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Inngangur: Þekkt er að fyrirburar eru í aukinni áhættu á að greinast með langvinna sjúkdóma eins og 

heilalömun og einhverfu. Aðrar afleiðingar geta t.d. verið hegðunar- og námsörðugleikar en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að fyrirburar, og sérstaklega allra minnstu fyrirburarnir, fá marktækt lægri einkunnir en 

samnemendur þeirra sem fæddir eru eftir fulla meðgöngu. Ekki er með fullu vitað hvort 

meðgöngulengd hafi áhrif á einkunnir fullburða barna en rannsókn frá árinu 2012 sýndi fram á að börn 

fædd eftir 37-38 vikna meðgöngu fá marktækt lægri einkunnir en börn fædd eftir 39-41 vikna 

meðgöngu.  

Efniviður og aðferðir: Unnið var með tilbúið gagnasafn sem safnað var í tengslum við rannsóknina 

LIFECOURSE. Þeirra gagna hafði verið aflað frá Fæðingaskrá Landlæknis, Námsmatsstofnun og 

Hagstofunni. Í rannsóknarhópnum voru öll börn fædd og með búsetu í Reykjavík árið 2000. Fengnar 

voru upplýsingar um einkunnir á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk.  

Niðurstöður: Aukin meðgöngulengd veldur marktækri hækkun á einkunn í samræmdum prófum í 

stærðfræði bæði í 4. og 7. bekk eftir að leiðrétt hefur verið fyrir helstu bjögum. Meðgöngulengd sýndi 

ekki marktæk áhrif á heildareinkunn í íslensku, hvorki í 4. né 7. bekk. Ekki fannst marktækur munur á 

einkunnum fyrirbura og fullburða barna nema í ritun í 7. bekk þar sem fullburða börn fengu 31,8% 

hærri einkunn en fyrirburar. Þegar gögnunum var lagskipt eftir kyni kom í ljós að áhrif 

meðgöngulengdar á einkunnir voru einungis til staðar hjá strákum þar sem marktæk hækkun var á 

einkunn í íslensku og stærðfræði með aukinni meðgöngulengd bæði í 4. og 7. bekk. Hjá stelpum voru 

áhrif meðgöngulengdar á heildareinkunn aldrei marktæk. Meðgöngulengd sýndi marktæk áhrif á 

einkunn í 9 af 13 undirgreinum samræmdu prófanna hjá strákum en aðeins á 1 af 13 undirgreinum hjá 

stelpum. Áhrifa meðgöngulengdar gætir einnig hjá fullburða börnum (fæddum eftir 37 – 42 vikna 

meðgöngu) en þar kom fram marktæk hækkun á einkunn í íslensku og stærðfræði með aukinni 

meðgöngulengd bæði í 4. og 7. bekk. Einnig fannst marktækur munur á einkunnum snemmbura (37-

38 vikna meðganga) og full- og síðbura (>39 vikna meðganga) þar sem full- og síðburar fengu 

marktækt hærri einkunnir. Þegar betur var að gáð voru áhrif meðgöngulengdar á einkunnir fullburða 

barna einungis til staðar hjá strákum. 

Ályktanir: Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að meðgöngulengd hafi marktæk áhrif á 

einkunnir á samræmdum prófum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirburar fái lægri einkunnir en 

fullburða börn en fáar rannsóknir taka til línulegra áhrifa meðgöngulengdar. Nýlegar rannsóknir hafa 

bent á að aukin meðgöngulengd fullburða barna spáir fyrir um betra gengi í skóla. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar styrkja þær niðurstöður þar sem meðgöngulengd fullburða barna hefur 

umtalsverð áhrif á einkunn. Mjög skýr kynjamunur kom fram í áhrifum meðgöngulengdar þar sem 

áhrifanna gætti einungis hjá strákum og væri áhugavert að skoða það nánar. 
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1 Inngangur  

1.1 Meðgöngulengd og fyrirburar 

Fyrirburar eru skilgreindir sem börn fædd fyrir 37 vikna meðgöngu. Börn fædd eftir 37 til 42 

meðgönguvikur eru sögð vera fullburða (e. term) (1). Meðgöngulengd við fæðingu skiptir miklu máli en 

barn sem fætt er eftir 26 vikna meðgöngu er ekki í sama ástandi og barn fætt eftir 36 vikna meðgöngu. 

(2). Því hefur WHO skipt fyrirburum upp í hópa eftir meðgöngulengd þ.e. fyrirbura (e. moderately or 

late preterm), mikla fyrirbura (e. very preterm) og mjög mikla fyrirbura (e. extremely preterm) (tafla 1) 

(3). 

Tafla 1: Skipting fyrirbura í hópa eftir meðgöngulengd 

Heiti Meðgöngulengd 

Fyrirburi (e. moderately or late preterm) 32 – 36 vikur 

Mikill fyrirburi (e. very preterm) 28 – 32 vikur 

Mjög mikill fyrirburi (e. extremely preterm) <28 vikur 

 

Tíðni fyrirburafæðinga á Íslandi árið 2013 var 6,4% sem er svipað hlutfall og hefur mælst í Evrópu 

(4, 5). Fyrirburafæðingum hefur fjölgað undanfarin ár í þróuðu löndunum en í Bandaríkjunum hefur 

tíðni þeirra aukist um 20% frá árinu 1990 (2). Miðað við tölur úr Fæðingaskrá, en hún heldur utan um 

allar fæðingar á Íslandi, hefur hlutfall fyrirburafæðinga haldist nokkuð stöðugt á Íslandi síðustu 10 árin 

(mynd 1). Fyrirburafæðingar eru ein helsta orsök burðarmálsdauða í heiminum í dag sem gerir þær að 

mikilvægu viðfangsefni sem nauðsynlegt er að öðlast meiri skilning á (6).  
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Mynd 1: Hlutfall fyrirburafæðinga af öllum fæðingum á Íslandi frá 2003 - 2013 

Mynd 1 sýnir línurit yfir hlutfall fyrirburafæðinga af öllum fæðingum á Íslandi frá 2003 til 2013. 

Upplýsingarnar eru fengnar úr Fæðingaskrá Landlæknis (7) 

1.2. Fyrirburar í gegnum tíðina – vandamál og meðferð 

Miklar framfarir hafa orðið í nýburalækningum síðustu áratugina sem hafa orðið til þess að lífslíkur 

fyrirbura hafa stóraukist (8). Nú er svo komið að börn sem fæðast fyrir tímann, jafnvel eftir 23-24 vikna 

meðgöngu, eiga góða möguleika til lífs sem þótti óhugsandi fyrir um 30 árum. Með þessari þróun er 

því kominn nýr sjúklingahópur sem samanstendur af  allra minnstu fyrirburunum. Þetta er hópur sem 

fæddist á réttum tíma og á réttum stað og lifði það af að fæðast löngu fyrir áætlaðan tíma með hjálp 

tækninnar og sérþjálfaðs starfsfólks. Ástæðan fyrir þessum miklu framförum er fjölþætt en hér á eftir 

verður farið yfir helstu áhrifaþætti (9).   

1.2.1. Hitastjórnun 

Áður en barn fæðist lifir það í hlýju umhverfi móðurinnar við rúmlega 37 gráður Celsíus. Það er því 

mikil umbreyting þegar barnið fæðist og er ekki lengur umvafið þessari hlýju og örygginu sem henni 

fylgir. Í kringum 29 vikna meðgöngu fer fóstrið að framleiða brúna fitu sem eykst fram að síðasta 

þriðjungi meðgöngunnar. Munurinn á hvítri fitu og brúnni fitu er sá að sú brúna hefur fleiri hvatbera, 

meira blóðflæði og meiri glycogenbirgðir en sú hvíta. Þetta veldur því að efnaskiptahraðinn og 

hitamyndunin verður meiri. Það gefur að skilja að fyrirburar fæddir fyrir 29 vikna meðgöngu hafa ekki 

þessa hitamyndandi fitu og eiga í erfiðleikum með að halda á sér hita (10). Einnig eru fyrirburar með 

meira yfirborðsrúmmál miðað við líkamsmassa en fullburða börn og missa því auðveldlega hita eftir 

fæðingu. Ofkæling er alvarlegt ástand hjá nýburum og þá sérstaklega fyrirburum, sem getur leitt til 

dauða (11).  

Með þessa vitneskju að leiðarljósi var fyrsti hitakassinn fundinn upp í kringum árið 1880 í París. 

Það var franski fæðingarlæknirinn Stéphane Tarnier sem fékk hugmyndina í dýragarði þegar hann sá 

útungunarvél fyrir kjúklinga. Hann nýtti sér aðferðina til þess að koma í veg fyrir ofkælingu nýbura. 
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Fyrsti hitakassi Tarniers var því ekki ósvipaður útungunarvél þar sem einn kassi var nýttur fyrir marga 

nýbura og var hann hitaður með heitu vatni. Fljótlega einfaldaði Tarnier þó hönnunina og bjó til 

hitakassa, einn fyrir hvern og einn nýbura og voru þeir hitaðir með vatni sem hjúkrunarkonur sáu um 

að skipta um á þriggja klukkustunda fresti (mynd 2). Til að sannfæra samstarfsfélaga sína um gildi 

hitakassans gerði hann úttekt á lifun nýburanna fyrir og eftir tilkomu kassanna og komst að því 

dánartíðni  nýbura  sem vógu milli 1000 og 1200 grömm við fæðingu minnkaði úr 66% í 38%.  

Á næstu árum náði hitakassinn miklum vinsældum og komu fram mismunandi gerðir af honum. 

Einn hængur var þó á, hitakassarnir þóttu svo dýrir að almennir spítalar höfðu ekki efni á svo 

hátæknilegum hlut. Í kjölfarið kom sú hugmynd upp að almenningi gæti staðið til boða að borga sig inn 

til þess að sjá þessi undraverðu tæki í notkun. Varð það fljótt vinsæl skemmtun og nokkuð algengur 

viðburður á bæjarhátíðum í kringum aldamótin 1900 (12). Hitakassinn hefur síðan gengið í gegnum 

hæðir og lægðir vinsælda en í dag en hann álitinn nauðsynlegt tæki við umönnun fyrirbura. 

 

 

Mynd 2: Hitakassi Tarniers 

Á myndinni sést teikning af hitakassa Tarniers úr greininni „The nursling; the feeding and hygiene of 

premature and full-term infants” frá árinu 1907(13). 

1.2.2. Glærhimnusjúkdómur og lungnablöðruseyti  

Þroskun lungna á fósturskeiði er ekki lokið fyrr en við lok meðgöngunnar. Vöntun á lungnablöðruseyti 

(e. pulmonary surfactant) og vanþroskuð bygging lungna hjá fyrirburum stuðla að glærhimnusjúkdómi 

(e. hyaline membrane disease) en það er sá sjúkdómur sem veldur flestum dauðsföllum fyrirbura (14). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl milli meðgöngulengdar og glærhimnusjúkdóms en líkurnar á 

að fá sjúkdóminn aukast með styttri meðgöngulengd. Hjá miklum fyrirburum hafa lungnaþekju-

frumurnar ekki náð að þroskast almennilega í týpu1 og týpu 2 frumur, en týpa 1 sér um loftskipti á 
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meðan týpa 2 myndar lungnablöðruseyti. Lungu fyrirburans eru því oft ekki í stakk búin til að eiga 

eðlileg loftskipti (14, 15). 

Á sjötta áratug síðustu aldar gerðu Mary Ellen Avery og Jere Mead sér grein fyrir að veggspenna 

lungna í fyrirburum sem dóu úr glærhimnusjúkdómi var um 30 dynes cm -1 á meðan veggspenna í 

lungum þeirra sem dóu af öðrum ástæðum var um 8 dynes cm 
-1 

(16). Í kjölfarið sýndu þær fram á að 

til væri efni sem nefndist lungnablöðruseyti sem samanstóð af fosfólípíðum og ýmsum próteinum. 

Komust þær að því að lungnablöðruseytið var af skornum skammti hjá nýburum sem dóu úr 

glærhimnusjúkdómi. Síðan þá hafa verið reyndar ýmiskonar aðferðir til þess að framleiða 

lungnablöðruseyti með mismiklum árangri. Á níunda áratugnum voru framkvæmdar fjöldi klínískra 

rannsókna með ýmist náttúrulegu eða tilbúnu lungnablöðruseyti og reyndust þau náttúrulegu hafa 

yfirhöndina. Talið er nú að meðferð með lungnablöðruseyti strax eftir fæðingu samhliða CPAP 

öndunaraðstoð geti aukið lífslíkur hjá fyrirburum um allt að 50%. Hins vegar er sá hængur á að 

líkurnar á krónískum lungnasjúkdómum geta aukist lítillega (17, 18). 

1.2.3. Sterameðferð 

Steragjöf er sú aðferð sem hefur gefist best af þeim inngripum sem gripið er til við yfirvofandi 

fyrirburafæðingu. Á fyrri hluta meðgöngunnar myndast sykursteraviðtakar í lungum fóstursins. Þessir 

viðtakar bindast sykursterunum sem gera það að verkum að prótein og fosfatidílkólín myndast en 

prótein og fosfatidílkólín stuðla bæði að myndun lungnablöðruseytis. Á seinni hluta meðgöngunnar 

eykst myndun sykursterans kortisóls sem getur bundist við sykursteraviðtakann og er nauðsynlegur 

fyrir þroskun lungna. Kortisólið ásamt fleiri þáttum gerir því lungun betur í stakk búin til að hefja 

loftskipti þegar barnið kemur í heiminn (18).  

Á sjöunda áratug síðustu aldar framkvæmdi Liggins fyrstu rannsóknina sem sýndi fram á gagnsemi 

sykursterameðferðar á fósturþroska í lömbum (19). Liggins og Howie sýndu síðan fram á jákvæð áhrif 

þess að gefa mæðrum sykurstera vegna yfirvofandi fyrirburafæðingar (20). Árið 1995 kom út grein 

sem staðfesti enn frekar gagnsemi sykursteragjafar en þá sýndi Crowley fram á að sykursterar gefnir á 

tímabilinu 7 dögum til 48 klukkustundum fyrir fyrirburafæðingu minnkuðu tíðni glærhimnusjúkdóms 

umtalsvert ásamt því að lækka tíðni heilablæðingar og í kjölfarið, nýburadauða. Í dag er mælt með að 

gefa konum í yfirvofandi fyrirburafæðingu stera að því gefnu að aldur fóstursins sé lífvænlegur. (21, 

22). Eins og farið var í hér að ofan er lífvænlegur aldur fósturs í dag talinn vera  23-24 vikur meðgöngu 

(9) 

 

1.3 Afleiðingar þess að fæðast fyrir áætlaðan tíma 

Erfiðleikar fyrirbura eru ekki alltaf yfirstaðnir þegar heim er komið af spítalanum. Langtímavandamál 

eins og heilalömun, einhverfurófsraskanir, hegðunarvandamál og skert lærdómsgeta geta fylgt styttri 

meðgöngulengd. Hér verður farið í þessar helstu langtíma afleiðingar.  
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1.3.1 Skemmdir í hvíta efni heilans 

Skemmdir í hvíta efni heilans (e. white matter injury, WMI) er algengasta tegund heilaskaða hjá 

fyrirburum. WMI einkennist af hrörnun forvera fáhyrnufruma (e. premyelinated oligodendrocytes) og er 

tengt við aukna áhættu á skerðingu á taugakerfisþroska (23). Orsök heilaskemmdanna virðist vera 

tvíþætt, annars vegar blóðþurrð og hins vegar sýking. Þetta tvennt veldur svo eitrunaráhrifum (e. 

excitotoxicity) og árás frírra súrefnis- og niturafleiða (e. ROS og RNS)(23). 

 Sýnt hefur verið fram á að 50% nýbura með fæðingarþyngd undir 1500 g hafa einhverskonar WMI. 

Um 10% þeirra greinast með heilalömun (e. cerebral palsy) og 50% verða fyrir einhverskonar 

hegðunar- eða þroskaskerðingu. Heilalömun hefur verið tengd við staðbundnar skemmdir í hvíta efni 

heilans en hegðunar- og þroskaskerðing er frekar tengd við dreifðar skemmdir. Líklegt þykir að 90% 

taugaskerðinga (e. neurological deficits) sem finnast hjá eftirlifandi fyrirburum séu af völdum WMI (23, 

24) 

Áður fyrr voru blöðrumyndandi staðbundnar skemmdir taldar vera helsta gerð WMI en auðvelt var 

að greina þær með ómun. Nú hefur komið í ljós að dreifðar skemmdir eru mun algengari meðal 

fyrirbura. Rannsókn frá 2003 þar sem segulómskoðanir fyrirbura voru skoðaðar sýndi fram á að aðeins 

4,2% fyrirburanna voru með blöðrumyndandi staðbundnar skemmdir en 35,4% voru með dreifðar 

skemmdir (25). Á skemmda svæðinu hafa fundist virkjaðar örtróðsfrumur (e. microglial cells) sem eru 

mikilvægar fyrir ónæmiskerfi miðtaugakerfisins. Líklegt þykir að þessar örtróðsfrumur spili stórt 

hlutverk í skemmdum á forvera fáhyrnufrumum (26). 

1.3.2 Heilalömun 

Heilalömun er sjúkdómur sem greinist oftast snemma í æsku og er viðvarandi allt lífið. Heilalömun er 

regnhlífahugtak yfir fjölda hreyfiskerðandi sjúkdóma sem koma til vegna vefjaskemmda eða frávika (e. 

anomalies) í heila snemma í þroska (27, 28). Heilalömun er einn algengasti sjúkdómurinn í heiminum 

sem veldur líkamlegri fötlun hjá börnum og er algengi hennar frá 1,5 til 3 tilfelli af hverjum 1000 

fæddum börnum. Fjölburar og fyrirburar eru í meiri hættu en fullburða börn á að greinast með 

sjúkdóminn (29). 

Árið 2007 var gerð rannsókn á Íslandi um tíðni, orsakir og birtingarmyndir heilalömunar. Teknar 

voru saman upplýsingar um öll börn með heilalömun fædd á árunum 1990-2002 og voru um helmingur 

barnanna fyrirburar. Af þeim fyrirburum sem greindust með heilalömun voru marktækt fleiri drengir. 

Meðal fullburða barna voru stúlkur hins vegar marktækt fleiri. Í ljós kom að algengi heilalömunar á 

Íslandi voru 2,3 tilfelli á hver 1000 lifandi fædd börn á tímabilinu sem er svipuð tíðni og er annars 

staðar í heiminum (29-31). Tíðni meðal fyrirbura hefur hækkað og samkvæmt rannsókn sem birt var 

árið 2008 var tíðni heilalömunar hjá börnum fæddum eftir 22-27 vikna meðgöngu 146 tilfelli á hver 

1000 lifandi fædd börn. Tíðnin lækkaði með aukinni meðgöngulengd og var hún 62 tilfelli af hverjum 

1000 lifandi fæddum börnum eftir 28-31 meðgönguviku og 7 af 1000 lifandi fæddum börnum eftir 32-

36 vikna meðgöngu (31-33). 

Einstaklingar með heilalömun hafa allir einhverskonar hreyfiskerðingu en hún er mismikil, allt frá 

vægum spasma hjá vel göngufærum og upp í að vera svo mikil að einstaklingurinn þarfnast hjólastóls 
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og getur ekki tjáð sig. Margir hafa eðlilega greind en fylgifatlanir heilalömunar geta verið 

þroskaskerðing, lærdómsörðuleikar, flogaveiki og fleira. Þetta er því ekki einsleitur sjúkdómur sem 

auðvelt er að setja fingur á heldur mætti segja að þetta væri blanda af mörgum mismunandi 

sjúkdómum sem oft eru settir undir sama hatt (32). 

1.3.3 Einhverfurófsraskanir 

Einhverfurófsraskanir einkennast af afbrigðileika  í félagslegri hegðun, samskiptum, námsgetu og oft 

ákveðnum einkennandi hegðunarmynstrum. Einhverfurófsraskanir koma venjulega fram snemma í 

barnæsku og í 30% tilvika koma þær fram sem skyndileg afturför í þroska í kringum þriggja ára aldur 

(34). Á síðustu árum hefur orðið mikil aukning á einhverfugreiningum og enn hefur ekki komið fram 

árangursrík meðferð. Þegar einhverfa kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1943 var orsökin talin vera 

skortur á móðurlegri hlýju (35). Það hefur að sjálfsögðu ekki staðist tímans tönn og í dag er talið að 

erfðaþáttur spili stórt hlutverk ásamt fjölmörgum umhverfisþáttum. Einn af helstu áhættuþáttum 

einhverfu er að fæðast fyrir tímann (36). Mjög miklir fyrirburar hafa talsvert auknar líkur á því að 

greinast með einhverfu. Rannsókn frá árinu 2008 sem tók til 91 fyrirbura sem fæddust ≤1500 g. sýndi 

fram á 26% algengi einhverfu við tveggja ára aldur (37) en þess má geta að almennt algengi einhverfu 

á Íslandi er um 1,2% (36, 38). Kenningar eru uppi um að streituvaldar sem fyrirburar verða fyrir 

snemma á lífsleiðinni þegar heilinn er ekki að fullu þroskaður spili stórt hlutverk í tilurð 

einhverfunnar(36). Fleiri áhættuþættir hafa verið nefndir bæði á meðgöngu og eftir fæðingu og má þar 

nefna reykingar móður á meðgöngu, vaxtarskerðingu fósturs, mikla þyngdaraukningu móður á 

meðgöngu, sjálfsofnæmissjúkdóma móður og fleira (34). 

1.3.4 Hegðunarraskanir 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að fyrirburar eru í aukinni hættu á að sýna ýmiskonar 

hegðunarraskanir. Á það einnig við um þá fyrirbura sem ekki hafa neina þekkta taugakerfisskerðingu 

(e. neurological deficits) (39, 40). Margar rannsóknir sem fjalla um hegðunarraskanir fyrirbura taka 

einnig til lærdómsörðugleika enda er talið vera samband þar á milli (41). Erfitt getur verið að bera 

saman rannsóknir á hegðunarröskunum vegna þess hversu erfitt er að meta og skilgreina þær. Mat á 

hegðunarröskunum er oftast lagt út frá frásögn foreldra eða kennara á meðan lærdómsgeta er að 

jafnaði prófuð með stöðluðum prófum (40).  

Safnrannsókn (e. meta analysis) frá árinu 2002 tók til 16 rannsókna sem allar fjölluðu um 

hegðunarraskanir fyrirbura á árunum frá 1980 til 2001. Hegðunarröskununum var skipt í þrennt: 

ADHD, lyndis- (e. internalizing behaviors) og hegðunarraskanir (e. externalizing behaviors). Undir 

lyndisraskanir féllu kvíði, þunglyndi og fælni. Undir hegðunarraskanir  féllu ofvirkni og afbrotahneigð  

(e. delinquency). Af þessum 16 rannsóknum sýndu 13 þeirra fram á aukna tíðni lyndis- eða  

hegðunarraskana fyrirbura miðað við fullburða börn. Níu af þessum 13 fundu aukna tíðni 

hegðunarraskana á meðan níu af 12 rannsóknum fundu hærri tíðni lyndisraskana hjá fyrirburum miðað 

við fullburða börn. Tíu af 15 rannsóknum sem tóku fyrir ADHD greiningar sýndu fram á aukna tíðni 

athyglisvandamála meðal fyrirbura og um 81% rannsóknanna sýndi fram á áhættuhlutfall yfir tveimur 



12 

 

þ.e.a.s. fyrirburar væru meira en tvöfalt líklegri til þess að hafa ADHD samanborið við fullburða börn 

(39). 

1.3.5 Lærdómsörðugleikar  

Fyrirburar eru í meiri áhættu en fullburða börn að klára ekki hefðbundna skólagöngu, en áhættan 

virðist aukast með styttri meðgöngulengd (42). Ekki taka margar rannsóknir beint til línulegra áhrifa 

meðgöngulengdar á námsárangur en flestar rannsóknir bera einungis saman námsárangur fyrirbura 

og fullburða barna. Algengast er þó að bera mikla fyrirbura saman við fullburða börn en þar virðist 

munurinn á námsárangri vera mestur (39, 43, 44).  

Lærdómsgeta fyrirbura og námsárangur er allvel rannsakað fyrirbæri, en rannsóknirnar taka flestar 

einnig til barna með lága fæðingarþyngd (43, 44). Í flestum tilfellum eru þetta sömu einstaklingarnir, en 

dæmi eru um vaxtarskert börn sem hafa lága fæðingarþyngd þrátt fyrir að fæðast eftir fulla meðgöngu. 

Mikill fjölbreytileiki er í niðurstöðum þessara rannsókna og er því erfitt að álykta um sambandið þar á 

milli.  

Þegar niðurstöður rannsókna á sama efni eru misvísandi getur gefið góða raun að skoða 

safnrannsóknir en ein slík var framkvæmd í Hollandi árið 2009. Sú rannsókn tók aðeins til mikilla 

fyrirbura (≤33 meðgönguvikur) og barna með mjög lága fæðingarþyngd  (≤1500 g).  Niðurstöðurnar 

sýndu að miklir fyrirburar og börn með mjög lága fæðingarþyngd voru marktækt (p≤0,05) 0,6 

staðalfrávikum lægri á stærðfræðiprófi, 0,48 staðalfrávikum lægri á lestrarprófi og 0,76 staðalfrávikum 

lægri á stafsetningarprófi (43).  

Önnur safnrannsókn frá Bandaríkjunum kom út árið 2002. Þar voru teknar fyrir 15 

tilfellaviðmiðarannsóknir þar sem bornir voru saman fyrirburar og fullburar eftir fimm ára aldur. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á að marktækur munur var á vitrænni getu fyrirbura og 

fullburða barna, fullburum í hag (p<0,001) (39).  

Fyrirburar virðast eiga í erfiðleikum með nám í öllum greinum grunnskólans en þó hafa sumar 

rannsóknir sýnt fram á sérstaka námsörðugleika í stærðfræði (45-47). Rannsókn frá Bretlandi sýndi 

fram á að 23% barna sem fæðast mjög létt áttu við lærdómsörðugleika að etja í stærðfræði 

samanborið 10% í lestri (45). Kenningar eru um að þessir lærdómsörðugleikar í stærðfræði hjá 

fyrirburum aukist með aldri, mögulega vegna aukinnar þyngdar verkefna en þörf er á fleiri rannsóknum 

á því sviði (45).  

Innan stærðfræðinnar virðast fyrirburar eiga í meiri vandræðum með beitingu stærðfræðilegra 

aðferða frekar en þekkingu á grundvallar stærðfræðilegum staðreyndum. Þrátt fyrir margar rannsóknir 

á þessu sviði er lítið vitað hvað veldur þessum sérstöku stærðfræðiörðugleikum fyrirbura (45) 

1.4 Áhrif meðgöngulengdar á námsárangur fullburða barna 

Sýnt hefur verið fram á að mikil þroskun á sér stað á seinasta hluta meðgöngunnar og vex heilinn 

mikið á þessum tíma. Milli 37 og 41 vikna meðgöngu eykst gráa efni heilabarkarins um allt að 50% og 

um þreföld aukning verður á myelíneruðu hvítu efni (48) 
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Það virðist vera að áhættan á lærdómsörðugleikum aukist með styttri meðgöngulengd fyrirbura en 

færri rannsóknir taka til barna fæddra eftir 37 vikna meðgöngu. Samkvæmt rannsókn frá Bretlandi frá  

árinu 2010 koma fram sterk tengsl milli sérkennsluþarfar í grunnskóla og meðgöngulengdar. Þar kom 

fram sterkt skammtasamband þar sem lengri meðgöngulengd upp að 40 vikum tengdist minnkaðri þörf 

á sérkennslu (49).  

Árið 2012 kom út grein í Bandaríkjunum sem fjallaði um áhrif meðgöngulengdar á einkunnir 

fullburða barna í lestri og stærðfræði í 3. bekk. Rannsóknin tók til 128.050 fullburða barna fæddra milli 

1988 og 1992. Niðurstöður sýndu að meðaleinkunnir á stöðluðu lestrar og stærðfræðiprófi voru 

marktækt lægri hjá börnum fæddum eftir 37-38 vikna meðgöngu heldur en hjá börnum fæddum eftir 

39-41 vikna meðgöngu. En einkunnir á lestrar og stærðfræðiprófunum hækkuðu með hverri viðbættri 

meðgönguviku (50). Það getur því verið villandi að tala einungis um fyrirbura eða fullburða börn í 

þessum efnum og var vinnuhópur settur saman í Bandaríkjunum til þess að skilgreina betur fullburða 

meðgöngu (e. The American Medical Association Workgroup for Defining Term Pregnancy). Þessi 

vinnuhópur gaf út skýrslu árið 2013 og kom með tillögur að því að fullburða meðgöngu yrði skipt í 

fernt, þ.e. snemmburð (37-38 vikur meðgöngu), fullburð (39-40 vikur meðgöngu), seinburð (41 vikur 

meðgöngu) og lengda meðgöngu (≥42 vikur meðgöngu) (51). 

1.5 Aðrir þættir sem hafa áhrif á lærdómsgetu barna 

Nauðsynlegt er að kynna sér aðra þætti sem hafa áhrif á námsárangur barna til þess að koma í veg 

fyrir bjaga í rannsóknum. Hér verður farið í nokkra helstu áhrifaþætti. 

1.5.1 Efnahagsstaða  

Efnahags- og félagsleg staða (e. socioeconomic status) er  breyta sem sýnt hefur mikla tengingu við 

námsárangur (52, 53). Í mörgum löndum í heiminum er mikill munur á námsárangri barna eftir 

efnahags- og félagslegri stöðu fjölskyldunnar. Þess má geta að meðaleinkunn barna sem búa við góð 

félags- og efnahagsleg skilyrði er 88 stigum hærra á PISA prófinu í lestri heldur en barna sem búa við 

skert félags- og efnahagsleg skilyrði. Þessi mismunur jafngildir tveimur árum í skóla. Þess má geta að 

meðaleinkunn OECD ríkjanna á PISA prófinu árið 2012 var 494 stig í stærðfræði og 496 stig í íslensku 

(54). Ekkert land í heiminum hefur náð algerum jöfnuði í skólakerfinu. Ísland er þó vel á veg komið og 

er talið meðal þeirra landa sem hefur náð hvað mestum jöfnuði í skýrslu OECD frá árinu 2013. 

Samkvæmt skýrslunni er munurinn á  Íslandi milli barna sem alast upp við góða félags- og 

efnahagslega stöðu og barna sem alast upp við slæma félags- og efnahagslega stöðu um 60 stig á 

PISA prófinu í lestri (55). 

1.5.2 Kynjamunur  

Drengir eru líklegri til þess að fæðast fyrir tímann en stúlkur og virðast þeir einnig vera viðkvæmari fyrir 

fylgikvillum fyrirburafæðinga, í bráð og lengd (56-58). Í grein frá árinu 2012 sem birt var í Nature kom í 

ljós að drengir sem fæddust mikið fyrir tímann (e. very preterm) voru marktækt líklegri til þess að deyja 

eða vera háðir súrefni (72% á móti 61% fyrir stelpur), vera lengur á spítala (97 dagar á móti 86 dögum 

hjá stelpum), fá blæðingu í lungum (15% á móti 10% hjá stelpum), að þurfa á steragjöf að halda eftir 
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fæðingu (37% á móti 21% hjá stelpum) og greinast með stórþætta afbrigðileika í heila (20% á móti 

12% hjá stelpum) (57).  

Margar kenningar eru uppi um af hverju meðgöngur með karlkyns fóstrum eru líklegri til þess að 

enda í fyrirburafæðingu. Í þeim efnum hefur verið nefnt að karlkyns fóstur eru að meðaltali þyngri en 

kvenkyns fóstur en það er áhætturþáttur fyrir fyriburafæðingu (58). Einnig eru konur sem ganga með 

drengi líklegri til þess að fá ýmsa fylgikvilla meðgöngu eins og meðgönguháþrýsting og sýkingu sem 

einnig eru áhættuþættir fyrirburafæðingar. Því hefur einnig verið haldið fram að testósterón frá fóstrinu 

geti átt þátt í framköllun fyrirburafæðinga og að karlkyns fóstur séu útsettari fyrir karlhormónum og 

öðrum efnum sem hafa áhrif á framleiðslu lungnablöðruseytis sem gæti spilað inn í það af hverju 

fyrirburadrengir eru verr í stakk búnir til þess að lifa utan móðurkviðar. Eftir að farið var að gefa konum 

í yfirvofandi fyrirburafæðingu stera hefur útkoma fyrirbura batnað verulega og þá sérstaklega drengja, 

en við það fór útkoma drengja að nálgast útkomu stúlkna þó enn halli á drengina í þessum efnum (57, 

58).  

Sambandið milli lærdómsgetu fyrirbura með tilliti til kyns hefur lítið verið skoðað þó sumar 

rannsóknir hafi sýnt að drengir á leikskólaaldri sem fæðast sem fyrirburar standa sig ekki jafn vel á 

þroskaprófum og stelpur sem fæðast sem fyrirburar. Miklir fyrirburar eru í hættu á að fá WMI fljótlega 

eftir fæðingu og eru drengir í meiri hættu en stúlkur. Þar af leiðandi eru drengir líklegri til þess að  

glíma við taugakerfisskerðingu og lærdómsvanda seinna meir (59).  

Það eru ekki eingöngu drengir sem fæðast sem fyrirburar sem koma verr út en stúlkur, heldur 

standa drengir sig almennt ekki jafn vel í skóla (60, 61). Þetta hefur verið skoðað á Íslandi og er 

munurinn hvað mestur í lestri, lesskilningi og íslensku. Frá 1996-2006 hefur yfirburður stúlkna á 

samræmdum prófum verið stöðugur og hefur munurinn þar verið mestur í íslensku og dönsku. 

Stærðfræðin hefur einnig verið hliðholl stúlkum á samræmdu prófunum en ekki þó jafn mikið og 

íslenskan og danskan (mynd 3). Samræmdu prófin eru lögð fyrir 4. 7. og 10 bekk  en vísbendingar eru 

fyrir því að kynjamunur sé að aukast milli bekkja (61).  
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Mynd 3: Kynjamunur einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði og íslensku frá 1996-2006 

Myndin sýnir kynjamun  einkunna í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4., 7. og 10. bekk. Myndin er 

fengin úr skýrslunni „Kynjamunur í PISA og samræmdum prófum 10. bekkjar” sem gefin var út af 

Námsmatsstofnun 2007 (61) 

1.5.3 Aldur móður  

Aldur frumbyrja á Íslandi hefur farið hækkandi síðustu ár eins og í öðrum vestrænum löndum. Á 

sjöunda áratug síðustu aldar var meðalaldur frumbyrja á Íslandi undir 22 árum en árið 2014 var hann 

orðinn 27,3 ár (62, 63).   

Þegar börn mæðra undir 19 ára og börn mæðra á aldrinum 20-24 ára eru borin saman, í lág- og 

miðtekju löndum kemur í ljós að börn mæðra undir 19 ára eru líklegri til að fæðast sem fyrirburar og að 

hætta fyrr í skóla. Ef mæður eldri en 35 ára eru skoðaðar í sama þýði  eru þær einnig líklegri til þess 

að eignast fyrirbura en þeirra börnum gengur marktækt betur í skóla (64). Rannsóknir í löndum með 

hærri efnahagslegri stöðu hafa einnig sýnt mun á afdrifum barna eftir aldri móður. Ein slík frá Taívan 

sýndi fram á að mæður eldri en 35 ára eru líklegri til þess að þurfa inngrip í fæðingu eins og 

keisaraskurð, og mæður eldri en 40 ára eru marktækt líklegri til þess að eignast fyrirbura (65). Í 

Bretlandi komust menn að svipaðri niðurstöðu eða að mæður eldri en 40 ára voru í aukinni hættu á 

fyrirburafæðingu, keisaraskurði og að fæða andvana barn (66). Einnig aukast líkurnar á ýmiskonar 

meðgöngutengdum vandamálum og fæðingargöllum eins og Downs heilkenni með hækkandi aldri 

móður (67, 68).  Mjög ungar mæður (undir 20 ára) eru einnig líklegri til þess að eignast fyrirbura en þar 

gæti spilað inn í verri félagsleg og efnahagsleg staða ungra mæðra (69).  Rannsóknir haf einnig sýnt 

að börn mæðra, sem voru 18 ára eða yngri við fæðingu, fá marktækt lægri einkunnir en börn mæðra 

sem voru eldri en 18 ára við fæðingu (70) 
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1.5.4 Fæðingarmánuður  

Það er vel þekkt að börn sem fæðast fyrr á árinu eru líklegri til þess að ganga betur í skóla en börn 

sem fæðast seint á árinu (71). Það kemur kannski ekki á óvart þar sem aldursmunurinn milli elstu og 

yngstu barnanna við byrjun skólagöngu getur verið allt að 15-20%. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem 

fæðast snemma á árinu fá marktækt hærri einkunnir en börn sem fæðast seinna á árinu, en spurningin 

er hvort þessi munur í einkunnum haldist út skólagönguna. Ef sú er raunin að munurinn á einkunnum 

elstu og yngstu barnanna haldist út skólagönguna gæti fæðingarmánuður haft áhrif á framtíðarhorfur 

einstaklinga (71). 

Skólakerfin eru mismunandi milli landa og er misjafnt hvenær börn byrja í skóla.  Oftast er ákveðin 

dagsetning fæðingar sem skilur á milli bekkja og á Íslandi er sú dagsetning 1. janúar (72) á meðan 

önnur lönd miða við aðrar dagsetningar eins og t.d. 1. september. Það hefur ekki tíðkast á Íslandi að 

börn sem ekki ná tökum á námsefni bekkjarins færist niður um bekk. Talið er að þetta kerfi valdi því að 

þau börn sem ekki ná tökum á námsefninu dragist enn meira aftur úr (71). Rannsókn sem gerð var á 

löndum innan OECD  og kom út árið 2006 sýndi fram á að elstu nemendur bekkjarins fengu um 4-12% 

hærri einkunnir á prófum í fjórða bekk og 2-9% hærri einkunn í áttunda bekk miðað við þá yngstu. 

Ísland var hluti af þessari rannsókn og kom í ljós að elstu nemendur bekkjarins fengu 11% hærri 

einkunnir í 4. bekk og 4% hærri einkunnir í 8. bekk miðað við þá yngstu (71). Miðað við þessar tölur 

virðast því áhrif fæðingarmánaðar á Íslandi minnka töluvert frá 4. upp í 8. bekk. 

1.6 LIFECOURSE rannsóknin 

Þetta rannsóknarverkefni er hluti af LIFECOURSE rannsókninni sem fékk styrk frá Evrópska 

rannsóknarráðinu (e. European Research Council) árið 2015. Undir forystu Ingu Dóru Sigfúsdóttur, 

prófessors við Háskólann Í Reykjavík og Columbia Háskóla í New York, er ætlunin auka skilning á því 

hvernig félagslegir- og líkamlegir þættir hafa áhrif á hegðun og heilsu, frá frumbernsku fram til 

unglingsára. Þýði rannsóknarinnar eru öll börn fædd og búsett í Reykjavík árið 2000 (N=1151).  

Það sem gerir LIFECOURSE rannsóknina áhugaverða er hvernig ætlunin er að sameina þekkingu 

mismunandi fræðisviða til að stuðla að nýjungum í hugsun sem getur nýst vel til forvarnarstarfa í 

framtíðinni. Gögnum hefur verið safnað úr Fæðingaskrá, Hagstofunni, Námsgagnastofnun, 

Barnavernd og fleiri stöðum. Allar þessar upplýsingar verða svo teknar saman og reynt verður að finna 

ákveðna orsakaþætti í bernsku sem ýta undir áhættuhegðun á unglingsárum.  
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2. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort meðgöngulengd hafi áhrif á námsárangur síðar á 

lífsleiðinni. Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hefur meðgöngulengd áhrif á námsárangur við 9 og 12 ára aldur? 

2. Er munur á námsárangri fyrirbura og fullburða barna í samræmdum prófum í 4. og 7. bekk. 

3. Er munur á áhrifum meðgöngulengdar á námsárangur í samræmdum prófum í 4. og 7. bekk 

eftir kyni? 

4. Hefur meðgöngulengd áhrif á námsárangur fullburða barna í samræmdum prófum í 4. og 7. 

bekk? 
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3. Rannsóknaraðferðir og gögn 

3.1 Efni og aðferðir 

Unnið var með tilbúið gagnasafn sem aflað var í tengslum við LIFECOURSE rannsóknina. Rannsóknin 

er ferilrannsókn sem tekur til allra barna sem fæddust og voru með búsetu í Reykjavík við fæðingu árið 

2000. Upplýsingum var safnað úr Fæðingaskrá, Námsmatsstofnun og Hagstofunni. Af þeim börnum 

sem fæddust árið 2000 voru 1151 með búsetu í Reykjavík við fæðingu. Úr Fæðingaskrá fengust 

upplýsingar um kyn barns, meðgöngulengd við fæðingu, aldur móður, fæðingarmánuð barns og hvort 

móðirin var frumbyrja eða fjölbyrja. Fimm af börnunum í úrtakinu voru ekki með skráða 

meðgöngulengd við fæðingu og voru þau undanskilin. Rannsóknarhópurinn samanstóð því af 1146 

börnum. 

Upplýsingar um einkunnir á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk fengust 

frá Námsmatsstofnun. Ekki voru til staðar einkunnir fyrir öll börnin í úrtakinu en ástæðurnar fyrir því 

geta verið margar. Ef engin einkunn er til staðar er líklegt að barnið hafi ekki mætt í skólann vegna 

veikinda eða annars, gangi ekki í hefðbundinn skóla eða hafi flutt úr landi. Þau börn sem ekki höfðu 

skráða einkunn við tiltekið próf voru undanskilin útreikningum þess prófs. Safnað var upplýsingum um 

raðeinkunn á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði bæði í 4. og 7. bekk. Raðeinkunn segir til 

um hlutfall nemenda sem fá jafn háa einkunn eða lægri og gefur því góða mynd af hvar 

einstaklingurinn stendur til samanburðar við aðra nemendur sem tóku prófið. Einnig var  upplýsingum 

safnað um sundurliðaða raðeinkunn barnanna. Sundurliðuð einkunn í stærðfræði skiptist í þrjá hluta, 

þ.e. reikning og aðgerðir, tölur og talnaskilning og rúmfræði. Sundurliðuð einkunn í íslensku skiptist í 

stafsetningu, lestur, ritun og málnotkun, en málnotkun er einungis undirflokkur íslenskuprófsins í 7. 

bekk en ekki í 4. bekk. 

Í gagnasafninu voru einnig upplýsingar frá Hagstofunni. Þær upplýsingar frá Hagstofunni sem 

notast var við í þessari rannsókn voru upplýsingar um heildartekjur heimilisins þ.e. samanlagðar 

atvinnutekjur, fjármagnstekjur og aðrar tekjur, upplýsingar um örorkubætur þ.e. hvort annað hvort 

annað foreldrið eða bæði fengu örorkubætur árið sem barnið fæddist og árin sem samræmdu prófin 

fóru fram (2009 og 2012) og hjúskaparstöðu forráðamanns þessi þrjú ár þ.e 2000, 2009 og 2012.   

3.2 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru skráð í Excel og færð yfir í tölfræðiforritið R. Tölfræði og úrvinnsla gagna fór fram í R en 

töflur og gröf voru gerð í Excel. Þegar einkunnir hópanna (fyrirburar og fullburða börn) voru bornar 

saman var t próf notað sem marktæknipróf. Marktækniprófin sem notuð voru við samanburð hópanna, 

fyrirbura og fullburða barna, voru t próf fyrir talnabreytur og kí-kvaðrat próf fyrir flokkabreytur. Þegar 

meðgöngulengd var skoðuð línulega var notuð fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining þar sem búið var til 

líkan með öðrum breytum sem talið er að hafi áhrif á námsárangur. Það var gert til þess að sjá hvort 

meðgöngulengd væri sjálfstæður áhrifaþáttur á einkunn gagnvart hinum breytunum sem settar voru 

inn í líkanið. Tölfræðileg marktækni miðaðist við 95% öryggisbil eða P<0,05. 
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3.3 Leyfi 

Tilskilin leyfi fyrir rannsókninni fengust frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd (dags: 26. júlí 2013, 

tilvísun: 2012060762ÞS). Afrit af leyfi vísindasiðanefndar má finna í fylgiskjölum. 
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4. Niðurstöður 

4.1. Áhrif meðgöngulengdar á námsárangur 

Til þess að komast að raunverulegum áhrifum meðgöngulengdar á einkunnir á samræmdum prófum 

þarf að leiðrétta fyrir öðrum breytum sem einnig eru taldar hafa áhrif á námsárangur. Breyturnar sem 

settar eru inn í líkanið að undanskilinni meðgöngulengd eru: heildartekjur heimilis árið sem prófið fór 

fram, hjúskapastaða forráðamanns árið sem prófið fór fram, aldur móður, fæðingarmánuður barns, 

kyn, hvort annað foreldrið eða bæði hafi fengið örorkubætur árið sem prófið fór fram og hvort móðirin 

hafi verið frumbyrja eða fjölbyrja. Til þess að athuga hvort meðgöngulengd sé sjálfstæður áhrifaþáttur 

á námsárangur er framkvæmd fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining. Breyturnar sem settar eru inn í líkanið 

og hafa p gildi undir 0,05 eru marktækir sjálfstæðir áhrifaþættir á einkunn. 

 

4.1.1. Leiðrétt áhrif meðgöngulengdar á námsárangur í 4. bekk 

Tafla 2: Leiðrétt áhrif meðgöngulengdar á einkunn í 4. bekk 

Hér er sýnd fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining með áhrifaþáttum á einkunn í 4. bekk. Feitletruð rauð p 

gildi tákna sjálfstæð marktæk áhrif (95% öryggisbil). Aðlagað skýringarhlutfall (R
2
) var 0,06 í 

stærðfræði og 0,10 í íslensku. 

Stærðfræði 4. Bekk Breytur Breyting á raðeinkunn (0-100) p gildi 

Talnabreytur Meðgöngulengd ↑ 1,43 á viku 0,008 

  Heildartekjur 2009 ↑ 0,22 á hverja milljón 0,021 

  Aldur móður ↑ 0,35 á ár 0,074 

  Fæðingarmánuður ↓ 1,26 á mánuð <0,001 

Flokkabreytur Strákar ↑ 3,16 0,088 

  Forráðamaður í sambúð/gift ↑ 6,47 0,003 

  Foreldrar á örorku ↓ 13,33 <0,001 

  Frumbyrja ↑ 5,50 0,012 

Íslenska 4. Bekk Breytur Breyting á raðeinkunn (0-100) p gildi 

Talnabreytur Meðgöngulengd ↑ 0,81 á viku 0,126 

  Heildartekjur 2009 ↑ 0,26 á hverja milljón 0,006 

  Aldur móður ↑ 0,82 á ár <0,001 

  Fæðingarmánuður ↓ 1,45 á mánuð <0,001 

Flokkabreytur Strákar ↓ 9,46 <0,001 

  Forráðamaður í  sambúð/gift ↑ 3,17 0,143 

  Foreldrar á örorku ↓ 11,18 0,004 

  Frumbyrja ↑12,09 <0,001 
 

Með fjölþátta línulegri aðhvarfsgreiningu (tafla 2) sést að meðgöngulengd er sjálfstæður áhrifaþáttur á 

stærðfræðieinkunn. Í stærðfræði er marktæk hækkun á einkunn um 1,43 stig með hverri viðbættri viku 

meðgöngulengdar (p=0,008). Aðrir sjálfstæðir marktækir áhættuþættir á einkunn í  stærðfræði eru 

heildartekjur foreldra, fæðingarmánuður, hjúskaparstaða forráðamanns, örorkubætur og hvort móðirin 
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hafi verið frumbyrja eða fjölbyrja. Einu breyturnar sem ekki sýndu sjálfstæð marktæk áhrif voru kyn 

barns (p=0,088) og aldur móður (p=0,074). Fæðingarmánuður og örorkubætur eru tveir sterkustu 

sjálfstæðu áhættuþættirnir báðir með p gildi undir 0,001. Samkvæmt þessu fjölbreytulíkani lækkar 

einkunn í stærðfræði um 1,26 stig á hvern mánuð sem barnið fæðist síðar á árinu. Ef skoðuð er 

meðaleinkunn barna fæddra í janúar og meðaleinkunn barna fæddra í desember kemur í ljós að börn 

fædd í janúar fá 31,9% hærri meðaleinkunn í stærðfræði í 4. bekk. Það sýnir sig einnig að börn sem 

eiga annað foreldri eða bæði á örorkubótum  fá 13,33 stigum lægri einkunn en börn sem ekki eiga 

foreldra á örorkubótum. Þó flestar breytur séu marktækar og áhrif þeirra sjálfstæð er aðlagað 

skýringarhlutfall einungis 0,06 og lýsir þetta líkan því einungis um 6% af heildarbreytileika einkunna í 

stærðfræði í 4. bekk. 

Í íslensku í 4. bekk er meðgöngulengd ekki sjálfstæður marktækur áhrifaþáttur á einkunn 

(p=0,126). Allar hinar breyturnar sem settar voru inn í líkanið sýndu fram á marktæk áhrif á einkunn í 

íslensku nema hjúskaparstaða forráðamanns (p=0,143). Þær breytur sem sýna sterkustu tengslin við 

einkunn í íslensku eru aldur móður, fæðingarmánuður, kyn og hvort móðirin hafi verið frumbyrja eða 

fjölbyrja, en þessar breytur hafa allar p gildi undir 0,001. Aldur móður virðist hafa meiri áhrif á einkunn í 

íslensku heldur en stærðfræði. Sjálfstæð áhrif aldurs móður á einkunn í stærðfræði voru ekki marktæk 

en í íslensku eru áhrifin marktæk og hækkar einkunn barna að meðaltali um 0,82 stig með hverju 

viðbættu aldursári móður. Kyn er önnur breyta sem ekki sýndi sjálfstæð marktæk áhrif í stærðfræð. Í 

íslenskunni eru áhrif kyns hins vegar marktæk en stelpur fá hærri einkunn en strákar sem nemur 9,46 

stigum.  Áhrif fæðingarmánaðar eru mjög svipuð í íslensku og stærðfræði, en meðaleinkunn barna 

fæddra í janúar var 30,5% hærri en barna fæddra í desember.  Fjórða breytan sem sýndi sjálfstæð 

marktæk áhrif á einkunn í íslensku með p gildið undir 0,001 var hvort móðirin hafi verið frumbyrja eða 

fjölbyrja. Börn frumbyrja, þ.e. að barnið í rannsóknarhópnum hafi verið fyrsta barn móðurinnar, fá að 

meðaltali 12,09 stigum hærri einkunn í íslensku en börn fjölbyrja þegar búið er að leiðrétta fyrir hinum 

breytunum í líkaninu. Í íslensku var skýringarhlutfall líkansins 0,10 og líkanið lýsir þar af leiðandi 10% 

breytileikans í einkunn.  
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4.1.2. Leiðrétt áhrif meðgöngulengdar á námsárangur í 7. bekk 

Tafla 3: Leiðrétt áhrif meðgöngulengdar á einkunn í 7. bekk 

Hér er sýnd fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining með áhrifaþáttum á einkunn í 7. bekk. Feitletruð rauð p 

gildi tákna marktæk áhrif (95% öryggisbil). Aðlagað R
2
 var 0,10 í stærðfræði og 0,09 í íslensku. 

Stærðfræði 7. Bekk Breytur Breyting á raðeinkunn (0-100) p gildi 

Talnabreytur Meðgöngulengd ↑ 1,44 á viku 0,005 

  Heildartekjur 2009 ↑ 0,66 á hverja milljón <0,001 

  Aldur móður ↑ 0,36 á ár 0,051 

  Fæðingarmánuður ↓ 1,24 á mánuð <0,001 

Flokkabreytur Strákar ↓ 1,48 0,404 

  Forráðamaður í sambúð/gift ↑ 0,19 0,931 

  Foreldrar á örorku ↓ 18,60 0,001 

  Frumbyrja ↑ 7,68 <0,001 

Íslenska 7. Bekk Breytur Breyting á raðeinkunn (0-100) p gildi 

Talnabreytur Meðgöngulengd ↑ 0,95 á viku 0,089 

  Heildartekjur 2009 ↑ 0,61 á hverja milljón 0,002 

  Aldur móður ↑ 0,68 á ár 0,001 

  Fæðingarmánuður ↓ 1,01 á mánuð <0,001 

Flokkabreytur Strákar ↓ 10,14 <0,001 

  Forráðamaður í sambúð/gift ↓ 0,31 0,905 

  Foreldrar á örorku ↓ 12,14 <0,001 

  Frumbyrja ↑10,02 <0,001 
 

Meðgöngulengd hefur sjálfstæð marktæk áhrif á einkunn í stærðfræði í 7. bekk (p=0,005)(tafla 3). 

Hækkun á einkunn nemur 1,44 stigum með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar. Aðrir sjálfstæðir 

marktækir áhrifaþættir á einkunn í stærðfræði eru heildartekjur foreldra, fæðingarmánuður, hvort 

foreldrar séu á örorkubótum og hvort móðirin hafi verið frumbyrja eða fjölbyrja. Einu breyturnar sem 

ekki sýndu sjálfstæð marktæk áhrif voru aldur móður (p=0,051), kyn barns(p=0,404) og 

hjúskaparstaða forráðamanns (p=0,931). Kyn og aldur móður sýndu einnig ómarktæk áhrif á 

stærðfræðieinkunn í 4. bekk en þá voru áhrif hjúskaparstöðu forráðamanns marktæk á einkunn 

(p=0,003) þar sem börn mæðra sem voru í sambúð eða giftar fengu hærri einkunn upp á 6,47 stig. 

Þær breytur sem sýndu sterkustu sjálfstæðu áhrifin á stærðfræðieinkunn í 7. bekk voru heildartekjur, 

fæðingarmánuður og hvort móðirin var frumbyrja eða fjölbyrja en þessar breytur voru allar með p gildi 

undir 0,001. Heildartekjur hafa meiri áhrif á stærðfræðieinkunn í 7.bekk en 4.bekk en áhrifin voru 

marktæk bæði árin. Í 4. bekk hækkaði meðalraðeinkunn í stærðfræði um 0,22 stig með hverri viðbættri 

milljón sem heimilið hafði í árstekjur en í 7. bekk er samsvarandi hækkun á einkunn 0,66 stig. Áhrif 

fæðingarmánaðar á stærðfræðieinkunn eru mjög svipuð frá 4. upp í 7. bekk þar sem lækkun á einkunn 

í 4. bekk var 1,26 stig með hverjum mánuði sem barnið fæddist síðar á árinu. Í sjöunda bekk var 

lækkunin 1,24 stig. Þegar meðaleinkunnir barna eru skoðaðar eftir fæðingarmánuði þá kemur í ljós að 

börn fædd í janúar fá 27,7%  hærri einkunn í stærðfærði í 7. bekk en börn fædd í desember. Áhrif þess 

að vera fyrsta barn móður aukast með árunum en í 4. bekk voru börn frumbyrja að fá 5,50 stigum 
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hærri stærðfræðieinkunn en börn fjölbyrja (p=0,012). Í 7. bekk fá börn frumbyrja 7,68 stigum hærri 

stærðfræðieinkunn en börn fjölbyrja. 

Í íslensku í 4. bekk er meðgöngulengd ekki sjálfstæður marktækur áhrifaþáttur á einkunn 

(p=0,089). Allar aðrar breytur sem settar voru inn í líkanið sýndu fram á sjálfstæð marktæk áhrif á 

einkunn nema hjúskaparstaða forráðamanns (p=0,905). Þær breytur sem sýndu mest áhrif á einkunn í 

íslensku í 7. bekk voru fæðingarmánuður, kyn, örorkubætur foreldra og hvort móðirin var frumbyrja 

eða fjölbyrja, en þær voru allar með p gildi undir 0,001. Aldur móður sýndi einnig sterk áhrif á einkunn 

með p gildi 0,001. Áhrif fæðingarmánaðar á einkunn í íslensku hafa minnkað örlítið frá því í 4. bekk 

þar sem lækkunin á einkunn í íslensku með hverjum mánuði seinna á árinu var 1,45 stig. Í 7. bekk eru 

áhrif fæðingarmánaðar þó enn talsverð en þar er lækkunin 1,01 stig með hverjum mánuði sem barnið 

fæðist  seinna á árinu. Þegar meðaleinkunn barna er reiknuð út eftir fæðingarmánuði kemur í ljós að 

börn fædd í janúar fá 29,2% hærri einkunn en börn fædd í desember. Eins og í 4. bekk eru áhrif kyns  

sjáanleg í íslensku en ekki stærðfræði. Stelpur fá 10,14 stigum hærri einkunn en strákar í íslensku í 7. 

bekk sem er svipaður munur og í 4. bekk. Börn foreldra sem fá örorkubætur fá 12,14 stigum lægri 

meðaleinkunn í íslensku í 7. bekk en börn foreldra sem ekki eru á örorkubótum. Þetta er svipaður 

munur og var í 4. bekk. Börn frumbyrja eru enn og aftur að fá marktækt hærri einkunn en börn fjölbyrja 

en í íslensku í 7. bekk er munurinn 10,02 stig.  Aldur móður hefur meiri áhrif á einkunn í íslensku en á 

einkunn í stærðfræði  en hækkandi aldur móður bendir til hærri einkunna. Í íslensku í 7. bekk hækkar 

raðeinkunn um 0,68 stig með hverju viðbættu aldursári móður en það eru minni áhrif en voru í íslensku 

í 4. bekk þar sem hækkunin var upp á 0,82 stig. 
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4.1.3. Sundurliðuð áhrif meðgöngulengdar milli ára 

Tafla 4 sýnir leiðrétt áhrif meðgöngulengdar á undirflokka samræmdu prófanna í íslensku og 

stærðfræði í 4. og 7. bekk. Leiðrétt var fyrir sömu breytum og í töflu 2 og 3 eða heildartekjum 

heimilisins árið sem prófið fór fram, hjúskapastöðu forráðamanns árið sem prófið fór fram, aldri móður, 

fæðingarmánuði barns, kyni, hvort annað foreldrið eða bæði hafi fengið örorkubætur árið sem prófið 

fór fram og hvort móðirin hafi verið frumbyrja eða fjölbyrja.  

Tafla 4: Sundurliðuð áhrif meðgöngulengdar á einkunn í 4. og 7. bekk 

Hallatala línu og p gildi eru fengin með fjölþátta línulegri aðhvarfsgreiningu. Búið er að leiðrétta fyrir 

sömu breytum og eru sýndar í töflu 2 og 3. Feitletruð rauð p gildi tákna marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn (95% öryggisbil).  

4. bekkur Hallatala p gildi 7. bekkur Hallatala p gildi 

Stærðfræði 1,43 0,008 Stærðfræði 1,44 0,005 

Reikn. og aðg. 1,36 0,012 Reikn. og aðg. 1,20 0,018 

Tölur og talnask. 0,93 0,079 Tölur og talnask. 1,25 0,016 

Rúmfræði 1,68 0,002 Rúmfræði 1,35 0,009 

Íslenska 0,81 0,126 Íslenska 0,95 0,089 

Stafsetning 0,65 0,210 Stafsetning 0,71 0,170 

Lestur 0,44 0,410 Lestur 0,60 0,267 

Ritun 1,10 0,031 Ritun 1,45 0,003 

  - - Málnotkun 0,99 0,062 
 

Ef leiðrétt áhrif meðgöngulengdar eru skoðuð í stærðfræði sjáum við að áhrifin eru mjög svipuð milli 

ára. Í 4. bekk hækkar meðalraðeinkunn um 1,43 stig með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar en í 

7. bekk er hækkunin upp á 1,44 stig. Undirflokkar stærðfræðiprófsins skiptast í þrennt, reikning og 

aðgerðir, tölur og talnaskilning og rúmfræði. Af þessum undirflokkum hefur meðgöngulengd mest áhrif 

á einkunn í rúmfræði en í 4. bekk hækkar einkunn í rúmfræði um 1,68 stig með hverri viðbættri viku 

meðgöngulengdar (p=0,002). Í 7. bekk eru áhrif meðgöngulengdar enn mest í rúmfræði en þar hækkar 

einkunnin um 1,35 stig með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar (p=0,009). Í undirflokknum tölum 

og talnaskilningi í 4. bekk sjást ekki marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn (p=0,079). Í 7. bekk 

eru áhrifin hins vegar orðin marktæk (p=0,016) og sýna allir undirflokkar í 7. bekk marktæk tengsl 

meðgöngulengdar við einkunn. 

Meðgöngulengd hefur ekki marktæk áhrif á heildareinkunn í íslensku, hvorki í 4. né 7. bekk. 

Undirflokkar samræmda prófsins í íslensku skiptast í þrennt í 4. bekk og fernt í 7. bekk. Í 4. bekk eru 

undirflokkarnir stafsetning, lestur og ritun en í 7. bekk bætist undirflokkurinn málnotkun við hina þrjá. 

Aðeins í undirflokknum ritun sjást marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn og eru áhrifin marktæk 

bæði í 4. og 7. bekk. Í 4. bekk hækkar einkunn í ritun um 1,10 stig með hverri viðbættri viku 

meðgöngulengdar (p=0,031). Áhrifin aukast talsvert milli ára og í  7. bekk er hækkunin orðin 1,45 stig 

með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar (p=0,003). 
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4.2. Námsárangur fyrirbura og fullburða barna 

4.2.1. Samanburður á hópum 

Tafla 5: Samanburður á fyrirburum og fullburða börnum 

Hér eru fyrirburar bornir saman við fullburða börn. Útkoman eru sýnd í prósentum eða meðaltölum. 

Breytan heildartekjur stendur fyrir heildartekjur heimilisins. Foreldrar á örorku miðast við að annað 

foreldrið eða bæði fá örorkubætur. 

Breytur  Fyrirburar Fullburða p gildi 

Strákar 47,83% 50,73% 0,814 

Meðgöngulengd 33,83 40,02 <0,001 

Aldur móður 29,6 29,1 0,594 

Einstæðir foreldrar 2009 28,26% 28,36% 1,000 

Einstæð foreldrar 2012 28,26% 30,36% 0,896 

Heildartekjur 2000 3.071.008 kr. 3.508.102 kr. 0,386 

Heildartekjur 2009 10.469.545 kr. 9.485.782 kr. 0,526 

Heildartekjur 2012 11.462.838 kr. 9.962.136 kr. 0,166 

Foreldrar á örorku 2000 6,52% 2,45% 0,220 

Foreldrar á örorku 2009 13,04% 6,64% 0,189 

Foreldrar á örorku 2012 13,04% 9,82% 0,714 

Tóku samræmt próf í 4. bekk ísl. 78,26% 89,09% 0,042 

Tóku samræmt próf í 4. bekk stæ. 80,43% 89,55% 0,088 

Tóku samræmt próf í 7. bekk ísl. 67,39% 76,27% 0,229 

Tóku samræmt próf í 7. bekk stæ. 84,78% 90,91% 0,254 

Ungar mæður (<22) 10,87% 9,45% 0,949 

Eldri mæður (>35) 19,57% 14,09% 0,410 

Frumbyrja 43,48% 38,91% 0,640 

Fædd janúar – júní 43,48% 48,82% 0,576 

  46 1100 
 

 

Tafla 5 ber saman fyrirbura og fullburða börn. Fyrirburarnir í rannsókninni voru einungis 46 eða 4,0% 

barna í rannsóknarhópnum. Enginn marktækur munur var á hópunum að undanskilinni 

meðgöngulengd og fjölda sem tóku samræmt próf í íslensku í 4. bekk en 78,26% fyrirbura tóku 

samræmt próf í íslensku í 4. bekk á meðan 89,09% fullburða barna tóku sama próf.  
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4.2.2. Námsárangur fyrirbura og fullburða barna í stærðfræði 

 

Mynd 4: Meðaleinkunn fyrirbura og fullburða barna í stærðfræði 

Súluritið sýnir muninn á meðaleinkunn fyrirbura og fullburða barna í stærðfræði í samræmdum prófum 

í 4. og 7. bekk. Hér var reiknuð meðaleinkunn allra fyrirbura sem tóku samræmda prófið og hún borin 

saman við meðaleinkunn allra fullburða barna í úrtakinu sem tóku prófið.  

 

Í 4. bekk tóku 37 fyrirburar samræmt próf í stærðfræði (80,43%) á meðan 985 fullburða börn tóku 

sama próf (89,55%). Í 7. bekk tóku 39 fyrirburar samræmt próf í stærðfræði (84,78%) og 1000 

fullburða börn (90,91%). Munurinn á hlutfalli innan hópanna sem tóku prófið var þó ekki marktækur 

hvorki í 4. né 7. bekk. Eins og sést á mynd 4 fengu fyrirburar lægri meðaleinkunn en fullburða börn í 

öllum undirflokkum stærðfræðinnar bæði í 4. og 7. bekk. Eins og kom einnig fram þegar áhrif 

meðgöngulengdar voru skoðuð kom rúmfræðieinkunn verst út hjá fyrirburum og fengu fullburða börn  

22,3% hærri einkunn en fyrirburar í rúmfræði í 4. bekk og 15,8% hærri einkunn í 7. bekk. Þá minnkar 

meðaltalsmunur fyrirbura og fullburða barna í öllum greinum stærðfræðinnar frá 4. upp í 7. bekk. 
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4.2.3. Námsárangur fyrirbura og fullburða barna í íslensku 

 

 

Mynd 5: Meðaleinkunn fyrirbura og fullburða barna í íslensku 

Súluritið sýnir muninn á meðaleinkunn fyrirbura og fullburða barna í íslensku á samræmdum prófum í 

4. og 7. bekk. Hér var reiknuð meðaleinkunn allra fyrirbura sem tóku samræmda prófið og hún borin 

saman við meðaleinkunn allra fullburða barna í úrtakinu sem tóku prófið.  

 

Í 4. bekk tóku 36 fyrirburar samræmt próf í íslensku (78,26%) og 980 fullburða börn (89,09%). Það 

reyndust vera marktækt lægra hlutfall fyrirbura en fullburða barna (P=0,042).  Í 7. bekk tók 31 fyrirburi 

samræmt próf í íslensku (67,39%) og 839 fullburða börn (76,27) en munurinn á hlutföllunum var ekki 

marktækur. Fyrirburar fengu lægri meðaleinkunn í öllum þremur undirflokkum samræmda prófsins í 4. 

bekk og þremur af fjórum undirflokkum samræmda prófsins í 7. bekk (mynd 5). Lestur var eini 

undirflokkurinn sem fyrirburar fengu hærri meðaleinkunn en fullburða börn. Mestur munur á hópum, 

bæði í 4. og 7. bekk, var í ritun. Fullburða börn fengu 13,1% hærri einkunn í ritun í 4. bekk og 31,8% 

hærri einkunn í ritun í 7. bekk heldur en fyrirburar. Því má segja að munurinn á einkunnum fyrirbura og 

fullburða barna í ritun aukist með tímanum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4.2.4. Marktæknipróf á mismun meðaleinkunna fyrirbura og fullburða barna 

Tafla 6: Sundurliðuð meðaleinkunn fyrirbura og fullburða barna 

Undir dálknum meðaltalsmunur er meðaleinkunn fyrirbura dregin frá meðaleinkunn fullburða barna, p 

gildi er fengið með t prófi fyrir hópa með sömu dreifni en aldrei var marktækur munur á dreifni 

einkunna fyrirbura og fullburða barna. 

4.bekkur Meðaltalsmunur  P gildi 7. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 

Stærðfræði 5,62 0,255 Stærðfræði 3,82 0,416 

Reikn. og aðg. 3,35 0,495 Reikn. og aðg. 1,41 0,762 

Tölur og talnask. 5,01 0,302 Tölur og talnask. 4,39 0,346 

Rúmfræði 9,49 0,052 Rúmfræði 7,22 0,121 

Íslenska 5,12 0,304 Íslenska -0,85 0,873 

Stafsetning 0,9 0,855 Stafsetning 0,38 0,936 

Lestur 4,38 0,371 Lestur -4,49 0,375 

Ritun 6,14 0,210 Ritun 12,35 0,007 

 
- - Málnotkun 6,14 0,208 

 

Ef meðaleinkunnir eru skoðaðar út frá fyrirburum og fullburða börnum finnst enginn marktækur munur 

á hópunum tvemur hvað varðar heildareinkunnir, hvorki í stærðfræði né íslensku. Ef undirflokkar 

greinanna tveggja eru skoðaðir finnst enginn marktækur munur, hvorki í stærðfræði né íslensku í 4. 

bekk. Í 7. bekk var enginn marktækur munur í stærðfræði, en í íslensku fengu fyrirburar marktækt 

lægri einkunn í ritun (p=0,007). Munurinn á einkunnum fyrirbura og fullburða barna í ritun eykst á milli 

ára meðan hið gagnstæða á við í öðrum undirgreinum. Í 4. bekk er meðaltalsmunur á einkunnum 

fyrirbura og fullburða barna í ritun 6,14 stig en í 7. bekk er munurinn orðinn 12,35 stig fullburða 

börnum í vil.  

 

4.3. Áhrif meðgöngulengdar á einkunn eftir kyni 

Í rannsóknarhópnum voru 580 strákar og 566 stelpur. Ekki tóku öll börnin í rannsóknarhópnum 

samræmdu prófin og var marktækur munur á hlutfalli barna sem tóku prófin milli kynja í 4. bekk. Í 

stærðfræði í 4. bekk tóku marktækt hærra hlutfall stelpna samræmda prófið (p=0,026) og sama var 

uppi á teningnum í íslensku í 4. bekk (p=0,012). Engin munur var hins vegar á hlutfalli milli kynja sem 

tóku prófið í 7. bekk. Ef kynin eru skoðuð hvort í sínu lagi með fjölþátta línulegri aðhvarfsgreiningu 

kemur í ljós að áhrif meðgöngulengdar eru einungis marktæk hjá strákum (tafla 7).  Leiðrétt var fyrir 

sömu breytum og í töflu 2 og 3 eða heildartekjum foreldra árið sem prófið fór fram, hjúskapastöðu 

forráðamanns árið sem prófið fór fram, aldri móður, fæðingarmánuði barns, kyni, hvort annað foreldrið 

eða bæði hafi fengið örorkubætur árið sem prófið fór fram og hvort móðirin hafi verið frumbyrja eða 

fjölbyrja. 
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Tafla 7: Línuleg áhrif meðgöngulengdar eftir kyni 

Hallatala línu og p gildi eru fengin með fjölþátta línulegri aðhvarfsgreiningu þar sem leiðrétt er fyrir 

sömu breytum og í töflu 2 og 3.  

 

Srákar 

  

Strákar 
 

4. bekkur Hallatala P gildi 7. bekkur  Hallatala  p gildi 

Stærðfræði 2,25 0,006 Stærðfræði 2,21 0,005 

Reikn. og aðg. 2,24 0,006 Reikn. og aðg. 1,63 0,038 

Tölur og talsnask. 1,57 0,052 Tölur og talsnask. 2,03 0,009 

Rúmfræði 2,22 0,006 Rúmfræði 2,81 <0,001 

Íslenska 2,02 0,012 Íslenska 1,99 0,022 

Stafsetning 1,30 0,110 Stafsetning 1,33 0,094 

Lestur 2,00 0,013 Lestur 1,71 0,037 

Ritun 0,63 0,424 Ritun 1,85 0,007 

      Málnotkun 1,92 0,014 

 
Stelpur 

  
Stelpur 

 4. bekkur Hallatala P gildi 7. bekkur Hallatala p gildi 

Stærðfræði 0,73 0,308 Stærðfræði 0,77 0,249 

Reikn. og aðg. 0,58 0,416 Reikn. og aðg. 0,82 0,217 

Tölur og talsnask. 0,40 0,567 Tölur og talsnask. 0,58 0,402 

Rúmfræði 1,26 0,078 Rúmfræði 0,08 0,911 

Íslenska -0,19 0,789 Íslenska 0,10 0,888 

Stafsetning 0,12 0,857 Stafsetning 0,17 0,796 

Lestur -0,84 0,230 Lestur -0,28 0,689 

Ritun 1,50 0,027 Ritun 1,10 0,107 

      Málnotkun 0,09 0,906 

 

4.3.1. Strákar 

Meðgöngulengd hefur sjálfstæð marktæk áhrif á heildareinkunnir stráka bæði í 4. og 7. bekk. Í 4. bekk 

hækkar stærðfræðieinkunn um 2,25 stig með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar (p=0,006). 

Íslenskueinkunn sama ár hækkar um 2,02 stig (p=0,012). Þegar komið eru upp í 7. bekk eru áhrifin 

sambærileg en þá hækkar stærðfræðieinkunn um 2,21 (p=0,005) stig og íslenskueinkunn um 1,99 

(0,022) stig með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar. 

Ef litið er á undirflokka stærðfræðiprófsins kemur í ljós að allir undirflokkarnir sýna marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn stráka í 4. bekk nema tölur og talnaskilningur (p=0,052). Reikningur og 

aðgerðir og rúmfræði sýna bæði sterk tengsl með p gildi 0,006. Þegar komið eru upp í 7. bekk sýna 

allir þrír undirflokkar stærðfræðinnar marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn. Mestu áhrifin virðast 

vera í rúmfræði þar sem hver viðbætt vika meðgöngulengdar gefur hækkun á einkunn upp á 2,81 stig 

(p=<0,001). Áhrifin hafa einnig aukist í tölum og talnaskilningi sem nú sýnir marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn (p=0,009) en á sama tíma hafa áhrifin minnkað í reikning og aðgerðum 

þar sem hallatalan lækkaði úr 2,24 í 4. bekk í 1,63 í 7. bekk. 
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Einn af þremur undirflokkum íslenskuprófsins í 4. bekk sýnir sjálfstæð marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn. Þeir sem ekki sýna marktæk áhrif eru stafsetning (p=0,110) og ritun 

(p=0,424). Lestur er því eini undirflokkurinn sem sýnir marktæk áhrif og hækkar einkunn um 2,00 stig 

með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar (p=0,013). Þegar komið er upp í 7. bekk eru undirflokkar 

íslenskuprófsins orðnir 4 og þar sýna þeir allir nema einn marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn. 

Þeir sem sýna marktæk áhrif eru lestur (p=0,037), ritun (p=0,007) og málnotkun (p=0,014). Áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn aukast í ritun og stafsetningu en minnka í lestri. Ritun sker sig þó úr þar 

sem aukin áhrif meðgöngulengdar eru talsverð. Hallatala einkunna í ritun fer frá 0,63 í 4. bekk með 

ómarktæk áhrif og upp í að vera 1,85 í 7. bekk með p gildi upp á 0,007. 

4.3.2. Stelpur 

Meðgöngulengd virðist ekki hafa sjálfstæð marktæk áhrif á heildareinkunn hjá stelpum hvorki í 4. né 7. 

bekk. Ef litið er á undirflokka stærðfræðiprófsins í 4. bekk sýnir enginn undirflokkur sjálfstæð marktæk 

áhrif meðgöngulengdar á einkunn. Sá flokkur sem kemst næst því er rúmfræði með hallatöluna 1,26 

og p gildi 0,078. Þegar komið er upp í 7. bekk eru áhrif meðgöngulengdar einnig ómarktæk í öllum 

undirgreinum. Rúmfræðin sem var næst því að sýna marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn í 4. 

bekk er mun fjær því í 7.bekk með p gildi upp á 0,911.  

Af undirflokkum íslenskuprófsins er ritun eini flokkurinn sem sýnir marktæk áhrif meðgöngulengdar 

á einkunn stelpna í 4. bekk. Þar hækkar einkunn um 1,50 stig við hverja viðbætta viku 

meðgöngulengdar (p=0,027). Er það eini undirflokkurinn sem sýndi fram á marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn. Hinir undirflokkarnir, lestur og stafsetning sýna ekki marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn. Í 7. bekk sýna undirflokkar íslenskuprófsins engin marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn og hafa því áhrif meðgöngulengdar á einkunn í ritun minnkað milli ára hjá 

stelpum. 
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4.4.  Námsárangur eftir meðgöngulengd fullburða barna 

 

Mynd 6: Meðaleinkunn fullburða barna eftir meðgöngulengd 

Fullburða börnum er skipt í 6 hópa eftir meðgöngulengd og fundin er meðaleinkunn hvers hóps fyrir 

sig. 

 

Ef einungis eru skoðuð fullburða börn þ.e. börn fædd eftir 36 vikna meðgöngu, virðist vera tilhneiging 

til þess að meðaleinkunn hækki með aukinni meðgöngulengd (mynd 6). Þegar fullburða börnum er 

skipt í sex hópa eftir meðgöngulengd kemur í ljós í öllum tilvikum að lægsta meðaleinkunnin er hjá 

hópnum sem er fæddur eftir 37 vikur og sú hæsta hjá hópnum sem er fæddur eftir 42 vikur. Þess ber 

þó að geta að hóparnir eru ekki allir jafn stórir þar sem fyrsti og síðasti hópurinn eru nokkuð minni en 

hinir. Í hópnum sem fæddist eftir 37 vikur eru 43 börn og í hópnum sem fæddist eftir 42 vikur eru 57 

börn. Hóparnir þar á milli samanstanda af 114 til 351 barni, þar sem flest börnin fæðast eftir 40 vikur.  

Ef snemmburar, fæddir eftir 37-38 vikna meðgöngu, voru bornir saman við full- og síðbura, fædda 

eftir 39 vikna meðgöngu, kom í ljós marktækur munur var á einkunnum þessara hópa (tafla 8). 

Munurinn var mestur í stærðfræði í 4. bekk þar sem mismunur meðaleinkunna var 6,97 stig full- og 

síðburum í vil (p=0,010) eftir að leiðrétt hafði verið fyrir sömu breytum og í töflu 2 og 3.  Í íslensku 

sama ár reyndist munurinn á einkunnum hópanna tveggja ekki vera marktækur. Þegar komið var upp í 

7. bekk var marktækur munur á hópunum eftir leiðréttingar bæði í íslensku og stærðfræði þar sem full– 

og síðburða börn voru að fá 6,05 stigum hærri einkunn í stærðfærði (p=0,020) og 6,42 stigum hærri 

einkunn í íslensku (p=0,028).  
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Tafla 8: Mismunur einkunna snemmbura og full- og síðbura 

Hér er einkunn snemmbura (37-38 vikna) dregin frá einkunnum full- og síðbura (≥39 vikna). Línuleg 

aðhvarfsgreining var notuð þar sem sömu breytur og í töflu 2 og 3 voru notaðar til leiðréttingar. 

4. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 7. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 

Stærðfræði 6,97 0,010 Stærðfræði 6,05 0,020 

Íslenska 2,79 0,298 Íslenska 6,42 0,028 
 

Þegar áhrif meðgöngulegndar voru skoðuð með fjölþátta línulegri aðhvarfsgreiningu þar sem 

leiðrétt var fyrir sömu breytum og gert var í töflu 2 og 3, eða heildartekjum heimilis árið sem prófið fór 

fram, hjúskapastöðu forráðamanns árið sem prófið fór fram, aldri móður, fæðingarmánuði barns, kyni, 

hvort annað foreldrið eða bæði hafi fengið örorkubætur árið sem prófið fór fram og hvort móðirin hafi 

verið frumbyrja eða fjölbyrja, kemur í ljós að línuleg áhrif meðgöngulengdar á einkunn fullburða barna í 

4. og 7. bekk eru marktæk á þann hátt að einkunn virðist hækka með lengri meðgöngu (tafla 9).  

Í stærðfræði eru áhrifin áberandi þar sem hver viðbætt vika meðgöngulengdar fullburða barna hefur 

fylgni við hækkun á einkunn um 2,91 stig í 4. bekk  (p=<0,001) og 2,28 stig í 7. bekk (p=0,003). Allir 

undirflokkar stærðfræðiprófsins í 4. bekk sýna marktæk  áhrif meðgöngulengdar á einkunn með 

hallatölu frá 2,10 upp í 2,91. Undirflokkar stærðfræðiprófsins í 7. bekk sýna einnig allir marktæk áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn en áhrif meðgöngulengdar hafa minnkað í öllum undirgreinum prófsins 

frá því í 4. bekk. 

Áhrif meðgöngulengdar á einkunn fullburða barna eru einnig til staðar í íslensku og þar hefur hver 

viðbætt vika meðgöngulengdar fylgni við hækkun upp á 1,84 stig í einkunn í 4. bekk (p=0,021) og 2,45 

stig í 7. bekk (p=0,004). Af undirflokkum íslenskuprófsins í 4. bekk sýna tveir af þremur flokkum 

marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn og eru það stafsetning (p=0,004) og ritun (p=0,010). Í 7. 

bekk sýna þrír af fjórum undirflokkum íslenskuprófsins marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn og 

eru það stafsetning (p=0,015), lestur (p=0,008) og málnotkun (p=0,044). Lestur var eini undirflokkurinn 

sem ekki sýndi marktæk áhrif í 4. bekk en hann sýnir marktækustu áhrifin í 7. bekk. Hið gagnstæða á 

við um ritun sem var marktæk í 4. bekk en ekki í 7. bekk. Málnotkun er einungis til staðar í 7. bekk og 

er því ekki hægt að segja til um breytileg áhrif meðgöngulengdar á einkunn milli ára. 
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Tafla 9: Línuleg áhrif meðgöngulengdar á einkunnir fullburða barna 

Hér eru áhrif meðgöngulengdar á einkunn fullburða barna skoðuð með fjölþátta línulegri 

aðhvarfsgreiningu. Búið er að leiðrétta fyrir sömu breytum og í töflum 2 og 3.  

4. bekkur Hallatala p gildi 7. bekkur Hallatala p gildi 

Stærðfræði 2,91 <0,001 Stærðfræði 2,28 0,003 

Reikn. og aðg. 2,91 <0,001 Reikn. og aðg. 2,10 0,006 

Tölur og talnask. 2,10 0,009 Tölur og talnask. 1,58 0,044 

Rúmfræði 2,66 0,001 Rúmfræði 1,96 0,011 

Íslenska 1,84 0,021 Íslenska 2,45 0,004 

Stafsetning 2,28 0,004 Stafsetning 1,89 0,015 

Lestur 1,00 0,210 Lestur 2,14 0,008 

Ritun 2,00 0,010 Ritun 0,87 0,232 

  - - Málnotkun 1,68 0,044 

 

4.4.1. Námsárangur fullburða barna eftir kyni 

Ef fullburða börnum er skipt í tvo hópa eftir kyni kemur í ljós að marktæk áhrif meðgöngulengdar á 

einkunnir fullburða barna eru einungis til staðar hjá strákum (tafla 10 og 11). Af þeim fullburða börnum 

sem voru í rannsóknarhópnum voru 558 strákar og 542 stelpur. 

 

Tafla 10: Mismunur einkunna snemmbura og full- og síðbura eftir kyni 

Hér er einkunn snemmbura (37-38 vikna) dregin frá einkunnum full- og síðbura (≥39 vikna) hjá hvoru 

kyni fyrir sig. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð þar sem sömu breytur og í töflu 2 og 3 voru notaðar til 

leiðréttingar. 

 
Strákar 

  
Strákar 

 4. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 7. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 

Stærðfræði 13,27 0,001 Stærðfræði 12,71 0,001 

Íslenska 8,10 0,041 Íslenska 11,42 0,008 

  Stelpur     Stelpur   

4. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 7. bekkur Meðaltalsmunur p gildi 

Stærðfræði -0,94 0,799 Stærðfræði -0,56 0,871 

Íslenska -2,10 0,565 Íslenska 2,03 0,615 

 

Ef skoðaður er mismunur einkunna hjá snemmburum annars vegar og full- og síðburum hinsvegar 

hjá hvoru kyni fyrir sig kemur í ljós að snemmburastrákar fá marktækt lægri einkunn en full- og 

síðburastrákar en enginn munur virðist vera milli hópanna tveggja hjá stelpum (tafla 10). Hjá 

strákunum var mestur munur á hópunum í stærðfræði í 4. bekk þar sem snemmburar fengu 13,27 

stigum lægri einkunn en full- og síðburar. 
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Tafla 11: Línuleg áhrif meðgöngulengdar á einkunnir fullburða barna eftir kyni 

Hallatala línu og p gildi eru fengin með fjölþátta línulegri aðhvarfsgreiningu þar sem leiðrétt er fyrir 

sömu breytum og í töflu 2 og 3.  

 
Strákar 

 
 

Strákar 
 

4. bekkur Hallatala p gildi 7. bekkur Hallatala p gildi 

Stærðfræði 3,64 0,002 Stærðfræði 3,16 0,004 

Íslenska 3,23 0,004 Íslenska 3,36 0,005 

 
Stelpur 

  

Stelpur 
 

4. bekkur Hallatala p gildi 7. bekkur Hallatala p gildi 

Stærðfræði  2,10 0,066 Stærðfræði 1,25 0,246 

Íslenska 0,29 0,795 Íslenska 1,48 0,223 
 

Þegar fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining er notuð til þess að sjá leiðrétt línuleg áhrif 

meðgöngulengdar hjá fullburða strákum sjáum við meðgöngulengd hefur marktæk áhrif á einkunn í 

íslensku og stærðfræði bæði í 4. og 7. bekk (tafla 10). Í stærðfræði hefur hver viðbætt vika 

meðgöngulengdar fylgni við hækkun á einkunn upp á 3,64 stig í 4. bekk (p=0,002) og 3,16 stig í 7. 

bekk (p=0,004). Í íslensku eru áhrifin sambærileg þar sem hver viðbætt vika meðgöngulengdar hefur 

fylgni við hækkun á einkunn um 3,23 stig í 4. bekk (p=0,004) og 3,36 stig í 7. bekk (p=0,005). 

Hjá fullburða stelpum hefur meðgöngulengd aldrei línuleg marktæk áhrif en kemst næst í því 

stærðfræði í 4. bekk þar sem p gildið mældist 0,066.  
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5. Umræða 

Meðgöngulengd virðist einungis hafa áhrif á stærðfræðieinkunn á samræmdum prófum á þann hátt að 

með lengri meðgöngulengd hækkar einkunn. Marktæk áhrif komu fram bæði í 4. og 7. bekk. 

Meðgöngulengd sýndi ekki línuleg marktæk áhrif á heildareinkunn í íslensku hvorki í 4. né 7. bekk.  

Þegar einkunnir fyrirbura og fullburða barna voru bornar saman fannst ekki marktækur munur á 

einkunnum nema í ritun í 7. bekk þar sem fullburða börn fengu 31,8% hærri einkunn en fyrirburarnir.  

Þegar gögnunum var lagskipt efti kyni kom í ljós að áhrif meðgöngulengdar á einkunn voru 

einungis til staðar hjá strákum þar sem styttri meðgöngulengd sýndi fram á marktækt lægri einkunnir í 

íslensku og stærðfræði bæði í 4. og 7. bekk. Hjá stelpum voru áhrif meðgöngulengdar á 

heildareinkunn ekki marktæk. 

Áhrif meðgöngulengdar eru einnig til staðar hjá fullburða börnum (fædd eftir 37 – 42 vikur 

meðgöngu) en þar kom fram marktæk hækkun á einkunn í íslensku og stærðfræði með aukinni 

meðgöngulengd bæði í 4. og 7. bekk. Þegar betur var að gáð voru áhrifin einungis marktæk hjá 

strákum. Snemmburar (37-38 vikna meðganga) voru einnig að fá marktækt lægri einkunnir en full- og 

síðburar (≥39 vikna meðganga), en þessi marktæki munur var einnig einungis til staðar hjá strákum. 

5.1 Tengsl meðgöngulengdar og námsárangurs 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma heim og saman við aðrar rannsóknir sem sýnt hafa að 

fyrirburar eigi í sérstökum erfiðleikum með stærðfræði.  Línuleg áhrif meðgöngulengdar reyndust vera 

marktæk á einkunnir á samræmdum prófum í stærðfræði bæði í 4. og 7. bekk. Áhrifin voru hins vegar 

ekki marktæk í íslensku. Áhrifin virðast standa í stað milli ára og bendir það því hvorki til þess að börn 

nái upp þeim mun sem skapast hefur vegna meðgöngulengdar né að munurinn aukist vegna aukinnar 

þyngdar verkefna á seinni árum grunnskólans eins og sumir rannsakendur hafa haldið fram (45). Þess 

ber þó að geta að í þessari rannsókn voru áhrif meðgöngulengdar skoðuð línulega og er því ekki hægt 

að fullyrða að sömu niðurstöður fengust ef fyrirburar væri bornir saman við fullburða börn. Fáar 

rannsóknir skoða línuleg áhrif meðgöngulengdar en þessar niðurstöður gefa okkur ákveðna hugmynd 

um hver áhrif meðgöngulengdar eru á einkunnir.  

Þegar áhrif meðgöngulengdar á undirgreinar samræmdu prófanna voru skoðuð var áhugavert að 

sjá að rúmfræði var sá undirflokkur stærðfræðiprófsins sem sýndi fram á marktækustu áhrif 

meðgöngulengdar á einkunn. Sumar rannsóknir hafa talað um að fyrirburar eigi í meiri erfiðleikum með 

beitingu stærðfræðilegra aðferða frekar en þekkingu á stærðfræðilegum grundvallarstaðreyndum (45). 

Færa má rök fyrir því að rúmfræði falli undir fyrri hópinn þar sem rúmfræði snýst um að sjá fyrir sé 

lausnina en ekki bara leggja saman tvo og tvo eftir formúlu. Af undirflokkum íslenskuprófsins var ritun 

eini hlutinn sem sýndi fram á marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn. En  áhrif meðgöngulengdar 

á einkunn í ritun virðast aukast milli ára. Í 4. bekk hækkaði einkunn í ritun um 1,10 stig með hverri 

viðbættri viku meðgöngulengdar, en í 7. bekk var hækkunin orðin 1,45 stig. Minna hefur verið skrifað 

um undirflokka prófs í móðurmáli en þar mætti færa sömu rök og færð voru fyrir rúmfræðina. Í ritun er 

áherslan ekki á að fara eftir fyrirfram ákveðinni formúlu eins og t.d. í fallbeygingu eða með 
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málfræðireglum. Ritunarprófið snýst um að setja sig í spor annarra, nota þína eigin ímyndun og hugsa 

aðeins út fyrir kassann rétt eins og í rúmfræðinni.  

Þrátt fyrir að áhrif fæðingarmánaðar á einkunn séu ekki hluti af rannsóknarsviði þessarar 

rannsóknar eru niðurstöður úr leiðréttingarlíkani í töflu 2 og 3 mjög áhugaverðar. Þar kemur í ljós að 

með hverjum mánuði sem barnið fæðist seinna á árinu lækkar einkunn þess í 4. bekk um 1,26 stig í 

stærðfræði og  1,45 stig í íslensku. Munurinn á einkunnum barna fæddra í janúar og barna fæddra í 

desember ætti því að vera 15,12 stig í stærðfræði og 17,40 stig í íslensku. Óleiðréttar útkomur 

prófanna sýndu að börn fædd í janúar fengu 31,9% hærri einkunn en börn fædd í desember í 

stærðfræði og 30,5% hærri einkunn í íslensku. Þegar komið var upp í 7. bekk hafði munurinn lítið 

minnkað en í stærðfræði fengu janúarbörn 27,7% hærri einkunn en börn fædd í desember og í 

íslensku 29,2%. Þetta er talsvert meiri munur en kom fram í skýrslu frá árinu 2006 þar sem munurinn á 

Íslandi var 11% í 4. bekk og 4% í 8. bekk. Það er því ljóst að þetta er stærra vandamál en talið var og 

munurinn minnkar ekki eins mikið milli ára og áður hefur verið haldið fram. 

5.2 Námsárangur fyrirbura og fullburða barna 

Þar sem gagnasafn rannsóknarinnar innihélt einungis 46 fyrirbura og 1100 fullburða börn var ekki 

hægt að skipta fyrirburum upp í hópa eftir meðgöngulengd eins og áætlað var í upphafi. Erfitt var að fá 

marktækar niðurstöður með eins litlum fjölda fyrirbura og raun bar vitni í þessari rannsókn, sérstaklega 

þar sem ekki allur fjöldinn tók samræmt próf. Fyrirburar sem tóku samræmt próf í íslensku í 4. bekk 

voru hlutfallslega færri en fullburða börn sem tóku sama próf en enginn munur var hins vegar á 

hlutfallslegum fjölda fyrirbura og fullburða barna sem tóku önnur samræmd próf. Þrátt fyrir lítinn fjölda 

fyrirbura fékkst samt sem áður marktækur munur á einkunnum hópanna tveggja í einum undirflokki. 

Fyrirburar fengu marktækt lægri einkunn en fullburða börn í ritun (p=0,007), einum af fjórum 

undirflokkum íslenskuprófsins, í 7. bekk.  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið um námsárangur fyrirbura sýna fram á marktækan mun á 

einkunnum fyrirbura og fullburða barna (39, 43). Einnig vilja margir rannsakendur meina að hættan á 

skertri lærdómsgetu aukist með styttri meðgöngulengd og sé helst að finna hjá allra minnstu 

fyrirburunum (44). Þar sem fjöldi fyrirbura var ekki nægjanlegur í þessari rannsókn er ekki hægt að 

segja með vissu hvort þessi áhrif hefðu verið sýnileg með meiri fjölda fyrirbura. Vissulega kom fram 

ákveðið línulegt samband meðgöngulengdar á einkunnir í samræmdum prófum en ekki er hægt að 

fullyrða að marktækur munur hafi verið á fyrirburum annars vegar og fullburða börnum hins vegar. 

Áhugavert er að fyrirbuar fengu marktækt lægri einkunn í einni undirgrein samræmda prófsins þrátt 

fyrir fámennan hóp fyrirbura. Það sem einnig vekur athygli er að ritun sýndi engan marktækan mun á 

einkunn í 4. bekk en munurinn var hins vegar orðinn marktækur í 7.bekk. Getur það þýtt að þegar 

ritunarverkefni verða flóknari verða áhrif þess að fæðast sem fyriburi sýnilegri? Engar erlendar 

rannsóknir fundust sem tóku sérstaklega til hvaða undirgreina móðurmálsins fyrirburar eiga í mestum 

vandræðum með og er það því spurning hvort fyrirburar standi í raun og veru höllum fæti þegar kemur 

að ritun eða hvort marktæku áhrifin sem fengust í þessari rannsókn hafi verið tilviljun ein. Þess má 

einnig geta að þar sem ritun er ekki grein sem fer eftir fyrirfram ákveðinni formúlu eða reglum er 
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einkunnarmatið einungis mat þeirra sem fara yfir prófið. Það gæti því verið að einkunnagjöfin  sé ekki 

eins marktæk og í öðrum undirgreinum samræmdu prófanna. 

5.3 Áhrif meðgöngulengdar á námsárangur eftir kyni 

Áhrif meðgöngulengdar á einkunn eru einungis til staðar hjá strákum. Áhrifin eru marktæk hjá strákum 

í öllum fjórum heildarflokkum samræmda prófsins og 9 af 13 undirflokkum. Hjá stelpum hefur 

meðgöngulengd ekki marktæk áhrif á neina af fjórum heildarflokkum samræmdu prófanna en einn af 

13 undirflokkum sýndi marktæk áhrif meðgöngulengdar á einkunn. Sá flokkur var ritun (p=0,027) í 4. 

bekk. Ekki hafa margar rannsóknir skoðað áhrif meðgöngulengdar á einkunnir eftir kyni en sýnt hefur 

verið fram á að strákar sem fæðast fyrir tímann eru gjarnan verr staddir en stelpur og eru m.a. líklegri 

til þess að fá WMI. WMI getur valdið ýmiskonar hegðunar- og lærdómsörðugleikum og ætti því ekki að 

koma á óvart að strákar standi verr að vígi en stelpur hvað það varðar (59). Merkilegt er þó að 

meðgöngulengd virðist ekki hafa áhrif á stelpur. Líklegast hefði verið að áhrif meðgöngulengdar á 

einkunn kæmu fram hjá báðum kynjum en væru sýnilegri meðal stráka. Ástæðan fyrir þessu gæti 

einfaldlega verið sú að úrtakið er ekki næganlega stórt til þess að sýna fram á marktæk áhrif hjá 

stelpum.  

5.4 Áhrif meðgöngulengdar á námsárangur fullburða barna 

Meðgöngulengd fullburða barna (fædd eftir 37 - 42 vikna meðgöngu) hefur áhrif á námsárangur í 4. og 

7. bekk. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hækkar einkunn í 4. bekk um 2,91 stig í 

stærðfræði og 1,84 stig í íslensku með hverri viðbættri viku meðgöngulengdar fullburða barna. Í 7. 

bekk er hækkunin svipuð eða 2,28 stig í stærðfræði 2,45 stig í íslensku með hverri viðbættri viku 

meðgöngulengdar. Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og kom út árið 2012 var einnig 

framkvæmd fjölþátta línuleg aðhvarfsgreining þar sem skoðað var hvort meðgöngulengd fullburða 

barna hefði áhrif á einkunn. Búin voru til þrjú líkön sem leiðréttu fyrir breytileikum á meðgöngu, 

einstaklingsbreytileikum og breytileikum samfélagsins. Meðgöngulengd var marktækur áhrifaþáttur á 

einkunn í stærðfræði (p=0,022) í fyrsta líkaninu en ekki í lestri (p=0,055). Í líkani númer tvö var sama 

upp á teningnum en í líkani númer þrjú var meðgöngulengd marktækur áhrifaþáttur bæði á einkunn í 

stærðfræði (p=<0,001) og lestri (p=<0,001) (50).   

Í þessari rannsókn komumst við að því að marktækur munur er á einkunnum snemmbura (fæddra 

eftir 37-38 vikur meðgöngu) og full- og síðbura (>39 vikur meðgöngu) bæði árin í stærðfræði og í 

íslensku í 4. bekk eftir að búið var að leiðrétta fyrir helstu bjögum. Mestur munur var á einkunnum í 

stærðfræðiprófinu í 4. bekk þar sem full- og síðburar fengu hærri meðaleinkunn upp á 7,04 stig. 

(p=0,010). Rannsókn sem framkvæmd var í Columbia háskóla í Bandaríkjunum komst að svipaðri 

niðurstöðu en þar fannst marktækur munur á einkunnum snemmbura bornar saman við einkunnir full- 

og síðbura. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að snemmburar fengu marktækt lægri einkunnir í lestri og 

stærðfræði í 3. bekk heldur en full- og síðburða jafnaldrar þeirra eftir að leiðrétt hafði verið fyrir 

mögulegum bjögum (50).  
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5.5 Áhrif meðgöngulengdar á einkunnir fullburða barna eftir kyni 

Þegar fullburða börn voru lagskipt eftir kyni kom aftur í ljós að þar var áhrifanna var einungis að gæta 

hjá strákum. Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar hjá öllum rannsóknarhópnum annars vegar og 

einungis fullburða börnum hins vegar, virðast við fyrstu sýn  áhrif meðgöngulengdar vera meiri hjá 

fullburða börnum. Hjá fullburða strákum hækkar einkunn milli 3,16 upp í 3,64 stig með hverri viðbættri 

viku meðgöngulengdar á meðan almennt hjá strákum er hækkunin frá 1,99 til 2,25 stig á hverja 

viðbætta viku meðgöngulengdar. Líkleg skýring á þessu er að mun meira tölfræðilegt afl fæst ef 

einungis fullburða börn eru skoðuð. Þegar öll meðgöngulengdin er skoðuð eru svo fá börn sem fæðast 

t.d. fyrir 35 vikur meðgöngu og er það gæti því verið tilviljunum háð hvaða einkunn þau fá og hafa þau 

börn meira vægi fyrir vikið í línulega módelinu.  

Auk þess að skoða áhrif meðgöngulengdar fullburða barna milli kynja línulega var fullburða börnum 

einnig skipt í tvo hópa, snemmbura og full- og síðbura. Snemmburastrákar fengu marktækt lægri 

einkunnir en full- og síðbura strákar en enginn munur var á milli hópanna tveggja hjá stelpum. Það má 

því segja að skipting barna upp í fyrirbura og fullburða börn sé ekki eins hrein og bein og áður var talið 

með tilliti til námsárangurs drengja seinna meir. Meðgöngulengd getur einnig haft áhrif á námsárangur  

drengja sem fæðast sem snemmburar. Á hinn bóginn virðist meðgöngulengd hafa lítil sem engin áhrif 

á námsárangur stúlkna, hvorki fyrirbura né fullburða. 

5.6 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún tekur til heils árgangs barna sem fæddust og voru með búsetu 

í Reykjavík við fæðingu eða 1146 barna. Í gagnasafninu var mikið af upplýsingum og bauð það upp á 

möguleikann að samtvinna upplýsingar frá Fæðingaskrá, Námsmatsstofnun og Hagstofunni.  Þessi 

rannsókn hefur það fram yfir margar rannsóknir erlendis sem skoða námsárangur barna að hér á 

Íslandi höfum við samræmd próf. Heill árgangur barna tekur því sama prófið á sama tíma sem er stór 

kostur og kemur í veg fyrir ákveðið misræmi í prófum. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru að þar sem þetta er ferilrannsókn eru fáir fyrirburar í gagnasafninu 

þrátt fyrir að gögnin innihaldi stóran hóp barna. Einungis 4% rannsóknarhópsins, eða 46 börn, 

skilgreindust sem fyrirburar og var því ekki hægt að skipta þeim frekar niður eftir meðgöngulengd eins 

og áætlað var í upphafi. Vegna smæðar fyrirburahópsins er erfitt að ná tölfræðilegri marktækni þegar 

fyrirburar eru bornir saman við fullburða börn. Einnig má nefna að ekki tóku öll börnin samræmd próf 

og eru því ekki til upplýsingar um einkunnir allra barna í rannsóknarhópnum. Ástæður fyrir fjarveru 

barnanna eru ekki ljósar og gætu þar einnig leynst bjagar.  

5.7 Framhaldið 

Í framhaldinu væri áhugavert að skoða betur áhrif þess að fæðast sem fyrirburi á námsárangur í 

grunnskóla. Til þess þyrfti að gera tilfellaviðmiðarannsókn eða  mun stærri ferilrannsókn með stærri 

hóp fyrirbura. Þá væri hægt að skipta fyrirburunum upp eftir meðgöngulengd og skoða t.d. hvort mjög 

miklir fyrirburar (<28 vikur) séu verr staddir námslega en miklir fyrirburar (28-32 vikur) og fyrirburar (32-

36 vikur). Væri þá hægt að skoða frekar hvort fyrirburar standi raunverulega höllum fæti í ákveðnum 

undirgreinum prófanna eins og t.d.  ritun og rúmfræði. Einnig væri áhugavert að skoða hvort stelpur 
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sem fæðast sem fyrirburar fái marktækt lægri einkunnir en fullburða stelpur eða hvort áhrifin komi 

einungis fram hjá strákum.  

Einnig væri áhugavert að skoða fullburða börn betur og athuga hvort tegund fæðingar hafi áhrif, 

þ.e. athuga hvort meðgöngulengd hafi einnig áhrif á námsárangur fullburða barna sem fæðast eftir 

sjálfkrafa sótt (e. spontaneous labour) eða hvort orsök lakari námsárangurs hjá snemmburum séu 

gangsetningar og keisaraskurðir hjá börnum sem ekki voru raunverulega tilbúin til þess að fæðast eða 

þurftu að fæðast vegna sjúkdóma eða annars alvarlegs ástands.  
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