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Ágrip 

Flestir vita að hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan barna og 

ungmenna en það sem færri vita er að hreyfing getur einnig haft áhrif á námsárangur 

þeirra. Ritgerð þessi fjallar um tengsl hreyfingar og námsárangurs hjá grunnskólabörnum. 

Um er að ræða heimildaritgerð þar sem notast var við fræðilegar heimildir. Niðurstöður 

sýna að hreyfing getur haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og þá sérstaklega 

miðlungs erfið hreyfing sem reynir á þolið. Rannsóknirnar sýna að fjölbreytt hreyfing getur 

haft jákvæð áhrif á námsárangur; hjóla í skólann, leika úti í frímínútum, skólaíþróttir, leika 

sér úti eftir skóla og fara á íþróttaæfingu. Það má telja líklegt að það komi ekki niður á 

námsárangri í bóklegum greinum, ef hreyfing er aukin á skólatíma og bóklegum tímum 

jafnvel fækkað. Mikilvægt er að upplýsa skólasamfélagið og foreldra um þessi tengsl, því 

sífellt er verið að leitast við að ná betri árangri í skólastarfinu. Á sama tíma eru börn og 

ungmenni að hreyfa sig minna og minna sem hugsanlega getur leitt til lakari 

námsárangurs. 
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Formáli 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að varpa ljósi á tengsl hreyfingar og námsárangurs. Þar 

sem ég er íþróttakennari en hef aðallega starfað sem umsjónarkennari á miðstigi langaði 

mig að tengja saman áhuga minn á hreyfingu og hvernig hægt er að ná sem bestum 

námsárangri í bóklegum greinum. Með hjálp ýmissa aðila fór ritgerðin í þann farveg sem 

stefnt var að. Ég vil þakka Gunnhildi Hinriksdóttur, aðjúnkt við íþrótta- og heilsufræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir aðstoðina og ráðleggingarnar. Einnig vil ég þakka 

eiginmanni mínum fyrir hvatninguna og stuðninginn og að lokum foreldrum mínum fyrir 

að lesa yfir ritgerðina og koma með góðar ábendingar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Montreal, 9. maí 2017 

 

_________________________________  

Jane Petra Gunnarsdóttir 
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1 Inngangur  

Hér áður fyrr var líkamleg hreyfing stór þáttur í daglegu lífi fólks og tækninni ekki fyrir að 

fara til að auðvelda því lífið. Í dag eru breyttir tímar og þróunin almennt sú að börn og 

fullorðnir hreyfa sig minna, hvort sem það er að ganga í skólann eða vinnu, hjóla til vina, 

leika úti, æfa íþróttir eða stunda líkamsrækt. Með aukinni tækni og aðgengi að tölvum, 

snjallsímum og internetinu er minni tími fyrir hreyfingu. Sökum þess hefur heilsu barna og 

fullorðinna meðal annars hrakað og því er mikilvægt að hvetja fólk til að hreyfa sig 

reglulega. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (World Health Organization, 2010) 

er hreyfingarleysi talið vera fjórði stærsti áhættuþáttur dauða á heimsvísu en dánartíðni 

sökum þessa nemur um 6%. 

Til fjölda ára hefur mikilvægi hreyfingar fyrir börn verið mikið rannsökuð. Þegar börn eru 

dugleg að hreyfa sig hefur það góð áhrif á stoðkerfið, hjarta- og æðaheilsu, blóðþrýsting 

hjá ungmennum með háþrýsting, fitusækni hjá of þungri æsku, þunglyndi og kvíða vegna 

sjálfsmyndar (Strong o.fl., 2005). Vegna þess að börn hreyfa sig ekki nóg hefur heilsu 

þeirra hrakað og hefur ofþyngd og offita þar af leiðandi aukist (Sigfúsdóttir, Kristjánsson 

og Allegrante, 2007). Einnig hefur sykursýki 2 verið að aukast hjá börnum síðastliðin ár 

(Þórsson, Aspelund, Harris, Launer og Guðnason, 2009), líklegast vegna kyrrsetu og óholls 

mataræðis. Mikilvægt er að hvetja börn og ungmenni til að tileinka sér holla lífshætti því 

rannsóknir sýna að dagleg hreyfing frá unga aldri og í gegnum lífið er aðal áhrifavaldurinn í 

að halda góðri heilsu og að gera lífið betra á fullorðinsárunum (Pal, 2008, bls. 27). 

Undanfarin misseri hafa rannsóknir varpað ljósi á að hreyfing hefur áhrif á fleiri þætti en 

bara líkamlega og andlega heilsu barna. Í seinni tíð hafa rannsóknir í auknum mæli beinst 

að því að skoða hvort aukin hreyfing geti haft áhrif á námsárangur. Verið er að rannsaka 

hvernig hreyfing hefur áhrif á heilastarfsemi, vitsmunaþroska og á bóklegt nám hjá 

börnum. Rannsóknir hafa sýnt að það eru miklar líkur á að hreyfing hafi mikilvægu 

hlutverki að gegna í námsárangri barna á grunnskólaaldri (Chomitz o.fl., 2009). Hreyfing er 

ekki bara mikilvæg hjá börnum heldur hafa rannsóknir líka sýnt fram á að þolþjálfun hefur 

áhrif á hugræna starfsemi á hvaða æviskeiði sem er (Hillman, Erickson og Kramer, 2008). 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða tengsl milli hreyfingar og árangurs í bóklegu námi 

hjá grunnskólabörnum. Ég mun skoða hvernig ýmiss konar hreyfing getur haft áhrif á 
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árangur í bóklegum fögum og þá sérstaklega í stærðfræði og lestri. Einnig skoða ég 

hvernig hreyfing hefur áhrif á sköpunarkraft, einbeitingu og heila. Ég tel að það séu tengsl 

þar á milli og að hreyfing geti hjálpað börnum að standa sig betur í námi. 
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2 Bakgrunnur 

Í þessum hluta verður fjallað um nokkur hugtök sem mynda eins konar bakgrunn að efni 

ritgerðarinnar, það er hreyfing, ofþyngd/offita, hreyfiráðleggingar og námsárangur. 

2.1 Hreyfing 

Hversdagslegar athafnir krefjast þess að við notum og hreyfum líkamann. Hreyfing (e. 

physical activity) er það kallað þegar við notum beinagrindarvöðvana til að hreyfa 

líkamann og til þess þurfum við orku (Caspersen, Powell og Christenson, 1985). Hreyfing 

getur verið mjög fjölbreytt, allt frá því að gera heimilisverkin, ganga í skólann eða fara á 

íþróttaaæfingu. Hreyfing er því partur af daglegri rútínu og þarf ekkert endilega að vera 

skipulögð. Æfing/þjálfun (e. exercise) flokkast sem skipulögð og endurtekin hreyfing og 

tilgangur hennar er að bæta líkamlegt hreysti eða að viðhalda því (Caspersen o.fl., 1985). 

Hreyfing er mikilvæg til að halda góðri heilsu, bæði líkamlegri og andlegri (Pal, 2008, bls. 

31). Rannsóknir á fullorðnum einstaklingum hafa margsannað að þeir sem hreyfa sig 

reglulega geta minnkað líkur á of háum blóðþrýstingi, kransæða- og hjartasjúkdómum, 

hjartaáfalli, sykursýki, brjósta- og ristilkrabbameini og þunglyndi (World Health 

Organization, 2010). Hjá börnum og ungmennum skiptir regluleg hreyfing jafnframt miklu 

máli en auk þess að bæta líkamlega og andlega heilsu, þá hefur regluleg hreyfing jákvæð 

áhrif á hreyfifærni, líkamshreysti og getur minnkað líkur á streitu (Poitras o.fl., 2016). 

Hreyfing er einnig talin vera mikilvæg fyrir beinheilsu barna og unglinga og til að beinin 

verði sterkari er nauðsynlegt að hreyfingin sé þungaberandi, til dæmis körfuknattleikur og 

fimleikar (Rockell o.fl., 2005). Strax í bernsku og á unglingsárunum er nauðsynlegt að 

einstaklingar byrji að tileinka sér heilsuhegðun því hún getur haldist fram á fullorðinsár 

(Pal, 2008, bls.27) og þess vegna er mikilvægt að byrja sem fyrst að kenna börnum og 

unglingum hvernig á að halda góðri heilsu. 

2.2 Ofþyngd og offita 

Þyngd fólks hefur aukist mikið undanfarin ár og það þarf að reyna að sporna við þessari 

þróun. Ofþyngd og offita er þegar fitusöfnun er óeðlileg eða óhófleg (World Health 

Organization, 2016). Algengasta leiðin til að reikna út hvort fullorðnir eru ofþungir eða 

offeitir er að nota svokallaðan líkamsþyngdarstuðul en á ensku er hann kallaður body max 

index. Til að reikna út líkamsþyngdarstuðul þarf að deila þyngd í kílógrömmum með 
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hæðinni í metrum í öðru veldi (kg/m2) (Sigfúsdóttir o.fl., 2007). Til að meta hvort fullorðnir 

einstaklingar séu ofþungir þá eru viðmiðunarmörkin 25 kg/m2 en þegar stuðullinn er 

kominn yfir 30 kg/m2 þá er einstaklingurinn offeitur (Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000). 

Ekki er hægt að nota sömu staðla fyrir börn og ungmenni yfir ofþyngd og offitu heldur 

þarf að meta það út frá aldri barnsins og meðalþyngd viðkomandi aldurs hjá þjóðinni 

(Cole o.fl., 2000). Tíðni offitu hefur meira en tvöfaldast frá árinu 1980 (World Health 

Organization, 2016). Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu er vegna ójafnvægis á milli 

orkuinntöku og orkueyðslu, borðað of mikið og of lítil hreyfing. 

Árið 2014 voru 39% fullorðinna ofþungir og 13% offeitir (World Health Organization, 

2016). Þessari aukningu fylgir aukin hætta á sjúkdómum eins og æða- og 

hjartasjúkdómum, sykursýki, gigt og sumum tegundum af krabbameini. Á 

Norðurlöndunum eru 47% íbúa ofþungir/offeitir og 13% eru offeitir (Matthiesen o.fl, 

2016). 

Árið 2016 (Matthiesen o.fl.) kom út skýrsla sem fjallaði um könnun sem gerð var meðal 

annars á hreyfingu, mataræði og holdarfari Norðurlandabúa. Í könnuninni kom í ljós að 

15,4% norrænna barna voru ofþung/offeit og 3,2% voru offeit, þetta hlutfall hefur lítið 

sem ekkert breyst frá 2011. Í skýrslunni er hægt að skoða sérstaklega holdafar íslenskra 

barna og þar kemur fram að 20% þeirra eru ofþung/offeit en 3,2% eru offeit og hefur 

þetta hlutfall ekki heldur breyst síðan 2011. Í þessum niðurstöðum sést að hlutfallslega 

fleiri íslensk börn eru feitari en þau norrænu (Matthiesen o.fl., 2016). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (World Health Organization, 2016) bendir á að offita í 

bernsku eykur líkur á ótímabærum dauðdaga, offitu og örorku á fullorðinsárunum. 

2.3 Hreyfiráðleggingar 

Árið 2008 gaf Lýðheilsustöð Íslands (Lýðheilsustöð, 2008) út nýjar hreyfiráðleggingar fyrir 

alla aldurshópa. Fullorðnum er ráðlagt að hreyfa sig að minnsta kosti 30 mínútur á dag af 

miðlungsákefð. Til að bæta heilsuna enn frekar er mælt með að taka tvisvar sinnum í viku 

erfiða æfingu sem er 20-30 mínútur í einu. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun skilgreinir miðlungserfiða hreyfingu þegar hreyfing krefst 

þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld (World Health Organization, 2010). 

Hjartsláttur og öndun verður hraðari en fólk getur samt talað saman, dæmi um slíka 
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hreyfingu er að ryksuga, synda, ganga rösklega og skokka rólega (Lýðheilsustöð, 2008). 

Erfið hreyfing er hinsvegar þegar hreyfingin notar að minnsta kosti sex sinnum meiri orku 

en í hvíld (World Health Organization, 2010). Við svitnum og verðum andstutt og þess 

vegna verður erfitt að halda uppi samræðum (Stea og Torstveit, 2014). Dæmi um erfiða 

hreyfingu er snjómokstur, rösk fjallganga og flestar íþróttir og þjálfun þar sem 

einstaklingurinn vill ná árangri (Lýðheilsustöð, 2008). 

Börnum og ungmennum er ráðlagt að hreyfa sig að minnsta kosti eina klukkustund á dag. 

Mælt er með að hreyfingin sé miðlungs erfið og erfið, sem reynir aðallega á þol. 

Hreyfingin þarf ekki að vera öll á sama tíma, það er í lagi að hún sé tekin í nokkrum styttri 

lotum, 10-15 mínútur í senn nokkrum sinnum á dag. Mikilvægt er að hreyfingin sé 

fjölbreytt, til dæmis hjóla í skólann, fara í leiki í frímínútum, leika sér með vinum eftir 

skóla og taka þátt í skipulagðri hreyfingu hjá íþróttafélögum (Lýðheilsustöð, 2008). Auk 

þess er nauðsynlegt að flétta erfiðari hreyfingu inní æfingarnar að minnsta kosti þrisvar 

sinnum í viku til að styrkja vöðva og bein (World Health Organization, 2010). 

Í grunnskólalögum á Íslandi er lögð áhersla á fjölbreytta hreyfingu í íþrótta- og 

sundtímum. Nemendur fara í íþróttatíma tvisvar sinnum í viku og sundkennslu einu sinni í 

viku. 

Markviss hreyfing og notkun líkamans í skólaíþróttum er mikilvægur hluti þeirrar 

heilsuræktar og heilsueflingar sem nemendur þurfa á að halda í grunnskólum 

(bls.181). (. . . .) Helstu þættir heilbrigðis sem leggja skal áherslu á eru: hreyfing, 

jákvæð sjálfsmynd, næring, hvíld, andleg vellíðan, skapandi hugsun, jákvæð 

samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og 

annarra. Með áherslu á daglega hreyfingu og markvissa hreyfiþjálfun, er lagður 

grunnur að heilsu og velferð nemenda til lífstíðar. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.18) 

Auk þess að fara í íþróttir og sund í skólanum fara nemendur á yngsta stigi og miðstigi 

tvisvar sinnum á dag út í frímínútur í nánast öllu veðri og leika sér. Aftur á móti þurfa 

nemendur á unglingastigi ekki að fara út. 

Rannsakendur nota ýmsar leiðir til að meta hreyfingu barna. Í þeim rannsóknum sem 

skoðaðar voru fyrir þessa ritgerð voru meðal annars notaðir spurningalistar, hreyfimælar, 
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ýmis hreyfiþroska-, liðleika-, styrktar- og þolpróf, ásamt hámarkspúls- og 

súrefnisupptökumælingum til þess að meta hreyfingu og líkamlegt atgervi sem 

mælikvarða fyrir hreyfingu. 

Árið 2003-2004 var framkvæmd rannsókn á Íslandi þar sem tilgangurinn var að rannsaka 

hvort 9 og 15 ára gömul börn uppfylltu hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar. Einungis 5% 9 

ára barna náðu að uppfylla hreyfiráðleggingarnar og rétt undir 9% 15 ára barna náðu því 

(Magnússon, Arngrímsson, Sveinsson, og Jóhannsson, 2011). Í annarri íslenskri rannsókn 

þar sem hreyfing og heilsa grunnskólabarna með og án þroskahömlunar var rannsökuð, 

kom í ljós að á virkum dögum náðu 43% barna án þroskahömlunar að uppfylla 

hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar en einungis 5% barna með þroskahömlun náðu 

þessum viðmiðunum (Einarsson, Jóhannsson, Daly og Arngrímsson, 2016). 

Í skýrslu (Matthiesen, o.fl., 2016) þar sem greint er frá hvernig heilsuhegðun 

Norðurlandabúa hefur þróast frá 2011 til 2014 kom fram að árið 2014 hreyfðu sex af 

hverjum tíu (59%) norrænum börnum sig of lítið (e. physically inactive) sem er sama 

hlutfall og árið 2011. Hreyfing íslenskra barna hefur lítið breyst síðan 2011, um það bil 

48% íslenskra barna hreyfðu sig of lítið árið 2014 (Matthiesen, o.fl.) og ná þar af leiðandi 

ekki hreyfiráðleggingum Lýðheilsustöðvar Íslands (2008). 

2.4 Námsárangur 

Mat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla og námi barna og ungmenna. Námsmat 

veitir upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla markmið náms, 

örvar þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við að stuðla að frekari 

framförum í námi. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.27) 

 Þegar bera á saman námsárangur nemenda á Íslandi er gott að nota samræmdu prófin, 

því það er nánast án undantekningar að nemendur í 4., 7. og 10. bekk þreyta samræmd 

próf. Hægt er að bera saman námsárangur barna í samræmdum prófum innan sama 

árgangs en erfitt er að bera saman árganga þar sem nýtt próf er lagt fyrir á hverju ári. 

Til að meta hvort hreyfing hefur áhrif á námsárangur grunnskólabarna þurfa kennarar og 

rannsakendur að hafa námsmat í höndunum. Í rannsóknum sem skoðaðar voru fyrir þessa 

ritgerð var mismunandi hvaða fög og hvernig próf voru notuð til að bera saman 
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námsárangur nemenda. Rannsakendur notuðu til dæmis niðurstöður úr samræmdum 

prófum í tungumálum, stærðfræði, vísindum, hraðlestri og lesskilningi. Einnig notuðu þeir 

próf sem nemendur tóku í skólanum sínum. Þá voru stundum notaðir spurningalistar þar 

sem nemendur sögðu sjálfir frá hvaða einkunnir þeir voru með. Rannsakendur létu 

nemendur einnig framkvæma ýmis próf til að meta námsárangur, hvort sem það var 

lestur, stafsetning eða stærðfræði. 

 



14 

3 Hreyfing og námsárangur 

Í þessum hluta ritgerðarinnar eru skoðaðar greinar um tengsl hreyfingar og 

námsárangurs. Byrjað er á því að taka saman úr greinum sem fjalla almennt um 

námsárangur og síðan skoðað niðurstöður sem fjalla sérstaklega um ákveðnar 

námsgreinar og aðra þætti sem stuðla að námsárangri. 

3.1 Almennur námsárangur 

Í flestum skólum er lögð áhersla á að nemendur standi sig vel í námi og leita þeir margra 

leiða til að námsárangurinn verði sem mestur. Ein af þeim leiðum sem skoðuð hefur verið 

undanfarin ár er tengsl hreyfingar og námsárangurs. Hjá unglingsdrengjum og 

unglingsstúlkum eru jákvæð tengsl milli góðs námsárangurs og hreyfingar eins og að 

ganga/hjóla í skólann (Stea og Torstveit, 2014). Talið er að kröftug (e.vigorous) hreyfing í 

lotum sem eru styttri en 40 mínútur geti hjálpað til við að bæta vitsmunaþroska (Castelli, 

Hillman, Hirsch, Hirsch og Droillette, 2011). 

Ef börn eru dugleg að hreyfa sig og námsárangur er góður þá er áhugavert að vita hvort sá 

árangur haldist eftir nokkur ár. Í breskri langtímarannsókn kom í ljós að 11 ára börn sem 

hreyfðu sig mikið sýndu betri námsárangur þegar þau voru orðin 13 ára gömul miðað við 

börn sem hreyfðu sig lítið (Booth o.fl., 2013). 

Árið 2010 (Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante) birtust niðurstöður úr rannsókn á 

nemendum í 9. og 10. bekk á Íslandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 

heilsuhegðun ungmennanna hafði jákvæð áhrif á sjálfstraust og námsárangur. Að vera í 

kjörþyngd, taka þátt í íþróttum og tileinka sér hollar matarvenjur tengdust betri 

námsárangri. 

Nemendur í 3. og 5. bekk í nokkrum skólum í Bandaríkjunum tóku próf sem könnuðu 

hreysti þeirra, meðal annars liðleika, armbeygjur, kviðkreppur og árangur í PACER-prófi 

(Píptest) (Castelli, Hillman, Buck og Erwin, 2007). Einnig var líkamsþyngdarstuðullinn 

reiknaður út hjá þessum nemendum. Niðurstöður sýndu að þeir sem voru líkamlega 

hraustari og með lágan líkamsþyngdarstuðul stóðu sig betur í samræmdum prófum, í 

stærðfræði og ensku og sérstaklega þeir nemendur sem voru með gott þol. Ekki voru 

tengsl milli vöðvastyrks eða liðleika og námsárangurs (Castelli o.fl., 2007). Stúlkur sem 

fóru 70-300 mínútur á viku í skólaíþróttir stóðu sig betur í lestri, lesskilningi og stærðfræði 
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miðað við stúlkur sem voru 0-35 mínútur á viku í skólaíþróttum (Carlson o.fl., 2008). Í 

þessari sömu rannsókn mældist aftur á móti enginn munur á drengjum sem fóru mikið í 

skólaíþróttir miðað við þá sem fóru lítið, en það kom ekki niður á námsárangri að hreyfa 

sig svona mikið (Castelli o.fl., 2007). 

Í rannsókn sem framkvæmd var í grunnskóla í Svíþjóð (Ericsson og Karlsson, 2014) og stóð 

yfir í níu ár fengu nemendur í íhlutunarhópi 5x45 mínútur í íþróttum í hverri viku á meðan 

samanburðarhópur fékk lögbundna íþróttakennslu sem er 2x45 mínútur á viku. Nokkrir 

nemendur í íhlutunarhópnum fengu 1x60 mínútur aukalega í íþróttum á viku, ef þau 

vorum með slaka hreyfifærni. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að aukning 

á íþróttatímum á skólatíma geti aukið árangur í bóklegum fögum. Einnig eru meiri líkur á 

að þessir nemendur gætu farið í framhaldsskóla því einkunnir þeirra voru nógu góðar. 

Ericsson og Karlsson (2014) fannst athyglisverðast við þessar niðurstöður að aukning á 

íþróttatímum virtist einungis hækka einkunnir drengja en ekki stúlkna. Þetta er 

athyglisvert í ljósi þess að hærra hlutfall drengja hættir í skóla og færri drengir eru með 

háskólamenntun (Ericsson og Karlsson, 2014). 

Veturinn 2000-2001 var gerð rannsókn á nemendum í 4., 7. og 10. bekk á Akureyri og 

nágrenni (Ólafsson, Ólafsson, Magnússon og Eggertsdóttir, 2003). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu meðal annars að það eru tengsl á milli þyngdar og námsárangurs í 

10.bekk, því þyngri sem nemendur voru því lægri voru einkunnirnar. Í 4. og 7. bekk var 

aftur á móti ekki hægt að sjá að ofþungum nemendum gengi verr í samræmdu prófunum 

en meðalþungum nemendum. Sardinha, Marques, Martins, Palmeira og Minderico (2014) 

rannsökuðu einnig tengsl hreyfingar og árangurs í námi. Þar var sjónum beint að tengslum 

góðs þols, þyngdar og námsárangurs. Niðurstöður sýndu að nemendur sem voru í 

kjörþyngd og með gott þol voru líklegri til að standa sig betur í námi heldur en aðrir 

nemendur. Einnig kom í ljós að ofþungir nemendur og þeir sem voru í kjörþyngd voru 

líklegri til að standa sig vel í námi heldur en offeitir nemendur. Íslensk rannsókn komst að 

svipaðri niðurstöðu, að sterk tengsl séu á milli líkamsþyngdarstuðuls og árangurs í bóklegu 

námi (Sigfúsdóttir o.fl., 2007). Slök hreyfifærni í bernsku getur haft áhrif á hreyfingu og 

offitu barna síðar meir, sem getur svo leitt af sér einstaklinga sem sýna lakari 

námsárangur en þeir sem hafa góða hreyfifærni (Kantomaa o.fl., 2013). Samkvæmt 
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þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að nemendur í kjörþyngd nái betri 

námsárangri. 

3.2 Lestur 

Í grunnskólum landsins er lögð mikil áhersla á lestur og er leitað allra leiða til að auka 

lestrarfærni nemenda. 

Góð lestarfærni er undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér upplýsinga sem 

gera kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar. Leita þarf allra leiða 

til þess að bæta stöðu þeirra nemenda sem af einhverjum ástæðum gengur illa að 

læra að lesa og grípa þarf inn í sem allra fyrst. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99) 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli hreyfingar og árangurs í hraðlestri 

og lesskilningi. Þannig stóðu börn sig betur í lesskilningi eftir erfiða þolæfingu miðað við 

eftir hvíld (Hillman o.fl., 2009). Castelli o.fl. (2007) komust að sömu niðurstöðu, að 

nemendur sem voru með gott þol (e. higher aerobic fitness) og lágan líkamsþyngdarstuðul 

stóðu sig betur í lesskilningi miðað við aðra nemendur. Einnig eru tengsl á milli þess að ná 

enskuprófi og því að nemendur standist fleiri líkamshreystipróf (Chomitz o.fl., 2009). 

Finnar (Haapala o.fl., 2014) gerðu athyglisverða rannsókn þar sem kom í ljós að börn sem 

gengu eða hjóluðu í skólann (miðgildi af 14 mín/á dag) þegar þau voru í 1. bekk stóðu sig 

betur í hraðlestri þegar þau voru í 1.-3. bekk. Jafnframt gekk börnum betur í hraðlestri ef 

þau voru mjög virk í frímínútum heldur en þeim sem voru ekki virk (Haapala o.fl., 2014). 

3.3 Stærðfræði 

Stærðfræði er allt í kringum okkur og við notum hana í okkar daglegu athöfnum, meðvitað 

og ómeðvitað. Þess vegna er stærðfræðin ein af grunnstoðunum í grunnskólum landsins 

og er mikilvægt að ná góðri færni í þessu fagi. 

Hæfni í stærðfræði er þannig forsenda læsis og sköpunar á flestum sviðum tækni, 

fræða og verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar 

ákvarðanir í daglegu lífi sem hafa áhrif á heilbrigði og velferð og taka virkan þátt í 

lýðræðissamfélagi, sem er í stöðugri þróun. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.209) 
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Börn sem tóku þátt í skipulögðu íþróttastarfi í 1. bekk stóðu sig betur í samræmdu 

stærðfræðiprófi í 1.-3. bekk, þar sem reikna átti eins mörg samlagningar- og 

frádráttardæmi og þau gátu á 30 mínútum, heldur en börn sem tóku ekki þátt (Haapala 

o.fl., 2014). Chomitz o.fl. (2009) sáu að það voru sterk jákvæð tengsl á milli árangurs í 

stærðfræðiprófum og að standast líkamshreystipróf, því fleiri líkamshreystipróf sem 

nemendur stóðust því meiri líkur voru á að ná stærðfræðiprófi. Einnig kom í ljós að 

nemendur sem voru með lágan líkamsþyngdarstuðul og stóðu sig vel á PACER-prófi 

(píptest) og voru þess vegna með gott þol, stóðu sig betur í stærðfræði miðað við aðra 

nemendur (Castelli o.fl, 2007). 

3.4 Sköpunarkraftur 

Það er mikill auður í sköpunarkraftinum sem býr í einstaklingnum og í dag tengist hann 

lífsviðurværi mjög margra. Fólk starfar sem hönnuðir, arkitektar, listmálarar, vef- og 

tölvuleikjahönnuðir og svona mætti endalaust telja upp af störfum. Þess vegna skiptir 

miklu máli að virkja sköpunargáfu barna í leik og starfi. Eitt af því sem getur aukið 

sköpunargáfu er hreyfing. Ramocki (2002) gerði rannsókn þar sem íhlutunarhópur og 

samanburðarhópur tóku próf sem mældi sköpunargáfu. Íhlutunarhópurinn tók svo erfiða 

æfingu á meðan hinn hópurinn gerði það ekki, eftir það tóku báðir hóparnir aftur prófið. 

Íhlutunarhópurinn bætti sig þó nokkuð á meðan samanburðarhópurinn gerði það ekki. 

Steinberg o.fl. (1997) komust einnig að sömu niðurstöðu, það er að hreyfing geti bætt 

sköpunargáfuna. Í rannsókninni hreyfðu þátttakendur sig í 25 mínútur, þolæfing og 

dansæfing, og eftir hreyfingu varð skapandi hugsun betri. 

3.5 Einbeiting 

Það er ekki bara hreyfing í íþróttatíma eða þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi hjá 

íþróttafélögum sem hefur áhrif á árangur í námi. Haapala o.fl. (2014) tóku eftir því að 

strákar sem gengu eða hjóluðu í skólann gátu einbeitt sér betur og voru minna stressaðir í 

skólanum og gekk þar af leiðandi betur í bóklegu námi. Þegar bóknámskennarar brjóta 

upp kennslustund með stuttum hreyfilotum eykst einbeiting, nemendur vinna betur í 

tímanum og þeir hegða sér betur (Carlson o.fl., 2015). Eftir hreyfingu geta nemendur verið 

með góða einbeitingu, allt upp í 60 mínútur (Castelli og Ward, 2012). 
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3.6 Heilinn 

Undanfarin ár hafa rannsóknir í síauknum mæli beinst að starfsemi heilans. Í yfirlitsgrein 

eftir Chaddock, Pontifex, Hillman og Kramer (2011) komust þeir að þeirri niðurstöðu að 

það séu tengsl á milli hreyfingar, vitsmuna og heilsu heilans þegar börn eru að þroskast. 

Auk þess er hugsanlegt að kyrrseta og lélegt þol geti verið skaðleg fyrir virkni og byggingu 

heilans, allir þessir þættir eru einmitt grunnurinn að árangri í námi. 

Rannsóknir gefa til kynna að líkamshreysti og hreyfing hafi áhrif á byggingu og virkni 

drekasvæðisins í heilanum (Raine o.fl., 2013). Drekinn ber að hluta til ábyrgð á að 

umbreyta upplýsingum í minningar og einnig að tengja saman mismunandi hluti í 

umhverfinu til dæmis nafn við andlit og atvinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

tíu ára nemendur sem voru í góðu líkamlegu formi voru duglegri að læra og minnið var 

betra. Af þessu má draga þá ályktun að hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilann. 

3.7 Hreyfing hefur ekki áhrif á námsárangur 

Það hafa ekki allar rannsóknir komist að þeirri niðurstöðu að hreyfing hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur. Nemendur sem fengu meiri hreyfingu og komust í betra líkamlegt form 

virtust ekki bæta námsárangur sinn, en þeim fór heldur ekki aftur í bóklegum fögum 

miðað við samanburðarhópinn, sem Hillman o.fl. (2008) skoðuðu í sinni rannsókn. Einnig 

staðfestu Donnelly o.fl. (2009) að aukin hreyfing á skólatíma komi ekki í veg fyrir árangur í 

bóklegum fögum. Eftir erfiða þolæfingu á hlaupabretti náðu nemendur ekki að bæta sig í 

hraðlestri og stærðfræði miðað við þegar þau tóku sömu próf eftir hvíld (Hillman o.fl., 

2009). Af þessu má telja líklegt að börn tapi ekki á því að hreyfing sé aukin á skólatíma og 

ef bóklegum tímum jafnvel fækki með tilliti til árangurs í bóklegu námi. 
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4 Umræður 

Það blasir við sú staðreynd að börn og ungmenni í dag hreyfa sig ekki nógu mikið til að 

uppfylla ráðlagða hreyfingu, sem Lýðheilsustöð Íslands (Lýðheilsustöð, 2008) hefur sett 

fram og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (World Health Organization, 2010) skilgreinir sem 

miðlungserfiða hreyfingu. Þar af leiðandi eru börnin í áhættuhópi að þróa með sér 

sjúkdóma sem rekja má til kyrrsetuhegðunar og offitu. Auk þess er hætta á að lífsgæði 

fullorðinsáranna skerðist. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef fullorðinn einstaklingur 

stundar líkamsrækt eru minni líkur á háum blóðþrýstingi, sykursýki, hjarta- og 

æðasjúkdómum og þunglyndi svo eitthvað sé nefnt (World Health Organization, 2010). 

Það þarf að sporna við hreyfingarleysi og nauðsynlegt að fræða almenning og hvetja börn 

og fullorðna til að hreyfa sig enn meira og borða hollan mat. Þá má benda á að það er 

mikill kostnaður fyrir þjóðfélagið ef einstaklingar temja sér lífstíl er eykur líkur á 

sjúkdómum sem hafa þær afleiðingar að það skerði starfsgetu þeirra og hætta á örorku 

eykst (World Health Organization, 2016). 

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á undanförnum árum, varðandi hreyfingu og 

íþróttaiðkun barna og ungmenna, leiða í ljós að huga þarf að aukinni daglegri hreyfingu 

þeirra. Niðurstöður rannsóknar Magnússon o.fl. (2011), sem fór fram árið 2003-2004, 

leiddu í ljós að einungis 5% 9 ára barna og rétt undir 9% 15 ára barna, uppfylltu 

hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar Íslands (2008). Staðan hefur lítið breyst til batnaðar 

því að í nýjustu skýrslu um heilsufar Norðurlandabúa kom í ljós að 48% íslenskra barna 

hreyfa sig of lítið (Matthiesen o.fl., 2016). Þegar og ef starfsfólk skóla og foreldrar sjá að 

börn eru orðin ofþung og með slaka hreyfifærni þarf að grípa inn í með markvissum hætti 

því það eru minni líkur á að þau njóti þess að stunda íþróttir og hreyfa sig, heldur en börn 

sem eru með góða hreyfifærni og í kjörþyngd. Það þarf að auka hreyfifærni barna og 

hvetja þau til meiri hreyfingar, til að koma í veg fyrir sjúkdóma og auka líkur á að þau 

standi sig betur í námi. 

Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum skiptir miklu máli að snúa þessari þróun við hjá 

börnum og ungmennum því talið er að þau þrói með sér ákveðna heilsuhegðun á unga 

aldri, sem getur haldist fram á fullorðinsárin (Pal, 2008, bls. 27). Þó það sé börnum 

eðlislægt að hreyfa sig, sýna rannsóknir að með hækkandi aldri eyða þau meiri tíma en áður 
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við athafnir sem krefjast kyrrsetu. Niðurstöður rannsókna hafa margsannað að þegar 

kemur að bættri heilsu ungmenna, sem hreyfa sig reglulega, að ekki einungis nýtur 

líkamleg heilsa góðs af, heldur einnig andleg og félagsleg heilsa. Auk þessa hafa 

rannsóknir sýnt fram á að hreyfing hefur áhrif á hugræna starfsemi á öllum æviskeiðum 

(Hillman o.fl., 2008). 

Undanfarin ár hefur notkun tölvu og handheldra tækja, eins og spjaldtölva og snjallsíma, 

færst í vöxt og yngri og yngri börn farin að nota þessa tæki. Þetta kemur niður á hreyfingu 

barna. Því er mikilvægt fyrir foreldra og aðra sem koma að uppeldi barna og ungmenna að 

sýna gott fordæmi með daglegri hreyfingu og vera vakandi fyrir hreyfivenjum barna sinna. 

Rannsóknir sem kanna tengsl góðs þols, þyngdar og námsárangurs, sýna að lægri 

líkamsþyngdarstuðull og gott þol getur haft jákvæð áhrif á árangur í öllum fögum 

(Sigfúsdóttir o.fl., 2007; Sardinha o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknar Ólafsson o.fl. (2003) 

sýndu að ofþungir nemendur í 10. bekk komu verr út í samræmdum prófum en þeir sem 

voru í kjörþyngd. Einnig sýna rannsóknir að hreyfing, þá aðallega þolæfingar, hefur jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda (Stea og Torstveit, 2014; Castelli o.fl., 2007; Hillman o.fl., 

2009). Þess vegna er mikilvægt að hvetja börn til að ganga, hlaupa og eða hjóla í og úr 

skóla, í tómstundir eða á íþróttaæfingar (Haapala o.fl., 2014). Foreldrar eru í lykilhlutverki, 

og fyrirmyndir barna sinna, þegar kemur að daglegri hreyfingu. Þess vegna er mikil ástæða 

til þess að hvetja þá til að ganga eða hjóla með börnum sínum í skóla, á æfingar eða til 

annarra athafna í daglegu lífi þeirra. Sleppa því að keyra börnin, ef þess er nokkur kostur. 

Einnig mætti starfsfólk skólanna hvetja nemendur til að vera virkari í frímínútum. Þar 

kemur inn hlutverk skólanna að bjóða uppá hreyfihvetjandi umhverfi á skólalóðinni. Hægt 

er að gera það með því að vera með allskyns leikföng, merkja skólalóðir með leikjum og 

kenna börnunum hreyfileiki. Þá er einnig æskilegt að bóknámskennarar fari reglulega með 

nemendur út úr skólastofunni og í hreyfileiki. 

Það vekur athygli að ef nemendur voru duglegir að hreyfa sig, náðu þeir að halda góðum 

námsárangri nokkrum árum síðar, miðað við börn sem hreyfðu sig ekki (Booth o.fl., 2013). 

Í annarri rannsókn kom í ljós að nemendur sem voru með gott þol og lágan 

líkamsþyngdarstuðul gekk betur í skóla en þeim sem voru ekki með gott þol. Á sama tíma 

kom í ljós að vöðvastyrkur og liðleiki höfðu ekki sömu áhrif (Castelli o.fl., 2007). 

Niðurstöður rannsókna sýndu að nemendur sem fengu fleiri tíma í skólaíþróttum, miðað 
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við samanburðarhóp, gekk betur í bóklegum fögum. Það var athyglisvert að þessi aukning 

á íþróttatímum virtist ekki alltaf hafa sömu áhrif á kynin, stundum hafði hún jákvæð áhrif 

á námsárangur hjá stúlkum en ekki drengjum og öfugt. Aukin hreyfing hafði þó ekki 

neikvæð áhrif á námsárangur nemenda (Carlson o.fl., 2008; Ericsson og Karlsson, 2014). 

Þar sem niðurstöður rannsókna sýna ekki alltaf það sama fyrir bæði kynin er mikilvægt að 

bjóða uppá næga hreyfingu fyrir bæði drengi og stúlkur. 

Stærðfræði og lestur eru grunn námsgreinar sem eru kenndar í grunnskólum útum allan 

heim. Að vera góður í lestri er undirstaða þess að ganga vel í bóklegum greinum og 

stærðfræðikunnátta getur nýst fólki alla ævi við að taka ákvarðanir í daglegu lífi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þess vegna er mikilvægt að allir sem vinna með 

börnum, skólafólk og foreldrar, svo dæmi séu tekin, vinni að því að auka færni þeirra í 

þessum greinum. Eitt af því sem getur haft áhrif á betri árangur í lestri og stærðfræði er 

að hvetja börn og ungmenni til að hreyfa sig meira, eins og rannsóknir sýna. Mikilvægt er 

að þau séu dugleg að hreyfa sig í daglegum athöfnum (Haapala o.fl., 2014). Jafnframt er 

mikilvægt að íþróttakennarar og þjálfarar hafi æfingar og íþróttatímana miðlungs erfiða 

og erfiða svo þolið aukist, því rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem hafa gott þol standa 

sig betur í lestri og stærðfræði (Castelli o.fl., 2007). Auk þess standa nemendur sig betur í 

lesskilningi eftir erfiða þolæfingu miðað við eftir hvíld (Hillman o.fl., 2009) og ef þeir voru 

mjög virkir í frímínútum gekk þeim betur í hraðlestri (Haapala o.fl., 2014). Þeir nemendur 

sem tóku þátt í skipulagðri íþróttastarfsemi gekk betur í samræmdum prófum í 

stærðfræði (Haapala o.fl., 2014) og það sama átti við um þá sem stóðu sig vel í 

líkamshreystiprófum (Chomitz o.fl., 2009). 

Þó að allar rannsóknir sem sýni ekki fram á aukinn námsárangur með aukinni hreyfingu þá 

sýna þær þó að nemendur tapa ekki á því að vera dugleg að hreyfa sig (Hillman o.fl., 2008; 

Donnelly o.fl., 2009). Auk þess hefur hreyfing jákvæð áhrif á uppbyggingu heilans, meðal 

annars svæði sem tengja saman hluti og minningar (Raine o.fl., 2013) og skapandi hugsun 

eykst (Ramocki, 2002; Steinberg o.fl., 1997). Kostirnir eru einnig að börnum líður betur á 

sál og líkama og þess vegna ættu skólar og foreldrar að hvetja börn til að gera hreyfingu 

að daglegri rútínu. 
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Til að nemendur geti nýtt hverja kennslustund vel er nauðsynlegt að vera með góða 

einbeitingu og ef hún er góð þá ætti nemendum að ganga betur að ná færni í bóklegu 

greinunum og þar af leiðandi að ná betri árangri í námi. Bóknámskennarar þurfa að vera 

duglegri að brjóta upp kennslustundirnar með hreyfingu því það hefur áhrif á einbeitingu 

nemenda og þeir vinna og hegða sér betur (Carlson o.fl., 2015). Einnig þurfa foreldrar að 

hvetja börn sín til að ganga eða hjóla í skólann því það hefur sýnt sig að einbeiting verður 

þá betri í skólanum (Haapala o.fl., 2014). Það er mikilvægt að skólarnir haldi áfram að 

bjóða uppá fjölbreytta hreyfingu á skólatíma því hreyfing er ekki bara mikilvæg fyrir 

heilsuna heldur líka vegna námsárangurs. Það væri gott ef bóknámskennarar myndu flétta 

hreyfingu meira inn í kennsluna. Það er mikilvægt að nemendur sitji aldrei lengur en í 60 

mínútur án þess að fá einhverja hreyfingu, því að eftir hreyfingu geta nemendur verið 

með góða einbeitingu, allt upp í 60 mínútur (Castelli og Ward, 2012). 

Til að auka hreyfingu á skólatíma væri hægt að byrja skóladaginn á hreyfingu. Það getur 

samt verið erfitt fyrir grunnskóla á Íslandi að láta alla nemendur hefja daginn í 

íþróttasalnum. Bóknámskennarar sem eru með nemendur í skólastofunni geta gert 

æfingar þar. Þegar kennari finnur að nemendur eiga erfitt með að einbeita sér að 

námsefninu er gott að láta þá standa upp og hreyfa sig í nokkrar mínútur, til dæmis 

hoppa, klifra upp og niður af stólnum, fara út og hlaupa einn til tvo hringi í kringum 

skólann eða fara í hreyfileiki með nemendum. Rannsóknir sýna að eftir hreyfingu inni í 

kennslustofu eykst einbeitingin og nemendur eru tilbúnir að halda áfram að læra (Mahar, 

2011). Ef pláss er í skólastofunni væri gott að hafa þar nokkra Swiss bolta sem hæfa hæð 

nemenda. Þegar nemendur verða þreyttir á að sitja á stólnum sínum getur verið gott að 

sitja á Swiss bolta í staðinn og læra. 

Íslensk börn á yngsta- og miðstigi fara út í frímínútur tvisvar sinnum á dag. Nemendur á 

unglingastigi fara ekki út en það mætti jafnvel reyna að hvetja þau til að fara út og vera 

virkari í frímínútum. Mörg börn eru mjög virk í frímínútunum en það er hægt að virkja þau 

enn frekar til hreyfingar. Mikilvægt er að til séu áhöld sem hvetja til hreyfingar, til dæmis 

brenni-, körfu- og fótboltar, sippu- og snúsnú- bönd og húllahringir. Ef skólalóðin er merkt 

til leikja svo sem brennivöllur eða parís, hvetur það nemendur enn frekar til hreyfingar 

ásamt því að kenna þeim fjölbreytta hreyfileiki. 
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Á Íslandi hefur verið þróuð kennsluaðferð þar sem bóknámskennarar geta fléttað 

hreyfingu inn í kennsluna sína. Árið 2005 byrjaði Kristín Einarsdóttir að fikra sig áfram með 

kennsluaðferð þar sem bókleg fög eru kennd í gegnum leiki og hreyfingu. Þessa 

kennsluaðferð nefnir hún ,,Leikur að læra“ (Leikur að læra, Hver erum við, e.d.) og hefur 

hún síðan verið í stöðugri þróun. Aðferðin hefur það að markmiði að nemendur á 

aldrinum 2-10 ára læri bóklegar greinar í gegnum leiki á skipulagðan, líflegan og 

árangursríkan hátt (Leikur að læra, Hvað er leikur að læra, e.d.). Öll kennsla er hugsuð út 

frá þörfum nemenda til að leika sér og hreyfa sig og upplifa námsefnið í gegnum 

mismunandi skynfæri (Leikur að læra, Fræðin, e.d.). Markmið kennarans er að nemendur 

læri bóklega grein og er markmiðunum náð í gegnum hreyfingu, þar sem reynir á þol, 

styrk, jafnvægi og samhæfingu (Kristín Einarsdóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2017). 

Mikill fjöldi kennara og annarra starfsmanna í leik- og grunnskólum landsins hefur farið á 

námskeið hjá Kristínu og lært þessa kennsluaðferð og nýtt sér hana við störf með börnum. 

Í Bandaríkjunum hefur  verið þróuð svipuð kennsluaðferð sem heitir Take 10! Þar er 

hreyfingu fléttað inn í kennslu bóklegra greina. Í nýlegri rannsókn kom í ljós að nemendur 

sem tóku þátt í þessari kennsluaðferð hreyfðu sig 13% meira en viðmiðunarhópurinn og 

þau eyddu 21% minni tíma í að gera eitthvað annað en að einbeita sér að náminu (Kibbe 

o.fl., 2011). 
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5 Lokaorð 

Í tæp 10 ár starfaði ég sem umsjónarkennari á miðstigi í grunnskóla og sem slíkur fann ég 

fyrir miklum þrýstingi frá stjórnendum skólans, fræðsluyfirvöldum, Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, foreldrum og fjölmiðlum um að nemendur mínir stæðu sig vel í 

skóla. Mikil áhersla var lögð á að nemendur stæðu sig vel í samræmdum prófum, að 

skólinn sem ég kenndi í væri alltaf með þeim hæstu á landinu og að skólarnir í 

bæjarfélaginu mínu væru á toppnum. Einnig var mikil krafa um góðan árangur í PISA-

prófunum. Þegar niðurstöður úr prófunum bárust skólanum, var rýnt í þær með það að 

markmiði að sjá styrkleika og veikleika nemenda og síðan að gera áætlanir um bættan 

námsárangur. Auk þess hafa fjölmiðlar fjallað mikið um niðurstöður úr þessum prófum 

þannig að þrýstingurinn er mikill úr öllum áttum. Það var hinsvegar aldrei skoðað hvort 

aukin hreyfing gæti bætt þennan árangur. Því fannst mér áhugavert að nýta lokaritgerðina 

mína í að tengja saman áhuga minn á bóklegri kennslu og hreyfingu og sjá hvort hægt 

væri að nýta hreyfingu til að bæta námsárangur. 

Þá er gaman að segja frá því að faðir minn var umsjónarkennari til margra ára í 

grunnskóla. Hann hafði þann háttinn á í sinni kennslu, að fara mjög oft með bekkinn sinn 

út í fótbolta, körfubolta, brennó eða skotbolta. Hann talar oft um að bæði fyrir og eftir 

þessa útiveru hafi vinnusemi og ánægja barnanna verið meiri en ella. 

Eftir að hafa lesið fjöldann allan af rannsóknum er ég sannfærð um að hreyfing getur 

hjálpað til við að bæta námsárangur nemenda. Skólasamfélagið og foreldrar þurfa að taka 

höndum saman og auka daglega hreyfingu barna og ungmenna, til að bæta námsárangur 

og auka vellíðan þeirra í leik og starfi. 

Það er von mín að þessi ritgerð gagnist kennurum, skólastjórnendum og foreldrum. 

Jafnframt að hún verði hvatning til aukinnar hreyfingar barna og fullorðinna, því að kostir 

hreyfingar eru ótvíræðir að mínu mati. 
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