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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl einkunna og heilsuvenja á meðal nemenda í 10. 

bekk í íslenskum grunnskólum. Unnið var úr gagnasafni íslenska hluta alþjóðlegu Health 

Behaviours in Schoolaged Children (HBSC) rannsóknarinnar frá skólaárinu 2013/2014. Alls 

svöruðu 3.618 unglingar könnunninni, þar af 1.731 stúlkur. Niðurstöður sýndu engan mun á 

milli kynja en fjölbreytudreifigreining sýndi marktæk tengsl á milli þess að borða óhollt og 

námsárangurs (F(2,2999)=12,967, p=,000). Hins vegar voru ekki marktæk tengsl milli þess að 

borða hollt og námsárangurs (F(2,2999)=1,838, p=,159). Samvirkni kom í ljós á milli 

mataræðis og námsárangurs á þann veg að eftir því sem nemendur neyttu meira af hollri fæðu 

urðu einkunnir hærri.  Dreifigreining sýndi marktækan mun á námsárangri eftir því hversu 

mikla hreyfingu nemendur stunduðu utan skólatíma (F(9,3283)=19,702, p=,000).  

Lykilorð: Mataræði, hreyfing, námsárangur, heilsuvenjur. 
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Abstract 

The aim of this research was to examine the relationship between grades and health behaviour 

among adolescents in Icelandic elementary school. The data was collected from the Icelandic 

section of the international health behaviour in schoolaged children (HBSC) study, 2013/14. 

3.618 adolescents answered the survey, amongst the participants 1.731 were females. Results 

indicated that there was no difference between genders, but factorial ANOVA showed a 

significant relationship between eating unhealthy and academic performance 

(F(2,2999)=12,967, p=,000). However, there was no significant relationship between eating 

healthy and academic performance (F(2,2999)= 1,838, p=,159). Synergy between diet and 

academic performance was found and showed that as student ate healthier, their grades were 

higher. One way ANOVA showed a significant difference in academic performance by the 

amount of physical activity students pursued outside school hours (F(9,283) = 19,702, 

p=,000). 

 Key words: nutrition, physical activity, academic performance, health behaviour.  
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Inngangur 

Námsárangur barna hefur í gegnum tíðina verið talinn stjórnast af mörgum þáttum, eins og 

kennsluþáttum, persónuleikaeinkennnum ásamt fjölskyldu og umhverfi (Fransoo, Roos, 

Martens, Heaman, Levin og Chateau, 2008) sem og gæðum skólans, næringu og heilsu 

(Florence, Asbridge, og Veugelers, 2008).  Eins og gefur að skilja hefur námsárangur áhrif á 

framtíðar menntunarstig og tekjur, en það hefur svo aftur á móti líka áhrif á heilsu og lífsgæði 

einstaklingsins (Florence o.fl., 2008). 

Rannsóknir hafa verið gerðar sem skoða þetta samspil og þar má til dæmis nefna 

rannsókn Trockel og félaga. Sú rannsókn var gerð árið 2000 og sneri að fyrsta árs 

framhaldsskólanemum. Á fyrsta ári framhaldsskóla breytast oft heilsuvenjur nemenda með 

breyttum aðstæðum. Margir eru að flytja að heiman og öðlast þar af leiðandi meira frelsi. Þeir 

fara að stjórna sér meira sjálfir og kynnast nýjum vinum. Þetta getur leitt til breyttra 

svefnvenja, áfengisneyslu og óhollari lífstíls yfir höfuð. Niðurstöður Trockel og félaga sýndu 

fram á tengsl á milli lélegra svefnvenja og námsárangurs en þó að þessar niðurstöður gefi 

ákveðnar vísbendingar um hvernig heilsuvenjur og námsárangur spili saman lögðu þeir til  að 

frekari rannsóknir á þessu málefni yrðu gerðar (sjá í Ruthig, Marrone, Hladkyj og Robinson-

Epp, 2011). 

Viðhorf til næringar, hreyfingar, hvíldar og hreinlætis tengist menningarþáttum hvers 

og eins, því má segja að orsakasamband á milli þessara þátta og námsárangurs sé mismunandi 

eftir menningarheimum. Menning, einkenni, kyn og félagsleg staða eru allt þættir sem hafa 

áhrif á sambandið á milli hreyfingar og námsárangurs. Ekki er enn komin staðfesting á því 

hvort hugmyndin um orsakatengsl á milli hreyfingar og námsárangurs sé í raun rétt, en þó eru 

vísbendingar um að næring og hreyfing geti aukið námsárangur. Hins vegar er ekki ljóst hvort 

það séu bein tengsl á milli næringar og hreyfingar og áhrif þess á námsárangur (Shaw, 

Gomes, Polotskaia og Jankowska, 2015). 
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Hreyfing 

Hreyfingu er hægt að skilgreina sem líkamlega hreyfingu sem er stjórnað með samdrætti 

beinagrindavöðva og eykur orkunotkun (Miles, 2007). Þetta á því við um alla hreyfingu 

mannsins, allt frá keppnisíþróttum og æfingum til daglegra athafna. Líkamlega vanvirkni er 

hægt að útskýra á þann hátt að þá er hreyfing af skornum skammti og orkueyðslan í algjöru 

lágmarki (Miles, 2007). Hreyfing hefur mikil áhrif á almenna heilsu og líðan einstaklings. 

Sum áhrif hreyfingar eru vel þekkt, eins og orkujöfnun og uppbygging líkamans en hreyfing 

getur líka komið í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóma (CVD) , sykursýki 2, ristil- og 

brjóstakrabbamein og fleira. Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl á milli hreyfingar og 

andlegrar heilsu (Miles, 2007).  Hreyfing bætir almenna virkni, eykur blóðflæði til heilans og 

hækkar magn noradrenalíns og endorfíns. Allt þetta getur dregið úr stressi, bætt skap, stuðlað 

að betri líðan eftir æfingu og mögulega getur það leitt til betri ávinnings í námi og starfi 

(Taras, 2005). Líkamleg hreysti hefur góð tengsl við almenna heilsu. Á meðal skólabarna 

getur skipulagt íþróttastarf hjálpað börnum að þróa með sér félagsfærni, bætt geðheilsu og 

minnkað líkur á áhættuhegðun (Taras, 2005).  Hreyfingarleysi barna er hins vegar alvarlegt 

vandamál og það getur aukið líkur á því að börn eigi við offitu vanda að stríða sem getur svo 

valdið hjartasjúkdómum og öðrum kvillum á fullorðinsárum (Reilly, Methven, McDowell, 

Hacking, Alexander, Stewart og Kelnar, 2003). 

 Rétt eins og aukning hefur orðið í að skólabörn neyti næringarsnauðra matvæla þá 

hefur hreyfing einnig farið minnkandi. Líkamleg hæfni getur verið mikilvægur þáttur í þróun 

sjálfsbjargarviðleitni skólabarna en einnig er vel þekkt að hún getur minnkað líkur á 

líkamlegum kvillum og bætt aðlögunarhæfni barna sem þjást af langvinnum sjúkdómum 

(Shaw o.fl., 2015). Það má því segja að þeir sem eru í góðu formi standa betur að vígi þegar 

kemur að því að takst á við heilsufarsvandamál. Á hinn bóginn er lélegt form, þá sérstaklega 

offita, áhættuþáttur í tengslum við félagslega- og andlega heilsu og námsörðugleika (Puhl og 
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Brownwell, 2001). Sterkar vísbendingar eru um að skólabörn stundi meiri hreyfingu í 

skólanum heldur en utan hans en mikið af þeirri hreyfingu fer fram í skráðum íþróttatímum 

skólans. Þó svo að ýmis inngrip hafi þótt áhrifarík til að auka hreyfingu, þá er takmörkuð 

sönnun fyrir því að börnin hafi gaman af hreyfingunni og að hún leiði til sjálfbærni, þar að 

segja ekki er vitað hvort að börnin geti haldið sér við án íhlutunar. Einnig eru vísbendingar 

um að þær hugrænu kröfur sem þarf að hafa í hópíþróttum og aginn sem á sér stað við að 

stunda reglulega hreyfingu geti bætt hugræna færni (Shaw o.fl., 2015). Þetta sýnir fram á að 

hreyfing getur aukið vitræna getu en það þarf ekki endilega að þýða að námsárangur verði 

betri. Það er þörf á að kanna nánar hvaða þættir hreyfingar, það er að segja til dæmis þyngd 

eða vöðvamassi, hafi áhrif á námsárangur eins og í lestri og stærðfræði en einnig á aðra þætti 

eins og hegðun og athygli (Shaw o.fl., 2015). Shaw og félagar (2015) tóku fram að það séu 

rannsóknir sem sýna bættan námsárangur eftir hreyfingu, en þær sýna þó ekki ekki endilega 

fram á breytingar í hugrænni getu. Mikilvægt er að mæla og stjórna ákveðnum þáttum þegar 

kemur að tengslum á milli hreyfingar og áhrif hennar á námsárangur. Þetta eru þættir á borð 

við skipulag, áætlanagerð, hvatvísi, þátttaka í hóp, frumkvæði, fylgja reglum, sjálfstæð 

vinnubrögð og samskiptahæfni (Shaw o.fl., 2015). Annar þáttur sem gæti haft áhrif á tengslin 

milli hreyfingar og námsárangurs er andleg heilsa. Skammtímaáhrif hreyfingar geta verið bætt 

skap, athygli, ró og losun á umfram orku. Það að stunda hreyfingu til lengri tíma getur leitt til 

aukins sjálfstrausts, þrautseigju, hugrekkis og sjálfsálits. Þegar einstaklingur er betur á sig 

kominn andlega þá getur það leitt til betri námsframmistöðu (Shriver, Harris, Page, Hubbs-

Tait, Moulton og Topham, 2013). 

Næring 

Matur er stór hluti af lífi fólks og veitir lífsnauðsynlega orku og næringu sem fólk þarf til að 

lifa. Þegar kemur að mataræði þá skiptir miklu máli að borða reglulega og hæfilega mikið af 

fjölbreyttu fæði. Mikilvægt er að foreldrar stuðli að hollum matarvenjum barna sinna, en á 
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unglingsárum verður meira sjálfstæði í fæðuvali og þá er nauðsynlegt að temja sér hollan 

lífsstíl sem eykur líkur á hollari lifnaðarháttum á fullorðinsárum (Embætti landlæknis, 2017). 

Á grunnskólaárum þróa börn með sér heilbrigða líkamlega og andlega stöðu og góðar 

matarvenjur. Morgunmatur er hluti af hollu mataræði, sem hefur að jafnaði verið talið 

nauðsynlegt til að viðhalda heilbrigðum lífsstíl (Keski-Rahkonen, Viken, Kaprio, Rissanen og 

Rose, 2004). Það að sleppa því að borða morgunmat hefur verið tengt við offitu (Kyriazis 

o.fl., 2012), skaðleg áhrif á hjarta- og æðakerfi (Min, Noh, Kang, Sim, Baik, Song, Yoon, 

Park og Joung, 2011; Smith, Gall, Mcnaughton, Blizzard, Dwyer og Venn, 2010) og á 

heilbrigði beina (Kuroda, Onoe, Yoshikata, & Ohta, 2013).  

Með því að fara eftir ráðleggingum um fæðuval er auðveldara að sjá til þess að 

líkaminn fái þá næringu sem hann þarf og stuðla að betri heilsu og vellíðan, þannig er hægt að 

minnka líkur á langvinnum sjúkdómum og viðhalda heilsusamlegu holdafari. Það skiptir 

miklu máli að fæðan sé næringarrík, fjölbreytt og í hæfilega miklu magni, með það að 

leiðarljósi er hægt að leifa sér allan mat í hófi (Embætti landslæknis, 2015). 

Samkvæmt Ajzen og Madden (1986) er áhrif almennra viðhorfa aðeins hægt að skilja í 

samhengi við huglæga skynjun. Þetta er sérstaklega mikilvægt í tengslum við heilsusamlega 

hegðun þar sem heilsutengdar áhyggjur ungs fólk víkja verulega frá áhyggjum 

heilbrigðisstarfsfólks (vitnað til í Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon og Trew, 2007). 

Þetta er að hluta til komið út frá birtingarmyndum þeirra áhrifa sem óheilbrigður lífstíll hefur í 

för með sér og mismunandi merkingu og virkni sem áhættuhegðun unglinga felur í sér, ásamt 

því að glíma við persónuleg vandamál á sama tíma. Þó er ekki hægt að gera ráð fyrir að 

skilningur unglinga á heilbrigðu mataræði sé sá sami og hjá fullorðnum og sérfræðingum, fáar 

rannsóknir hafa kannað skoðanir ungs fólks (Stevenson o.fl., 2007). 

Matarvenjur unglinga eru undir áhrifum margra einstaklinga og félagslegra-, 

líkamlegra- og umhverfisþátta. Unglingsárin eru eitt mesta breytingaskeið í lífinu; 
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líkamsvöxtur og hugsun þroskast, vitsmunaþroski eykst og einstaklingar upplifa meira 

sjálfstæði. Ein leið til að sýna þetta sjálfstæði er að borða óhollari mat eða sleppa því að 

borða. Skólaumhverfið getur haft bein áhrif á matarhegðun barna í gegnum val og verð á 

matvælunum sem boðið er uppá, einnig geta stofnanir líkt og skólar lýst yfir áhyggjum og 

álagi í tengslum við neyslu matar og líkamsímynd. Þessir þættir geta haft áhrif á val matvæla 

(Stevenson o.fl., 2007). 

Næringarfræðsla í skólum ætti að takast á við þarfir og áhuga bæði nemenda og 

kennara, tengjast markmiðum námskrár, taka mið af því hvað börn vita nú þegar og geta gert. 

Taka þarf til greina menningu einstaklinganna og fræðslan þarf að vera sett fram á 

skiljanlegan hátt og kenna þá tækni og þekkingu sem þarf til að bæta eða styrkja heilbrigðar 

matarvenjur. Mikilvægt er að leggja áherslu á að börn taki upplýstar ákvarðanir þegar kemur 

að fæðuvali (Pérez-Rodrigo og Aranceta,  2001). 

Næring tengist almennri líkamlegri heilsu og það helst í hendur við námsárangur. 

Næring hefur orðið mikið vandamál fyrir skólabörn þar sem aukið aðgengi er að mat sem 

inniheldur mikið magn natríums og fitu og lítið af próteini, þessi fæða er þægileg og allajafna 

ódýr. Trefjaríkan og næringargóðan mat er oft erfitt að finna, krefst undirbúnings og getur 

verið tiltölulega kostnaðarsamt (Eagle o.fl., 2012). Því meira sem lönd þróast efnahagslega 

því meira virðist mataræði samanstanda af unnum, ódýrum og þægilegum matvælum. Þetta 

getur tengst aukinni tíðni barna í yfirþyngd (Shaw o.fl, 2015). 

Næring og námsárangur 

Foreldrar, kennarar og heilbrigðisstarfsfólk hafa lengi haldið því fram að tengsl séu á milli 

mataræðis og námsárangurs (Taras, 2005). Ýmsir hlutir spila þar inn í en nýlegar rannsóknir 

hafa sýnt fram á jákvæð skammtímaáhrif á hugræna getu barna ef þau borða morgunmat. 

Nánast undantekningarlaust finnast jákvæð skammtímaáhrif á milli þess að borða morgunmat 

og námsárangurs, það er þegar fólk borðar morgunmat hefur það betri einbeitingu, minni og 
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hugmyndaflug svo fátt eitt sé nefnt, þann daginn. Hins vegar er ekki hægt að  segja til um 

langtímaáhrif hvað þetta varðar (Taras, 2005). Í rannsókn sem Littlecott og fleiri gerðu árið 

2015 á meðal barna á aldrinum 9-11 ára í Wales, komu í ljós marktæk tengsl á milli þess að 

borða morgunmat og betri námsárangurs. Þetta átti við bæði í forprófun sem og í 

eftirfylgninni (Littlecott, Moore, Moore, Lyons og Murphy, 2015). 

 Nýleg rannsókn leiddi í ljós að þeir sem borðuðu að staðaldri holla fæðu, svo sem 

grænmeti, hnetur, ávexti og fisk, skiluðu betri námsárangri en þeir sem neyttu minna af henni. 

Þeir sem neyttu meðal mikið af hollri fæðu voru einnig með hærri einkunnir en þeir sem 

neyttu lítils af henni en engin munur var þó á þeim sem borðuðu mikið og meðal mikið af 

hollri fæðu (Esteban-Cornejo o.fl., 2016). 

Í rannsókn sem Ming-Ling Fu og félagar gerðu árið 2007 komu einnig í ljós tengsl á 

milli námsárangurs og næringar. Nánar tiltekið var niðurstaðan sú að þeir sem sýndu lakari 

námsárangur voru samanborið við þá sem stóðu sig vel í námi, líklegri til þess að neyta meira 

af óhollri fæðu, svo sem sælgætis og djúpsteiktum mat. Að sama skapi voru þeir ólíklegri til 

að neyta hollari fæðu eins og grænmetis, ávaxta, kjöts, eggja og fisks. Því óhollari fæðu sem 

einstaklingurinn neytir því meiri líkur eru á lélegri námsframmistöðu. Þó ber að hafa í huga að 

þessi rannsókn er ein sinnar tegundar og því ekki hægt að bera saman niðurstöður hennar við  

niðurstöður annarra rannsókna (Fu, Cheng, Tu og Pan, 2007). 

Niðurstöður rannsóknar Florence og félaga (2008) sýndu fram á sjálfstæð tengsl á 

milli gæða mataræðis og námsárangurs. Námsárangur hefur áhrif á framtíðar menntunarstig 

og tekjur, sem hefur áhrif á heilsu og lífsgæði. Félagshagfræðilegur ávinningur þess að 

mennta sig berst áfram til komandi kynslóða og börn með slíkan bakgrunn eru því líklegri til 

að ná árangri í skóla. Með aukinni menntun og tekjum eykst þekking á næringu og aðgengi að 

hollum mat og heilbrigðisþjónustu. Börn með sterkan félagshagfræðilegan bakgrunn, þar sem 

menntun og tekjur foreldra og félagsleg staða er góð,  eru því líklegri til þess að neyta hollari 



HEILSUVENJUR OG NÁMSÁRANGUR  7 

matar. Aukin gæði matar á meðal þessara barna mun auka námsárangur þeirra og stuðlar það 

einnig að heilbrigðum þroska þeirra sem hefur áhrif í gegnum allt lífið. Börn sem alast upp 

við hollt mataræði eru líklegri til að halda því áfram á fullorðinsárum og getur það leitt til 

minni hættu á langvarandi sjúkdómum. Börn með slæman félagshagfræðilegan bakgrunn eru 

líklegri til þess að borða óhollara fæði og skila lélegri námsárangri sem leiðir til lægra 

menntunarstigs og verri heilsu (Florence o.fl., 2008).  

Niðurstöður bentu til þess að betri námshæfni væri viðbótar ávinningur við hollt 

mataræði hjá börnum. Niðurstöðurnar undirstrika enn frekar mikilvægi þess að stuðla að hollu 

og fjölbreyttu mataræði, aukinni neyslu ávaxta og grænmetis. Í stuttu máli var sýnt fram á að 

gæði mataræðis sé mikilvægt fyrir námsárangur. Þetta samband er mikilvægt fyrir framtíðar 

menntun barna og þar með framtíðar tekjur, félagshagfræðilega stöðu og heilsu (Florence o.fl. 

2008). 

Líkamleg og andleg færni, skap og hegðun getur haft áhrif á getu barna til að nýta sér 

tækifæri sem veitt eru af skóla og fjölskyldu til þess að læra. Sýnt hefur verið fram á það að 

sleppa morgunmat hafi áhrif á hugarstarf og lærdóm (Wesnes, Pincock, Richardson, Helm og 

Hails, 2003). Í forprófun sem gerð var til að bera saman unglinga sem annars vegar borða 

morgunmat og hins vegar þá sem ekki borða morgunmat kom í ljós að þeir sem borðuðu 

morgunmat sýndu betra skap (meiri orku og minni þreytu) og bætta hugræna virkni hvað 

varðaði athygli, viðbragðstíma og vinnsluminni (Cooper, Bandelow og Nevill, 2011). Í annari 

forprófun á morgunmatarrvenjum skólabarna kom fram að það að sleppa morgunmat einu 

sinni minnkaði orku og glaðlyndi, en hafði ekki áhrif á vitræna frammistöðu (Kral, Heo, 

Whiteford og Faith, 2012). 

Rannsókn sem Ho og félagar gerðu (2015) gaf til kynna að námsárangur væri betri  og 

minnkandi líkur á háum blóðþrýstingi hjá þeim börnum sem borðuðu morgunmat alla daga 

óháð gæðum matarins. Þessar niðurstöður sýna fram á samband á milli þess að borða 
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morgunmat og námsárangurs sé spurning um hvenær fæðunnar er neytt, í upphafi dags áður 

en skóli hefst frekar en gæði fæðunnar (Ho, Huang, Lo, Wahlqvist og lee, 2015). Aðrar 

niðurstöður um hlutverk morgunverðar á frammistöðu styðja þessa túlkun (sjá Dunlop, 

Wahlqvist, Rutishauser og Nestel, 1981 í Ho o.fl., 2015). 

Það að sleppa því reglulega að borða morgunmat tengist aukinni tíðni offitu (Berkey, 

Rockett, Gillman, Field og Colditz, 2003) og offita tengist minnkandi hugrænni getu og minni 

í gegnum breytingar í uppbygginngu heilans (Carnell, Gibson, Benson, Ochner og Geliebter, 

2012), námsárangur, þar með talin heildarhæfni, námsgeta, skap og hegðun getur tengst 

neyslu morgunverðar og offitu. Í rannsókn Ho og félaga komu þó ekki fram tengsl milli offitu 

og óreglulegra morgunverðar venja. Aukin neysla morgunverðar tengdist betri námsárangri 

óháð gæðum matarins sem var neytt (Ho o.fl., 2015). 

Hreyfing og námsárangur 

Uppbygging hreyfingar í skóla getur veitt félagslegan stuðning sem gæti sýnt fram á betri 

námsárangur. Börn sem læra að vinna saman, deila og fara eftir reglum í líkamlegu athæfi og 

þeir sem læra að uppgötva og reyna á líkamlegt hreysti sitt eru líklegri til að tengjast 

skólanum og samfélaginu betur og vilja reyna á sig (Taras, 2005). 

        Taras (2005) tók saman 14 greinar sem gefnar voru út 1984 og seinna sem fjölluðu um 

tengslin á milli hreyfingar nemenda og námsárangurs þeirra. Að mestu leyti sýndu 

niðurstöður veik tengsl milli hreyfingar og betri námsárangurs eða þá að það sýndi enga 

fylgni. Erfitt er að sjá á yfirliti þessara rannsókna hvort tengsl séu tilviljunarkennd og ef svo, 

hver orsök áhrifanna eru. 

Samkvæmt Lidner er mikil pressa lögð á nemendur frá foreldrum og skóla að hámarka 

námsárangur sinn, en það hefur verið erfitt fyrir kennara og skólastjórnendur að taka tíma frá 

kennslu í íþróttir. Talið er að tíma sem eytt er í iðju sem tengist ekki námi hafi neikvæð áhrif á 

frammistöðu barna í námi (sjá í Ahamed o.fl, 2007). Rannsóknir á því eru þó misvísandi; 
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annað hvort að hreyfing hafi engin áhrif á nám (Sallis o.fl., 1999) eða þá að hreyfing auki 

námsárangur, samanber rannsóknir sem Ahamed og félagar tóku saman (2007). 

Ahmed og félagar gerðu rannsókn með það að markmiði að bera saman meðaltal 

námsárangurs milli barna sem tóku þátt í AS!BC, sem er líkan sem stuðlar að jákvæðu 

viðhorfi til hreyfingar barna í skólaumhverfi, og þeirra barna sem ekki tóku þátt. Tilgáta 

þeirra var að aukin hreyfing myndi bæta námsárangur (Ahamed o.fl.  2007). Líkanið er í 

samræmi við hugmyndina um heilsueflandi skóla og almenna heilsu (Alexander, Entwisle og 

Olson, 2001). 

AS!BC er skólalíkan sem veitir íhlutun til skóla til þess að búa til einstaklingsbundna 

aðgerðaráætlun sem eykur möguleikan á hreyfingu í gegnum skólann, félagsstörf, fjölskyldu 

og samfélag (Ahmed o.fl. 2007). Með notkun þessa líkans er ætlast til að börn fái um 150 

mínútur af hreyfingu á viku. Nemendur urðu fyrir áhrifum hreyfingar í gegnum skóladaginn í 

mismunandi formi, en allt voru þetta athafnir sem hægt var að gera í kennslustundum, á 

göngum skólans eða á leikvelli (Ahamed o. fl.  2007). 

Í öllum skólunum sem tóku þátt var haldið utan um daglega hreyfingu nemendanna, 

þar sem skráð var niður hvernig hreyfing átti sér stað, tíðni og tímann sem það tók. Út frá því 

var hægt að sjá hversu mörgum mínútum var eytt í hreyfingu á skólatíma (Ahamed o. 

fl.  2007). Börn sem stunduðu nám í þeim skólum sem fengu íhlutun sýndu fram á betri 

námsárangur við fyrstu prófun en hins vegar var enginn munur á skólunum í eftirfylgninni. 

Sama á við um kynin en þar var enginn munur á námsárangri (Ahamed o. fl.  2007). Komist 

var að því að þrátt fyrir auka 10 mínútur daglega í hreyfingu, þá dró það ekki úr námsárangri 

barnanna. Börn sem fengu íhlutun fengu auka 50 mínútur af hreyfingu á viku að meðaltali í 

samanburði við þá sem ekki fengu íhlutun. Þrátt fyrir þetta þá var ekki marktækur munur á 

námsárangri milli hópa í endanlegri mælingu. Kennarar sem veittu íhlutun veittu nemendum 

fleiri tækifæri til þess að hreyfa sig á skólatíma. Í þessari rannsókn var markmiðið ekki að 
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breyta heldur að auka og styðja þá hreyfingu sem var til staðar í skólanámskrá. Annað 

markmið var að meta það hvort kynin svari mismunandi við íhlutuninni. Niðurstöður sýndu 

að námsárangur kynjanna var svipaður við fyrstu prófun og breyttist nokkuð jafnt í gegnum 

íhlutunina (Ahamed o. fl.  2007). 

        Til að draga saman, þá hafði AS!BC aukandi áhrif á hreyfingu nemenda í grunnskóla. 

Þessar auka 10-15 mínútur í hreyfingu á skólatíma hafði ekki neikvæð áhrif á námsárangur 

barnanna og því getur AS!BC líkanið verið góður kostur til þess að efla hreyfingu í skólum 

(Ahamed o. fl.  2007). 

Markmið 

Markmið þessara rannsóknar er að skoða hvort næring og hreyfing hafi áhrif á námsárangur 

barna í 10. bekk í grunnskólum landsins. Skoðaðar voru matarvenjur barnanna með tilliti til 

þess hvort þau leituðu frekar í hollt eða óhollt mataræði. Einnig var skoðað hversu oft í viku 

börnin stunduðu líkamsrækt af einhverju tagi og hvernig þau töldu sig standa að velli í 

náminu. 

Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru: „Hafa matarvenjur 

nemenda í 10. bekk áhrif á námsárangur þeirra?” og „Hefur hreyfing nemenda í 10. bekk áhrif 

á námsárangur þeirra?”. Lagðar eru fram tvær tilgátur: 

1.     Matarvenjur hafa áhrif á námsárangur nemenda í 10. bekk. 

2.     Hreyfing hefur áhrif á námsárangur nemenda í 10. bekk. 
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Aðferð 

Heilsa og líðan skólabarna (e. Health behavior in school aged children (HBSC)) er alþjóðleg 

rannsókn á vegum alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) sem gerð er á fjögra ára fresti í 45 

löndum í Evrópu og Norður-Ameríku (HBSC, 2014). Rannsóknin felur í sér víðtækan 

spurningalista sem skoðar meðal annars matarvenjur, hreyfingu, tómstundir, líðan og 

félagslegt umhverfi. Markmið rannsókninnar er að skoða heilsu og lífskjör nemenda og er 

lögð fyrir í 6., 8. og 10.bekk. Ársæll Arnarsson, prófessor í sálfræði við Háskólann á 

Akureyri, hefur yfirumsjón með rannsókninni hér á landi og stendur rannsóknarsetur forvarna 

við sama skóla fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknin er styrkt af Lýðheilsusjóði, 

Heilbrigðisráðuneytinu, Rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri og Háskólasjóði KEA (Ársæll 

Arnarsson, 2016). 

Þátttakendur 

Allir almennir grunnskólar landsins fengu boð um þátttöku í rannsókninni og urðu allir við 

beiðninni að einum skóla undanskildum. Alls svöruðu 11.019 nemendur í 6., 8. og 10 bekk 

könnunni en í þessari rannsókn verður einungis notast við svör nemenda í 10. bekk frá 

skólaárinu 2013/2014. Alls voru þátttakendur í 10.bekk  3.618, drengirnir voru 1.783 talsins 

eða 50,7%,  en stúlkurnar  1.731 eða 49,3%. 

Mælitæki 

Notast var við íslenskaða útgáfu af HBSC gagnasafninu er nefnist Heilsa og lífskjör 

skólanema 2013/2014. Spurningalistinn sem lagður var fyrir samanstendur af 112 spurningum 

en eingöngu var notast við fjórar þeirra. Spurningarnar sem notaðar voru sneru að heilsu, 

matarvenjum og námsárangri (sjá töflu 1). 
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Tafla 1 

Spurningar úr gagnaafninu heilsa og lífskjör skólanema 2013/14 

Flokkur Spurning Svarmöguleikar 

Matarvenjur 
9. Hversu oft í viku borðar 

þú eða drekkur...? 

Aldrei, sjaldnar en einu sinni 

í viku, 2-4 daga í viku, 5-6 

daga í viku, einu sinni á dag, 

oft á dag 

 Ávexti  

 Grænmeti  

 Sælgæti/nammi  

 Gróft brauð  

 Gos með sykri  

 Sykurlaust gos  

 Orkudrykki  

 Vatn  

 Mjólk   

 Ost  

 Kex eða kökur  

 Flögur eða snakk  

 Franskar  

 Fisk  

 Lýsi, lýsisbelgi eða D-

vítamín 

 

Námsárangur 17. Hvaða einkunn lýsir best 

meðaleinkunn þinni í 

skólanum? 

Um 5 eða lægra, um 6, um 7, 

um 8, um 9, um 10 

Líkamleg hreyfing 37. Utan venjulegs 

skólatíma: hve oft stundar þú 

líkamlega hreyfingu 

(íþróttir, æfingar, sund eða 

aðra leiki) í frítíma þínum? 

Á hverjum degi, 4-6 í viku, 3 

sinnum í viku, 2 sinnum í 

viku, einu sinni í viku, 

sjaldnar en einu sinni í viku, 

aldrei 
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Við úrvinnslu gagna var spurningu um matarvenjur örlítið breytt. Fæðutegundirnar sem notast 

var við voru eftirtaldar; ávextir, grænmeti, sælgæti/nammi, sykrað gos, orkudrykkir, vatn, 

kex/kökur, flögur/snakk, franskar, fiskur og lýsi. Þessum fæðutegundum var skipt upp í tvo 

flokka, hollt fæði og óhollt fæði.  Einnig voru spurningar endurkóðaðar á þann hátt að 

svarmöguleikum var fækkað úr sjö niður í þrjá og urðu þar með eftirfarandi: „sjaldnar en einu 

sinni í viku” og „2-4 daga í viku” var kóðað sem „stundum”, „5-6 daga í viku”, „einu sinni á 

dag” og „oft á dag” var kóðað sem „oft” en valmöguleikinn „aldrei” hélt sér. Unnið var úr 

gögnunum í SPSS (útg. 20).  

Framkvæmd 

Spurningalistinn var lagður fyrir 3.618 nemendur í 10. bekk en þar af voru 15 nemendur sem 

sögðust vera annað hvort í 6. eða 8. bekk. Starfsfólk grunnskólanna sem og hópur á vegum 

rannsóknaseturs Háskólans á Akureyri sáu um fyrirlögnina sem fram fór á skólatíma veturinn 

2013-2014. Í inngangi spurningalistans var nemendum gerð grein fyrir því að svör þeirra væru 

trúnaðarmál og ekki rekjanleg. Tekið var fram að rannsóknin væri alþjóðleg og því ekki 

ólíklegt að sumar spurningarnar ættu illa við íslenska unglinga. Auk þess kom fram að þeim 

bæri ekki skylda til að taka þátt og að leyfilegt væri að sleppa spurningum sem þau treystu sér 

ekki til að svara.   
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli heilsuvenja og námsárangurs 

hjá nemendum í 10. bekk í grunnskólum landsins skólaárið 2013-2014. Við úrvinnslu gagna 

var notast við tölfæðriforritið SPSS útgáfu 20. Þar á meðal var gerð tíðnitafla sem sýnir 

meðaleinkun nemenda og fjölda nemenda í hverjum einkunnaflokki.  

Við spurningunni sem sneri að námsárangri fengust 3618 svör en ógild svör voru 49 talsins 

(tíðnitafla). Marktæk svör voru því 3569. 

 

Mynd 1 Einkunnadreifing þátttakenda 

Eins og sjá má á mynd 1 sögðust flestir nemendur vera með meðaleinkunnina 8 eða 9. Fæstir 

sögðust hins vegar vera með 10 eða undir 5 í meðaleinkunn.  

Námsárangur og matarvenjur 

Til að kanna tengsl á milli námsárangurs og matarvenja var notast við 

fjölbreytudreifigreiningu (e. factorial anova). Skoðuð voru tengslin á milli þess að borða 
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hollan eða óhollan mat og áhrif þess á námsárangur. Marktæk tengsl voru á milli þess að 

borða óhollt og námsárangurs (F(2,2999)=12,967, p=,000). Hins vegar voru ekki marktæk 

tengsl milli þess að borða hollt og námsárangurs (F(2,2999)=1,838, p=,159). Samvirkni kom í 

ljós á milli mataræðis og námsárangurs (F(3,2999)=3,230, p=,022). Því má álykta að 

einkunnir fari lækkandi eftir því sem fæðan er óhollari. Engan mun mátti greina á milli kynja.  

Tafla 2 

Einkunnir og mataræði 

  Hollt   Óhollt  

Einkunnir Aldrei Stundum Oft Aldrei Stundum Oft 

Um 5 eða 

lægra 

5 60 60 3 97 21 

Um 6 2 105 168 0 244 25 

Um 7 0 217 497 6 662 19 

Um 8 0 220 800 9 964 21 

Um 9 0 115 825 19 904 13 

Um 10 2 14 148 10 139 11 

Í þessari töflu má sjá að af þeim sem sögðust aldrei borða hollan mat voru langflestir með 5-6 

í meðaleinkunn eða alls 77,8%. Hins vegar sést að af þeim sem sögðust oft borða hollan mat 

var meirihlutinn með 8-9 í meðaleinkunn eða rúmlega 60%. Í töflunni kemur einnig fram að 

af þeim sem sögðust aldrei borða óhollan mat voru flestir með meðaleinkunn upp á 9-10 eða 

rúmlega 60% en flestir þeirra sem sögðust oft borða óhollan mat voru með meðaleinkunn upp 

á 5-6 eða rúmlega 40 %. 

Námsárangur og líkamsrækt 

Til að skoða tengsl á milli námsárangurs og líkamsræktar var notast við dreifigreiningu (e. 

one way anova).  Niðurstöður dreifigreiningarinnar voru þær að marktækur munur er á 

námsárangri eftir því hversu mikla hreyfingu nemendur stunduðu utan skólatíma 

(F(9,3283)=19,702, p=,000). Engin munur fannst á milli kynja. 
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Tafla 3 

Einkunnir og líkamsrækt utan skólatíma 

   Líkamsrækt utan skólatíma     

Einkunnir Á 

hverjum 

degi 

4-6 

sinnum 

í viku 

Þrisvar 

sinnum í 

viku 

Tvisvar 

sinnum í 

viku  

Einu 

sinni í 

viku 

Sjaldnar 

en einu 

sinni í 

viku 

Aldrei 

Um 5 eða 

lægra 

16 35 23 18 5 0 33 

Um 6 44 81 58 41 19 0 32 

Um 7 135 257 117 94 46 1 72 

Um 8 252 395 156 116 42 0 71 

Um 9 250 442 125 77 30 0 35 

Um 10 59 71 14 13 7 0 7 

 

Í töflu 3 er borin saman hreyfing og námsárangur en þar má glöggt sjá að af þeim sem hreyfa 

sig 4-7 sinnum í viku eru langflestir með meðaleinkunn upp á 8 eða 9, eða rúmlega 65 %. 

Einnig má sjá að aðeins 8,6% þeirra sem hreyfðu sig 4-7 sinnum í viku voru með 5 eða 6 í 

meðaleinkunn. Að sama skapi má sjá að af þeim sem hreyfðu sig 0-1 sinni í viku voru 

rúmlega 40 % með 8 eða 9 í meðaleinkunn en rúmlega 22 % með 5 eða 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEILSUVENJUR OG NÁMSÁRANGUR  17 

Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort tengsl væru á milli hreyfingar og matarvenja 

grunnskólabarna og hvort það hafi áhrif á námsárangur þeirra. Lagðar voru fram tvær tilgátur. 

Fyrri tilgátan, um að mataræði hefði áhrif á námsárangur, var studd þar sem 

fjölbreytudreifigreining sýndi fram á marktæk tengsl á milli óholls mataræðis og 

námsárangurs. Hins vegar voru ekki tengsl á milli holls mataræðis og námsárangurs. Þetta 

styður tilgátu okkar að því leyti að neysla á óhollri fæðu virðist leiða til lakari námsárangurs. 

Þessar niðurstöður eru í takt við rannsókn Ming Ling Fu og félaga frá árinu 2007, en eins og 

áður hefur komið fram sýndu niðurstöður þeirrar rannsóknar að eftir því sem námsárangur 

einstaklinga var lakari voru þeir líklegri til að neyta óhollari fæðu (Fu, Cheng, Tu,  og Pan, 

2007). Hins vegar sýndu nýlegar rannsóknir fram á að holl fæða leiddi til betri námsárangurs 

en það er ekki í takt við niðurstöður þessarar rannsóknar (Esteban-Cornejo og fleiri, 2016). 

Það er því mikilvægt að halda áfram rannsóknum á þessu sviði. 

Önnur tilgátan, um að hreyfing hefði áhrif á námsárangur, var einnig studd en 

dreifigreining sýndi að eftir því sem nemendur voru duglegri að hreyfa sig utan skóla því betri 

námsárangri skiluðu þeir. Esteban-Cornejo og félagar (2014) skoðuðu tengslin á milli 

hreyfingar og námsárangurs barna og unglinga en niðurstöður þeirra leiddu í ljós að hreyfing 

hafði neikvæð og veik tengsl við námsárangur. Með þessum niðurstöðum er hægt að álykta að 

því meiri tíma sem eytt er í hreyfingu því minni tíma er eytt í nám. Þau taka þó fram að 

niðurstöður á sambærilegum rannsóknum eru misvísandi og geti það stafað að því að 

hreyfingin sem mæld er sé ekki eins í öllum rannsóknum. Þar með geta tengslin á milli 

hreyfingar og námsárangurs farið eftir því hverskonar hreyfingu verið er að mæla (Esteban-

Cornejo o.fl., 2014). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna því fram á svipað samband á milli mataræðis og 

námsárangurs og fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna. Góð næring virðist vera mikilvæg 
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þegar kemur að hugrænni getu barna, en einnig hefur verið sýnt fram á að neysla á hollum og 

góðum morgunmat geti aukið einbeitingu, minni og hugmyndaflug (Taras, 2005). Út frá þessu 

má álykta að það sé því afar mikilvægt að næring barna sé bæði regluleg og að staðaldri holl.  

Þessar niðurstöður eru nokkuð frábrugðnar fyrri niðurstöðum hvað varðar hreyfingu 

en þær hafa flestar sýnt veik eða engin tengsl á milli hreyfingar og námsárangurs. Þetta getur 

skýrst af mörgum ástæðum, meðal annars hvers konar hreyfing er stunduð, hvort þátttakendur 

séu hreinskilnir í svörum sínum eða hvort rannsakendur eru sjálfir að mæla hreyfingu 

þátttakenda, svo eitthvað sé nefnt. Í gagnasafninu sem notast var við voru nemendur sjálfir 

fengnir til að meta námsárangur, mataræði og hreyfingu sína, því ber að hafa í huga að 

ákveðin svarskekkja gæti hafa átt sér stað í svörum þátttakenda. Einnig er ekki víst að 

skilningur nemenda á spurningunum sé sá sami. Þetta eru því áhugaverðar niðurstöður en 

mikilvægt er að rannsaka þetta nánar í framtíðinni með tilliti til fyrrnefndra þátta. Áhugavert 

væri að afla frekari upplýsinga um áhrif heilsuvenja á námsárangur og í framhaldi af því veita 

börnum og unglingum betri fræðslu um ávinning þess að neyta hollari fæðu og hreyfa sig 

meira. 

 Fróðlegt væri að skoða hreyfingu og mataræði unglinga yfir lengri tíma, þar sem 

eftirlit væri með þeim skóla eða skólum hvað varðaði íþróttakennslu og fræðslu um mataræði. 

Vert væri að skoða hvernig mat sé boðið uppá í mötuneyti skólastofnanna, hvort hann sé 

almennt hollur eða hvort hægt væri að bæta hann með einhverjum hætti og bjóða uppá hollari 

kosti. Einnig væri áhugavert að fá foreldra til að taka þátt í könnunum og veita þeim ásamt 

börnum fræðslu um mataræði og hreyfingu og sjá hvort það hafi áhrif á námsárangur 

barnanna ef foreldrar þeirra stuðla að heilsusamlegri venjum heima við eins og gert yrði innan 

skólans.   
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