. bekk. 
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Tafla 5. Fjöldi ferða að meðaltali í fjölþrepaprófi hjá 5., 7. og 10. bekk. 
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4.2.1 Einkunnir í 4. og 5. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 4. bekk var 112 nemendur. Fjöldi stráka var 61 eða 54,5% og 

fjöldi stelpna var 51 eða 45,5%. Fjöldi nemenda eftir fæðingarmánuði var að 39 

voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til 

ágúst voru 40 og 33 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, 

sjá nánar töflu 6.  

 

 

 

 

4.2.2 Samræmd próf í íslensku í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda sem tóku samræmt próf í íslensku var 97 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 34 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

34 og 29 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar 

töflu 7. 

 

                              

 

 

 

 

       

 

Niðurstöður úr íslensku í 4. bekk sýna að það er ekki marktækur munur  á milli 

einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddir eru á fyrsta 

ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 31,03 stig í íslensku, nemendur sem fæddir 

eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 29,44 stig en nemendur sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 28,32 stig. Þegar 

Tafla 6. Fjöldi þátttakenda í 4. bekk. 

Tafla 7. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 4. 
bekk. 
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skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum í íslensku kemur ekki fram marktækur 

munur hjá strákum né stelpum, sjá nánar töflu 3. 

Þegar skoðuð var dreifing einkunna hjá stelpum í 4. bekk í íslensku voru tveir 

einfarar í síðasta ársþriðjungi, sjá nánar mynd 2. Það var engin marktækur munur 

hjá stelpunum, bæði með og án einfara, en munurinn var meiri án einfara, sjá 

nánar töflu 3. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar skoðaðar eru meðaleinkunnir í íslensku í 4. bekk eftir fæðingarmánuði frá 

árunum 2010 til 2014 kemur fram marktækur munur á milli einkunna eftir 

fæðingarmánuði árið 2011 og 2014. Árið 2011 fengu nemendur sem fæddust á 

öðrum ársþriðjungi marktækt hærri meðaleinkunn en nemendur sem fæddust á 

síðasta ársþriðjungi (p=0,044). Árið 2014 fengu nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi marktækt hærri einkunn en nemendur sem fæddust á fyrsta 

ársþriðjungi (p=0,002) og nemendur sem fæddust á öðrum ársþriðjungi (p=0,003), 

sjá nánar mynd 3. 

 

 

 

 

Mynd 2. Dreifing einkunna í íslensku hjá  
stelpum í 4. bekk. 



 

40 

 

 

 

4.2.3 Samræmt próf í stærðfræði í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda sem tóku samræmt próf í stærðfræði var 112 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 39 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

40 og 33 nemendur fæddir tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Niðurstöður í stærðfræði í 4. bekk sýna að það er ekki marktækur munur  á milli 

einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddir eru á fyrsta 

ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 36,51 stig í íslensku, nemendur sem fæddir 

Tafla 8. Fjöldi þátttakenda í stærðfræði í 
4. bekk. 

Mynd 3. Samanburður á einkunnum í íslensku í 4. bekk út frá 
fæðingarmánuði eftir árum. 
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eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 35,63 stig en nemendur sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 33,23 stig. Þegar 

skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum í stærðfræði kemur ekki fram marktækur 

munur hjá strákum né stelpum, sjá nánar töflu 4. 

Þegar skoðaðar eru meðaleinkunnir í stærðfræði í 4. bekk eftir 

fæðingarmánuði frá árunum 2010 til 2014 kemur fram marktækur munur á milli 

einkunna eftir fæðingarmánuði árið 2010. Árið 2010 fengu nemendur sem 

fæddust í fyrsta ársþriðjungi marktækt hærri meðaleinkunn en nemendur sem 

fæddust í síðasta ársþriðjungi (p=0,044), sjá nánar mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi þátttakenda sem þreyttu fjölþrepapróf í skólaíþróttum var 106 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 41 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

29 og 36 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar 

töflu 9. 

 

 

 

 

Tafla 9. Fjöldi þátttakenda í 5. bekk. 

Mynd 4. Samanburður á einkunnum í stærðfræði í 4. bekk út 
frá fæðingarmánuði eftir árum. 
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Niðurstöður á ferðum í fjölþrepapróf í 5. bekk sýna að það er marktækur munur á 

milli nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á síðasta 

ársþriðjungi hlaupa fleiri ferðir en nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi 

og munurinn er marktækur (p=0,001), nemendur sem eru fæddir á öðrum 

ársþriðjungi hlaupa fleiri ferðir en nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi, 

munurinn er ekki marktækur (p=0,062) en lítið vantar upp á. Nemendur sem eru 

fæddir á fyrsta ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 45,17 ferðir, nemendur sem eru 

fæddir á öðrum ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 51,05 ferðir en nemendur sem 

eru fæddir á síðasta ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 53,11 ferðir. Þegar skoðaðar 

eru ferðir út frá kynjum í fjölþrepaprófi kemur fram marktækur munur hjá 

strákum en ekki stelpum. Strákar sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi hlaupa 

fleiri ferðir en nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi og munurinn er 

marktækur (p=0,006), sjá nánar töflu 5. 

Þegar skoðuð var dreifing á fjölda ferða hjá nemendum í 5. bekk í 

fjölþrepaprófi voru tveir einfarar í fyrsta ársþriðjungi, sjá nánar mynd 5. Með 

einfara hlupu nemendur sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi marktækt fleiri 

ferðir en nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi (p=0,036), án einfara var 

ennþá marktækur munur á milli nemenda sem fæddust á síðasta og fyrsta 

ársþriðjungi en munurinn var meiri (p=0,001), sjá nánar töflu 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar skoðuð var dreifing á fjölda ferða hjá strákum í 5. bekk í fjölþrepaprófi voru 

tveir einfarar í fyrsta ársþriðjungi, sjá nánar mynd 6. Með einfara var enginn 

marktækur munur á milli fæðingarmánaða, en án einfara var marktækur munur á 

Mynd 5. Dreifing fjölda ferða í fjölþrepaprófi hjá 
nemendum í 5. bekk. 
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milli nemenda sem fæddust á síðasta og fyrsta ársþriðjungi (p=0,006), sjá nánar 

töflu 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar skoðaðar eru meðalferðir í fjölþrepaprófi í 5. bekk eftir fæðingarmánuði frá 

árunum 2008 til 2010 og frá 2013 til 2014 kemur fram marktækur munur á milli 

einkunna eftir fæðingarmánuði árið 2014. Árið 2014 fengu nemendur sem 

fæddust í síðasta ársþriðjungi marktækt hærri meðaleinkunn en nemendur sem 

fæddust í fyrsta ársþriðjungi (p=0,043), sjá nánar mynd 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 7. Samanburður á einkunnum í stærðfræði í 4. bekk út frá 

fæðingarmánuði eftir árum. 

Mynd 6. Dreifing fjölda ferða í fjölþrepaprófi hjá 
strákum í 5. bekk. 
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4.3 Niðurstöður í 7. bekk 

4.3.1 Einkunnir í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 7. bekk sem tóku samræmt próf í íslensku og stærðfræði var 

131 nemendur. Fjöldi stráka var 68 eða 51,9% og fjöldi stelpna var 63 eða 48,1%. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 51 nemendur voru 

fæddir á tímabilinu janúar til apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst 

voru 40 og 40 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá 

nánar töflu 10. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Samræmt próf í íslensku í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda sem tóku samræmt próf í íslensku var 119 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 46 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

36 og 37 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar 

töflu 11. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður úr íslensku í 7. bekk sýna að það er marktækur munur á milli 

einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddir eru á fyrsta 

Tafla 10. Fjöldi þátttakenda í 7. bekk. 

Tafla 11. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 
7. bekk. 
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ársþriðjungi fá hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á síðasta ársþriðjungi og 

munurinn er marktækur (p=0,0005). Nemendur sem fæddir eru á öðrum 

ársþriðjungi fá hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á síðasta ársþriðjungi og 

munurinn er marktækur (p=0,022), sjá nánar á töflu 1. Nemendur sem fæddir eru 

á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 29,17stig, nemendur sem fæddir eru 

á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 27,50 stig en  nemendur sem fæddir 

eru á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn  22,91stig, sjá nánar töflu 3. 

Þegar skoðuð var dreifing einkunna hjá nemendum í 7. bekk í íslensku voru þrír 

einfarar í síðasta ársþriðjungi, sjá nánar mynd 8. Með einfara var marktækur 

munur á milli nemenda sem fæddir voru á fyrsta og síðasta ársþriðjungi (p=0,037) 

en án einfara voru nemendur fæddir á síðasta ársþriðjungi með marktækt lægri 

einkunn en nemendur fæddir á fyrsta (p=0,00005) og öðrum ársþriðjungi 

(p=0,022), sjá nánar töflu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum í íslensku kemur fram marktækur 

munur hjá bæði strákum og stelpum. Strákar sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi 

fengu marktækt hærri einkunn en strákar fæddir á síðasta ársþriðjungi (p=0,033), 

stelpur fæddar á fyrsta ársþriðjungi fengu marktækt hærri einkunn en stelpur 

fæddar á síðasta ársþriðjungi (p=0,005), sjá nánar töflu 3. 

Mynd 8. Dreifing einkunna í íslensku hjá nemendum í 7. 
bekk. 
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Þegar skoðuð var dreifing einkunna hjá strákum í 7. bekk í íslensku voru tveir 

einfarar, fyrri einfarinn var í fyrsta ársþriðjungi og seinni einfarinn var í síðasta 

ársþriðjungi, sjá nánar mynd 9. Með einfara var engin marktækur munur á milli 

fæðingarmánaða, en án einfara var marktækur munur á milli nemenda sem 

fæddir voru á öðrum og síðasta ársþriðjungi (p=0,033), sjá nánar töflu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar skoðuð var dreifing einkunna hjá stelpum í 7. bekk í íslensku voru tveir 

einfarar í síðasta ársþriðjungi, sjá nánar mynd 10. Með einfara var enginn 

marktækur munur á milli fæðingarmánaða, en án einfara var marktækur munur á 

milli nemenda sem fæddir voru á fyrsta og síðasta ársþriðjungi (p=0,005), sjá 

nánar töflu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Dreifing einkunna í íslensku hjá 
strákum í 7. bekk. 
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Þegar skoðaðar eru meðaleinkunnir í íslensku í 7. bekk eftir fæðingarmánuði frá 

árunum 2010 til 2014 kemur ekki fram marktækur munur á milli einkunna eftir 

fæðingarmánuði, sjá nánar mynd 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Samræmt próf í stærðfræði í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda sem tóku samræmt próf í stærðfræði var 131 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 51 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

40 og 40 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar 

töflu 12. 

Mynd 11. Samanburður á einkunnum í íslensku í 7. bekk út frá 
fæðingarmánuði eftir árum. 

Mynd 10. Dreifing einkunna í íslensku hjá 
stelpum í 7. bekk. 
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Niðurstöður úr stærðfræði í 7. bekk sýna að það er marktækur munur á milli 

einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddir eru á fyrsta 

ársþriðjungi fá hærri einkunn en nemendur fæddir á síðasta ársþriðjungi og 

munurinn er marktækur (p=0,019), nemendur sem eru fæddir á öðrum 

ársþriðjungi fá hærri einkunn en nemendur sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi, 

munurinn er ekki marktækur (p=0,053) en lítið vantar upp á. Nemendur sem eru 

fæddir á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 35,06 stig, nemendur sem eru 

fæddir á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 34,55 stig en nemendur sem 

eru fæddir á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 29,68 stig. Þegar 

skoðaðar eru einkunnur út frá kynjum í stærðfræði kemur ekki fram marktækur 

munur hjá strákum né stelpum, sjá nánar töflu 4. 

Þegar skoðuð var dreifing einkunna hjá nemendum í 7. bekk í stærðfræði var 

einn einfari í síðasta ársþriðjungi, sjá nánar mynd 12. Með einfara var engin 

marktækur munur á milli fæðingarmánaða, en án einfara var marktækur munur á 

milli nemenda sem voru fæddir á fyrsta og síðasta ársþriðjungi (p=0,019), sjá 

nánar töflu 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tafla 12. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 
7. bekk. 

Mynd 12. Dreifing einkunna í stærðfræði hjá 
nemendum í 7. bekk. 
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Þegar skoðaðar eru meðaleinkunnir í stærðfræði í 7. bekk eftir fæðingarmánuði 

frá árunum 2010 til 2014 kemur ekki fram marktækur munur á milli einkunna eftir 

fæðingarmánuði, sjá nánar mynd 13. 

 

 

 

4.3.4 Afkastagetumæling í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 7. bekk sem tóku fjölþrepapróf í skólaíþróttum var 115 

nemendur. Fjöldi stráka var 59 eða 51,3% og stelpna var 56 eða 48,7%. Nemendur 

skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 44 voru fæddir á tímabilinu janúar 

til apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 39 og 32 nemendur voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður á ferðum í fjölþrepapróf í 7. bekk sýna að það er ekki marktækur 

munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddir eru á fyrsta 

ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 41,70 ferðir, nemendur sem fæddir eru á öðrum 

Tafla 13. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 7. bekk. 

Mynd 13. Samræmd meðaleinkunn í stærðfræði í 7. bekk 
út frá fæðingarmánuði eftir árum. 



 

50 

 

ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 45,00 ferðir en nemendur sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 41,63 ferðir. Þegar skoðaðar eru ferðir út 

frá kynjum í fjölþrepaprófi kemur ekki fram marktækur munur hjá strákum né 

stelpum, sjá nánar töflu 5. 

Þegar skoðaðar eru meðalferðir í fjölþrepaprófi í 7. bekk eftir fæðingarmánuði 

frá árunum 2009 til 2010 og frá 2013 til 2014 kemur ekki fram marktækur munur 

á milli einkunna eftir fæðingarmánuði, sjá nánar mynd 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Niðurstöður í 10. bekk 

4.4.1 Einkunnir í 10. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 10.bekk var 160 nemendur. Fjöldi stráka var 67 eða 41,9% og 

fjöldi stelpna var 93 eða 58,1%. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 64 nemendur voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 

nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 51 og 45 nemendur voru fæddir á 

tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 14. 

 Tafla 14. Fjöldi þátttakenda í 10. bekk. 

Mynd 14. Meðalferðir í fjölþrepaprófi í 7. bekk út frá 
fæðingarmánuði eftir árum. 
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4.4.2 Samræmt próf í íslensku í 10. bekk 

Fjöldi þátttakenda sem tóku samræmt próf í íslensku var 160 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 64 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

51 og 45 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar 

töflu 15. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður úr íslensku í 10. bekk sýna að það er ekki marktækur munur á milli 

einkunna nemenda eftir fæðingamánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 27,37 stig, nemendur sem eru fæddir á 

öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 27,09 stig en nemendur sem eru 

fæddir á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 26,06 stig. Þegar skoðaðar 

eru einkunnir út frá kynjum í íslensku kemur ekki fram marktækur munur hjá 

strákum né stelpum, sjá nánar töflu 3. 

Þegar skoðaðar eru meðaleinkunnir í íslensku í 10. bekk eftir fæðingarmánuði 

frá árunum 2010 til 2014 kemur fram marktækur munur á milli einkunna eftir 

fæðingarmánuði árið 2010. Árið 2010 fengu nemendur sem fæddust í öðrum 

ársþriðjungi marktækt hærri meðaleinkunn en nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi (p=0,036), sjá nánar mynd 15. 

 

 

Tafla 15. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 
10. bekk. 
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4.4.3 Samræmt próf í stærðfræði í 10. bekk 

Fjöldi þátttakenda sem tóku samræmt próf í íslensku var 160 nemendur. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að á tímabilinu janúar til 

apríl voru 64 nemendur fæddir, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 

51 og 45 nemendur voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar á 

töflu 16. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður úr stærðfræði í 10. bekk sýna að það er ekki marktækur munur á milli 

einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 27,75 stig, nemendur sem eru fæddir á 

öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 28,00 stig en nemendur sem eru 

fæddir á síðasta ársþriðjungi eru með meðaleinkunn 29,52 stig. Þegar skoðaðar 

eru einkunnir út frá kynjum í stærðfræði kemur ekki fram marktækur munur hjá 

strákum né stelpum, sjá nánar töflu 4. 

Tafla 16. Fjöldi þátttakenda í 
stærðfræði í 10. bekk. 

Mynd 15. Samræmd meðaleinkunn í íslensku í 10. bekk út 
frá fæðingarmánuði eftir árum. 
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Þegar skoðaðar eru meðaleinkunnir í stærðfræði í 10. bekk eftir fæðingar-

mánuði frá árunum 2010 til 2014 kemur ekki fram marktækur munur á milli 

einkunna eftir fæðingarmánuði, sjá nánar mynd 16. 

 

4.4.4 Afkastagetumæling í 10. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 10. bekk sem tóku fjölþrepapróf í skólaíþróttum var 89 

nemendur. Fjöldi stráka var 38 eða 42,7% og stelpna var 51 eða 57,3%. Nemendur 

skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 39 voru fæddir á tímabilinu janúar 

til apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 26 og 24 nemendur voru 

fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður á ferðum í fjölþrepapróf í 10. bekk sýna að það er ekki marktækur 

munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 45,17 ferðir, nemendur sem eru fæddir á öðrum 

ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 51,05 ferðir en nemendur sem eru fæddir á 

Tafla 17. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 10. bekk. 

Mynd 16. Samræmd meðaleinkunn í stærðfræði í 10. bekk 
út frá fæðingarmánuði eftir árum. 
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síðasta ársþriðjungi hlaupa að meðaltali 53,11 ferðir. Þegar skoðaðar eru ferðir út 

frá kynjum í fjölþrepaprófi kemur ekki fram marktækur munur hjá strákum né 

stelpum, sjá nánar töflu 5.  

Þegar skoðaðar eru meðalferðir í fjölþrepaprófi í 10. bekk eftir fæðingar-

mánuði frá árunum 2010, 2013 og 2014 kemur ekki fram marktækur munur á milli 

einkunna eftir fæðingarmánuði, sjá nánar mynd 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Fjöldi ferða að meðaltali í fjölþrepaprófi í 10. bekk 
út frá fæðingarmánuði eftir árum. 
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5 Umræður 

Meginmarkmið með þessari rannsókn var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna hvort 

munur væri á námsárangri nemenda í samræmdum prófum og árangri þeirra í 

fjölþrepaprófi í skólaíþróttum eftir því hvenær á árinu þeir eru fæddir. Annað 

markmið var að skoða gengi nemenda milli ára, það er hvort einkunnir hækki eða 

lækki milli ára. Þegar litið er á rannsóknarspurninguna og tilgátuna sem sett voru 

fram í byrjun rannsóknar. Þar sem ályktað var að nemendur sem eru fæddir frá 

janúar til apríl standi sig betur í námi heldur en nemendur sem eru fæddir frá 

september til desember. Það stenst samkvæmt niðurstöðum úr þessari rannsókn. 

Hins vegar tilgátan um að nemendur sem eru fæddir frá janúar til apríl standi sig 

betur í fjölþrepaprófi heldur en nemendur sem eru fæddir frá september til 

desember stenst ekki.  

Svar við fyrri rannsóknarspurningu um hvort munur er á námsárangri barna og 

unglinga eftir fæðingarmánuði í bóklegum greinum, samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði, er í stuttu máli þessi: Árangur nemenda sem eru fæddir á 

síðustu fjórum mánuðum ársins og eru þar með yngstir í sínum árgangi er verri í 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk. Niðurstöður voru 

marktækar í 7. bekk í bæði íslensku og stærðfræði. Hins vegar var munurinn ekki 

marktækur hjá nemendum í 4. bekk. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru 

fæðingardagsáhrif til staðar hjá nemendum í 7. bekk, en þegar nemendur eru 

komnir í 10. bekk virðist sem engin munur er lengur á árangri eftir 

fæðingarmánuði í bæði íslensku og stærðfræði. Því virðist sem fæðingardags-

áhrifin eru horfin þegar nemendur eru komnir í 10. bekk.  

Fyrri tilgátan sem sett var fram í byrjun að þeir nemendur sem fæðast á fyrsta 

ársþriðjungi ná betri árangri í námi heldur en nemendur sem fæðast á síðasta 

ársþriðjungi stenst í íslensku og stærðfræði í 7. bekk, hins vegar stenst hún ekki í 

4. og 10. bekk. 

Svar við seinni rannsóknarspurningu um hvort munur er á námsárangri barna 

og unglinga eftir fæðingarmánuði í afkastagetuprófi, fjölþrepaprófi í skóla-

íþróttum, er sú að engin fæðingardagsáhrif er að finna í fjölþrepaprófi, hvorki hjá 

5., 7. né 10. bekk. Það virðist því sem fæðingarmánuður nemenda hafi ekki áhrif á 

árangur þeirra í þolgreinum. 

Seinni tilgátan sem sett var fram í byrjun að þeir nemendur sem fæðast á 

fyrsta ársþriðjungi nái betri árangri í fjölþrepaprófi heldur en nemendur sem 

fæðast á síðasta ársþriðjungi stenst hins vegar alls ekki, hvorki í 5., 7. né 10. bekk.  
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Megin niðurstaða þessarar rannsóknar er að nemendur sem eru fæddir á 

síðustu fjórum mánuðum ársins ná verri árangri í samræmdum prófum í íslensku 

og stærðfræði í 4. bekk. Munurinn er ekki marktækur en þegar nemendur eru 

komnir í 7. bekk er munurinn marktækur í bæði íslensku og stærðfræði og því eru 

fæðingardagsáhrif til staðar. Hins vegar virðist árangur nemenda eftir fæðingar-

mánuði minnka með aldri eftir 7. bekk og hann ekki lengur til staðar hjá 

nemendum í 10. bekk. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir 

þar sem fræðimenn fengu þá niðurstöðu að fæðingardagsáhrifin hverfa með 

hækkandi aldri (Crawford o.fl., 2007; Borg og Falzon, 1995; Hutchison og Sharp, 

1999; Bedard og Duhey, 2006). 

Ef styrkleiki og veikleiki rannsóknar er skoðaður má meðal annars sjá að aðeins 

var stuðst við eina afkastagetumælingu sem er ákveðinn veikleiki. Bæta hefði 

mátt við fleiri afkastagetumælingum eins og styrkarpróf eða hraðapróf. 

Rannsóknir benda til þess að fæðingardagsáhrif sjáist betur í styrktarmælingum 

eins og armbeygjupróf, einnig í hraðamælingum eins og spretthlaupi (Delorme og 

Raspaud, 2008; Raschner, Müller og Hildebrandt, 2012; Romann og Cobley, 2015; 

Cobley o.fl., 2008). Annar veikleiki er sá að það var aðeins fengið tölulegar 

niðurstöður frá einum grunnskóla. Það hefði verið betra að hafa fleiri skóla til þess 

að stækka úrtakið. Helstu styrkleikar rannsóknar er meðal annars sá að gögnin 

sem voru fengin úr íslensku og stærðfræði voru samræmd próf sem eru lögð fyrir 

nemendur í 4., 7. og 10. bekk á landsvísu. Annar styrkleiki var sá að tölfræðilegar 

niðurstöður voru fengnar 5 ár aftur í tímann og því var úrtakið stærra. Þriðji 

styrkleikinn er sá að niðurstöður úr afkastagetumælingum voru framkvæmdar af 

sama kennara, því fengu allir þátttakendur sömu meðhöndlun við gerð prófanna.   

Með tilliti til þess að tölulegar niðurstöður voru aðeins fengnar frá einum 

grunnskóla þá gefur það ef til vill ekki rétta mynd af árangri nemenda eftir 

fæðingarmánuði í öllum grunnskólum landsins. Til þess þarf mun stærri rannsókn, 

úrtakið þarf að vera meira og það þarf að fá tölulegar niðurstöður frá nokkrum 

skólum í öllum landshlutum. 

 

5.1 Árangur í 4. og 5. bekk 

Milli nemenda í 4. bekk í íslensku var ekki að finna tölfræðilegan marktækan mun 

eftir fæðingarmánuði. Þó svo það er ekki marktækur munur á milli fæðingar-

mánaða sést að nemendur sem fæddust á fyrsta ársþriðjungi fengu hærri 

meðaleinkunn heldur en nemendur sem fæddust á öðrum og síðasta ársþriðjungi. 

Nemendur sem fæddust á öðrum ársþriðjungi fengu hærri einkunn en nemendur 
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sem fæddust á síðasta ársþriðjungi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir þar sem nemendur sem fæddust á fyrsta ársþriðjungi ná betri 

námsárangri heldur en nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi (Strom, 

2004; Martin o.fl., 2004; Crawford o.fl., 2007). Þegar skoðaður er munurinn á 

einkunnum hjá strákum og stelpum á milli fæðingarmánaða sést að 

fæðingardagsáhrifin eru meiri hjá stelpum en strákum í 4. bekk. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn sem Crawford o.fl. (2007) framkvæmdu.  

Tilgangurinn með því að skoða meðaleinkunn nemenda eftir fæðingarmánuði 

frá árunum 2010 til 2014 var að kanna hvort nemendur sem fæddust í síðasta 

ársþriðjungi eru með lægstu meðaleinkunn af hópunum þremur öll árin. 

Niðurstöður úr íslensku í 4. bekk reyndust ekki þannig. Meðaleinkunnir nemenda í 

íslensku í suðvesturkjördæminu lækkuðu eftir 2008 og meðaleinkunnir allra 

hópana árið 2010 eru fyrir neðan meðaltal suðvesturkjördæmis (Námsmats-

stofnun, 2011). Meðaleinkunnir hjá hópunum fara hækkandi eftir 2010, nema 

nemendur sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi fóru í gang eftir 2011. Það eru 

ýmsir þættir sem geta haft áhrif á niðurstöður þegar skoðað er meðaleinkunnir 

nemenda á milli ára. Það var aðeins einn skóli sem var skoðaður þar sem fáir 

nemendur eru í hverjum árgangi og slíkt getur haft áhrif á sveiflur milli árganga. 

Erlendar rannsóknir hafa fundið ýmsa áhrifaþætti sem gætu haft áhrif á 

meðaleinkunnir nemenda eftir fæðingarmánuði á milli ára. Til dæmis er hægt að 

nefna viðhorf kennarans til námsgreinarinnar (Beswick, 2007; Uusimaki og Nason, 

2004), auk þess sem kennsluaðferðir skipta máli (Anderson, 2005; Whitin, 2007). 

Kennarinn gæti verið að sinna þeim nemendum betur sem eiga erfiðast með 

námið, en hann gæti einbeitt sér betur að þeim nemendum sem eru að standa sig 

betur og virðast áhugasamari um námið. 

Milli nemenda í 4. bekk í stærðfræði var ekki að finna tölfræðilegan 

marktækan mun eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddust á fyrsta 

ársþriðjungi fengu hærri meðaleinkunn heldur en nemendur sem fæddust á 

öðrum og síðasta ársþriðjungi, einnig fengu nemendur sem fæddust á öðrum 

ársþriðjungi hærri meðaleinkunn en nemendur sem eru fæddir á síðasta 

ársþriðjungi. Þessar niðurstöður eru líkt og úr íslensku hjá 4. bekk, fyrri rannsóknir 

hafa komist að sömu niðurstöðum (Strom, 2004; Martin o.fl., 2004; Crawford o.fl., 

2007). Þegar skoðaður er munurinn á einkunnum hjá strákum og stelpum á milli 

fæðingarmánaða sést að fæðingardagsáhrifin eru meiri hjá stelpum en strákum í 

4. bekk líkt og var í íslensku. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn sem 

Crawford o.fl. (2007) gerðu.     
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Þegar meðaleinkunn nemenda í 4. bekk í stærðfræði er skoðuð eftir 

fæðingarmánuði frá árunum 2010 til 2014 sést að nemendur sem fæddust á 

síðasta ársþriðjungi voru með lægri meðaleinkunn heldur en nemendur sem 

fæddust á fyrsta og öðrum ársþriðjungi frá árunum 2010 til 2013. Það var 

áberandi að nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi fengu lægstu einkunn 

að meðaltali í fjórum af fimm árum. Ferlið hjá hópunum eftir árum er líkt og var í 

íslensku hjá 4. bekk, það er að meðaleinkunnir fara hækkandi eftir 2011. Það eru 

ýmsir þættir sem geta haft áhrif á útkomu meðaleinkunna eftir fæðingarmánuði 

líkt og var í íslensku hjá 4. bekk. Í rannsókn Marzano (2000) kemur fram að 

kennarinn getur einnig verið sterkur áhrifavaldur au þess sem mismunandi andi 

getur verið í bekkjum á milli ára.  Erlend rannsókn sýndi fram á að 13% af 

breytileika á námsárangri nemenda megi skýra vegna aðstæðna í kennslustofu, 

það er hvernig gæði kennslunar er. Annar punktur úr rannsókninni var að 80% af 

breytileika á námsárangri megi skýra vegna aðstæðna hjá nemendum, það er 

áhugi nemenda á því sem verið er að kenna (Marzano, 2000). Bekkirnir eru með 

fáa nemendur, því geta verið miklar sveiflur á einkunnum á milli ára og ekki hægt 

að alhæfa út frá þessum niðustöðum að nemendur sem eru fæddir á síðasta 

ársþriðjungi nái verri námsárangri í 4. bekk.    

Milli nemenda í 5. bekk í fjölþrepaprófi var að finna tölfræðilegan marktækan 

mun eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi hlupu 

fleiri ferðir heldur nemendur sem fæddust á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. 

Nemendur sem fæddust á öðrum ársþriðjungi hlupu fleiri ferðir heldur en 

nemendur sem fæddust á fyrsta ársþriðjungi. Út frá þessum niðurstöðum eru 

engin fæðingardagsáhrif að finna hjá nemendum í 5. bekk. Þessar niðurstöður eru 

ekki í samræmi við erlenda rannsókn þar sem nemendur sem fæddust á fyrsta 

ársþriðjungi hlupu marktækt fleiri ferðir heldur nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi (Roberts o.fl., 2012). Kannski orsakast þetta svona vegna þess að þeir 

sem eru yngri eru minna þroskaðri, þeir eru því líklegast minni, vega færri kíló og 

geta því hlaupið meira en þeir sem eru eldri (Tanner og Whitehouse, 1976). Í ljósi 

þess að nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi hlupu flestar ferðir að 

meðaltali eftir fæðingarmánuði þarf ekki að hafa áhyggjur af fæðingardags-

áhrifum í fjölþrepaprófi hjá nemendum í 5. bekk. Munurinn innan kynjanna var 

marktækur hjá strákum, strákar sem fæddust á síðasta ársþriðjungi hlupu fleiri 

ferðir en strákar fæddir á fyrsta ársþriðjungi og munurinn var marktækur. Það var 

engin marktækur munur hjá stelpunum.  

Fjöldi ferða að meðaltali sem nemendur í 5. bekk hlupu í fjölþrepaprófi  eftir 

fæðingarmánuði frá árunum 2008 til 2010 og 2013 til 2014 sýndu engin 
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fæðingardagsáhrif, niðurstöðurnar eru þvert á móti tilgátunni að nemendur sem 

eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi ná betri árangri í fjölþrepaprófi heldur en 

nemendur sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi. Þessar niðurstöður eru ekki í 

samræmi við rannsóknir þar sem kom fram að nemendur sem eru eldri ættu að 

hafa betra þol, vegna þess að þeir eru eldri og líkaminn er að stækka og styrkjast 

(Armstrong og Welsman, 1994; Baxter-Jones og Maffulli, 2003).     

 

5.2 Árangur í 7. bekk 

Milli nemenda í 7. bekk í íslensku kom í ljós tölfræðilega marktækur munur á milli 

fæðingarmánaða. Nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi fengu lægri 

meðaleinkunn heldur nemendur sem fæddust á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. 

Þessar niðurstöður er alveg í samræmi við eldri rannsóknir þar sem nemendur 

sem fæddust á síðasta ársþriðjungi fá lægri meðaleinkun en nemendur sem 

fæddust á fyrsta ársþriðjungi (Strom, 2004; Martin o.fl., 2004; Crawford o.fl., 

2007). Samkvæmt þessum niðurstöðum eru fæðingardagsáhrif til staðar því að 

munur er á einkunnum nemenda eftir fæðingarmánuði. Það er áhugavert að 

nemendur sem fæddust á öðrum ársþriðjungi náðu marktækt betri námsárangri í 

íslensku en nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi. Því að það er ekki mikill 

aldursmunur á milli þeirra en samt er munurinn marktækur. Þessar niðurstöður 

eru öðruvísi heldur en aðrir rannsakendur hafa fengið, því að fæðingardagsáhrifin 

eru meiri í íslensku í 7. bekk heldur en í 4. bekk. Aðrir rannsakendur fengu þá 

niðurstöðu að fæðingardagsáhrifin minnki eftir því sem nemendur verði eldri en 

það á ekki við í þessari rannsókn í íslensku (Crawford o.fl., 2007; Borg og Falzon, 

1995; Hutchison og Sharp, 1999; Bedard og Dhuey, 2006). Þegar skoðaður er 

murinn innan kynjanna er bæði tölfræðilega marktækur munur hjá strákum og 

stelpum en fæðingardagsáhrifin eru meiri hjá stelpunum, líkt og var í íslensku og 

stærðfræði í 4. bekk. 

Þegar litið er á meðaleinkunnir nemenda í íslensku í 7. bekk eftir 

fæðingarmánuði frá árunum 2010 til 2014 sést að nemendur sem fæddust á 

síðasta ársþriðjungi eru ávallt með lægri meðaleinkunn heldur en nemendur sem 

fæddust á fyrsta og öðrum ársþriðjungi nema árið 2010. Það er mikill munur 

meðaleinkunnum á milli nemenda eftir fæðingarmánuði í 7. bekk og munurinn 

sést vel þegar nemendurnir eru bornir saman á milli ára. Þessar niðurstöður eru 

áhugaverðar, en þó má velta fyrir sér hvort munurinn á milli árangurs nemenda sé 

vegna fæðingardagsáhrifa eða er hann vegna annar þátta sem hafa með 

kennslufræðilega nálgun kennara að gera.  
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Þegar meðaleinkunn nemenda í 7. bekk í stærðfræði er skoðuð eftir 

fæðingarmánuði kom í ljós marktækur munur. Nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi fengu lægri meðaleinkunn heldur en nemendur sem fæddust á fyrsta 

og öðrum ársþriðjungi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við  einkunnir í íslensku 

hjá 7. bekk. Fæðingardagsáhrif eru því til staðar í stærðfræði í 7. bekk líkt og aðrir 

rannsakendur hafa komist það (Strom, 2004; Martin o.fl., 2004; Crawford o.fl., 

2007). Munurinn á milli fæðingarmánaða er meiri stærðfræði í 7. bekk heldur en í 

4. bekk líkt og var í íslensku. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við aðrar 

rannsóknir þar sem munurinn á meðaleinkunnum eftir fæðingarmánuði minnkaði 

eftir því sem nemendur urðu eldri (Crawford o.fl., 2007; Borg og Falzon, 1995; 

Hutchison og Sharp, 1999; Bedard og Dhuey, 2006). Rannsóknin hjá Bedard og 

Dhuey (2006) leiddi til þess að munurinn á milli meðaleinkunna hjá þeim sem 

fæddust í fyrsta ársþriðjungi og þeirra sem fæddust á síðasta ársþriðjungi 

minnkaði  frá því í 4. bekk og að 8. bekk. En þó svo að munurinn hafi minnkað 

voru þeir nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi líklegri til þess að halda 

ekki í áframhaldandi nám. Munurinn var meiri hjá stelpum en strákum líkt í 

íslenskunni hjá 7. bekk. 

Þegar skoðað er meðaleinkunnir í stærðfræði í 7. bekk eftir fæðingarmánuði 

frá árunum 2010 til 2014 sést að þeir nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi eru með lægri eða jafnháa einkunn og nemendur sem fæddust á 

fyrsta og öðrum ársþriðjungi. Munurinn á meðaleinkunnum eftir fæðingarmánuði 

er ekki eins mikill í stærðfræði í 7. bekk eins og hann var í íslensku, en það er 

áberandi að nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi eru lægstir eða með 

þeim lægstu öll árin.  Það eru sömu pælingar hér og komu farm í tengslum við 

niðurstöður í íslensku í 7. bekk, hvort munurinn á meðaleinkunn er vegna 

fæðingarmánuðar nemenda eða hvort aðrir þættir hafi áhrif á meðaleinkunnir 

nemenda.  

Þegar litið er á fjölda ferða að meðaltali í fjölþrepaprófi sem nemendur í 7. 

bekk hlupu eftir fæðingarmánuði kom í ljós að það er ekki tölfræðilega marktækur 

munur. Fæðingardagsáhrifin eru ekki til staðar í fjölþrepaprófi í 7. bekk líkt og var í 

5. bekk. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður úr rannsókn hjá 

Roberts og fleiri (2012) þar sem fæðingardagsáhrifin komu skýrt fram. Það er 

áhugavert að fæðingardagsáhrif séu ekki til staðar í fjölþrepaprófi, hvorki hjá 5. né 

7. bekk. Þegar skoðað er muninn á einkunnum eftir fæðingarmánuði hjá strákum 

og stelpum koma fram engin fæðingardagsáhrif, hvorki hjá strákum né stelpum. 

Fjöldi ferða að meðaltali sem nemendur hlupu í fjölþrepaprófi í 7. bekk eftir 

fæðingarmánuði frá árunum 2010 til 2011 og 2013 til 2014 sýna engin 
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fæðingardagsáhrif. Nemendur sem fæddust á fyrsta ársþriðjungi fara sígandi 

niður eftir 2009, á meðan nemendur sem fæddust á öðrum og síðasta ársþriðjungi 

fara upp og niður eftir árum. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við aðrar 

rannsóknir þar sem nemendur sem eru eldri nemendur eru líklegri til þess að  

hafa betra líkamsþol (Armstrong og Welsman, 1994; Baxter-Jones og Maffulli, 

2003).     

 

5.3 Árangur í 10. bekk 

Þegar einkunn er skoðuð í íslensku kom í ljós að engin tölfræðilega marktækur 

munur er á milli nemenda eftir fæðingarmánuði í íslensku í 10. bekk. Nemendur 

sem fæddust á síðasta ársþriðjungi fengu lægri einkunn að meðaltali en 

nemendur sem fæddust á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. Munurinn hins vegar á 

milli einkunna eftir fæðingarmánuði var mjög lítill og því er ekki hægt að segja það 

að fæðingardagsáhrif séu til staðar í íslensku í 10. bekk. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við aðrar rannsóknir þar sem fræðimenn fengu þá niðurstöðu að 

fæðingardagsáhrifin hverfa með hækkandi aldri (Crawford o.fl., 2007; Borg og 

Falzon, 1995; Hutchison og Sharp, 1999; Bedard og Duhey, 2006).  

Þegar skoðað er meðaleinkunnir í íslensku í 10. bekk frá árunum 2010 til 2014 

sést að árangur nemenda eftir fæðingarmánuði breytist mikið á milli ára. 

Meðaleinkunnir hjá hópunum fara upp og niður á hverju ári og engin 

ársþriðjungur er hæstur eða lægstur öll árin. Meðaleinkunnir nemenda í íslensku í 

10. bekk hafa lækkað frá árinu 2008 í suðvesturkjördæminu (Námsmatsstofnun, 

2009). Þessi lækkun á meðaleinkunnum nemenda er talinn vera vegna breytinga á 

samræmdum prófum sem var gerð árið 2009 og með þeirri breytingu var ekki 

notast við samræmdar grunnskólaeinkunnir við innritun í framhaldsskóla 

(Námsmatsstofnun, 2010). Mikilar breytingar má sjá á meðaleinkunn í íslensku í 

10. bekk borið saman við 4. og 7. bekk. Þessar breytingar eru jákvæðar þar sem 

munurinn á milli meðaleinkunna eftir fæðingarmánuði er ekki lengur til staðar.      

Þegar einkunn er skoðuð í stærðfræði kom í ljós að engin munur er á milli 

nemenda eftir fæðingarmánuði í 10. bekk. Engin fæðingardagsáhrif eru til staðar í 

stærðfræði í 10. bekk líkt og var í íslensku í 10. bekk. Fæðingardagsáhrifin hafa því 

minnkað með aldrinum hjá nemendum líkt og niðurstöður úr öðrum rannsóknum 

tengt fæðingardagsáhrifum (Crawford o.fl., 2007; Borg og Falzon, 1995; Hutchison 

og Sharp, 1999; Bedard og Duhey, 2006). Nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi fengu hærri einkunn að meðaltali heldur en nemendur sem fæddust 

á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. Það er áhugavert að nemendur sem fæddust á 



 

62 

 

síðasta ársþriðjungi ná betri árangri í stærðfræði í 10. bekk eftir að hafa fengið 

lægstu meðaleinkunn af hópunum í 4. og 7. bekk. Þegar einkunnir hjá nemendum 

í 10. bekk eru skoðaðar eru fæðingardagsáhrif ekki til staðar. Út frá þessum 

niðurstöðum eru fæðingardagsáhrif einungis til staðar í samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði hjá nemendum í 7. bekk. Þegar nemendur eru komnir í 10. 

bekk virðist sem fæðingardagsáhrif hverfi, þessar niðurstöður hafa komið fram 

áður í erlendum rannsóknum (Crawford o.fl., 2007; Borg og Falzon, 1995; 

Hutchison og Sharp, 1999; Bedard og Duhey, 2006). Samkvæmt þessu er hægt að 

álykta að fæðingardagur hafi ekki áhrif á námsgetu fólks að fullorðinsaldri og því 

þarf ekki að gera neinar róttækar breytingar á skólakerfinu á Íslandi. Eins og áður 

hefur komið fram þá er ekki hægt að alhæfa að niðurstöður úr þessari rannsókn 

endurspegli á alla grunnskóla í landinu. Úrtakið þyrfti að vera stærra og dreifðara 

um allt landið.  

Þegar litið er á meðaleinkunnir í stærðfræði í 10. bekk frá árunum 2010 til 

2014 sést að árangur nemenda eftir fæðingarmánuði breytist mikið á milli ára, en 

nemendur sem fæddust á síðasta ársþriðjungi fengu hæstu meðaleinkunn þrisvar 

af fimm árum og hópurinn var aldrei með lægstu meðaleinkunn. Meðaleinkunnir í 

stærðfræði hafa lækkað í suðvesturkjördæminu frá árunum 2008 líkt og í íslensku 

(Námsmatsstofnun, 2009).   

Þegar fjöldi ferða er skoðuð í fjölþrepaprófi kom í ljós að engin munur er á milli 

nemenda eftir fæðingarmánuði í 10. bekk. Það voru engin fæðingardagsáhrif líkt 

og var hjá nemendum í 5. og 7. bekk. Það er áhugavert að fæðingardagsáhrif eru 

hvergi til staðar í fjölþrepaprófi hjá 5.. 7. og 10. bekk, en aðrar rannsóknir benda 

til þess að fæðingardagsáhrif sjáist betur í styrktarmælingum eins og 

armbeygjupróf, einnig í hraðamælingum eins og spretthlaupi (Delorme og 

Raspaud, 2008; Raschner, Müller og Hildebrandt, 2012; Romann og Cobley, 2015; 

Cobley o.fl., 2008). Hægt er að álykta út frá þessum niðurstöðum að það þurfi ekki 

að gera neinar róttækar breytingar í afkastagetumælingum í skólaþróttum. Ef til 

vill væri æskilegt að skoða betur fæðingadagsáhrif í öðrum afkastagetumælingum 

eins og styrk, hraða, samhæfingu og liðleika.  
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6 Lokaorð 

Þegar börn koma í heiminn þá stjórna þau ekki hvenær þau fæðast, 

fæðingardagurinn getur samt skipt miklu máli fyrir framtíð barnsins og aðeins 

einn dagur til eða frá getur skipt miklu máli.  

Fæðingardagsáhrifin sem koma fram í þessari rannsókn myndast vegna 

svokallaðar skiptidags. Það er þegar ein ákveðin dagsetning skiptir nemendum 

eða iðkendum í ákveðinn bekk eða flokk og aldursmunurinn getur verið næstum 

eitt ár á milli nemenda og iðkenda í sama bekk eða flokk. Þegar litið er á 

niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði hjá öllum 

bekkjunum í þessari rannsókn eru fæðingardagsáhrif til staðar. Í íslensku og 

stærðfræði í 4. bekk eru nemendur sem fæddust á fyrsta og öðrum ársþriðjungi 

að fá betri einkunnir að meðaltali heldur en nemendur sem fæddust á síðasta 

ársþriðjungi. Þegar námsárangur í 7. bekk er skoðaður koma fram sömu 

niðurstöður og hjá 4. bekk, að því viðbættu að munurinn er orðinn meiri á milli 

hópa. Hins vegar þegar einkunnir hjá nemendum í 10. bekk eru skoðaðar eru 

fæðingardagsáhrifin horfin, þau eru ekki lengur til staðar. Út frá þessum 

niðurstöðum eru fæðingardagsáhrif einungis til staðar í samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði hjá nemendum í 7. bekk. Þegar nemendur eru komnir í 10. 

bekk virðist sem fæðingardagsáhrifin hverfi. Niðurstöður úr erlendum 

rannsóknum eru í samræmi við þessar niðurstöður. Fæðingardagsáhrifin voru til 

staðar fyrstu ár nemenda í grunnskóla, en fæðingardagsáhrifin minnkuðu með 

aldrinum (Crawford o.fl., 2007; Borg og Falzon, 1995; Hutchison og Sharp, 1999; 

Bedard og Duhey, 2006).  

Það er jákvætt að fæðingardagsáhrifin minnki með aldrinum, en niðurstöður úr 

rannsókn hjá Crawford og fleiri (2007) voru að fæðingardagsáhrif minnkuðu með 

aldrinum, en við 16 og 18 ára aldur voru fæðingardagssáhrifin búin að minnka en 

þau voru ennþá til staðar. Ef fæðingardagsáhrif eru ennþá til staðar við 16 og 18 

ára aldurs þá getur það haft mikil áhrif á inntöku í framhaldsskóla. Niðurstöður úr 

þessari rannsókn leiða til þess að fæðingardagur hafi ekki áhrif á námsgetu fólks 

að fullorðinsaldri og því þarf ekki að gera neinar róttækar breytingar á skipulagi 

skólakerfisins.   

Niðurstöður úr fjölþrepaprófi sýna ekki fram nein fæðingardagsáhrif í 5., 7. og 

10. bekk sem leiðir til þess að það þurfi ekki heldur að gera neinar róttækar 

breytingar í afkastagetumælingum í skólaíþróttum. 

Tilgangur með þessari rannsókn var að gera foreldra, kennara og þjálfara 

meðvitaða um fæðingardagsáhrif sem gæti átt sér stað í skólanum og í íþróttinni. 
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Þegar fólk er að vinna með börnum verður það að vera meðvitað að getumunur á 

milli barna gæti orsakast vegna þess að aldursmunur er á milli barnanna. Þau börn 

sem eru fædd á síðasta þriðjungi gætu þurft á frekari athygli að halda frá bæði 

kennara og þjálfara. Það er mikilvægt að sýna þolinmæði í garð þeirra nemenda 

sem eru fæddir á síðasta þriðjungi.  

Það er mikilvægt að rannsaka betur áhrif fæðingardags í skólum á Íslandi. Það 

væri mjög áhugavert að framkvæma rannsókn þar sem úrtakið er stærra og 

kannað yrði fæðingardagsáhrif á öllum landshlutum. Annar möguleiki væri að 

kanna hvort fæðingardagsáhrif eru til staðar í skólum í þéttbýli og dreifbýli. Það 

væri áhugavert að kanna fæðingardagsáhrif í ýmsum íþróttagreinum, einnig að 

skoða fæðingardagsáhrif í hóp íþróttagreinum og einstaklings íþróttagreinum.  

Fæðingardagsáhrif hefur fundist víðsvegar um heim hjá börnum og unglingum, 

bæði í námi og íþróttum (Strom, 2004; Martin o.fl., 2004; Crawford o.fl., 2007). 

Afleiðingar vegna fæðingardagsáhrifa geta verið gríðarlega miklar og það er 

ósanngjarnt að ákveðinn breyta eins og fæðingarmánuður geti skipt svona miklu 

máli fyrir líf fólks. Börn geta ekki valið hvenær þau koma í heiminn, það er 

einskonar lottó hvort þau fæðast snemma á árinu eða seint. Til þess að koma í veg 

fyrir eða minnka fæðingardagsáhrif þyrfti að breyta skólakerfinu. Skólakerfið í dag 

er þannig að innganga í grunnskóla er aðeins einu sinni ári og þá geta verið allt að 

12 mánuðir á milli nemenda í sama bekk. Ef innganga í grunnskóla væri tvisvar á 

ári þá væri aðeins í mesta lagi sex mánuðir á milli nemenda í sama bekk og þá 

ættu fæðingardagsáhrifin að minnka.  
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Fylgiskal 1 

 

Upplýst samþykki 

Samanburður á árangri í fjölþrepaprófi og samræmdum prófum í íslensku og 
stærðfræði út frá fæðingarmánuðum 

 

Kæri viðtakandi 

Fyrirhugað er að hefja rannsókn á vegum Háskóla Íslands. Rannsóknin er námsverkefni M.Ed. í íþrótta- og heilsufræði 

á lokaári. 

Rannsakandi er nemi í M.Ed. námi í íþrótta- og heilsufræði, Sigurður Gunnar Sævarsson, símanúmer 897-

8349, tölvufang: sgs20@hi.is Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Janus Guðlaugsson, Ph.D. í íþrótta- og 

heilsufræði og er jafnframt leiðbeinandi rannsakenda.  

Inntak rannsóknarinnar og markmið 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar eru að athuga hvort nemendur sem fæddir eru fyrstu fjóra mánuði ársins standi 

sig betur í námi en nemendur sem fæddir eru síðustu fjóra mánuði ársins.   

Framkvæmd: Ætlunin er að skoða einkunnir nemenda úr samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4., 7. og 10. 

bekk grunnskóla auk einkunna þeirra úr Multistage Fitness test og bera þær saman við fæðignarmánuði þeirra.  

Vísindalegt gildi: Rannsókninni er ætlað að skoða hvort nemendur sem eru yngstir í sínum árgangi, fæddir seinna 

hluta ársins, standi höllum fæti og nái lakari árnagri  í námi og íþróttum miðað við eldri samnemendur í sama árgang.

  

Vísindalegur ávinningur: Ef niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að nemendur sem fæddir eru á síðasta 

ársþriðjungi standa sig ekki eins vel í námi og nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi væri ef til vill æskilegt 

að gera frekari rannsóknir á efninu, s.s. að gera tilraunir með að skipta nemendum í fjölmennari skólum eftir 

fæðingarmánuði en ekki fæðingarári. 

Lýsing á hvernig rannsóknin fer fram gagnvart þátttakendum og hvað fest í þátttöku 

Þátttakendur verða nemendur í 4., 7. og 10. bekk í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ síðastliðin fimm ár. Það er farið 

fimm ár aftur í tímann til þess að fjölga þátttakendum og til þess að niðurstöður verði sem marktækastar. Ekki verður 

hægt að einkenna nemendur þar sem einungis verður notað fæðingarmánuð og ekki er þörf á nafngreiningu né 

fullri kennitölu þátttakenda. 

Ávinningur rannsóknarinn er að sjá hvort nemendur standi jafnir að vígi við nám og íþróttaiðkun í grunnskólum 

eða hvort þroski og hæfni nemenda sé ólík efitr fæðingarmánuði þeirra. Þátttaka í rannsókninni hefur enga áhættu í 

för með sér fyrir þátttakendur og er þeim frjálst, án útskýringa, að hafna þátttöku eða hætta rannsókninni á 

hvaða stigi sem er.  

Rannsóknargögn  

Stefnt er að því að rannsókn hefjist í apríl 2015 og ljúki í byrjun júní 2015. Gögnin sem stuðst verður við eru einkunnir 

í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4., 7. og 10. bekk.  

Einungis rannsakandi mun hafa aðgang að gögnunum. Gögn verða varðveitt hjá rannsakanda þar til þau hafa verið 

færð inn í tölvuforritið Excel. Þar koma einungis fram einkunnir og fæðingarmánuður nemenda, þannig að ekki verður 
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unnt að persónugreina einstaklinga. Gögnum verður eytt eftir að rannsókninni lýkur eða í síðasta lagi 1. júlí 2015. 

Prentuð gögn verða sett í bréfatætara og tölfræðigögnum eytt með skipan um eyðingu.  

Niðurstöður rannsóknar vera kynntar í skólanum sem tekur þátt í rannsókninni. Ef tilgátan okkar stenst og 

marktækur munur er á árgangi nemeda eftir fæðingarmánuði er fyrirhugað að kynna starfsmönnum 

Menntamálaráðuneytis niðurstöður rannsóknar þannig að unnt sé að gera frekari rannsóknir á efninu og finna leiðir til 

úrbóta.  

Rannsóknin er unnin með samþykki Námsmatsstofnunar auk þess sem tilkynning hefur verið send til 

Vísindasiðanefndar og Persónuverndar.     

Ef foreldri barns óskar ekki 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 umsjónarkennara nemanda. 

Ég undirrituð/-aður óska/-r eftir því að taka ekki þátt í rannsókninni:  

Reykjanesbæ, dags. ______________________ 

______________________________________ 

Nafn barns 

______________________________________ 

Nafn foreldris/forráðamanns 

_______________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 

Þeir sem ekki skila inn beiðni um að taka ekki þátt hafa samþykkt þátttöku í rannsókninni. 

Ef þú hefur spuringar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn þessari eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 

Með fyrirfram þakklæti 

__________________________ 

Sigurður Gunnar Sævarsson  

M.Ed. íþrótta- og heilsufræðinemi  

sgs20@hi.is, sími: 8978349 
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Fylgiskjal 2 

Leyfisbréf frá skólastjóra 

 

 

 

 

Ég undirritaður staðfesti aðkomu mína að rannsókninni: 

Samanburður á árangri í Multistage Fitnes Test og samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði út frá fæðingarmánuðum 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Janus Guðlaugsson, Doktor við íþróttafræðasvið Háskóla 

Íslands. 

Rannsóknin er námsverkefni til M.Ed gráðu í íþrótta- og heilsufræði á vegum Háskóla Íslands. 

Aðkoma míns skóla fellst í að veita rannakanda, honum Sigurði G. Sævarssyni kt. 250790-

3259 aðgangi að einkunnum barna í samræmdum prófum í stærðfræði og íslensku í 4., 7. og 

10. bekk, ásamt einkunnum þeirra úr fjölþrepaprófi í íþróttum.  

Með einkunnum þarf að koma fram fæðingarmánuður barns.  

Ofanagreind gögn verða veitt rannsakendum með upplýstu samþykki frá foreldrum. 

 

 

____________________________ 

Undirskrift/dagsetning 

 


