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Ágrip 

 

Börn á Íslandi hefja grunnskólagöngu sína á sjötta almanaksári. Það er þó 

aðeins hluti þeirra sem hefur náð sex ára aldri þegar þau hefja 

grunnskólagöngu. Það getur verið allt að eins árs munur á milli þess sem er 

yngstur og þess sem er elstur í sínum bekk.  Þessi munur skiptir miklu máli 

þegar skoðuð er geta barna og unglinga í bóklegu og verklegu námi. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða tölulegar niðustöður úr 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði, langstökki án atrennu og 

fjölþrepaprófi í 4., 7. og 10. bekk eftir fæðingarmánuðum í Akurskóla, 

Háaleitisskóla, Heiðarskóla, Njarðvíkurskóla og Myllubakkaskóla í 

Reykjanesbæ. 

Nemendur í 4. bekk sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi ná að meðaltali betri 

árangri í samræmdum prófum en þeir nemendur sem fæðast á öðrum og 

þriðja ársþriðjungi en munurinn er ekki tölfræðilega marktækur hvorki í 

íslensku (p=0,6579) né í stærðfræði (p=0,2241). Ekki er tölfræðilega 

martækur munur á milli ársþriðjunga þegar skoðað er fjölþrepapróf 

(p=0,7190)  í 4. bekk. Nemendur í 7. bekk sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi 

standa sig að meðaltali betur í samræmdum prófum en þeir sem fæðast á 

þriðja ársþriðjungi en munurinn er ekki tölfræðilega marktækur hvorki í 

íslensku (p=0,1677) né í stærðfræði (p=0,1153). Það er svo enginn munur á 

milli ársþriðjunga í 7. bekk þegar skoðaðar eru afkastamælingar úr langstökki 

án atrennu (p=0,8409) og fjölþrepaprófi (p=0,9592). Nemendur sem fæðast 

á fyrsta ársþriðjungi í 10. bekk ná að meðaltali betri árangri í samræmdum 

prófum en þeir nemendur sem fæðast á öðrum og þriðja ársþriðjungi en 

munurinn er ekki tölfræðilega marktækur, hvorki í íslensku (p=0,0651) né í 

stærðfræði (p=0,1537). Ekki er heldur tölfræðilega marktækur munur á milli 

ársþriðjunga þegar skoðuð eru langstökk án atrennu (p=0,6087) og  

fjölþrepapróf (p=0,3768) í 10. bekk. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að fæðingardagsáhrifin séu ekki til staðar í 

fjölþrepaprófi og langstökki án atrennu í 4., 7. og 10. bekk.  
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Abstract 

School and physical performance of elementary school students 

Comparison of Coordinated tests in five elementary schools and physical 

performance by birth month 
 

Children in Iceland begin in gradeschool on their six year anniversary, but 

there is only a part of the 1. graders have had their birthday before the school 

starts. There can almost be a year difference between the oldest child and 

the youngest child in the class. This difference can be important for the 

chidrens‘ abilities in school and sport education. 

The purpose of this research was to view statistics from exams in Icelandic 

and mathematics, physical educations in the standing long jump and MSFT 

from the grades 4., 7. and 10. from date of birth in Akurskóla, Háaleitsskóla, 

Heiðarskóla, Njarðvíkurskóla and Myllubakkaskóla in Reykjanesbær. 

The result are that 4. grade students that are born in first third of the year 

were more successful on average in school education then the grade 

students that are born in the second and the last third of the year, but the 

diffrence is not significant neither in Icelandic (p=0,6579) nor in mathematics 

(p=0,2241). There is not a signficant diffrence between the grade students 

when we view the MSFT (p=0,7190) in the 4. grade. Students in 7. grade that 

are born in first third of the year were more successful on average in school 

education then the students born in the second or last thrid of the year, but 

the difference was not significant in Icelandic (p=0,1667) or in mathematics 

(p=0,1153). There were no significant difference between the grade students 

in 7. grade when the standing long jump (p=0,8409) and the MSFT (p=0,9592) 

were veiwed. Students in 10. grade that are born in the first third of the year 

were more successful on average in school education than the grade 

students that are born in the second or the last third of the year, but the 

diffrence is not significant neither in Icelandic (p=0,6579) nor in mathematics 

(p=0,2241). There were no significant difference between the 10. grade 

students when the standing long jump (p=0,6087) and MSFT (p=0,3768) were 

veiwed.  

The results indicates that the age effect is not present in the standing long 

jump and the MSFT in the grades 4., 7. and 10.  

 

 

 





 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Efnisyfirlit 

Formáli .................................................................................................. 3 

Ágrip ..................................................................................................... 5 

Abstract ................................................................................................ 7 

Myndaskrá .......................................................................................... 13 

Töfluskrá ............................................................................................. 14 

1 Inngangur ...................................................................................... 17 

2 Fræðilegur hluti ............................................................................. 19 

2.1 Fæðingardagsáhrif ................................................................. 19 

2.2 Fæðingardagsáhrif og vitsmunaþroski .................................. 19 

2.3 Fæðingardagssáhrif og andlegur þroski ................................ 20 

2.4 Fæðingardagssáhrif og hreyfiþroski ...................................... 20 

2.5 Rannsóknir á Fæðingardagssáhrifum .................................... 21 

2.5.1 Námsárangur ......................................................................... 22 

2.5.2 Námserfiðleikar ..................................................................... 23 

2.5.3 Íþróttir ................................................................................... 23 

2.5.4 Sálrænir eiginleikar ................................................................ 24 

2.6 Námsmat í grunnskóla ........................................................... 25 

2.6.1 Samræmd könnunarpróf ....................................................... 25 

2.6.2 Stig og stigatölur.................................................................... 26 

2.6.3 Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn ............................ 26 

2.6.4 Raðeinkunn ........................................................................... 26 

2.6.5 Normaldreifðar einkunnir ..................................................... 27 

2.7 Líkamleg afkastageta ............................................................. 27 

2.7.1 Þol .......................................................................................... 27 

2.7.2 Styrkur ................................................................................... 28 

2.7.3 Viðbragð og hraði .................................................................. 28 

2.7.4 Liðleiki ................................................................................... 28 

3 Aðferðir ......................................................................................... 30 

3.1 Uppbygging rannsóknar ........................................................ 30 

3.2 Þátttakendur .......................................................................... 30 

3.3 Mælingaraðferðir .................................................................. 30 

3.3.1 Samræmd próf ...................................................................... 30 

3.3.2 Afkastagetumælingar ............................................................ 31 



 

11 

3.4 Leyfi 31 

3.4.1 Vísindasiðanefnd ................................................................... 32 

3.4.2 Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar ........................................ 32 

3.4.3 Skólastjórnendur Grunnskóla Reykjanesbæjar ..................... 32 

3.4.4 Upplýst samþykki .................................................................. 32 

3.4.5 Úrvinnsla gagna ..................................................................... 32 

4 Niðurstöður ................................................................................... 33 

4.1 Þátttakendur.......................................................................... 33 

4.2 Niðurstöður í 4. bekk ............................................................. 38 

4.2.1 Þátttakendur í 4. bekk ........................................................... 38 

4.2.2 Samræmd próf í íslensku....................................................... 38 

4.2.3 Samræmd próf í stærðfræði ................................................. 39 

4.2.4 Líkamlegar afkastagetumælingar .......................................... 40 

4.3 Niðurstöður í 7. bekk ............................................................. 41 

4.3.1 Þátttakendur í 7. bekk ........................................................... 41 

4.3.2 Samræmd próf í íslensku....................................................... 42 

4.3.3 Samræmd próf í stærðfræði ................................................. 43 

4.3.4 Líkamlegar afkastagetumælingar .......................................... 44 

4.4 Niðurstöður í 10. bekk ........................................................... 47 

4.4.1 Þátttakendur í 10. bekk ......................................................... 47 

4.4.2 Samræmd próf í íslensku....................................................... 47 

4.4.3 Samræmd próf í stærðfræði ................................................. 48 

4.4.4 Líkamlegar afkastagetumælingar .......................................... 49 

4.5 Samantekt úr niðurstöðum ................................................... 52 

5 Umræður ....................................................................................... 53 

5.1 Árangur í 4. bekk ................................................................... 55 

5.2 Árangur í 7. bekk ................................................................... 56 

5.3 Árangur í 10. bekk ................................................................. 56 

6 Lokaorð ......................................................................................... 59 

Heimildaskrá ....................................................................................... 61 

Fylgiskjöl ............................................................................................. 65 

Fylgiskjal 1 .......................................................................................... 66 

Fylgiskjal 2. ......................................................................................... 67 

Fylgiskjöl 3-7 ....................................................................................... 68 

Fylgiskjal 8. ......................................................................................... 73 



 

12 

 

 

 

 

  



 

13 

Myndaskrá 

Mynd 1. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum 

prófum í íslensku í 4. bekk. ............................................................. 39 

Mynd 2. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum 

prófum í stærðfræði í 4. bekk.. ....................................................... 40 

Mynd 3. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu fjöldi ferða sem 

nemendur hlupu í fjölþrepaprófi í 4. bekk. ..................................... 41 

Mynd 4. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum 

prófum í íslensku í 7. bekk. ............................................................. 42 

Mynd 5. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum 

prófum í stærðfræði í 7. bekk. ........................................................ 43 

Mynd 6. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í langstökki án 

atrennu í 7. bekk. ............................................................................ 45 

Mynd 7.  Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu fjölda ferða sem 

nemendur hlupu í 7. bekk. .............................................................. 46 

Mynd 8. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum 

prófum í íslensku í 10. bekk. ........................................................... 48 

Mynd 9. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum 

prófum í stærðfræði í 10. bekk.. ..................................................... 49 

Mynd 10. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í langstökki án 

atrennu í 10. bekk. .......................................................................... 50 

Mynd 11. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu fjölda ferða sem 

nemendur hlupu í 10. bekk. ............................................................ 51 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Töfluskrá 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk. ....... 33 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda í Langstökki án atrennu í 4., 7. og 10. 

bekk. ................................................................................................ 33 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 4., 7. og 10. bekk .................... 34 

Tafla 4. Meðaltalsmunur úr fjölþrepaprófi og samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði í 4. bekk. .................................................... 35 

Tafla 5. Meðaltalsmunur úr langstökki án atrennu, fjölþrepaprófi og 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 7. bekk ................ 36 

Tafla 6. Meðaltalsmunur úr langstökki án atrennu, fjölþrepaprófi og 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk .............. 37 

Tafla 7. Fjöldi þátttakenda í 4. bekk. ............................................................ 38 

Tafla 8. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 4. bekk. ................................... 40 

Tafla 9. Fjöldi þátttakenda í 7. bekk. ............................................................ 42 

Tafla 10. Fjöldi þátttakenda í langstökki án atrennu í 7. bekk. .................... 44 

Tafla 11. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 7. bekk. ................................. 45 

Tafla 12. Fjöldi þátttakenda í 10. bekk. ........................................................ 47 

Tafla 13. Fjöldi þátttakenda í langstökki án atrennu í 10. bekk. .................. 49 

Tafla 14. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 10. bekk. ............................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

17 

1 Inngangur 

Fyrsti grunnskóladagurinn markar upphaf að löngum og viðburðarríkum 

þroska barnsins. Erlendis er bæði þekkt að skipta börnum í árganga frá byrjun 

árs og við 1.september. Hér á landi er grunnskólinn samkvæmt lögum tíu ára 

skóli þar sem nemendur hefja nám um sex ára aldur. Þó svo að það séu 

undantekningar að nemendur byrja fyrr eða seinna í námi. Nemendur fylgja 

samnemendum sínum milli árganga frá 1.—10. bekk. Það þýðir að þeir 

nemendur sem eru fæddir á sama ári eru í sama árgangi. Þar getur munað 

nánast heilu ári í aldri á milli samnemenda. Þessi munur getur komið í ljós 

bæði í andlegum og líkamlegum þroska þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þessi munur á aldri er kallaður 

fæðingardagsáhrifin. 

Til eru eldri rannsóknir (Kassel, 1929) sem og nýrri rannsóknir sem sýna 

þessi fæðingardagsáhrif (Cobley, Abrahams og Baker, 2008). Þessi munur 

getur komið fram bæði í líkamlegum eiginleikum, íþróttum og þegar verið er 

að kanna afkastagetu einstaklinga (Barnsley o.fl., 1985). Einnig getur þessi 

munur komið fram í námi og hvernig nemendur takast á við námið (Wilson, 

2000). Þá hefur önnur rannsókn sýnt fram að sálrænir eiginleikar eins og 

sjálfstraust og sjálfsálit geta verið veikari hjá þeim sem fæðast á síðara hluta 

árs (Thompson o.fl, 2010.). Ástæðurnar fyrir þessu geta verið margskonar en 

það er talið að hreyfi- og vitsmunaþroski þeirra yngri sé minni en þeirra eldri. 

Þeir hafa ekki þann þroska sem þarf til þess að klára þau verkefni sem eldri 

einstaklingar geta leyst (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Erlendar rannsóknir sýna oftast fram á að þeir eldri eru að standa sig betur 

þegar kemur að íþróttum og námi (Roberts og Fairclough, 2002; Mussio og 

McCrea, 2011). Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi sýna einnig að 

fæðingardagsáhrifin eru til staðar (Sigurður Gunnar Sævarsson, 2015; Andrés 

Þórarinn Eyjólfsson og Jóhann Ingvarsdóttir, 2007). Hér á landi vantar fleiri 

rannsóknir á fæðingardagsáhrifunum. Það þarf að skoða hvernig þetta er í 

sambandi við nám hér á landi. Einnig eru til fáar rannsóknir sem bera 

breyturnar námsgetu og líkamlega afkastagetu saman. Það væri æskilegt að 

skoða hvernig staðan er á börnum og unglingum hér á landi og hvort það 

þurfi að koma með inngrip í kennsluna til að svara þessu. 

Hægt er að mæla þol á margvísanlega hátt. Ein leið er að notast við 

fjölþrepapróf sem er gilt og áreiðanlegt próf (Reiman og Manske, 2009). 
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Prófið hefur verið notað í mörg ár til þess að kanna hámarkssúrefnistöku 

barna og unglinga. Þetta próf mælir þolstöðu og gefur góðar vísbeindingar 

um hvernig hámarkssúrefnistaka einstaklinga er. Þol er geta líkamans til að 

erfiða mikið í langan tíma. 

Til eru ýmsar leiðir til þess að mæla styrk, ein er að notast við langstökk 

án atrennu. Það próf gefur góða mynd af því hvernig vöðvastyrkur 

þátttakenda er. Prófið sýnir vel hvernig getan til að mynda kraft er og hversu 

mikill styrkur er í neðri hluta líkamans. Prófið hefur líka lengi verið til og gefur 

góða vísbendingu um hvernig styrkur einstaklinga er (Gore, 2000). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða líkamlega afkasta- og 

námsgetu grunnskólanemenda í Reykjanesbæ, skoða hvort 

fæðingarmánuður þeirra skiptir einhverju máli þegar kemur að líkamlegri 

afkastagetu og náms árangri. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar 

fram: 

 

 Hver er munurinn á milli nemenda í samræmdum prófum í íslensku og 
stærðfræði, langstökki án atrennu og fjölþrepaprófi í 4., 7. og 10. bekk 
grunnskóla? 

 Hver er munurinn á milli kynja í samræmdum prófum í íslensku og 
stærðfræði, langstökki án atrennu og fjölþrepaprófi í 4., 7. og 10. bekk 
grunnskóla? 

Eftirfarandi tilgátur eru settar fram: 

 Nemendur sem fæðast á síðustu fjórum mánuðum ársins standa sig 
ekki eins vel í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði og þeir 
nemendur sem fæðast á fyrstu fjórum mánuðum ársins í 4., 7. og 10 
bekk. 

 Nemendur sem fæðast á síðustu fjórum mánuðum ársins standa sig 
ekki eins vel í fjölþrepaprófi og langstökki án atrennu og þeir 
nemendur sem fæðast á fyrstu fjórum mánuðum ársins í 4., 7. og 10. 
bekk. 
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Fæðingardagsáhrif  

Rannsóknir á fæðingardagsáhrifum hófust fyrir þónokkrum árum og búið er 

að gera margar rannsóknir á þeim í gegnum tíðina. Það er búið að rannsaka 

hvernig fæðingardagsáhrifin tengjast námsgetu, afkastagetu, sálrænum 

eiginleikum, andlegum þroska, leiðtogahæfieikum og mörgu öðru 

(Wallingford og Prout, 2000; Elder, 2010; Campo o.fl. 2010; Thompson o.fl, 

2010). Hugtakið fæðingardagsáhrif er notað þegar verið er að lýsa 

einhverskonar mismun  á milli einstaklinga sem eru fæddir á sama ári. Þegar 

talað er um fæðingardagsáhrifin er verið að segja að þeir sem eru eldri standa 

sig betur í því sem rannsakað er en þeir yngri. (Helsen o.fl., 2005; Musch og 

Gondin, 2001). Það kemur fram í aðalnámskrá að nemendur byrja í skólanum 

á árinu sem þau verða 6 ára og ljúka honum á árinu sem þau verða 16 ára. 

Nemendur færast á milli árganga 1.—10. bekk óháð hvernig gekk í námi og 

óháð stöðu nemenda. Sem segir að það getur munað allt að ári á milli 

nemenda sem fæðast snemma á árinu og nemenda sem fæðast seint á árinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Þarna getur munað miklu í bæði andlegum- og líkamlegum þroska. Sem 

getur haft mikil áhrif á einstakling sem heild. Áhrifaþættir eins og 

hreyfiþroski, vitsmunaþroski, tilfinninga þroski og hvatning eru þættir sem  

getur haft áhrif á yngri nemendur í miklu magni (Musch og Grondin, 1999). 

Þessi uppröðun í skólakerfinu er harðlega gagnrýnd vegna þess að hún 

gerir ekki ráð fyrir mismun á hreyfi-, vitsmunarlegum- og andlegum þroska 

nemendanna sem getur haft mikil áhrif á frammistöðu þeirra í námi (Kinard 

og Reinherz, 1986).  

 

 

2.2 Fæðingardagsáhrif og vitsmunaþroski 

Frá 6—7 ára aldri fer rökhugsun barna að styrkjast í vaxandi mæli og börn 

byrja að byggja mat á niðurstöðum. Á þessum aldri ber flestum 

fræðimönnum saman að hugsunarháttur þeirra tekur róttækum breytingum. 

Þetta endurspeglast í skilningi þeirra á öllum sviðum, samskipti við fólk og í 

aðferðum við lausn verkefna. Rökhugsun barna fleygir fram á skólaárunum. 

Allt fram að unglingsárum þarf viðfangsefnið að vera raunverulegir hlutir til 

þess að börnin geti séð hlutina fyrir sér eða skynjað þá á einhvern hátt.  
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Þegar börnin verða um 11–12 ára fer óhlutstæða hugsunin að koma fram 

og hún þróast síðan alla ævi. Þegar kemur á unglingsárin fara þau í vaxandi 

mæli að draga rökréttar ákvarðanir eins og ímyndaðar aðstæður, fræðilegir 

möguleikar og munnlegar staðhæfingar. Þessi hugsunarháttur barna gerist 

ekki á einum degi heldur mótast hann og þroskast alla ævi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). Þegar barnið verður eldra þurfa hlutirnir ekki að vera 

þreifanlegir lengur vegna þess að þau þróa með sér óhlutbundna rökhugsun 

með því að hugsa margar lausnir í einu og setja fram prófanir og prófa sig 

áfram. Börnin eru mislengi að ná þeim þroska til þessa að móta 

vitsmunaþroska sinn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). 

2.3 Fæðingardagssáhrif og andlegur þroski 

Við miðbernskuárin sem er frá upphafi skólagöngu og endar þegar 

kynþroskabreytingarnar fara að byrja, fer persónuleiki þeirra að mótast og 

tilfinningalíf þeirra fær fastara mót. Barnið verður sjálfstæðara, öruggara í 

sjálfstjórnun og viljastyrkur eykst til muna. Félagslegt umhverfi barnsins 

breytist til muna við inngöngu við skólann. Þar sem þau læra röð og reglur og 

verða vel fær að mæta þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra. Það koma upp 

vandamál eins og kvíði, hræðsla, skólafælni og námserfiðleikar. En geðræn 

vandamál eru samt sem áður ekki eins tíð og fyrir og eftir þennan aldurshóp 

(Sigurjón Björnsson, 1993). 

Við upphaf kynþroskaskeiðs hefjast unglingsárin. Á fyrri hluta 

unglingsáranna sem nær fram til 15—16 ára aldurs opnast nýjar víddir og 

kemur fram einskonar upplausn á persónuleikanum. Andlegar tilfinningar 

taka völdin án þess að vita hver raunverulegi endapunkturinn er. 

Tilfinningalífið verður örara og viðkvæmara fyrir vikið. 

Seinni hluti kynþroskaskeiðs er eftir 15–16 ára aldur og þá fer 

persónuleikinn að full mótast. Sjálfsmat og sjálfsmynd unglingsins nær fram 

stöðuleika. Hugsjónir hans og viðhorf byrja að mótast og félagslegur þroski 

verður meira og meira að forgrunni. Á þessum aldri eru kvíðaraskanir og 

þunglyndi töluverð og sjálfsvíg eða tilraunir til þeirra tíð hjá unglingum. 

Hegðurnarvandamál og misferli unglinga eru einnig tíð á þessum aldri 

(Sigurjón Björnsson, 1993).  

 

2.4 Fæðingardagssáhrif og hreyfiþroski 

Hugtakið hreyfiþroski er notast við þegar talað er um það ferli þar sem 

aldurstengdar breytingar hafa áhrif á hreyfifærni og hreyfingu. Þegar börnin 

ná fram auknum hreyfiþroska næst fram færni að ráða við mismunandi 
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hreyfiþrautir sem eru á vegi okkar og umhverfi í daglegu lífi. Hjá heilbrigðum 

börnum er hreyfiþroskinn yfirleitt mjög reglubundinn. Samt sem áður getur 

munað talsvert miklu hvenær börnin ná tilteknum áfanga í þroskanum. Það 

er varhugavert að álykta um aðra þroskaþætti barnsins út frá hreyfiþroska 

þess. Sum börn eru alltaf á undan jafnöldrum sínum í þroska og önnur eru 

seinni til en miðlungsbarnið (Aldís Guðmundsdóttir 1997). 

Þegar barnið byrjar í grunnskóla hefur það tekið mikinn hluta 

hreyfiþroskans út. En flóknustu keðjurnar eins og samvinna hraða, afstaða og 

hreyfingar eru ekki þróaðar að fullu. Þegar er komið á sjöunda til ellefta 

aldursár bætist lokaþroskinn við. Barnið getur þá byrjað að kasta fast, hlaupa 

og grípa samtímis og nota jafnframt hraðann og heildarkraft líkamans. 

Einmitt á þessum tíma ættu íþróttir að vera grundvallarnámsgrein, 

sérstaklega fyrir þá sem stunda ekki tómstundir utan skóla (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). 

Rannsókn þar sem skoðuð voru aldursáhrifin í keppnisíþróttum kemur 

fram að líkamlegur eiginleiki er stór áhrifaþáttur þegar kemur að ástæðu 

fæðingaráhrifanna. Þeir sem fæðast fyrr á árinu eru líkamlega þroskaðari en 

þeir sem eru yngri og eru því betur undirbúnir fyrir þau átök sem ætlast er af 

þeim. Þeir sem eru fæddir fyrr á árinu eru líklegir til  að standa sig betur en 

þeir sem eru yngri þegar kemur að keppnisíþróttum (Kinard og Reinherz, 

1986; Vaeyens o.fl., 2005). 

 

2.5 Rannsóknir á Fæðingardagssáhrifum 

Það eru rannsóknir sem sýna fram að fæðingardagsáhrifin eru til staðar hjá 

einstaklingum í íþróttum, námi og sálrænum eiginleikum. Það er fróðlegt að 

sjá hvort að þetta eigi einungis við þegar við erum börn eða á þetta við þegar 

við erum orðin unglingar eða jafnvel þegar við erum fullorðin? Það eru til 

rannsóknir í íþróttum þar sem er skoðað er hvort þeir sem fæðast fyrr á árinu 

er ekki eins líklegir að skara framúr og þeir sem fæðast seinna á árinu (Tanner 

og Whitehouse, 1976; Campo o.fl. 2010). Það hefur verið skoðað hvort þeir 

sem fæðast á fyrri hluta árs séu líklegri að standa sig betur í námi en þeir 

yngstu (Gledhill o.fl., 2002). Svo hefur verið skoðað hvort þeir yngri séu 

líklegri að eiga við einhver sálræn vandamál að stríða (Lien, Tambs, Oppedal, 

Heyerdahl og Bjertness, 2005). Hér fyrir neðan verður farið yfir erlendar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á fæðingardagsáhrifunum. 
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2.5.1 Námsárangur 

Fæðingardagsáhrifin tengdar námsárangri hafa verið rannsakaðar í langan 

tíma. Til eru bæði nýjar og eldri rannsóknir sem sýna hvernig þessi 

fæðingardagsáhrif hafa áhrif á námsárangur (Kassel, 1929; Gledhill o.fl., 

2002). Það er stöðugt verið að fylgjast með þessum áhrifum þar sem nýlegar 

rannsóknir hafa verið gerðar af þessum efnum (Cobley, Abrahams og Baker, 

2008).  

Þegar kemur að skiptingu bekkja erlendis, þá byrja þeir yfirleitt að hausti 

eða 1. september og ljúka 31 ágúst. Börn sem fæðast á haustmánuðum eru 

elst í sínum árgangi en þau börn sem fæðast á sumarmánuðunum er að 

jafnaði yngst. Skiptingin hér á landi er öðruvísi. Börnin hér byrja á sjötta 

aldursári í grunnskóla. Sem þýðir að þau sem fæðast í janúar eru elst og þeir 

sem fæðast í desember eru yngst í bekknum. Þarna getur munað allt að einu 

ári í aldri. Ekki eru til margar rannsóknir hérlendis á fæðingardagsáhrifunum 

en erlendis hafa verið gerðar rannsóknir sem sýna þennan mun (Gledhill o.fl., 

2002; Martin o.fl., 2004). Það hafa margir erlendis sýnt fram að þeir sem eru 

elstir í sínum bekk ná betri árangri í námi en þeir sem eru yngstir (Crawford 

o.fl., 2007). Það sem vantar eru langtímarannsóknir á fæðingadagsáhrifum til 

þess að vita hvort þetta hafi langtímaáhrif á líf einstaklingana. 

Rannsókn sem gerð var á breskum börnum sýnir fram að þeir sem elstir 

eru í bekknum og  fæddir eru á haustmánuðum september til desember ná 

betri árangri í ensku, stærðfræði og vísindum en þeir sem fæðast á tímabilinu 

maí til ágúst sem eru jafnframt yngstu nemendurnir í bekknum. Einnig kemur 

fram að þau yngstu mæta verr í skólann. Þessi fæðingardagsáhrif virðast 

halda áfram í allan grunnskólann og áfram í framhaldsskóla (Wilson, 2000). 

Crawford o.fl (2007) rannsökuðu mun á einkunnum barna sem fædd voru 

í byrjun árs og þeirra sem fædd voru í síðasta mánuði skólaársins. Það voru 

lögð fyrir allskonar próf á börnum sem voru á aldrinum 5, 7, 11, 14, 16 og 18 

ára. Það sem kom í ljós var að þeir sem vou elstir í bekknum fengu að 

meðaltali hærri einkunnir en þeir sem fæddust seint á árinu. Munurinn var 

mestur þegar börnin voru yngst eða við 5 ára aldur og hann var enn til staðar 

allt fram til 18 ára aldurs. En með árunum minnkaði munurinn en hann hvarf 

ekki. Við 16 ára aldurs ákveða nemendur hvort þeir ætla halda áfram í námi 

eða ekki. Þar sem þessi munur á milli þeirra yngstu og elstu er enn til staðar 

við 16 ára aldurs, getur það haft í för með sér að þeir nemendur sem eru 

yngstir í bekknum og hugsuðu sér að halda áfram námi í framhaldsskóla eiga 

í hættu að halda ekki áfram vegna lakrar einkunnar. 

Í rannsókn þar sem skoðuð voru gögn í stærðfræði og vísindum frá 

mismunandi löndum í 4. og 8. bekk,  kom í ljós að þeir sem voru elstir fengu 
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að meðaltali betri einkunnir en þeir yngstu. Allt að 4 til 12% hærri einkunn í 

4. bekk og 2 til 9% hærri einkunn í 8. bekk (Bedard og Dhuey, 2006). 

Mussio og McCrea (2011) skoðuðu hvort þeir sem fæðast fyrr á árinu séu 

líklegri að ná markmiðum lesturs 4. bekkjar annarsvegar og 7. bekkjar 

hinsvegar en þeir sem fæðast seint á árinu. Þar kom í ljós að það er 12-15% 

minni líkur að desember börn nái markmiðum 4. bekkjar og 7. bekkjar heldur 

en janúar börn. 

 

2.5.2 Námserfiðleikar 

Skólagangan er mjög mismunandi fyrir ólíka einstaklinga í ólíkum 

nemendahópum. Fyrir suma er auðvelt að takast á við námið og þau verkefni 

sem sett eru fyrir, en fyrir aðra getur það verið mjög erfitt að leysa 

mismunandi verkefni. Skólagangan getur verið allt frá því að vera 

skemmtileg, niður í að vera mjög erfið og krefjandi. Til eru margskonar 

rannsóknir sem sýna fram að þeir sem eru yngstir í sínum bekkjardeildum 

eiga í meiri erfiðleikum með námið en þeir sem er elstir (Martin o.fl., 2004; 

Erion, 1987; Wallingford og Prout, 2000; Cobley o.fl., 2009). 

Rannsókn sem skoðað var hvort að þeir nemendur sem eru yngstir í sínum 

bekkjardeildum þyrftu frekar á sérkennslu að halda en þeir elstu leiddi í ljós 

að elstu börnin sem voru 5—7 ára þurftu frekar á sérkennslu að halda en þeir 

sem voru elstir. Þýðið sýndi að þetta átti bæði við um stúlkur sem og drengi 

(Wallingford og Prout, 2000). Rannsókn sem Martin o.fl (2004) gerðu sýndi 

einnig fram sterk tengsl milli þess að vera yngstur í bekkjardeildum og þess 

að þurfa sérkennslu að halda í meira mæli en þeir elstu.  

Það sem er að gerast er að kennarar gleyma fæðingardagsáhrifunum og 

ætlast til of mikils af þeim nemendum sem eru yngstir. Rannsókn sem gerð 

var á börnum sem eru yngst í sínum bekkjardeildum og áttu við 

hegðunarvandamál að stríða leiddi í ljós að þau voru mögulega ranglega 

greind með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) vegna þess að þau eru ekki jafn 

þroskuð og þau sem eru elst. Í þessari rannsókn kom einnig fram að þau 

yngstu eru líklegri til að vera greind með einhversskonar námserfiðleika og 

eru í meiri hættu að vera ranglega greind af kennurum sínum (Gledhill 

o.f.,2002; Elder, 2010). 

2.5.3 Íþróttir 

Sá sem var fyrstur til þess að skoða hvort það væri einhver tengsl milli 

árangurs í íþróttum og hvenær við fæðumst á árinu var Roger H. Barnsley. 
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Hann skoðaði hokkíleikmennmfrá Kanada sem höfu leikið í landsliði Kanada 

og einnig leikmenn sem spiluðu höfðu í yngri deildunum. Það sem vakti 

athygli hans var að aðeins 10% áttu afmæli á síðustu þremur mánuðum ársins 

en 40% þeirra áttu afmæli í fyrstu þremur mánuðum ársins janúar, febrúar 

og mars (Barnsley o.fl., 1985).  

Þegar skoðað er hvort fæðingardagsáhrifin hafi meiri eða minni áhrif á 

miðbernskuna sem er frá 7—12 ára aldurs, sýna rannsóknir að 

fæðingardagsáhrifin eru til staðar í  miklum mæli á þessum aldri (Campo o.fl. 

2010).  Rannsókn sem gerð var á börnum sem æfa hlaup, sýndi það að börn 

sem fæddust rétt fyrir skiptidaginn náðu ekki eins góðum árangri í 60m 

spretti og þeir sem voru eldri og fæddust rétt eftir skiptidaginn (Romann og 

Cobley, 2015). 

Rannsókn sem Roberts og Fairclough (2002) gerðu til þess að kanna hvort 

þessi fæðingdagsáhrif höfðu áhrif þegar börn eru á unglingsárunum 12—18 

ára leiddi í ljós að þeir sem fæðast í janúar, febrúar eða mars fá betri 

einkunnir í íþróttum að meðaltali en þeir sem fæðast seinna á árinu.  

Í rannsókn þar sem skoðað var fæðingardagsáhrifn hjá spænskum börnum 

í knattspyrnu sem voru 11—18 ára kom í ljós að 45% iðkenda í afrekshópi 

voru fæddir á fyrstu þremur mánuðum ársins, en 30% iðkenda í 

áhugamannahópum fæddust 30% á fyrstu þremur mánuðum ársins. En 

aðeins 13% fæddust á síðustu þremur mánðum ársins hjá afrekshópnum 

annarsvegar og aðeins 16% hjá áhugamannahópnum hinsvegar (Campo o.fl., 

2010). 

Þessi munur á milli einstaklinga getur verið vegna þroska barnsins en 

bráðþroska barn er líklega stærra og sterkara en seinþroskabarn sem getur 

haft gríðarleg áhrif á afkastagetu barna (Tanner og Whitehouse, 1976). Svo 

eru börn sem stunda íþróttir og fæðast fyrr á árinu líklegri að fá meiri athygli 

frá þjálfara vegna þroska þeirra (Helsen o.fl., 2005; Sherar, Baxter- 24 Jones, 

Faulkner og Russel, 2007). 

 

2.5.4 Sálrænir eiginleikar 

Margir fræðimenn hafa skoðað hvort sjálftraust, sjálfsmat og sjálfálit eru að 

hluta til háð fæðingardagsáhrifunum. Kemur í ljós að þeir sem eru elstir í 

sínum árgangi eru með meira sjálfstraust og sjálfsálit við upphaf skólagöngu 

en þeir yngri. Því yngri sem þeir voru við upphaf skólagöngu því minna 

sjálfstraust voru þeir með (Thompson o.fl, 2004.) Þegar börn hafa ekki 

þroskann til þess að leysa verkefnin sem þau voru sett fyrir minnkar sjálfsálit 

og sjálfstraust þeirra til muna. Öfugt gerist þegar þau ná að leysa verkefnin 
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en þá eykst sjálfstraustið þeirra. Þetta gerist í meira mæli hjá þeim sem eru 

eldri en hjá þeim sem eru yngri í bekknum (Thompson o.fl, 2010.) 

Þegar skoðuð er tíðni sjálfsmorða unglinga eru hún mun hærri hjá þeim 

sem eru yngstir en hjá þeim sem eru elstir í sínum bekkjarárgangi (Thompson, 

Barnsley og Dyck, 1999). 

Rannsókn sem Lien, Tambs, Oppedal, Heyerdahl og Bjertness (2005) 

gerðu sýna einnig tengsl fæðingardagsáhrifa við sálræn vandamál hjá 

börnum. En þar kom í ljós að þau börn sem voru yngst eða fædd frá 

september til desember voru líklegri að eiga við sálræn vandamál að stríða 

en þau börn sem voru fædd fyrr á árinu. 

 

2.6 Námsmat í grunnskóla 

Námsmat grunnskóla er mikilvægur vettvangur til þess að fylgjast með hæfni 

og framförum nemenda í námi og kennslu. Mat á hæfni og framförum er 

reglubundinn þáttur í skólastarfi. Með námsmati er hægt að fylgjast með 

hvernig nemendum tekst að ná hæfniviðmiðum aðalnámskráar, stuðla að 

námshvatningu, meta hverjir þurfa hjálp við námsefnið sem og námshvatnig 

fyrir kennara og nemendur. Námsmatið gerir kennurum, skólastjórnendum, 

foreldrum og skólayfirvöldum kleift að fylgja markmiðum aðalnámskrár. 

Námsmatið auðveldar líka skipulagningu náms til þess að hámarka framfarir 

náms og betrumbæta námið. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina 

nemendum í gegnum námið og hjálpa þeim að ná markmiðum þess (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

2.6.1 Samræmd könnunarpróf 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur fyrir samræmt námsmat í 

grunnskólum. Samræmd próf eru lögð fyrir alla nemendur í 4.,  7. og 10. bekk 

grunnskóla. Allir þessir nemendur taka samræmd próf í íslensku og 

stærðfræði en 10. bekkur tekur einnig samræmd próf í ensku. 

Könnunarprófin eru einkum ætlað að mæla hvort að markmiðum 

aðalnámskráar er náð. Þau er gerð til þess að gefa nemendum, kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum upplýsingar um hvernig nemendur standa 

sig á landsvísu. Heildarniðurstöður samræmdra könnunarprófa er dreift til 

grunnskóla, skólaráða grunnskóla, skólanefnda og fræðsluyfirvalda. Lagt er 

áherslu að alltaf sé gætt trúnaðar gagnvart nemendum. Heimilt er að fá 
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aðgang af upplýsingunum en alltaf þarf að gæta trúnaðar þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Þær upplýsingar sem samræmd könnunarpróf veita eru í fyrsta lagi að 

sýna frammistöðu nemanda á einu tilteknu prófi, í öðru lagi eru upplýsingar 

um stöðu nemanda miðað við skilgreindan samanburðarhóp. Svo má gera 

samanburð milli nemenda, námsgreina eða ára á sumum tegundum 

einkunna en ekki öðrum. Því þarf að jafnaði að nota fleiri en einn 

einkunnarstiga til að túlka frammistöðu hvers nemanda. Síðustu ár hafa verið 

notaðir mismunandi einkunnarstigar á vegum Námsmatsstofnunar og hér að 

neðan verður rætt um þá (Námsmatsstofnun, 2010). 

 

2.6.2 Stig og stigatölur 

Þegar er verið að meta prófatriði eru gefin eitt eða fleiri stig. Stig er summa 

réttra svara nemandans í einstökum námsþætti eða prófverkefni. Tölur stiga 

eru færð á kvarða sem endurspeglar vægi hverns námsþátt. Einkunnir 

nemenda eru reiknaðar út frá stigatölum með því að deila fjölda prófatriða 

með fjölda stiga sem nemandinn fær og síðan margfaldað með vægi. 

Einkunnirnar er normaldreifðar og gefnar í stigum á skalanum 0-60 

(Námsmatsstofnun, 2010). 

2.6.3 Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn 

Það sem samræmd einkunn sýnir er heildarframmistöðu á hverju prófi fyrir 

sig en námsþáttaeinkunn er byggð á sama hætti en sýnir frammistöðu á 

einum námsþætti. Samræmdar einkunnir og námsþáttaeinkunnir eru gefnar 

á einkunnarstigi á billinu 1 til 10 og hún er gefin í heilum og hálfum tölu. Það 

er ekki hægt að nota þessar einkunnir til þess að reikna samanburð á milli 

prófa eða námsára. Þær segja eingöngu til um hlutfall leystra verkefna 

(Námsmatsstofnun, 2010). 

2.6.4 Raðeinkunn 

Raðeinkunn sýnir hlutfall nemenda sem fá jafn háa einkunn eða lægri, þannig 

hefur nemandi sem fær raðeinkunnina 72 í stærðfræði staðið sig jafn vel eða 

betur en 72% þeirra nemenda sem tóku stærðfræðiprófið. Algengt er að 

þessir einkunnarskalar eru gefnir í heilum tölum frá 1 til 99. Þessi 

einnkunarstigi er algengastur þegar verið að túlka frammistöðu einstakra 

nemenda. Raðeinkunn er notuð til þess að gefa nemendum, skólum, 
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foreldrum og kennurum gagnlegar upplýsingar til þess að meta frammistöðu 

nemendans miðað við frammistöðu nemenda almennt (Námsmatsstofnun, 

2010). 

2.6.5 Normaldreifðar einkunnir 

Normadreifðar einkunnir eru einkunnarstigi þar sem hægt er að bera saman 

frammistöðu hópa á milli ára og bera saman frammistöðu í ólíkum 

námsgreinum. Til þess að meta þessa frammistöðu eru notaðir 

einkunnarstigar sem kallaðir eru staðlínur eða T-tölur. Þeir aðlaga dreifingu 

stiga að normaldreifingu, þar sem meðaltöl og staðalfrávik slíkra einkunna 

eru alltaf þau sömu á landsvísu. Þeir veita stöðuleika, einfaldleika og túlkun 

þeirra er byggð á traustum grunni (Námsmatsstofnun, 2010). 

2.7 Líkamleg afkastageta 

Markmið íþróttakennslunnar er að tengja grunnþætti menntunar læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og sköpun inn í 

kennsluna. Einnig þurfum við að vera meðvituð um okkar eigið líkamlega, 

félagslega og andlega heilbrigði. Við þurfum að sjá framfarir og leiðbeina 

nemendum til þess að ná fram betri afkastagetu. Þetta snýst um að koma til 

móts við þarfir mismunandi einstaklinga í mismunandi hópum. Kennslan þarf 

að vera vel skipulögð, fjölbreytt, fræðileg og vekja áhuga nemanda til náms. 

Hún þarf að vera skipulögð þannig að hún nái til allra nemendanna og leggja 

áherslu á að allir séu virkir í kennslunni. Námsmat í íþróttakennslu er 

margvíslegt og einn hluti þess er lokamat en það er mat á árangri náms og 

kennslu í lok námstímans eins og t.d. afkastagetuprófun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Hér fyrir neðan eru teknir saman þrekþættir sem eru mikilvægir þegar 

kemur að því að ná fram góðri afkastagetu í langstökki án atrennu og 

fjölþrepaprófi (FÞP). Þrekþættirnir eru þol, styrkur, hraði og viðbragð. Allir 

þessir þrekþættir hafa áhrif á einn eða annan hátt á afkastagetuna. 

2.7.1 Þol 

Þol er geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma. Orkuframleiðslu 

líkamamans er skipt í tvo hópa loftfirrt- og loftháð þol. Loftháð þol er geta 

líkamans til að erfiða í langan tíma með miklum styrk og nýta til þess loftháða 

orku í vöðvum. Í loftháðu þoli er súrefnisnám og við nýtum súrefnið. Loftfirrt 

þol er geta líkamans til að taka mikið á í stuttan tíma og nýta loftfirrta orku í 

vöðvum. Í loftfirrtu þoli er loftfirrt brennsla mikil og niðurbrot mjólkursýru til 

staðar. Þegar kemur að þolþjálfun barna og unglinga, eru fjölbreyttar athafnir 
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og þættir eins og tímalengd, tíðni og álag mjög mikilvægir þættir (Gjerset, 

Haugen og Holmstad, 2002). 

2.7.2 Styrkur 

Styrkur er geta vöðvanna til að mynda kraft (Gjerset, Haugen og Holmstad, 

2002). Vinna vöðvanna er margvísleg eftir því hvernig hreyfingin er. 

Vöðvavinnunni er skipt í tvo hluta annars vegar kyrrstöðuvinnu þar sem 

vöðvar vinna án þess að skapa hreyfingu og breyta ekki lengd sinni. Svo er 

hreyfivinna sem skiptist í fjóra hluta sem eru yfirvinnandi þar sem vöðvar 

dragast saman og mynda hreyfiafl. Eftirgefandi þar sem spenntir vöðvar 

mynda hreyfiafl með því að vinna gegn spennunni. Í fjölstöðu þar sem vöðvar 

fara af yfirvinnandi stigi yfir á eftirgefandi stig. Svo er fjórði hluti þar sem 

vöðvar eru með jafnhreyfingu og þar er hreyfihraðinn sá sami allan tímann. 

Til þess að ná fram góðum styrk eru margir þættir til staðar eins og fjöldi 

virkra vöðvaþráða, samdráttarhraði vöðvanna og stjórn hreyfingana. Öll 

erum við misjöfn að upplagi. Hjá börnum og unglingum er hægt að þjálfa 

styrk með markvissum og skipulögðum æfingum sem henta mismunandi aldri 

og þroska (Gjerset, Haugen og Holmstad, 2002). 

2.7.3 Viðbragð og hraði 

Annar þrekþáttur sem er mikilvægur til þess að bæta  afkastagetu er viðbragð 

og hraði. Hraði er hæfni vöðvanna til að ná hámarks hraðaaukningar. 

Viðbragð er þegar merki er gefið og þar til hreyfing hefst. Þessir þættir vinna 

vel saman til þess að ná hámarksaárangri. Hraði skiptist í tvo hluta annars 

vegar hraðaaukning sem er hæfni til að komast á fulla ferð eins fljótt og hægt 

er. Hinsvegar er það hraðaþol sem er getan til að halda miklum hraða eftir að 

þreytumerki gera vart við sig. Mikilvægir þættir í hraða- og viðbragsþjálfun 

eru ástand vöðva, stjórn hreyfinga, vöðvastyrkur og eiginleikar 

taugakerfisins. Þegar kemur að þjálfun á hraða og viðbragði hjá börnum og 

unglingum er mikilvægt að þjálfa fjölbreyttar athafnir sem fela í sér hraðar 

hreyfingar (Gjerset, Haugen og Holmstad, 2002). 

 

2.7.4 Liðleiki 

Þrekþátturinn liðleiki er getan til að hreyfa liði og liðamót. Hann verður lélegri 

með aldrinum. Slakur liðleiki hamlar jafnvel hreyfingu sem er verið að 

framkvæma og getur haft neikvæð áhrif á frammistöðu hreyfingar. Því er 

mikilvægt að viðhalda góðum liðleika á öllum aldri. Liðleiki getur verið 

tvennskonar, annarvegar hreyfiliðleiki sem eru taktfastar hreyfingar sem 
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felur í sér margar hreyfingar. Hinsvegar kyrrstöðuhreyfileiki sem er hreyfing 

sem stansar á efstum mörkum og helst þannig um stund. Mikilvægi liðleika 

er gerð liðarins, vöðvar, taugastarfsemi líkamans, líkamshiti og andlegir 

þættir. Það er hægt að viðhalda liðleika barna með liðleikaþjálfun og 

alhliðaæfingum. Svo þegar barnið eldist er mikilvægt að sérhæf 

liðleikaþjálfun sé til staðar (Gjerset, Haugen og Holmstad, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður uppbyggingu rannsóknarinnar lýst. Fjallað verður um  

rannsóknaraðferðina og þær mælingar sem voru gerðar. Öll leyfi sem þurfti 

á að halda eru tíunduð og tölfræðilegri vinnslu rannsóknarinnar gerð skil. 

3.1 Uppbygging rannsóknar 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð, þar sem einkunnir úr 

samræmdum prófum úr íslensku og stærðfræði voru notaðar til þess að meta 

námsgetu nemenda í 4., 7. og 10. bekk í grunnskóla. Til þess að meta 

líkamlega afkastagetu voru notaðar afkastagetumælingarnar langstökk án 

atrennu og fjölþrepapróf sem voru framkvæmdar af íþróttakennurum  

rannsóknarskólanna. Unnið var með klasaúrtak þar sem ákveðnir bekkir voru 

valdir af grunnskólunum fimm. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru grunnskólanemendur í 4., 7. og 10. bekk í Akurskóla, 

Háaleitisskóla, Heiðarskóla, Njarðvíkurskóla og Myllubakkskóla í 

Reykjanesbæ. Skilyrði til þess að taka þátt í rannsókninni var að nemendur 

þurftu að vera búnir að taka þátt í þeim afkastamælingum sem notast var við 

í rannsókn og/eða samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði árið 2014. 

Drengir sem tóku þátt voru 209 talsins og stúlkur voru 230 talsins, samtals 

439.  

Þátttakendum var skipt niður í þrjá flokka eftir fæðingardegi á árinu í 

hverjum árgangi. Fyrsti ársþriðjungur voru þeir sem fæddir voru frá janúar til 

apríl. Annar ársþriðjungur voru þeir sem fæddir voru frá maí til ágúst. Þriðji 

ársþriðjungur voru þeir sem fæddir frá september til desember.  

3.3 Mælingaraðferðir 

3.3.1 Samræmd próf 

Gögnin sem fengin voru til þess að meta námsgetu nemendanna voru  

niðurstöður úr samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk í stærðfræði og 

íslensku árið 2014 frá grunnskólunum fimm Akurskóla, Háaleitisskóla, 

Heiðarskóla, Njarðvíkurskóla og Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ. Leyfi var 

fengið frá fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar og frá skólastjórnendum allra 

grunnskólanna. 
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3.3.2 Afkastagetumælingar 

Til þess að meta líkamlega afkastagetu voru fengnar niðurstöður úr tveimur 

afkastamælingum, langstökk án atrennu og fjölþrepaprófi. Mælingarnar voru 

gerðar af íþróttakennurum grunnskólanna á haustönn 2014. 

3.3.2.1 Langstökk án atrennu 

Til þess að meta langstökk án atrennu er notað venjulegt málband til þess að 

mæla lárétta vegalengd stökksins. Undirlagið varð að vera slétt og mátti alls 

ekki vera hált.  

Til þess að framkvæma stökkið stendur þátttakandinn með um það bil 

axlarbreidd á milli fóta og með tærnar á upphafslínu. Leyfilegt að nota sveiflu 

til þess að hjálpa með stökkið og einnig gagnhreyfingu til þess að auka 

skriðþungan áður en stökkið hefst. Stökkið er mælt frá stöðu hæla 

þátttakanda og skal hann reyna halda stöðunni þangað til að mælingu er 

lokið, annars er stökkið ógilt. Þátttakendur stökkva tvisvar og betra stökkið 

gildir (Gore, 2000). 

 

3.3.2.2 Fjölþrepapróf (FÞP) 

Til þess að nýta FÞP sem mælitæki þarf að vera til staðar slétt undirlag sem 

er 20 metra langt með keilum á milli til þess að afmarka svæði prófsins. Svo 

þarf geisladisk með leiðbeiningum til þess að fylgja út prófið ásamt góðu 

hljóðkerfi. 

Til þess að framkvæma FÞP taka þátttakendur sér stöðu á upphafslínu og 

þegar geisladiskurinn er spilaður hlaupa þátttakendur fram og tilbaka og 

snerta línurnar áður en píp hljóðið heyrist. Ef þátttakendur ná ekki að snerta 

línurnar tvisvar til þrisvar áður en pípið heyrist er þátttöku þeirra lokið og 

gildir sú vegalengd sem hlaupið var. Þegar líður á hlaupið verður styttri tími 

á milli pípa og þurfa þátttakendur að auka hraðann jafnt og þétt meðan á 

prófinu stendur. Við upphaf er hraðinn 8,5 km/klst og á mínútu fresti eykst 

hraðinn um 0,5 km/klst. Svo þegar þátttakandinn nær ekki að snerta línuna 

tvisvar í röð eða ákveður að hætta sjálfur fær nemandinn einkunn eftir á 

hvaða stigi eða hversu margar ferðir hann hljóp (Reiman og Manske, 2009). 

3.4 Leyfi 

Til þess að framkvæma rannsóknina var nauðsynlegt að fá leyfi frá 

Vísindasiðanefnd, fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar, skólastjórnendum 

grunnskólanna í Reykjanesbæ og einnig þurfti að fá upplýst samþykki frá 

forráðamönnum þátttakenda í ransókninni, sjá fylgiskjöl 1–8. 
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3.4.1 Vísindasiðanefnd 

Rannsóknin var kynnt fyrir Vísindasiðanefnd sem gaf leyfi til þess að 

framkvæma hana. Leyfisbréfsnúmer rannsókninnar er VSN-16-043, sjá nánar 

leyfisbréfið í fylgiskjali 1. 

3.4.2 Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar 

Haft var samband við fræðslustjóra Reykjanesbæjar og honum kynntar 

upplýsingar um rannsóknina. Hann samþykkti rannsóknina og gaf leyfi að 

ræða  við skólastjórnendur allra grunnskóla í Reykjanesbæ, sjá leyfisbréf frá 

fræðsluskrifstofu í fylgiskjali 2. 

3.4.3 Skólastjórnendur Grunnskóla Reykjanesbæjar 

Haft var samband og boðað til fundar með öllum skólastjórnendum 

Reykjanesbæjar. Þar var rannsóknin kynnt. Skólastjórendur Akurskóla, 

Háaleitisskóla, Heiðarskóla, Njarðvíkurskóla og Myllubakkaskóla samþykktu 

rannsóknina og samþykktu að afhenda einkunnir úr samræmdum prófum og 

þær afkastamælingar sem þyrfti fyrir rannsóknina, sjá samþykki 

skólastjórnenda í fylgiskjölum 3–7. 

3.4.4 Upplýst samþykki 

Upplýsingar, tilgangur og ávinningur rannsóknar ásamt leyfi fyrir þáttöku 

nemenda í rannsókninni var sent til forráðamanna allra nemenda, sjá 

fylgiskjal 8. 

3.4.5 Úrvinnsla gagna 

Gögn fyrir rannsóknina voru fengin úr Microsoft Excel forritinu og við 

úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Statistical Analysis System 

(SAS) 9.4. SAS hugbúnaður er notaður fyrir úrvinnslu gagna í megindlegum 

rannsóknum. Marktækni var fundin með ANOVA dreifigreiningu en miðað var 

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

og við skrif á ritgerðinni var notast við Microsoft Word og við skráningu 

heimilda var farið eftir leiðbeiningum gagnfræðikvers og notast við American 

Psychological Association (APA) í heimildaskráningu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða bornar saman niðurstöður rannsóknarinnar. Í byrjun 

kaflans verður fjallað ítarlega um þátttakendur í þessari rannsókn. Síðan 

verða borin saman samræmd próf þátttakenda 4., 7. og 10. bekkja eftir 

fæðingarmánuði. Einnig verða borin saman langstökk án atrennu og FÞP 

þátttakenda í 4., 7. og 10. 

4.1 Þátttakendur 

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

stærðfræði voru samtals 439 nemendur í 4., 7. og 10. bekk. Fjöldi stúlkna var 

230 eða 52,4%. Fjöldi pilta var 209 eða 47,6%. Nemendur skiptust þannig eftir 

fæðingarmánuðum að 148 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 151 voru 

fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 140 voru fæddir á tímabilinu september 

til desember, sjá nánar tölfu 1. 

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk.  

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur  230 (52,4)             85 (57,4)                72 (47,7)                   73 (52,1) 

Piltar  209 (47,6)             63 (42,6)                79 (52,3)                   67 (47,9) 

Samtals       439                        148                          151                            140 

 

Þátttakendur í þessari rannsókn sem þreyttu langstökk án atrennu í íþróttum  

voru samtals 279 nemendur í  4., 7. og 10. bekk. Fjöldi stúlkna var 145 eða 

52,1%. Fjöldi stráka var 134 eða 47,9%. Nemendur skiptust þannig eftir 

fæðingarmánuðum að 97 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 91 voru 

fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 91 voru fæddir á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar tölfu 2. 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda í Langstökki án atrennu í 4., 7. og 10. bekk.  
  

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur  145 (52,1)             58 (59,8)                40 (43,9)                   47 (51,6) 

Piltar  134 (47,9)             39 (40,2)                51 (56,1)                   44 (48,4) 

Samtals       279                        97                          91                               91 
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Þátttakendur í þessari rannsókn sem þreyttu FÞP í íþróttum  voru samtals 411 

nemendur í 4., 7. og 10. bekk. Fjöldi stúlkna var 213 eða 51,8%. Fjöldi stráka 

var 198 eða 48,2%. Nemendur skiptust þannig eftir fæðingarmánuðum að 

140 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 145 voru fæddir á tímabilinu maí 

til ágúst og 126 voru fæddir á tímabilinu september til desember, sjá nánar 

tölfu 3. 

 

 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 4., 7. og 10. bekk 

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur  213 (51,8)             79 (56,4)                68 (46,9)                   66 (52,4) 

Piltar  198 (48,2)             61 (43,6)                77 (53,1)                   60 (47,6) 

Samtals       411                        140                          145                            126 
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Tafla 4. Meðaltalsmunur úr fjölþrepaprófi og samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4. bekk. 

 

Gildi eru sýnd í meðaltölum með staðalfráviki (SD) og spönn (lægsta og hæðsta gildi). 

Tölfræðilegur marktækur munur : *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Jan-Apr (1) : Nemendur sem fæðast í janúar, febrúar, mars og apríl; Maí-Ágúst (2): Nemendur sem fæðast í maí, júní, júlí og ágúst; Sept-des (3) Nemendur sem fæðast í 
september, október, nóvember og desember. 

(ferðir) : Ferðir sem nemendur hlupu í fjölþrepaprófi. 

MSFT: Multi stage fitness test; FÞP: Fjölþrepapróf. 

 

 

Jan-apr (1) Maí-ágúst (2) Sept-des (3)  1 og 2  1 og 3 2 og 3

Meðaltalsmunur Meðaltalsmunur Meðaltalsmunur

Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn)

Íslenska 34,62 ± 10,39 (5-60) 34,21 ± 10,37 (6-60) 32,87 ± 9,33 (14-56) 0,406 (-4,225—5,036) 1,754 (-3,006—6,514) 1,348 (-3,282—5,979)

Stelpur 35,97 ± 11,09 (5-60) 35,85 ± 11,99 (6-60) 35,34 ± 9,41 (16-56) 0,115 (-6,708—6,940) 0,631 (-6,193—7,455) 0,515 (-6,702—7,733)

Strákar 32,00 ± 8,57 (16-45) 32,79 ± 8,69 (19-60) 30,19 ± 8,65 (14-49) (-)0,793 (-7,083—5,496) 1,813 (-4,755—8,380) 2,606 (-3,068—8,280)

Stærðfræði 38,04 ± 8,89 (21-60) 36,43 ± 11,70 (8-60) 34,54 ± 9,19 (15-54) 1,611 (-3,030—6,253) 3,500 (-1,271—8,271) 1,889 (-2,759—6,530)

Strákar 40,24 ± 8,47 (21-60) 37,38 ± 12,02 (8-56) 36,35 ± 9,21 (15-54) 2,858 (-3,336—9,051) 3,896 (-2,297—10,090) 1,038 (-5,512—7,589)

Strákar 33,76 ± 8,30 (22-51) 35,60 ± 11,57 (14-60) 32,58 ± 8,95 (17-52) (-)1,835 (-9,122—5,451) 1,181 (-6,427—8,790) 3,017 (-3,557—9,590)

MSFT (ferðir) 39,88 ± 17,98 (12-85) 38,94 ± 18,17 (8-80) 39,43 ± 17,39 (14-75) 0,945 (-7,930—9,820) 0,450 (-8,979—9,879) (-)0,494 (-9,553—8,564)

Stelpur 36,85 ± 15,74 (12-64) 33,31 ± 14,31 (14-60) 34,34 ± 15,06 (14-74) 3,543 (-6,849—13,935) 2,515 (-7,876—12,907) (-)1,027 (-11,937—9,882)

Strákar 45,33 ± 20,91 (17-85) 43,36 ± 19,85 (8-80) 46,02 ± 18,41 (14-75) 1,976 (-13,211—17,163) (-)0,690 (-17,504—16,124) (-)2,666 (-17,260—11,928)
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Tafla 5. Meðaltalsmunur úr langstökki án atrennu, fjölþrepaprófi og samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 7. bekk 

 

Gildi eru sýnd í meðaltölum staðalfráviki (SD) og spönn (lægsta og hæðsta gildi). 

Tölfræðilegur marktækur munur : *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Jan-Apr (1) : Nemendur sem fæðast í janúar, febrúar, mars og apríl; Maí-Ágúst (2): Nemendur sem fæðast í maí, júní, júlí og ágúst; Sept-Des (3) Nemendur sem fæðast í 
september, október, nóvember og desember. 

(ferðir) : Ferðir sem nemendur hlupu í fjölþrepaprófi. 

MSFT: Multi stage fitness test; FÞP: Fjölþrepapróf. 

 

 

Jan-apr (1) Maí-ágúst (2) Sept-des (3)  1 og 2  1 og 3 2 og 3

Meðaltalsmunur Meðaltalsmunur Meðaltalsmunur

Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn)

Íslenska 30,26 ± 9,76 (11-51) 26,50 ± 8,77 (7-44) 28,08 ± 11,18 (0-51) 3,757 (-0,964—8,479) 2,178 (-2,775—7,132) (-)1,579 (-6,733—3,575)

Stelpur 32,85 ± 9,98 (13-51) 29,83 ± 7,89 (13-44) 30,49 ± 9,50 (17-51) 3,019 (-3,777—9,814) 1,943 (-4,471—8,356) (-)1,076 (-8,173—6,021)

Strákar 27,66 ± 8,98 (11-47) 24,28 ± 8,75 (7-40) 24,19 ± 12,41 (0-45) 3,385 (-2,989—9,759) 3,475 (-3,913—10,864) 0,090 (-7,298—7,479)

Stærðfræði 34,67 ± 9,74 (8-58) 31,16 ± 9,03 (15-49) 31,37 ± 9,08 (8-58) 3,510 (-0,953—7,973) 3,300 (-1,382—7,982) (-)0,209 (-5,081—4,662)

Stelpur 37,43 ± 9,95 (18-58) 33,06 ± 9,76 (18-47) 31,45 ± 10,81 (8-58) 4,378 (-3,065—11,820) 5,988 (-1,037—13,013) 1,610 (-6,163—9,383)

Strákar 31,91 ± 8,85 (8-46) 29,90 ± 8,46 (15-49) 31,28 ± 6,31 (16-41) 2,011 (-3,332—7,354) 0,640 (-5,554—6,833) (-)1,371 (-7,565—4,822)

Langstökk (Sm) 167,07 ± 24,86 (105-218) 163,53 ± 28,93 (90-243) 165,27 ± 21,25 (115-207) 3,538 (-10,824—17,900) 1,804 (-12,854—16,462) (-)1,735 (-17,522—14,053)

Stelpur 164,03 ± 24,33 (105-210) 170,23 ± 31,47 (120-243) 165,59 ± 19,47 (115-200) (-)6,197 (-15,694—28,088) (-)1,563 (-21,003—17,887) 4,634 (-18,755—28,022)

Strákar 170,75 ± 25,65 (126-218) 159,66 ± 27,48 (90-202) 164,27 ± 24,30 (122-207) 11,095 (-9,372—31,561) 5,919 (-17,341—29,179) (-)5,175 (-28,436—18,085)

MSFT (ferðir) 49,98 ± 17,30 (19-88) 50,72 ± 17,14 (11-87) 51,03 ± 19,99 (16-81) (-)0,734 (-9,360—7,892) (-)1,045 (-10,093—8,004) (-)1,735 (-17,522—14,053)

Stelpur 50,41 ± 11,56 (31-81) 50,63 ± 15,47 (26-80) 53,32 ± 15,86 (28-80) (-)0,226 (-10,561—10,109) (-)2,911 (-12,666—6,844) (-)2,685 (-13,480—8,110)

Strákar 49,56 ± 21,82 (19-88) 50,77 ± 18,45 (11-87) 47,88 ± 24,79 (16-81) (-)1,215 (-15,123—12,693) 1,681 (-14,442—17,803) 2,895 (-13,227—19,018)
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Tafla 6. Meðaltalsmunur úr langstökki án atrennu, fjölþrepaprófi og samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk 

 
 

Gildi eru sýnd í meðaltölum með staðalfráviki (SD) og spönn (lægsta og hæðsta gildi).  

Tölfræðilegur marktækur munur : *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Jan-Apr (1) : Nemendur sem fæðast í janúar, febrrúar, mars og apríl; Maí-Ágúst (2): Nemendur sem fæðast í maí, júní, júlí og ágúst; Sept-Des (3) Nemendur sem fæðast í 
september, október, nóvember og desember. 

(ferðir) : Ferðir sem nemendur hlupu í fjölþrepaprófi; (Sm) sentimetrar. 

MSFT: Multi stage fitness test; FÞP: Fjölþrepapróf. 

 

Jan-apr (1) Maí-ágúst (2) Sept-des (3)  1 og 2  1 og 3 2 og 3

Meðaltalsmunur Meðaltalsmunur Meðaltalsmunur

Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn) Meðaltal ± SD ( Spönn)

M ± SD ( Spönn) M ± SD ( Spönn) M ± SD ( Spönn)

Íslenska 31,60 ± 7,28 (12-49) 29,40 ± 10,87 (7-53) 27,49 ± 6,66 (7-48) 2,200 (-1,962—6,362) 4,110 (-0,015—8,234) 1,910 (-2,078—5,898)

Stelpur 33,05 ± 6,73 (19-49) 30,21 ± 10,62 (11-49) 28,90 ± 5,19 (18-38) 2,834 (-2,419—8,086) 4,148 (-1,251—9,547) 1,314 (-3,938—6,567)

Strákar 29,69 ± 7,71 (12-41) 28,43 ± 11,35 (7-53) 26,19 ± 7,65 (7-48) 1,331 (-5,449—8,112) 3,510 (-2,973—9,993) 2,178 (-4,040—8,397)

Stærðfræði 31,62 ± 6,12 (19-43) 28,70 ± 10,87 (11-51) 28,51 ± 8,81 (0-47) 2,925 (-1,291—7,140) 3,113 (-1,064—7,291) 0,188 (-3,851—4,228)

Stelpur 30,85 ± 6,30 (19-39) 29,69 ± 11,61 (11-51) 28,76 ± 8,26 (11-47) 1,162 (-4,834—7,159) 2,088 (-4,076—8,252) 0,926 (-5,071—6,922)

Strákar 32,64 ± 5,88 (22-43) 27,44 ± 7,97 (15-42) 28,28 ± 9,44 (0-47) 5,201 (-0,890—11,293) 4,364 (-1,460—10,188) (-)0,837 (-6,423—4,749)

Langstökk (Sm) 188,12 ± 30,90 (120-270) 187,09 ± 24,69 (124-230) 193,00 ± 24,62 (145-245) 1,030 (-15,229—17,289) (-)4,877 (-20,294—10,540) (-)5,906 (-21,182—9,369)

Stelpur 174,42 ± 23,98 (120-213) 177,54 ± 25,85 (124-205) 182,89 ± 19,79 (145-210) (-)3,121 (-22,417—13,945) (-)8,472 (-27,192—10,248) (-)5,351 (-24,648—13,945)

Strákar 208,68 ± 29,33 (153-270) 197,29 ± 19,34 (166-230) 201,67 ± 25,45 (152-245) 11,397 (-11,873—34,666) 7,017 (-14,725—28,759) (-)4,380 (-24,691—15,931)

MSFT (ferðir) 67,02 ± 25,93 (13-120) 59,56 ± 27,48 (8-120) 63,96 ± 24,49 (16-107) 7,463 (-5,273—20,199) 3,064 (-9,733—15,860) (-)4,399 (-16,785—7,987)

Stelpur 56,04 ± 20,04 (13-90) 50,67 ± 23,17 (16-100) 49,41 ± 14,82 (16-74) 5,369 (-7,791—18,528) 6,631 (-7,349—20,611) 1,262 (-12,363—14,888)

Strákar 81,47 ± 26,12 (41-120) 70,87 ± 28,85 (8-120) 75,81 ± 24,60 (38-107) 10,601 (-9,272—30,474) 5,659 (-13,342—24,660) (-)4,942 (-23,167—13,283)
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4.2 Niðurstöður í 4. bekk 

4.2.1 Þátttakendur í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 4. bekk sem tóku samræmdu prófin í íslensku og 

stærðfræði voru 156 nemendur. Fjöldi stúlkna var 85 eða 54,5% og fjöldi pilta 

var 71 eða 45,5%. Nemendur skiptust þannig eftir fæðingarmánuðum að 50 

voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 56 voru fæddir á tímabilinu maí til 

ágúst og 50 á tímabilinu september til desember,  sjá nánar á töflu 7. 

 

Tafla 7. Fjöldi þátttakenda í 4. bekk. 

  

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur   85 (54,5)             33 (66)                  26 (46,4)                    26 (52) 

Piltar   71 (45,5)             17 (34)                  30 (53,6)                    24 (48) 

Samtals       156                        50                          56                              50 

 

4.2.2 Samræmd próf í íslensku 

Niðurstöður í samræmdum prófum í íslensku sýna það að ekki var marktækur 

munur á milli einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,6579). 

Nemendur sem fæddir voru frá janúar til apríl eru með meðaleinkunn 34,62, 

nemendur fæddir frá maí til ágúst eru með meðaleinkunn 34,21 og þeir sem 

fæddust frá september til desember fengu meðaleinkunn 32,87. Þegar 

skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki er marktækur 

munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,9740) og strákum (p=0,5426), sjá 

nánar töflu 4. 

Þegar skoðuð er dreifing í samræmdum prófum í íslensku hjá nemendum 

í 4. bekk sýnir dreifingin að það eru tveir einfarar í fyrsta þriðjungi, tveir í 

öðrum þriðjungi og einn í þriðja þriðjungi, sjá mynd 1. 
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Mynd 1. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum prófum í íslensku 
í 4. bekk. 

 

4.2.3 Samræmd próf í stærðfræði 

Niðurstöður í samræmdum prófum í stærðfræði sýna að það var munur á 

milli meðaltala eftir fæðingarmánuði en munurinn var ekki marktækur 

(p=0,2241). Nemendur sem fæddir voru frá janúar til apríl eru með 

meðaleinkunn 38,04, nemendur fæddir frá maí til ágúst eru með 

meðaleinkunn 36,43 og þeir sem fæddust frá september til desember fengu 

meðaleinkunn 34,54. Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í 

ljós að ekki er marktækur munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,2926) og 

strákum (p=0,5408), sjá nánar töflu 4. 

Þegar skoðuð er dreifing í samræmdum prófum í stærðfræði hjá 

nemendum í 4. bekk sýnir dreifingin að það eru ekki neinir einfarar, sjá mynd 

2. 
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Mynd 2. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum prófum í 
stærðfræði í 4. bekk.. 

 

4.2.4 Líkamlegar afkastagetumælingar 

Fjöldi þátttakenda í 4. bekk sem þreyttu FÞP voru 131 nemendur. Fjöldi 

stúlkna var 71 eða 54,2% og fjöldi pilta var 60 eða 45,8%. Nemendur skiptust 

þannig eftir fæðingarmánuðum að 42 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 

50 voru fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 39 á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar á töflu 8. 

 

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

    

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur   71 (54,2)             27 (64,3)                22 (44,0)                   22 (56,4) 

Piltar   60 (45,8)             15 (35,7)                28 (56,0)                   17 (43,6) 

Samtals      131                         42                            50                                39 
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Niðurstöður í FÞP sýna það að ekki var marktækur munur á milli einkunna 

nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,7190). Nemendur sem fæddir voru frá 

janúar til apríl hlupu að meðaltali 39,88 ferðir, nemendur fæddir frá maí til 

ágúst hlupu að meðaltali 38,94 ferðir og þeir sem fæddust frá september til 

desember hlupu að meðaltali 39,43. Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá 

kynjum, kemur í ljós að ekki er marktækur munur á milli meðaltala hjá 

stelpum (p=0,6976) og strákum (p=0,8958), sjá nánar töflu 4. 

Þegar skoðuð er dreifing í FÞP hjá nemendum í 4. bekk sýnir dreifingin að 

það eru ekki neinir einfarar, sjá mynd 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu fjöldi ferða sem nemendur 
hlupu í fjölþrepaprófi í 4. bekk. 

 

4.3 Niðurstöður í 7. bekk 

4.3.1 Þátttakendur í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 7. bekk sem tóku samræmdu prófin í íslensku og 

stærðfræði voru 136 nemendur. Fjöldi stúlkna var 67 eða 49,3% og fjöldi pilta 

var 69 eða 50,7%. Nemendur skiptust þannig eftir fæðingarmánuðum að 54 

voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 45 voru fæddir á tímabilinu maí til 

ágúst og 38 á tímabilinu september til desember, sjá nánar á töflu 9 
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Tafla 9. Fjöldi þátttakenda í 7. bekk. 

    

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur   67 (49,3)             27 (50)                  18 (40)                     22 (57,9) 

Piltar   69 (50,7)             27 (50)                  27 (60)                     16 (42,1) 

Samtals      136                         54                            45                                38 

 

4.3.2 Samræmd próf í íslensku 

Niðurstöður í samræmdum prófum í íslensku sýna að ekki var marktækur 

munur á milli einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,1677). 

Nemendur sem fæddir voru frá janúar til apríl eru með meðaleinkunn 30,26, 

nemendur fæddir frá maí til ágúst eru með meðaleinkunn 26,50 og þeir sem 

fæddust frá september til desember fengu meðaleinkunn 28,08. Þegar 

skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki er marktækur 

munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,5443) og strákum (p=0,3677), sjá 

nánar töflu 5. 

Þegar skoðuð er dreifing í samræmdum prófum í íslensku hjá nemendum 

í 7. bekk sýnir dreifingin að það eru ekki neinir einfarar, sjá mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum prófum í íslensku 
í 7. bekk. 
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4.3.3 Samræmd próf í stærðfræði 

Niðurstöður í samræmdum prófum í stærðfræði sýna það að var ekki 

martækur munur á milli meðaltala eftir fæðingarmánuði (p=0,1153). 

Nemendur sem fæddir voru frá janúar til apríl eru með meðaleinkunn 34,7 

nemendur fæddir frá maí til ágúst eru með meðaleinkunn 31,2 og þeir sem 

fæddust frá september til desember fengu meðaleinkunn 31,7. Þegar 

skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki er marktækur 

munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,1113) og strákum (p=0,6592), sjá 

nánar töflu 5. 

Þegar skoðuð er dreifing í samræmdum prófum í stærðfræði hjá 

nemendum í 7. bekk sést að það er einn einfari í fyrsta þriðjungi, enginn í 

öðrum þriðjungi og tveir í þriðja þriðjungi, sjá mynd 5. 

 

Mynd 5. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum prófum í 
stærðfræði í 7. bekk. 
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4.3.4 Líkamlegar afkastagetumælingar 

Fjöldi þátttakenda í 7. bekk sem þeyttu langstökk án atrennu voru 100 

nemendur. Fjöldi stúlkna var 50 eða 50% og fjöldi pilta var 50 eða 50%. 

Nemendur skiptust þannig eftir fæðingarmánuðum að 42 voru fæddir á 

tímabilinu janúar til apríl, 30 voru fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 28 á 

tímabilinu september til desember, sjá nánar á töflu 10. 

 

Tafla 10. Fjöldi þátttakenda í langstökki án atrennu í 7. bekk. 

    

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur   50 (50)               23 (54,8)                11 (36,7)                   16 (57,1) 

Piltar   50 (50)               19 (45,2)                19 (63,3)                   12 (45,9) 

Samtals      100                         42                            30                                28 

 

Niðurstöður í langstökki án atrennu sýna það að ekki var marktækur 

munur á milli stökkva nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,8409). Nemendur 

sem fæddir voru frá janúar til apríl stukku að meðaltali 167,1 sentimetra, 

nemendur fæddir frá maí til ágúst stukku að meðaltali 163,5 sentimetra og 

þeir sem fæddust frá september til desember stukku að meðaltali 165,3 

sentimetra. Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki 

er marktækur munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,7904) og strákum 

(p=0,4291), sjá nánar töflu 5. 

Þegar skoðuð er dreifing í langstökki án atrennu hjá nemendum í 7. bekk 

sýnir dreifingin að það eru engir einfarar í fyrsta þriðjungi, þrír í öðrum 

þriðjungi og einn í þriðja þriðjungi, sjá mynd 6. 
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Mynd 6. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í langstökki án atrennu í 7. bekk. 

 

Fjöldi þátttakenda í 7. bekk sem þreyttu FÞP voru 136 nemendur. Fjöldi 

stúlkna var 67 eða 49,3% og fjöldi pilta var 69 eða 50,7%. Nemendur skiptust 

þannig eftir fæðingarmánuðum að 54 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 

40 voru fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 38 á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar á töflu 11. 

 

Tafla 11. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 7. bekk. 

    

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des %) 

Stúlkur   67 (49,3)             27 (50)                  18 (40,0)                   22 (57,9) 

Piltar   69 (50,7)             27 (50)                  27 (60,0)                   16 (42,1) 

Samtals      136                         54                            45                                38 
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Niðurstöður í FÞP sýna það að ekki var marktækur munur á milli einkunna 

nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,9592). Nemendur sem fæddir voru frá 

janúar til apríl hlupu að meðaltali 50 ferðir, nemendur fæddir frá maí til ágúst 

hlupu að meðaltali 50,7 ferðir og þeir sem fæddust frá september til 

desember hlupu að meðaltali 51. Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, 

kemur í ljós að ekki er marktækur munur á milli meðaltala hjá stelpum 

(p=0,7458) og strákum (p=0,9113), sjá nánar töflu 5. 

Þegar skoðuð er dreifingu hjá nemendum í 7. bekk sem hlupu FÞP,  sýnir 

dreifingin að það er enginn einfari í fyrsta þriðjungi, einn í öðrum þriðjungi 

og enginn í þriðja þriðjungi, sjá mynd 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7.  Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu fjölda ferða sem nemendur hlupu 
í 7. bekk. 
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4.4 Niðurstöður í 10. bekk 

4.4.1 Þátttakendur í 10. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 10. bekk sem tóku samræmdu prófin í íslensku og 

stærðfræði voru 146 nemendur. Fjöldi stúlkna var 78 eða 53,4% og fjöldi pilta 

var 68 eða 46,6%. Nemendur skiptust þannig eftir fæðingarmánuðum að 44 

voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 50 voru fæddir á tímabilinu maí til 

ágúst og 52 á tímabilinu september til desember, sjá nánar á töflu 12. 

 

Tafla 12. Fjöldi þátttakenda í 10. bekk. 

 

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur   78 (53,4)             25 (56,8)                  28 (56)                   25 (48,1) 

Piltar   68 (46,6)             19 (43,2)                  22 (44)                   27 (51,9) 

Samtals      146                         44                            50                               52 

 

4.4.2 Samræmd próf í íslensku 

Niðurstöður í samræmdum prófum í íslensku sýna það að ekki var marktækur 

munur á milli einkunna nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,0651). 

Nemendur sem fæddir voru frá janúar til apríl eru með meðaleinkunn 31,6, 

nemendur fæddir frá maí til ágúst er með meðaleinkunn 29,4 og þeir sem 

fæddust frá september til desember fengu meðaleinkunn 27,5. Þegar 

skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki er marktækur 

munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,1776) og strákum (p=0,4150), sjá 

nánar töflu 6. 

Þegar skoðuð er dreifing í samræmdum prófum í íslensku hjá nemendum 

í 10. bekk sýnir dreifingin að það eru sex einfarar eru í fyrsta þriðjungi, enginn 

í öðrum þriðjungi og tveir í þriðja þriðjungi, sjá mynd 8. 
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Mynd 8. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum prófum í íslensku 
í 10. bekk. 

 

4.4.3 Samræmd próf í stærðfræði 

Niðurstöður í samræmdum prófum í stærðfræði sýna það að var ekki 

martækur munur á milli meðaltala eftir fæðingarmánuði (p=0,1537). 

Nemendur sem fæddir voru frá janúar til apríl eru með meðaleinkunn 31,6, 

nemendur fæddir frá maí til ágúst er með meðaleinkunn 28,7 og þeir sem 

fæddust frá september til desember fengu meðaleinkunn 28,5. Þegar 

skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki er marktækur 

munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,7203) og strákum (p=0,0984), sjá 

nánar töflu 6. 

Þegar skoðuð er dreifing í samræmdum prófum í stærðfræði hjá 

nemendum í 10. bekk sést að það er enginn einfari í fyrsta þriðjungi, enginn 

í öðrum þriðjungi og tveir í þriðja þriðjungi, sjá mynd 9. 
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Mynd 9. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í samræmdum prófum í 
stærðfræði í 10. bekk.. 

 

4.4.4 Líkamlegar afkastagetumælingar 

Fjöldi þátttakenda í 10. bekk sem þreyttu langstökk án atrennu voru 100 

nemendur. Fjöldi stúlkna var 52 eða 52% og fjöldi pilta var 48 eða 48%. 

Nemendur skiptust þannig eftir fæðingarmánuðum að 30 voru fæddir á 

tímabilinu janúar til apríl, 31 voru fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 39 á 

tímabilinu september til desember, sjá nánar á töflu 13. 

 

Tafla 13. Fjöldi þátttakenda í langstökki án atrennu í 10. bekk. 

    

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des %) 

Stúlkur   52 (52)               18 (60)                16 (51,6)                   18 (46,2) 

Piltar   48 (48)               12 (40)                15 (48,4)                   21 (53,8) 

Samtals      100                         30                            31                               39 
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Niðurstöður í langstökki án atrennu sýna það að ekki var marktækur 

munur á milli stökkva nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,6087). Nemendur 

sem fæddir voru frá janúar til apríl stukku að meðaltali 188,1 sentimetra, 

nemendur fæddir frá maí til ágúst stukku að meðaltali 187,1 sentimetra og 

þeir sem fæddust frá september til desember stukku að meðaltali 193 

sentimetra. Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, kemur í ljós að ekki 

er marktækur munur á milli meðaltala hjá stelpum (p=0,5469) og strákum 

(p=0,4976), sjá nánar töflu 6. 

Þegar skoðuð er dreifing í langstökki án atrennu hjá nemendum í 10. bekk 

sýnir dreifingin að það eru engir einfarar í fyrsta þriðjungi, tveir í öðrum 

þriðjungi og enginn í þriðja þriðjungi, sjá mynd 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu í langstökki án atrennu í 10. 
bekk. 

 

Fjöldi þátttakenda í 10. bekk sem þeyttu FÞP voru 146 nemendur. Fjöldi 

stúlkna var 78 eða 53,4% og fjöldi pilta var 68 eða 46,6%. Nemendur skiptust 

þannig eftir fæðingarmánuðum að 44 voru fæddir á tímabilinu janúar til apríl, 

50 voru fæddir á tímabilinu maí til ágúst og 52 á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar á töflu 14. 
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Tafla 14. Fjöldi þátttakenda í fjölþrepaprófi í 10. bekk. 

    

  Fjöldi (%)          Jan-Apr (%)          Maí-Ágúst (%)          Sept-Des (%) 

Stúlkur   78 (53,4)             25 (56,8)                28 (56,0)                   25 (48,1) 

Piltar   68 (46,6)             19 (43,2)                22 (44,0)                   27 (51,9) 

Samtals      146                         44                            50                               52 

 

Niðurstöður í FÞP sýna það að ekki var marktækur munur á milli einkunna 

nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,3768). Nemendur sem fæddir voru frá 

janúar til apríl hlupu að meðaltali 67 ferðir, nemendur fæddir frá maí til ágúst 

hlupu að meðaltali 59,6 ferðir og þeir sem fæddust frá september til 

desember hlupu að meðaltali 64. Þegar skoðaðar eru einkunnir út frá kynjum, 

kemur í ljós að ekki er marktækur munur á milli meðaltala hjá stelpum 

(p=0,4728) og strákum (p=0,4456), sjá nánar töflu 6. 

Þegar skoðuð er dreifingu hjá nemendum í 10. bekk sem hlupu 

fjölþrepaprófið,  sýnir dreifingin að það eru engir einfarar, sjá mynd 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Kassarit sem sýnir meðaltal og dreifingu fjölda ferða sem nemendur 
hlupu í 10. bekk. 
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4.5 Samantekt úr niðurstöðum 

Þegar skoðað eru helstu niðurstöður, kemur í ljós að nemendur í síðasta 

ársþriðjungi fengu að meðaltali lægri einnkunnir en nemendur í fyrsta- og 

öðrum ársþriðjungi í stærðfræði og íslensku í 4. bekk. Munurinn var ekki 

tölfræðilega marktækur hvorki í íslensku (p=0,6579) né stærðfræði 

(p=0,2241). Það var enginn tölfræðilega marktækur munur á milli meðaltala 

í FÞP (p=0,7190) í 4. bekk. 

Þegar skoðaðar eru hestu niðurstöður í 7. bekk, kemur í ljós að það er 

munur á milli meðaltala í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði. Þeir 

sem fæddust á fyrsta ársþriðjungi stóðu sig að meðaltali betur en þeir sem 

fæddust á öðrum- og þriðja ársþriðjungi að undanskildum nemendum í 

öðrum árþriðjungi í stærðfræði, en munurinn var ekki tölfræðilega 

marktækur hvorki í íslensku (p=0,1677) né stærðfræði (p=0,1153). Það var 

ekki martækur munur á milli árþriðjunga í langstökki án atrennu (p=0,8409) 

eða FÞP (p=0,9592) í 7. bekk. 

Þegar skoðaðar eru helstu niðurstöður í 10. bekk. Kemur í ljós að það er 

munur á milli meðaltala í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði. Þeir 

sem fæddust á fyrsta ársþriðjungi stóðu sig að meðaltali betur en þeir sem 

fæddust á öðrum- og þriðja ársþriðjungi en munurinn er ekki tölfræðilega 

marktækur hvorki í íslensku (p=0,0651) né stærðfræði (p=0,1537). Það var 

ekki tölfræðilega martækur munur á milli ársþriðjunga í langstökki án atrennu 

(p=0,6087) og FÞP í 10. bekk (p=0,3768).  
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5 Umræður 

Meginmarkmið með þessari rannsókn var að skoða hvort að munur væri á 

námsgetu- og líkamlegri afkastagetu eftir því hvenær nemendurnir fæðast á 

árinu. Hvort það væri munur á einkunnum í samræmdum prófum í íslensku 

og stærðfræði og hvort það væri munur á líkamlegri afkastagetu í langstökki 

án atrennu og FÞP. Annað markmið var að skoða hvort þessi munur sé til 

staðar þegar skipt er eftir kyni. Þegar rannsóknarspurningarnar eru skoðaðar 

þá er ekki hægt að álykta að þeir sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi ársins séu 

líklegri að standa sig að meðaltali betur í námi en þeir sem fæðast á síðustu 

tveimum ársþriðjungum ársins. Einnig standa þeir  sem fæðast á fyrsta 

ársþriðjungi sig ekki betur þegar kemur að afkastamælingunum í langstökki 

án atrennu og FÞP. 

Svar við fyrri rannsóknarspurningunni þar sem spurt var hver væri munur 

á milli nemenda í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði, langstökki 

án atrennu og FÞP innan 4., 7. og 10. bekkja grunnskóla er eftirfarandi: Það 

finnst ekki tölfræðilega marktækur munur milli meðaltala innan 4., 7., og 10. 

bekkja þegar skoðuð eru samræmdu prófin í íslensku og stærðfræði. 

Niðurstöðurnar sýna að þetta er ekki í samræmi við rannsóknir sem hafa 

verið gerðar hér á landi (Sigurður Gunnar Sævarsson, 2015; Andrés Þórarinn 

Eyjólfsson og Jóhann Ingvarsdóttir, 2007) og einnig við rannsóknir sem  

gerðar hafa verið erlendis í þessum fögum (Wilson, 2000; Mussio og McCrea, 

2011). Niðurstöðurnar gefa til kynna að færa megi líkur á að kennsluaðferðir 

og uppbygging námsins nái til allra ársþriðjunga í Reykjanesbæ. Námið nær 

til allra aldurshópa og niðurstöðunar sýna fram að fæðingardagsáhrifin séu 

ekki til staðar hjá grunnskólunum fimm. Það finnst enginn tölfræðilegur 

marktækur munur milli meðaltala innan 4., 7, og 10. bekkja, þegar skoðaðar 

eru niðurstöðurnar úr afkastagetumælingunum í langstökki án atrennu og 

FÞP. Niðurstöður úr erlendum rannsóknum sem skoðað hafa íþróttaiðkun 

barna, gefa til kynna að fæðingardagsáhrif séu til staðar á þessum aldri 

(Romann og Cobley, 2015; Roberts og Fairclough, 2002). Niðurstöðurnar úr 

þessari rannsókn gefa í skyn að skólaíþróttir í þessum fimm 

rannsóknargrunnskólum ná til allra aldurshópa og einnig þeirra sem fæðast 

seint á árinu. 

Svar við seinni rannsóknarspurningunni þar sem spurt var hver væri 

munur á milli kynja í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði, 
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langstökki án atrennu og FÞP innan 4., 7. og 10. bekkja grunnskóla er 

eftirfarandi: Niðurstöðurnar gefa til kynna að fæðingardagsáhrifn séu ekki til 

staðar í þessum fimm grunnskólum þegar skoðað er hvort munur sé á milli 

kynja. Þetta á bæði við þegar skoðuð eru samræmdu prófin í íslensku og 

stærðfræði og einnig líkamlegu afkastamælingarnar í langstökk án atrennu 

og FÞP. Það finnst enginn munur á milli þessara meðaltala þegar skoðaður er 

hver aldurshópur fyrir sig. Niðurstöðurnar sýna það að uppbyggingin í 

skólakerfinu hjá grunnskólunum fimm nær til beggja kynja. 

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

síðustu fjórum mánuðum ársins standi sig ekki eins vel í samræmdum prófum 

í íslensku og stærðfræði og þeir nemendur sem fæðast á fyrstu fjórum 

mánuðum ársins í 4., 7. og 10. bekk. Tilgátan stenst ekki kröfur um 

marktækni. 

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

á síðustu fjórum mánuðum ársins standi sig ekki eins vel í FÞP og langstökki 

án atrennu og þeir nemendur sem fæðast á fyrstu fjórum mánuðum ársins í 

4., 7. og 10. bekk. Tilgátan stenst ekki kröfur um marktækni. 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar er að fæðingardagsáhrifin eru ekki til 

staðar þar sem ekki er martækur munur á milli meðaltala, þó svo að þeir sem 

fæðast á fyrsta árþriðjungi nái betri árangri að meðaltali í samræmdum 

prófum en hinir. Niðurstöðurnar eru ekki í samræmi við erlendar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á fæðingardagsáhrifunum (Kassel, 1929; Gledhill o.fl., 

2002; Mussio og McCrea, 2011; Roberts og Fairclough , 2002).  

Það eru bæði veikleikar sem og styrkleikar í þessari rannsókn. Einn  

veikleiki rannsóknarinnar er að aðeins er unnið með tvær afkastabreytur. Það 

væri ef til vill betra að skoða fleiri breytur eins og breytu sem sýnir hraða með 

hraðaprófi. En rannsóknir á því prófi hafa sýnt að fæðingardagsáhrifn eru til 

staðar (Delorme og Raspaud, 2008; Raschner, Müller og Hildebrandt, 2012; 

Romann og Cobley, 2015; Cobley o.fl., 2008). Annar veikleiki er að 

niðurstöðurnar voru notaðar úr skólum sem eru allir á sama landshluta á 

suðvesturhorninu. Það er líka vekleiki þegar við tökum samfelldar breytur og 

flokkum þær í fáa flokka. Eftir því að flokkunin verður grófari því líklegra er 

að áhrif breytunnar verði minni í tölfræðigreiningunni. Styrkleiki 

rannsóknarinnar er að samræmdu prófin í íslensku og stærðfræði eru sett 

fyrir allt landið í 4., 7. og 10. bekk.  Annar styrkleiki er að gögnin sem notuð 

voru koma úr fimm mismunandi grunnskólum. Þar sem gögnin voru aðeins 

fengin frá einum landshluta gefur það ekki rétta mynd á niðurstöðurnar á 

landsvísu. Það væri betra að fá stærra úrtak og gögn frá grunnskólum frá 

öllum landshlutum á landinu til að fá betri mynd af stöðu 
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grunnskólanemenda á Íslandi. Það væri best að geta gert langtímarannsókn 

hér á landi á fæðingardagsáhrifunum til að fá sem bestu mynd á stöðu barna 

okkar í þessu samfélagi.  

Það væri áhugavert að skoða hvort að hugafar og íþróttandi getur haft 

áhrif á þessar niðurstöður. Gæti verið að gott hugafar hjá þeim yngstu veldur 

því að fæðingardagsáhrifin séu ekki til staðar. Getur verið að skólahreysti 

með tilliti til sjónvarpsefni byggi upp betra hugafar hjá nemendum og hafi 

jákvæð áhrif á afkastamælingar hjá þeim. Grunnskólarnir á þessu svæði hafa 

náð mjög góðum árangri í skólahreysti og umhverfið á þessu svæði leggur 

mikla áherslu á að hafa aðstæðurnar til íþróttaiðkunar sem bestar. Gæti verið 

að ástæðan fyrir því fæðingardagsáhrifin séu ekki til staðar er vegna þess að 

vel er hlúð að börnunum á þessu svæði. 

 

5.1 Árangur í 4. bekk 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar kemur í ljós að það er enginn tölfræðilega 

marktækur munur á milli meðaltala eftir fæðingarmánuði þegar skoðaður er 

4. bekkur í íslensku. Þeir sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi ársins standa sig 

betur að meðaltali en þeir sem fæðast á öðrum- eða þriðja ársþriðjungi. 

Þegar skoðað er úrtakið eftir kyni sýna niðurstöðurnar það sama, að enginn 

tölfræðilega marktækur munur er á milli meðaltala hvorki hjá strákunum né 

hjá stelpunum. Sama mynstrið er þegar við skoðum stærðfræðina í 4. bekk. 

En þar ná þeir sem fæðast á fyrri hluta árs að meðaltali betri árangri en þeir 

yngstu. Munurinn er þó ekki tölfræðilega marktækur og ekki hægt að álykta 

að þeir eldri standi sig betur en þeir yngri í stærðfræði eða í íslensku vegna 

þess að niðurstöðurnar standast ekki kröfur um marktækni. Það finnst enginn 

tölfræðilega marktækur munur þegar skoðað er eftir kynjum í stærðfræði í 4. 

bekk. Þar kemur líka í ljós að strákarnir í öðrum ársþriðjungi standa sig best 

af þessum þremur ársþriðjungum. Niðurstöður námsgetu í 4. bekk er ekki í 

takt við erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á einstaklingum á þessum 

aldri (Gledhill o.fl., 2002; Martin o.fl., 2004). Þegar rýnt er í niðurstöðunar úr 

afkastamælingunni þá sést að mynstrið er farið, þar að segja þeir elstu standa 

sig best að meðaltali. Það sést vel í FÞP í 4. bekk þar sem þeir sem fæðast á 

öðrum ársþriðjungi standa sig best að meðaltali. Munurinn á milli 

meðaltalanna er lítill og stenst ekki kröfur um marktækni. Þegar skoðaðar eru 

erlendar rannsóknir sýna þær að fæðingardagsáhrifin eru til staðar á þessum 

aldri og hafa sýnt fram að þau geti haft mikill áhrif á líkamlega afkastagetu og 

íþróttafærni einstaklinga (Romann og Cobley, 2015). Það skiptir ekki máli 

hvort það sé skoðað úrtakið í heild sinni eða skipt eftir kyni, þá er niðurstaðan 
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alltaf sú sama að enginn tölfræðilega marktækur munur er á milli 

ársþriðjunganna. Sem kemur á óvart þar sem á þessum árum koma 

fæðingardagsáhrifin hvað sterkast fram (Bedard og Dhuey, 2006; Crawford 

o.fl, 2007). 

5.2 Árangur í 7. bekk  

Þeir sem fæðast á fyrri hluta árs í 7. bekk standa sig að meðaltali betur í 

samræmdum prófunum en þeir sem fæðast seinna á árinu. Það er samt ekki 

nægilega mikil munur á milli þessara meðaltala til þess að hann sér 

tölfræðilega marktækur. Eins og með allt úrtakið, þá standa strákarnir og 

stelpurnar sig sem eru eldri að meðaltali betur en strákarnir og stelpurnar 

sem yngri eru í samræmdu prófunum. Það er þó enga tölfræðilega martækni 

að finna. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram að þeir sem eru elstir í 

skólaárganginum standa sig betur í stærðfræði. (Wilson, 2000). Aftur á móti 

þegar rýnt er í árangur í stærðfræði 7. bekk í þessari rannsókn sýnir það sig 

að fæðingardagsáhrifin eiga sér ekki í stað þar. Það er svo enginn tölfræðilega 

marktækur munur þegar skoðað er eftir kynjum í stærðfræði. Þetta er ekki í 

takt við erlendar rannsóknir sem sýna að fæðingardagsáhrifin eru enn til 

staðar hjá þessum aldurshópi, þó í minna mæli en áður (Mussio og McCrea, 

2011). Þegar skoðaðar eru mælingarnar úr líkamlegu afkastamælingunum í 

7. bekk, kemur í ljós að það er engin tölfræðileg marktækni á milli þessara 

meðaltala.  Hvort sem litið er á niðurstöðurnar úr langstökki án atrennu eða 

FÞP. Það er ekkert sem bendir til þess að fæðingardagsáhrifin séu til staðar 

hjá þessum hópi. Þar sem stelpurnar sem fæðast á seinasta ársþriðjungi 

standa sig best af öllum ársþriðjungunum í FÞP og strákarnir í öðrum 

ársþriðjungi eru að meðaltali betri en aðrir í FÞP. Þetta er ekki í takt við 

rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis en þær sýna það á þessum aldri 

eru þeir elstu að standa sig betur að jafnaði þegar kemur að íþróttum (Campo 

o.fl., 2010). 

 

 

5.3 Árangur í 10. bekk 

Þegar skólagöngunni fer brátt að ljúka fara áhrifin á fæðingardeginum að 

minnka en eru samt enn til staðar en ekki í eins miklum mæli og í upphafi eða 

í miðri skólagöngunni (Crawford o.fl, 2007). Þessi rannsókn sýnir að einhver 

ummerki af fæðingardagsáhrifunum gætu verið til staðar í 10. bekk. Þar sem 

þeir sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi standa sig að meðaltali betur í 

stærðfræði og íslensku en þeir sem fæðast á öðrum- eða þriðja ársþriðjungi. 
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Munurinn er samt ekki nægilega mikill til þess að fá tölfræðilega marktækni. 

Þetta á bæði við þegar úrtakið er skoðað í heild og þegar það er skoðað eftir 

kyni. Þegar líkamlega afkastagetan er skoðuð kemur annað út. Það sem gerist 

er öfugt við niðurstöður úr líkamlegu afkastagetumælingunum í  4. og 7. 

bekk. Það sem gerist hjá 10. bekk er að þeir sem fæðast á fyrsta ársþriðjungi 

standa sig að meðaltali betur en hinir ársþriðjungarnir bæði þegar skoðað er 

eftir kyni og úrtakinu alls sem er öfugt við 4. og 7. bekk. En enginn tölfæðileg 

marktækni er til staðar. Ástæðan fyrir þessu gæti verið að við þennan aldur 

byrja þeir sem yngstir voru og áður höfðu verið á eftir í hreyfiþroska að 

minnka bilið þannig að fæðingardagsáhrifin minnka og í sumum tilfellum 

hverfa alveg (Tanner og Whitehouse, 1976). 

Þegar við drögum þessa rannsókn saman sýnir það sig að fæðingardagsáhrifin 

eru ekki til staðar í 4., 7. og 10. bekk. Hvorki í líkamlegri afkastagetu né í 

námsgetu. Það er eitthvað sem grunnskólarnir í Reykjanesbæ eru að gera 

öðruvísi en aðrar rannsóknir hafa sýnt fram. Það er margt sem kemur upp í 

hugann hver ástæðan er fyrir þessu. Er t.d. verið að skipta í hópa eftir hvenær 

nemendurnir fæðast á árinu eða er starfsfólkið í grunnskólunum búið að 

fræðast um fæðingardagsáhrifin? Þannig að þau eru undirbúinn og bregðast 

við þegar þau grunar að fæðingardagsáhrifin gætu verið til staðar. Það er 

allavega áhugavert að athuga hvort grunnskólarnir í Reykjanesbæ séu með 

einhverja stefnu þegar kemur að fæðingardagsáhrifunum.   
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6 Lokaorð 

Hvenær börn eru fædd á árinu getur haft mikil áhrif á líf þeirra til frambúðar 

(Thompson o.fl, 2010.). Hvernig þau finna sig í félagslífinu, í íþróttaiðkun og í 

skólagöngunni. Fæðingardagsáhrifin geta haft áhrif á almenna- og andlega 

heilsu þeirra á einn eða annan veg.  

Fæðingardagsáhrifin voru ekki til staðar í þessari rannsókn þegar 

skoðaður var munur á milli meðaltala í 4., 7. og 10. bekk í stærðfræði og 

íslensku. Niðurstöðurnar eru því ekki í samræmi við fyrri rannsóknir á 

fæðingardagsáhrifunum þegar skoðaður er árangur í þessum greinum. 

(Kassel, 1929; Gledhill o.fl., 2002; Crawford o.fl., 2007). Þessar rannsóknir 

sýndu fram á að þeir sem elstir voru í bekkjardeildunum stóðu sig að jafnaði 

betur en þeir sem yngri voru. Það er því hægt að álykta að 

fæðingardagsáhrifin eru ekki til staðar hjá nemendum í grunnskólunum fimm 

í Reykjanesbæ þegar skoðuð er námsgeta hjá mismunandi aldurshópum. 

Þegar skoðuð eru fæðingardagsáhrifin á afkastamælingunum í langstökki 

án atrennu og FÞP kom í ljós að þau voru ekki til staðar þegar niðurstöður 

voru skoðaðar hjá nemendum i 4., 7. og 10. bekk í þessari rannsókn. Margar 

erlendar rannsóknir benda á hið gagnsæða, það er að segja að þær sýna að 

líkamleg afkastageta og almenn geta í íþróttum eru háð fæðingardegi. 

(Romann og Cobley, 2015; Campo o.fl., 2010).  Það er því ánægjulegt að sjá 

að ekki finnst munur á afkastagetu eða árangri á samræmdum prófum milli 

einstaklinga fæddum á mismunandi tímum ársins. Slíkar niðurstöður geta 

bent til þess að hlúð sé vel að þeim sem fæðast síðar á árinu, að nemendur 

fá verkefni við sitt hæfi og ekki síður að þeim sem fæðast á seinni hluta ársins 

sé gefinn betri gaumur í kennslu en á þeim stöðum þar sem munur kemur 

fram á hæfileikum þeirra sem fæddir eru í upphafi árs og lok þess. 

Það eru margar rannsóknir sem sýna þessi áhrif á einn eða annan hátt. 

Fæðingardagsáhrifin geta haft áhrif á skólagöngu og líkamlega afkastagetu 

eins og kom fram hér að ofan en það eru ekki einu áhrifin. Þau geta haft áhrif 

á andlega vellíðan, sjálfsmat og sjálftraust einstaklinga. (Lien, Tambs, 

Oppedal, Heyerdahl og Bjertness., 2005). Þeir sem fæðast seint á árinu eru 

ekki meðvitaðir um þroska sinn og eru kannski ekki búnir að ná þeim þroska 

sem þeir elstu hafa. Þess vegna er mikilvægt fyrir þá sem vinna með börnum 

að vera meðvituð um þessi áhrif og að vera til staðar og koma þannig til móts 

við börnin þegar þau reyna að leysa margvísileg- og krefjandi verkefni. Þegar 
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skoðuð er líkamleg afkastageta einstaklinga þá er ekki nauðsynlegt að 

einhverjar róttækar breytingar eigi sér stað í þessum fimm grunnskólum. 

Þegar verið er að meta nemendur þá er mikilvægt að rýna í allar þær ástæður 

sem gætu verið til staðar. Afhverju eru sumir nemendur að standa sig verr en 

aðrir í skóla og skólaíþróttum. Fæðingardagsáhrifin gætu verið ein af þessum 

ástæðum. Því er mikilvægt að kynna sér þessi áhrif og hafa þau ávallt bakvið 

eyrað.  

Þessi rannsókn sýnir fram á að fæðingardagsáhrifin eru ekki til staðar í 

skólunum fimm í Reykjanesbæ. Þau koma ekki fram þegar allt úrtakið er 

skoðað og ekki heldur þegar úrtakinu er skipt eftir kyni. Þetta á bæði við um 

líkamlega afkastagetu og námsgetu. Það er erfitt að álykta hver gæti verið 

ástæðan fyrir því að áhrifin eru ekki til staðar í þessari rannsókn. Það gæti 

verið að þegar við tökum samfelldar breytur og flokkum þær í fáa flokka 

tapast upplýsingarnar. Það gæti verið að kennarar skólanna og stjórnendur 

séu meðvitaðir um þessi áhrif, gefi ekki síður þeim einstaklingum sem fæðast 

seinni hluta ársins góðan gaum, hlúa vel að þeim eins og hinum og finna 

verkefni við hæfi sem eflir þeirra afkastagetu og námsgetu miðað við 

andlegan og líkamlegan þroska þessara nemenda. Með faglegri vinnu 

starfsmanna skólanna í samvinnu við heimilin og nærsamfélagið má áætla að 

skólarnir komi í veg fyrir að þessi áhrif séu til staðar í skólunum fimm í 

Reykjanesbæ. 
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Fylgiskjöl 3-7 
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Fylgiskjal 8. 

 

  

Háskóli Íslands  Menntavísindasvið   Íþrótta- og heilsubraut  

  

Upplýsingar um rannsóknina  

Afkastageta barna í skólaíþróttum og samræmdum prófum í íslensku 

og stærðfræði Samanburður einkunna og afkastagetu eftir 

fæðingarmánuði  

  

Undirritaðir eru að vinna að rannsókn þar sem stefnt er að því að kanna 

samanburð og stöðu á afkastagetu í 4., 7. og 10. bekk í skólaíþróttum og 

námsgetu í íslensku og stærðfærði í grunnskólum Reykjanesbæjar. 

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni undirritaðs, Jóns Ásgeirs Þorvaldssonar, 

M.Ed-íþrótta- og heilsufræðinema. Hann stundar nú kennaranám (MEd-nám) 

með sérhæfingu á sviði íþrótta og heilsu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands.   

    

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna afkastagetu og 

námsárangur barna og unglinga í grunnskólum í Reykjanesbæ og greina hvort 

munur sé á afkastagetu og námsárangri milli kynja. Jafnframt er markmiðið 

að skoða mun á afkastagetu milli bekkjadeilda;  4., 7. og 10. bekk auk þess 

sem kannað verður hvort að þeir nemendur sem fæddir eru á síðustu fjórum 

mánuðum ársins séu líklegri til að standa sig verr í afkastgetumælingum og 

námsgetu en þeir sem fæðast á fyrstu fjórum mánuðum ársins eða á örðum 

ársþriðjungi. Gögn verði fengin úr gagnagrunni hjá viðkomandi grunnskólum, 

annars vegar skólastjórnundum (samræmd próf) og hins vegar frá 

íþróttakennurum (afkastagetumælingar). Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

er Janus Guðlaugsson, PhD-íþrótta- og heilsufræðingur og lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.    

  

Þátttökuskólar í rannsókninni eru eftirfarandi skólar: Akurskóli, 

Njarðvíkurskóli, Heiðarskóli, Háaleitisskóli og Myllubakkaskóli í Reykjanesbæ. 

Gögn sem notuð verða í rannsóknina eru frá skólaárinu 2014–2015. 

Þátttakendur eru nemendur í 4., 7. og 10. bekk framangreindra skóla.  
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Rannsóknarupplýsingar eru trúnaðarmál. Við birtingu gagna koma nöfn 

þátttakenda hvergi fram auk þess sem niðurstöður verða ekki 

persónurekjanlegar. Engin áhætta fylgir því þátttöku í rannsókn. Rannsóknin 

hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar og verið send til Persónuverndar. Öllum 

rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu og eigi síðar en í lok árs 

2016. Öll rannsóknargögn eru unnin á ópersónugreinalegum gögnum þar 

sem aðeins rannsakendur hafa aðgang að gögnunum.   

Íþróttakennarar hvers skóla hafa þegar framkvæmt mælingar/próf í 

skólaíþróttum (afkastagetumælingar í þoli og styrk). Mælingar (próf) eru hluti 

af námsmati eða árlegum könnunum skólanna, en það eru fjölþrepaprófið 

(Mluti Stage Fitness Test) og langstökk án atrennu. Samræmd próf í 

stærðfræði og íslensku eru til staðar í gagnagrunni skólanna.  

Rannsakendur vonast til þess að sem flestir nemendur í viðkomandi bekkjum 

skólanna á skólaárinu 20142015 gefi leyfi fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Foreldrum er þó heimilt að óska eftir að barn sitt taki ekki þátt í rannsókninni. 

Vinsamlegast undirritið leyfisbréfið (upplýst samþykki) þar sem tekið er fram 

hvort barn/unglingur megi taka þátt í rannsókninni. Vinsamlegast sendið 

barnið/unglinginn með undirritað bréf í lokuðu umslagi til umsjónarkennara.   

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir,   

  

Jón Ásgeir Þorvaldsson   

MEd-nemi á lokaári í íþrótta- og heilsufræðum við HÍ   

Netpóstur: jth35@hi.is  

Sími: 857-8002  

  

  

Umsjónar- og ábyrgðarmaður rannsóknar  

Janus Guðlaugsson PhD   

Lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Stakkahlíð, 105   

Netpóstur: janus@hi.is   

Sími: 898-0786  
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Upplýst samþykki   

  

Leyfisbréf um þátttöku í rannsókn   

  

Afkastageta barna í skólaíþróttum og samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði 

Samanburður einkunna og afkastagetu eftir fæðingarmánuði  

  

Vinsamlegast merkið (x) í svigann hér fyrir neðan ef þið eruð sátt við að barn ykkar/unglingur taki þátt 

í ofangreindri vísindarannsókn. Vinsamlegast ritið nafn barnsins/unglingsins og kennitölu hans auk nafns 

þíns þar sem slíkt á við og skilið inn til umljónarkennara við fyrsta tækifæri í skóla barnsins.   

Þó svo að þátttakandi staðfesti þátttöku sína með þessari samþykkisyfirlýsingu getur hann hvenær 

sem er hafnað þátttöku sinni og degið samþykki sitt til baka, án skýringa og án nokkurra eftirmála.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þær verða ekki persónugreinanlegar í neinum 

niðurstöðum. Rannsóknin er gerð með leyfi Vísindasiðanefndar og tilkynning um rannsóknina verður send 

til Persónuverndar. Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta  

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða 

ábyrgðarmanns  rannsóknar.  

  

(    ) Foreldri/Forráðamaður:   

Ég undirrituð/-aður hef kynnt mér helstu upplýsingar um rannsóknina og veiti hér með leyfi til þess 

að barn mitt taki þátt í rannsókninni.   

(    ) Unglingur (ef við á):   

Ég undirrituð/-aður hef kynnt mér helstu upplýsingar um rannsóknina og hef ákveðið að taka þátt í 

rannsókninni.   

  

______________________________________________________ 

Nafn nemanda  

  

 

______________________________________________________ 

 Kennitala nemanda  

 

_____________________________________________     

          Dags. Undirskrift Nafn foreldris/forráðamanns   

 

______________________________________________     

           Dags. Undirskrift Nafn unglings (ef við á)  

  

  

10. febrúar 2016  .           Janus Guðlaugsson               Dags.  Janus Guðlaugsson, ábyrgðarmaður 
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