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Ágrip 

Bakgrunnur: Vísbendingar eru um að hreyfing hafi margvíslegan ávinning fyrir 
skólagöngu barna, svo sem betri einbeitingu, aukna vitræna færni og betri námsárangur 
og kemur sá ávinningur fram bæði hjá stúlkum og drengjum. Þar eru þó ókönnuð áhrif 
fjölmargra þátta hreyfingar svo sem ákefð, tíma, tíðni og tegundar.  

Markmið: Leitast verður við að svara spurningunni um hvort að hreyfing í kennslustund 
hafi áhrif á vitræna færni og vellíðan 6-12 ára grunnskólanema. Í því samhengi verður 
bæði fjallað um virkar kennslustundir og virk kennsluhlé. Markmiðið er að draga saman 
þekkingu um áhrif hreyfingar á vitræna færni og vellíðan með tilliti til meginþátta 
hreyfingar, svo sem ákefðar, tíma, tíðni og tegundar. 

Aðferðir: Gagnagrunnarnir Google Schoolar og PubMed voru notaðir til að finna 
vísindagreinar sem fjölluðu um hreyfingu, athygli, minni og vellíðan. Leitin var takmörkuð 
við rannsóknir á ensku og íslensku og börn á aldrinum 6-12 ára.  

Niðurstöður: 10-20 mínútna flókin hreyfing af miðlungs ákefð virðist skila bestum árangri 
fyrir vitræna færni. Eftir 10-20 mínútna hreyfingu af hárri ákefð þarf heilinn tíma (≥20 
mínútur) til að ná jafnvægi. Styttri tími (~6 mínútur) hreyfingar af hárri ákefð krefst þess 
ekki að ákveðinn tími líði þar til áhrifin á vitræna færni sjáist. 15-20 mínútna hreyfing af 
sjálfvalinni ákefð virðist gefa bestan árangur fyrir vellíðan. Bæði virkar kennslustundir og 
virk kennsluhlé hafa jákvæð áhrif á vitræna færni og vellíðan.  

Ályktun: Ákjósanleg leið til að bæta athygli og minni nemenda er annað hvort að innleiða 
6 mínútna hreyfingu af hárri ákefð eða hreyfingu af miðlungs ákefð yfir aðeins lengri tíma 
eða 10-20 mínútur. Æskilegt er að hreyfingin krefjist samhæfingar. Fyrir aukna vellíðan 
er æskilegt að innleiða 15-20 mínútna daglega hreyfingu af sjálfvalinni ákefð.  
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Abstract 

Background: There are indications of various benefits of physical activity related to 
schooling, such as better concentration, increased cognitive functions and better 
academic achievement, and this benefit is seen in both girls and boys. However, there 
are unexplored effects of numerous aspects of movement such as intensity, time, 
frequency, and type. 

Aim: Efforts will be made to answer the question of whether classroom-based physical 
activity affects cognitive functions and well-being of 6–12-year-old primary school 
students. In this context, both active lessons and activity breaks will be discussed. 
Furthermore, the aim is to summarize the knowledge about the effect of physical activity 
on cognitive functions and well-being regarding main elements of physical activity, such 
as intensity, time, frequency, and type. 

Methods: Google Schoolar and PubMed databases were used to find scientific articles 
on physical activity, attention, memory, and well-being. The search was limited to 
research in English and Icelandic and children aged 6-12 years. 

Results: A 10–20-minute complex exercises of moderate-intensity seems to yield the 
best results for cognitive functions. After 10-20 minutes of vigorous-intensity physical 
activity, the brain needs time (≥20 minutes) to restore homeostasis. Shorter time (~6 
minutes) of vigorous-intensity physical activity does not require a certain amount of time 
to elicit an effect on cognitive functions. 15-20 minutes of self-paced physical activity 
seems to give the best results for well-being. Both active lesson and activity break has a 
positive effect on cognitive functions and well-being. 

Conclusion: An ideal way to improve students‘ attention and memory is either to 
implement a 6-minute vigorous-intensity physical activity or moderate-intensity physical 
activity over a slightly longer period, 10-20 minutes. Preferably, the exercises should 
require coordination. For increased well-being, it is desirable to implement a daily 15-20 
minute self-paced physical activity.  
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1. Inngangur 
Ávinningur hreyfingar fyrir andlega og líkamlega heilsu, vitræna færni og námsárangur er 
vel þekktur og þá einkum meðal barna og unglinga (Biddle og Asare, 2011; Biddle og 
Mutrie, 2007; Chaddock, Pontifex, Hillman og Kramer, 2011; Donnelly og Lambourne, 
2011; Fedewa og Ahn, 2011; Naylor o.fl., 2015). Til að mynda er að finna jákvæð tengsl á 
milli meiri hreyfingar og minni þunglyndiseinkenna ásamt betri vitrænni færni meðal 
heilbrigðra barna og unglinga (5-17 ára) (Poitras o.fl., 2016). Þar eru þó ókannaðir 
fjölmargir þættir hreyfingar á vitræna færni svo sem tegund hreyfingar (svo sem ganga, 
tennis eða styrktarþjálfun), ákefð (svo sem loftháð eða loftfirrð hreyfing), magn, tíðni og 
tímasetning (Donnelly o.fl., 2016). Þá eru einnig vísbendingar um margvíslegan ávinning 
hreyfingar sem tengdur er skólagöngu, svo sem betri einbeiting, aukin vitræn færni og 
betri námsárangur (Janssen og LeBlanc, 2010) og kemur sá ávinningur fram bæði hjá 
stúlkum og drengjum (UNESCO, 2015). Ennfremur felst heilsufarslegur ávinningur 
hreyfingar meðal barna og unglinga í auknu þoli, vöðvastyrk, aukinni beinheilsu og 
heilbrigðri líkamssamsetningu auk andlegra heilsufarsþátta svo sem bættri líkamsímynd 
og sjálfsmynd (Lubans o.fl., 2016).  

Í nútíma menntakerfi er kyrrseta, því miður, meiri en nokkru sinni fyrr (Reed, 
Weaver-Spencer, 2017). Börn verja stórum hluta dags í skólanum og jafnvel þó að þeim 
sé gert að sitja kyrr meirihlutann af deginum þá leggja rannsóknir áherslu á að skólinn sé 
kjörið umhverfi til að efla hreyfingu (Donnelly o.fl., 2009; Fedewa, Ahn, Erwin og Davis, 
2015). Ástundun hreyfingar er nú þegar vel þekkt á skólatíma og eftir skóladaginn í öllum 
aðildarríkjum Evrópusambandsins (ESB), í formi íþróttakennslu og ýmissa áætlana til að 
gera ungu fólki kleift að stunda hreyfingu (WHO European Office, 2018). En jafnvel þó að 
hreyfing sé til staðar með þessum hætti hefur dregið verulega úr hreyfingu barna 
síðastliðna áratugi (World Health Organization, 2020) og aðeins lítill hluti íslenskra barna 
nær viðmiðum um ráðlagða hreyfingu (Embætti landlæknis, 2020; Kristján Þór 
Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson, og Erlingur Jóhannsson, 
2011). Til að vinna á móti þessari þróun væri hægt að fjölga virkum kennsluhléum og 
flétta hreyfingu inn í kennslustundir í auknum mæli með virkri kennslu.  

 Samkvæmt gildandi viðmiðunarstundaskrá grunnskóla á Íslandi er skylt að veita 
nemendum í 1.-4. bekk 480 mínútna kennslu í íþróttum í hverri viku skólaársins og 360 
mínútur fyrir nemendur í 5. bekk (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013). 
Íþróttatímarnir ættu því að dreifast á vikuna og þar skal leggja skal grunn að líkamlegri, 
andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013). 
Ennfremur þarf að veita fræðslu um hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi 
sem hvetur alla til hreyfingar. Taka þarf mið af þessu í íþróttakennslu og öllu öðru 
skólastarfi og skal sérstaklega hugað að líkamlegri virkni hvers og eins í kennslutímum þó 
að aðrir þættir, eins og fræðileg innlögn, fléttist inn í kennsluna (Mennta- og 
Menningarmálaráðuneytið, 2013). Af þessu má ætla að skólastarfsemin skipi stóran sess 
í því að skapa virkara samfélag (World Health Organization, 2018) og því er mikilvægt að 
vekja áhuga hjá nemendum á reglubundinni hreyfingu með jákvæðri kennslufræðilegri 
nálgun. Í starfsáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir Evrópu (The Physical 
Activity Strategy for WHO European Region states) kemur fram að allir tilvonandi 
kennarar (ekki aðeins þeir sem kenna íþróttir) ættu að fá þjálfun í heilsueflandi hreyfingu 
sem tilskipaðan hluta af kennsluskrá sinni (World Health Organization, 2016). Engu að 
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síður er vandamálið sem margir skólar standa frammi fyrir að ekki eru allir kennarar 
nægilega þjálfaðir í því að hvetja nemendur til að vera líkamlega virkir fyrir, á meðan 
og/eða eftir kennslustund (WHO European Office, 2018). 

 Í þessari fræðilegu samantekt verður sjónum beint að rannsóknum sem gerðar 
hafa verið á nemendum í 1.-5. bekk, það er börnum á aldrinum 6-12 ára. Leitast verður 
við að svara spurningunni um hvort að aukin hreyfing yfir skóladaginn hafi áhrif á vitræna 
færni og vellíðan grunnskólanema. Ennfremur, hvaða aðferðir eru vænlegar til ávinnings 
og hvers vegna. Í því samhengi verður sérstaklega litið til aðferða sem annars vegar 
notast við virka kennslu og hins vegar virk kennsluhlé. Markmiðið er að draga saman þá 
þekkingu sem nú er til staðar um áhrif hreyfingar á vitræna færni og vellíðan með tilliti 
til meginþátta hreyfingar, svo sem ákefðar, tíma, tíðni og tegundar.    
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2. Bakgrunnur 

2.1. Hreyfing og heilsa 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization/WHO) notast við 
skilgreiningu á heilsu frá árinu 1946 þar sem heilsu er lýst sem hámarki líkamlegrar, 
andlegrar og félagslegrar vellíðanar, óháð því hvort fólk sé án sjúkdóma eða hafi fulla 
getu (WHO, e.d.). Heilsa spannar þannig vítt svið ásamt því að vera einstaklingsbundin að 
því leiti að hún felst í vellíðan einstaklings þar sem hver og einn uppfyllir langanir sínar 
og þarfir á sínum forsendum. Þegar talað er um lýðheilsu er í meginatriðum átt við 
heilsuvernd og forvarnir (Ísland.is, e.d.). Lýðheilsa er skilgreind sem “listin og vísindin að 
koma í veg fyrir sjúkdóma, lengja líf og efla heilsu með skipulögðum aðgerðum 
samfélagins“ (WHO/Europe, e.d.). Lýðheilsustarf miðar þannig að því að viðhalda og 
bæta heilbrigði, líðan og aðstæður einstaklinga, þjóðfélagshópa og þjóðarinnar í heild 
með heilsueflingu, forvörnum og heilbrigðisþjónustu (Embætti landlæknis, e.d.). 
Mikilvægur þáttur heilsueflingar er að skapa fólki aðstæður í samfélaginu sem auðvelda 
því að stunda heilbrigða lífshætti ásamt því að efla vitund fólks um mikilvægi þess að 
tileinka sér heilbrigðar venjur (Embætti landlæknis, e.d.). Dæmi um þetta gæti verið að 
innleiða stefnu í grunnskólum sem miðar að því að flétta aukna hreyfingu inn í 
skóladaginn. Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) er Heilbrigði og velferð einn af 
sex grunnþáttum menntunar. Þátttaka í verkefninu Heilsueflandi grunnskólar styður 
skóla í að innleiða þennan grunnþátt í öllu starfi.  

Samkvæmt Embætti landlæknis er Heilsueflandi grunnskóla ætlað að styðja skóla 
í að vinna markvisst að heilsueflingu í starfi sínu. Í því felst að skapa skólaumhverfi sem 
stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og vellíðan nemenda og starfsfólks í 
samvinnu við heimili og nærsamfélag. Skólar koma sér þá upp heildrænni og vel 
skipulagðri heilsustefnu þar sem horft er á allt skólasamfélagið í heild (Embætti 
landlæknis, 2017). 

 Regluleg hreyfing er talin undirstaða heilbrigðs lífs (Yarahmadi, Etemad, Hazaveh 
og Azhang, 2013) og skapar þannig stóran sess í heilsueflingu. Undir hreyfingu (e. physical 
activity) flokkast allar líkamlegar hreyfingar sem framkvæmdar eru af 
beinagrindarvöðvum og krefjast orkunotkunar umfram það sem gerist í hvíld (World 
Health Organization, 2020). Þar af leiðandi getur hreyfing verið mjög fjölbreitt og getur 
náð yfir margar athafnir, allt frá íþróttaiðkun til göngu, hjólreiða og daglegra 
heimilisverka. Einnig má skilgreina hreyfingu út frá fjórum meginþáttum, það er ákefð 
(hversu erfið hreyfingin er), tíma (hversu lengi hreyfingin varir), tíðni (hversu oft 
hreyfingin er stunduð) og tegund (hvers konar hreyfing er stunduð) (Ainsworth o.fl., 
1993). 

 Ráðleggingar frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) kveða á um að börn 
og unglingar á aldrinum 5-17 ára hreyfi sig í að minnsta kosti 60 mínútur daglega (World 
Health Organization, 2020). Áhersla er lögð á að börn verji eins miklum tíma og mögulegt 
er í að stunda athafnir sem krefjast hreyfingar (Graf, 2016). Hreyfingin ætti aðallega að 
vera þolþjálfun af miðlungs til hárri ákefð (World Health Organization, 2020). Hreyfing af 
miðlungs ákefð er hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld 
(World Health Organization, 2020). Hjartsláttur og öndun verða þá heldur hraðari en 
venjulega en hægt er að halda uppi samræðum. Á mælikvarða sem miðar við 
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persónulega getu einstaklings er hreyfing af miðlungs ákefð yfirleitt 5 eða 6 á kvarðanum 
0-10 (World Health Organization, 2020). Hreyfing af hárri ákefð er hreyfing sem krefst 
meira en sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld (World Health Organization, 2020). 
Slík ákefð kallar fram svita og mæði þannig að erfitt er að halda uppi samræðum. Á 
mælikvarða sem miðar við persónulega getu einstaklings er hreyfing af hárri ákefð 
yfirleitt 7 eða 8 á kvarðanum 0-10 (World Health Organization, 2020).  

 Til að finna út af hvaða ákefð hreyfing er stunduð er oft notast við hámarkspúls 
(e. maximal heart rate/HRmax). Þar sem að ekki alltaf er hægt að framkvæma beina 
mælingu á hámarkspúls þá er gjarnan notast við þumalfingursjöfnuna 220 mínus aldur (í 
árum) til að reikna út HRmax. En þá er ekkert tillit tekið til kyns eða líkamlegs forms 
viðkomandi. Þessi jafna gefur hins vegar ekki alltaf áreiðanlegar niðurstöður þegar um er 
að ræða mælingar á börnum og unglingum (7-17 ára) þar sem að hætta er á að jafnan 
ofmeti HRmax fyrir þennan aldurshóp (Colantonio og Kiss, 2013). Þegar hámarkspúls hefur 
verið fundinn er hlutfallið af honum (% HRmax) gjarnan notað til að lýsa ákefðinni, það er 
að segja hvort hreyfing sé stunduð af lágri, miðlungs eða hárri ákefð. 

 Loftháð hreyfing (e. aerobic exercise) stuðlar að endurmyndun adenósín-
þrífosfats (e. adenosine-triphosphate/ATP) með loftháðum efnaskiptum (Mandolesi o.fl., 
2018). Hreyfing af þessu tagi er af lágri ákefð og getur varað í langan tíma vegna nægilegs 
súrefnisframboðs. Dæmi um loftháða hreyfingu eru ganga, skokk og jóga. Loftfirrð 
hreyfing (e. anaerobic exercise) er hins vegar framkvæmd af hárri ákefð yfir stuttan tíma 
þar sem súrefni er af skornum skammti. Þá klárast ATP og/eða fosfókreatín (PCr) forði 
vöðvanna og efnaskiptin verða loftfirrð sem leiðir til myndunar mjólkursýru í vöðvum 
(Mandolesi o.fl., 2018). Hlaupasprettir og þungar lyftingar eru dæmi um loftfirrða 
hreyfingu. Allar tegundir hreyfinga geta haft heilsufarslegan ávinning ef þær eru gerðar 
reglulega, í nógu langan tíma og af nægilegri ákefð (World Health Organization, 2018). 
Ákjósanleg ákefð, lengd, tíðni og tegund hreyfingar veltur síðan á því hvert markmiðið er 
hverju sinni. Nánar verður fjallað um það síðar hvað hefur reynst best ef markmiðið er 
að bæta vitræna færni og vellíðan. 
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2.2. Kyrrseta 

Þegar ráðleggingar um daglega hreyfingu eru ekki uppfylltar er hegðun viðkomandi 
flokkuð sem hreyfingarleysi (e. physical inactivity) (World Health Organization, 2020). 
Hreyfingarleysi er þó ekki það sama og kyrrseta (e. sedentary behavior). Kyrrseta hefur 
verið skilgreind sem sérhver vakandi hegðun þar sem orkunotkun líkamans er nálægt því 
sem gerist í hvíld, á meðan viðkomandi situr eða liggur (World Health Organization, 
2020). Flest skrifstofustörf, akstur vélknúinna farartækja og sitjandi/liggjandi skjánotkun 
eru dæmi um kyrrsetuhegðun. Ráðlagt er að öll börn og unglingar lágmarki kyrrsetu eins 
og kostur er (World Health Organization, 2020). Fjöldi rannsókna hefur sýnt að 
hreyfingarleysi og kyrrseta eru mikilvægir orsakaþættir fyrir mörgum langvinnum 
sjúkdómum svo sem offitu, hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki auk þess að stytta 
lífslíkur (Mendis og World Health Organization, 2014; Ozemek, Lavie og Rognmo, 2019). 
Í ljósi þessara neikvæðu heilsufarsáhrifa vekur það upp áhyggjur hversu verulega hefur 
dregið úr hreyfingu barna síðastliðna áratugi (World Health Organization, 2020).  

Rannsóknir benda til að stúlkur hreyfi sig almennt minna en drengir (Cooper o.fl., 
2015) auk þess að hækkandi aldur hefur verið tengdur aukinni kyrrsetu (Hansen o.fl., 
2019). Þá eru vísbendingar eru um að heildarhreyfing barna minnki um allt að 75 mínútur 
á dag frá því að þau eru 6 ára þar til þau ná 11 ára aldri og að hreyfing af miðlungs til hárri 
ákefð minnki um 30 mínútur á dag á þessu sama aldursbili (Schwarzfischer o.fl., 2019). 
Upplýsingar um breytingar á hreyfimynstri meðal íslenskra barna eru af skornum 
skammti en samkvæmt lýðheilsuvísum fyrir landið allt árið 2020, var hlutfall 10-13 ára 
barna (5.-7. bekkur) sem uppfylltu ráðleggingar um hreyfingu, 14% (Embætti landlæknis, 
2020). Niðurstöður þessara sömu lýðheilsuvísa sýndu einnig að hlutfall þeirra sem tóku 
þátt í skipulögðu íþróttastarfi hafi verið 66,3% (Embætti landlæknis, 2020). Þessar 
upplýsingar benda til að jafnvel þó að börn stundi íþróttir þá nær aðeins lítill hluti þeirra 
viðmiðum um lágmarks hreyfingu. Rannsókn sem gerð var á árunum 2003-2004, úr hópi 
9 og 15 ára íslenskra barna, sýndi jafnframt að aðeins lítill hluti nemenda á þessum aldri 
náði viðmiðunum (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011).  
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2.3. Hreyfing í kennslustund 

Undanfarin ár hefur fjöldi áætlana verið þróaður sem miðar að því að flétta hreyfingu af 
miðlungs til hárri ákefð inn í hefðbundnar kennslustundir. Hefðbundin kennslustund (e. 
traditional academic lesson) hefur verið skilgreind sem svo að annað hvort sitja 
nemendur við borð og hlusta á kennara útskýra tiltekið viðfangsefni eða þeir sitja og ljúka 
við verkefni sem kennari hefur úthlutað þeim (J. B. Bartholomew o.fl., 2018). Hreyfing í 
kennslustund (e. classroom-based physical activity) er skilgreind sem öll líkamleg 
hreyfing sem fram fer í kennslustofunni (Centers for Disease Control and Prevention, 
2018). Hreyfing í kennslustund getur farið fram hvenær sem er og getur farið fram í einni 
lotu eða nokkrum stuttum lotum yfir skóladaginn (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2018). Ennfremur ætti hreyfing af þessu tagi að standa til boða sem viðbót 
við íþróttakennslu og frímínútur (Centers for Disease Control and Prevention, 2018). 
Tvær meginaðferðir sem notaðar eru fyrir hreyfingu í kennslustund eru:  

 1) Virk kennsla/virkt nám (e. active lesson/active learning), það er hreyfing sem 
 felld er inn í hefðbundna kennslu. 

 2) Virk kennsluhlé (e. activity breaks), það er hreyfing utan hefðbundinnar kennslu 
 (Centers for Disease Control and Prevention, 2018).  

 
 Heilsueflandi stefnur innan skóla eru kjörið tækifæri til að styrkja heilbrigt líferni 
og fræða ungmenni um að draga úr áhættuhegðun á borð við hreyfingarleysi (Kriemler 
o.fl., 2011; Sluijs, McMinn og Griffin, 2007). Til að mynda hafa íhlutanir innan 
skólasamfélagsins sem byggjast á hvatningu til hreyfingar sýnt jákvæð sálfélagsleg og 
sálræn áhrif (Vaquero-Solís, Gallego, Tapia-Serrano, Pulido og Sánchez-Miguel, 2020). 
Sumir skólar eru farnir að notast við virkar kennslustundir með aðstoð hlaðvarps (e. 
podcast), svo sem Walking Classroom, margverðlaunaðs hlaðvarps sem hannað er fyrir 
nemendur í 3.-8. bekk í því skyni að efla hreyfingu og vitræna færni grunnskólanema (The 
Walking Classroom, e.d.). Þá eru einnig dæmi um að skólar hafi innleitt svokölluð virk 
skrifborð (e. active desks) í þeim tilgangi að auka hreyfingu, vitræna færni og efla 
almenna heilsu barna og unglinga (5-17 ára) (Guirado o.fl., 2021). Sem dæmi þá hafa 
rannsóknir greint frá 36% aukningu á orkunotkun með notkun hjólaborða (e. cycling 
desks) og 15-27,7% aukningu fyrir skrifborð sem staðið er við (e. upright active desks). 
Auk þess hafa hjólaborð verið tengd jákvæðum áhrifum á vitræna frammistöðu og er 
þeim almennt vel tekið af nemendum og kennurum (Guirado o.fl., 2021). Þar sem að 
þessi kostur er tiltölulega nýr fyrir skólasamfélagið þá er þörf á frekari rannsóknum sem 
nota sterkari aðferðafræði til að kanna áhrif virkra skrifborða á vitræna færni og vellíðan 
nemenda.  

Skortur á rannsóknum á þessu viðfangsefni og mikil misleitni hvað varðar gæði, 
snið og aðferðir, gerir það að verkum að erfitt er að gera samanburð og komast að 
áreiðanlegri niðurstöðu. En með því að skoða og bera saman niðurstöður rannsókna sem 
notast við aðrar tegundir hreyfingar með sambærilegri ákefð og lengd þá er hægt að 
álykta sem svo að hjólaborðin séu líkleg til að gefa sama árangur. 
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2.4. Áhugahvöt til hreyfingar 

Þegar stefnt er að því að innleiða hreyfingu er mikilvægt að skilja áhugahvöt fólks en það 
er sá þáttur sem mun skera úr um það hvort að einstaklingur muni hefja og viðhalda 
tiltekinni hreyfingu (Kueh, Abdullah, Kuan, Morris og Naing, 2018). Tengslin milli 
áhugahvatar og ástundunar hreyfingar hafa verið skýrð með því að nota 
áhugahvatakenningar (e. motivational theories), eins og sjálfsákvörðunarkenningu (e. 
self-determination theory) (Deci og Ryan, 2000) og árangurs-markmiðakenningu (e. 
achievement goal theory) (Nicholls, 1989). Persónueinkenni einstaklinga sem falla undir 
skilgreiningu sjálfsákvörðunarkenningarinnar eru að þeir eru drifnir af innri áhugahvöt 
sem fylgir því að stunda hreyfingu eins og ánægju, áskorun, færniþróun og leikni 
(Frederick og Ryan, 1993; Kilpatrick, Hebert og Bartholomew, 2005). Aftur á móti eru  
persónueinkenni einstaklinga sem falla undir skilgreiningu árangurs-
markmiðakenningarinnar að þeir eru drifnir af ytri áhugahvöt sem fylgir því að hreyfa sig, 
sem tengist ekki hreyfingunni sjálfri en það eru þættir eins og umbun, bætt heilsa og útlit 
(Frederick og Ryan, 1993; Kilpatrick o.fl., 2005).  

Kerfisbundið yfirlit Allender og fleiri (2006) sýndi að að áhugahvöt barna og 
ungmenna á aldrinum  5-15 ára, til að stunda hreyfingu felst í því að prófa sig áfram og 
gera eitthvað óhefðbundið (e. unusual activities) en einnig að finna fyrir stuðningi 
foreldra og öryggi í umhverfi (Allender Cowburn og Foster, 2006). Auk þess sem börn 
njóta þess betur að hreyfa sig þegar þau eru ekki neydd til að keppa og vinna en fremur 
hvött til að prófa sig áfram í mismunandi hreyfingu (Allender o.fl., 2006).  

 

2.5. Hreyfing og vitræn færni 

Mestu framfarir í þroska allra þátta hugrænna stýriferla (e. executive functioning) og þá 
sérstaklega vitrænnar færni (e. cognitive function), á sér stað á grunnskólaaldri, venjulega 
á aldrinum 7-12 ára (Bidzan-Bluma og Lipowska, 2018). Með vitrænni færni er átt við það 
ferli í heilanum sem stuðlar að athygli, minni, tungumáli og rökhugsun sem leiðir til 
aukinnar þekkingar (World Health Organization, 2020), en þetta getur einnig falið í sér 
nám (World Health Organization, 2020). Lengi hefur verið gengið út frá því að regluleg 
hreyfing geti stuðlað að auknum námsárangri með aukinni vitrænni færni (Lubans o.fl., 
2016) og margar tilgátur verið lagðar fram til að útskýra þessi áhrif.  

Regluleg hreyfing breytir tauga- og æðamyndun og eykur efnaskipti 
miðtaugakerfisins (Praag, 2008). Ennfremur eru vísbendingar um að regluleg hreyfing 
auki framboð tiltekinna vaxtarþátta, svo sem brain-derived neurotrophic factor (BDNF), 
insúlín-líkum vaxtarþætti-1 (IGF-1) og vascular endothelial growth factor (VEGF). Öll þessi 
kerfi og þættir hafa áhrif á viðhald og sveigjanleika (e. plasticity) heilans  (Cotman, 
Berchtold og Christie, 2007; Praag, 2008) og þar með nám og minni (Fernandes, Arida og 
Gomez-Pinilla, 2017). Hreyfing af miðlungs ákefð er talin geta stuðlað að styrkingu og 
endurnýjun mýelínslíðurs (e. myelin sheath) (Feter o.fl., 2018). Mýelínslíður er fituhimna 
sem umlykur suma langa taugaþræði, einkum taugasíma (e. axons) og stuðlar að auknum 
hraða taugaboðefna. Þessi slíðuraukning verður til þess að börn verða betri í að samhæfa 
upplýsingar og halda þeim í minni. Auk þess eiga þau auðveldara með að hugsa og takast 
á við þætti í umhverfinu á skipulegri og rökrænni hátt en áður (Lightfoot, Cole og Cole, 
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2013). Þykkt mýelínslíðursins virðist þannig vera mikilvægur þáttur fyrir eiginleika sem 
skipta máli fyrir vitræna færni (Pepper, Pitman, Cullen og Young, 2018). 

 Fjöldi aðferða hefur verið þróaður sem miðar að því að auka hreyfingu nemenda 
í grunnskóla. Til að mynda  miðar aðferðin I-CAN (kennt við Texas Initiatives for Children’s 
Activity and Nutrition) að því að innleiða 10-15 mínútna virkar kennslustundir, fimm daga 
skólavikunnar (John B. Bartholomew, Jowers, Errisuriz, Vaughn og Roberts, 2017). 
Aðferðin felur í sér syrpu algengra leikja (til dæmis myndastyttuleik og boðhlaup) sem 
beinast annað hvort að stærðfræði eða tungumáli. Kennslustundirnar eru hannaðar til 
að virkja nemendur í loftháðri hreyfingu af miðlungs til hárri ákefð. Erfiðleikastig 
hreyfingarinnar er þó háð því hvaða kennslustund er valin og hvernig kennarinn útfærir 
hana. Allir kennarar sem taka þátt í íhlutuninni fá þjálfun í útfærslu virkra kennslustunda 
með gagnreyndum leiðbeiningum til að vinna bug á mögulegum hindrunum.  

Íhlutunin SFL:AI (Sport for LIFE: All Island) sem meðal annars hefur verið notuð í 
grunnskólum á Írlandi, hefur einnig skilað árangri í að auka hreyfingu nemenda af 
miðlungs til hárri ákefð (Breslin, Brennan, Rafferty, Gallagher og Hanna, 2012). En SFL:AI 
íhlutunin byggir á því að í hverri viku fá nemendur 5-10 mínútna fræðslu um áhrif 
hreyfingar og næringar á heilsu og í  framhaldinu, klukkustundar hreyfingu í formi leikja, 
tengda því fræðsluefni sem tekið er fyrir hverju sinni (Breslin, Brennan, o.fl., 2012).  

A+PAAC (Academic Achievement and Physical Activity Across the Curriculum) er 
svo önnur aðferð sem upphaflega var hönnuð með það að aðalmarkmiði að koma í veg 
fyrir aukinn líkamsþyngdarstuðul (e. Body max index/BMI) grunnskólabarna með virkri 
kennslu (Donnelly o.fl., 2009). Undirmarkmiðið var svo að meta áhrif virkrar kennslu á 
námsárangur. Kennarar eru þá þjálfaðir í að kenna tvær 10 mínútna virkar kennslustundir 
þar sem hreyfing af miðlungs til hárri ákefð er felld inn, yfir 5 daga skólavikunnar. 
Sambærileg aðferð sem nefnist Energizers hefur skilað bættri hegðun nemenda í 
kennslustund sem hefur orðið til þess að aðferðin hefur verið innleidd víða í 
Bandaríkjunum. Niðurstöður könnunar Evenson og félaga (2009) benda til þess að yfir 
70% grunnskólakennara í Norður-Karólínu noti Energizers að minnska kosti tvisvar í viku 
(Evenson, Ballard, Lee og Ammerman, 2009).  

 Vísbendingar eru um að sterkustu tengslin séu að finna á milli flókinnar hreyfingar 
og vitrænnar færni (Aadland o.fl., 2017). Eftir því sem hreyfing verður flóknari því meira 
reynir á virkni framheilans (Serrien, Ivry og Swinnen, 2006). Þess vegna er talið að 
hreyfing með samhæfingu krefjist aukins fjölbreytileika vitrænna ferla sem eiga sér stað 
í framheila, samanborið við einfaldar hreyfingar af miðlungs ákefð (Johannes W. de 
Greeff, Bosker, Oosterlaan, Visscher og Hartman, 2018; Serrien, Ivry og Swinnen, 2007). 
Hreyfing sem krefst tiltölulega mikillar vitrænnar virkni er til dæmis tennis þar sem börn 
þurfa að skipuleggja og halda athygli samanborið við einfalda hreyfingu eins og til dæmis 
hlaup. En jafnvel þó að flóknari hreyfingar geti skilað betri árangri þá virðast stuttar lotur 
með einfaldri hreyfingu af miðlungs ákefð, einnig hafa jákvæð áhrif á athygli (Tine og 
Butler, 2012). Hreyfing sem byggir á þolþjálfun er talin tengjast mótun P3 virkni í heila á 
meðan vitsmunaleg virkni á sér stað eins og við athyglisstjórn (Kao o.fl., 2020). P3 er 
undirþáttur P300 atviksháðri spennu (e. event-related potential/ERP) sem hægt er að sjá 
í myndgreiningum af rafvirkni heilans  (Polich, 2007). P3 á uppruna sinn í virkni í 
hvirfilblaði og gagnaugablaði (e. temporal-parietal) heilans sem tengjast athygli og einnig 
minni (Polich, 2007). Bráð og langvarandi hreyfingaríhlutun mótar P3 þáttinn sem bendir 
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til skammtíma og langtíma aðlögunar sem eiga sér stað í heilanum sem stuðlar að aukinni 
vitrænni færni (Kao o.fl., 2020). 

 Flestar rannsóknir sem kanna áhrif hreyfingar á vitræna færni notast við loftháðar 
æfingar en talið er að þær tegundir hreyfinga skili bestum árangri fyrir vitræna færni 
(Drollette o.fl., 2013). Einnig eru vísbendingar um að börn sem eru mest á eftir eða 
standa sig lakast í námi, virðist hagnast mest á hreyfingu á skólatíma (Drollette o.fl., 
2013). Skortur er á vönduðum rannsóknum sem kannað hafa tengslin milli hreyfingar og 
rökhugsunar annars vegar og hreyfingar og tungumáls hins vegar. Af þeim sökum verða 
hér einungis tveir undirþættir vitrænnar færni teknir fyrir, það er athygli og minni.   

 

2.5.1. Athygli 

Athygli er ástand þar sem skynfærum er beint að ákveðnum þáttum umhverfisins frekar 
en öðrum og stuðlar að því að einstaklingur veitir tilteknum upplýsingum forgang við 
úrvinnslu (APA Dictionary of Psychology, e.d.). Eldri börn geta haldið athygli lengur en 
þau sem yngri eru (Szabo-Reed o.fl., 2017) en rannsóknir benda til að athygli sé í stöðugri 
þróun frá 5-10 ára aldurs og staðni (e. plateaus) síðan til 16 ára aldurs (Betts, Mckay, 
Maruff og Anderson, 2006).  

 Talið er að sambandið á milli ákefðar hreyfingar og athygli sé öfugt U-laga sem 
vísar til þess að hreyfing af miðlungs ákefð sé ákjósanlegust fyrir athygli (Janssen, 
Toussaint, Mechelen og Verhagen, 2014). Kerfisbundið yfirlit Janssen og félaga (2014) 
komst að þeirri niðurstöðu að allar þær rannsóknir sem sýndu jákvæð áhrif á athygli 
nemenda fólu í sér hreyfingu af miðlungs ákefð yfir stuttan tíma (Janssen o.fl., 2014). 
Rannsóknir sem notuðust við hærri ákefð (>65% HRmax) sýndu engin áhrif á athygli þegar 
mælingar voru gerðar strax eftir hreyfingu af slíkri ákefð. Skortur á áhrifum hreyfingar af 
hárri ákefð á athygli gæti verið skýrður með kenningu um skammvinna hægvirkni 
ennisblaðsins (e. transient hypofrontality hypothesis) (Arne Dietrich, 2006) sem segir að 
minnkun á vitrænni frammistöðu stafi af virkjun á heilastarfsemi sem þarf til að 
framkvæma hreyfingu af hárri ákefð. Við þessar aðstæður þurfa vöðvarnir meira súrefni 
og aukinn kraft og þar af leiðandi meira blóð. Þegar vöðvar krefjast þess að aukið 
blóðmagn flæði til þeirra þá hægir á heilastarfsemi sem er heilanum ekki lífsnauðsynleg. 
Að auki er vitræn frammistaða hugsanlega áfram skert í um það bil 20 mínútur eftir 
hreyfingu af hárri ákefð vegna þess að heilinn þarf tíma til að ná aftur jafnvægi (e. 
homeostasis) og að þessi áhrif hjaðni eftir lengri (>20 mínútna) bið (Chang o.fl., 2012; 
Giorno, Hall, O’Leary, Bixby og Miller, 2010). 

 Þetta á hins vegar ekki við um íhlutanir sem notast við hreyfingu af lágri til 
miðlungs ákefð. Þegar námsefni hefur verið sett fyrir eftir meira en mínútu frá því að 
hreyfing af lágri til miðlungs ákefð hefur verið stunduð, þá virðast áhrifin dvína með 
tímanum (Chang, Labban, Gapin og Etnier, 2012). Þessar niðurstöður geta bent til þess 
að lífeðlisfræðileg viðbrögð hreyfingar (til dæmis hjartsláttartíðni, BDNF, endorfín, 
serótónín og dópamín) séu sjálfstæðir þættir í því að spá fyrir um áhrifin á vitræna 
frammistöðu. Það er að segja, hreyfing af lægri ákefð leiðir hugsanlega til viðeigandi stigs 
lífeðlisfræðilega kerfisins strax á eftir æfingu en ef bið er á milli hreyfingar og námsefnis 
þá er mikilvægt að hreyfingin sé af hærri ákefð.  
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 Ásamt því af hvaða ákefð hreyfing er stunduð þá skiptir lengd hennar einnig máli 
í tengslum við athygli. Kerfisbundið yfirlit Dayli-Smith og fleiri (2018) leiddi í ljós að 5 
mínútna hreyfing af hárri ákefð tengdist aukinni athygli en engin tengsl fundust á milli 
hreyfingar af miðlungs ákefð yfir svo stutt tímabil. Ef tímalengdin er aukin í 10-15 
mínútna lotur af miðlungs ákefð verða hins vegar stöðugar bætingar á meðan lengri lotur 
virtust ekki skila jafngóðum árangri (Daly-Smith o.fl., 2018). Sambærilegar niðurstöður 
var að finna í kerfisbundnu yfirliti Janssen og fleiri (2014).  Í töflu 1 má sjá hvernig 
niðurstöður rannsókna eru dregnar saman.  

 
Tafla 1. Samantekt af niðurstöðum á áhrifum hreyfingar á athygli eftir því af hvaða 
ákefð hreyfing er stunduð, hversu lengi í senn og hvort að bið verði frá því að hreyfing 
var stunduð þar til mælingar eru gerðar á athygli.  

 

Ákefð  

Hreyfing 

~5 mín 10-20 mín >20 mín 

0 mín bið 0 mín bið ~20 mín bið >20 mín bið 0 mín bið 

Há +1,4 01 +2   

Miðlungs 01,4 +1,4 03 03 01,4 

Lág  01 03 03  

+=jákvæð áhrif, 0=engin áhrif 

1. Janssen o.fl., 2014 

2. Giorno o.fl., 2010 

3. Chang o.fl., 2012 

4. Dayli-Smith o.fl., 2018 

 

2.5.2. Minni 

Minni einstaklings er á margan hátt tengt því hversu góð athyglin er (Shipstead, Lindsey, 
Marshall og Engle, 2014). En líkt og á við um athygli þá eru vísbendingar um að hreyfing 
hafi jákvæð áhrif á minni grunnskólanema (Greeff o.fl., 2018). Loftháð hreyfing hefur 
áhrif á drekann (e. hippocampus), lítið líffæri í heilanum sem heldur utan um minni og 
nám (Best, 2010). Við þolþjálfun eða loftháðar æfingar (til dæmis hlaup, hjólreiðar eða 
göngu) styrkist drekinn sem hefur jákvæð áhrif á færnina til að muna, læra og einbeita 
sér (Best, 2010). Niðurstöður hlutlægra mælinga á hreyfingu, minni og heilastarfsemi 
sýna að börn (8-11 ára) sem stunda meiri hreyfingu hafa betra minni, eru nákvæmari í 
svörum sínum og fljótari að bregðast við (hafa aukinn vinnsluhraða) (Hsieh o.fl., 2018). 
Þetta má ef til vill skýra með skjótari virkjun á athyglisferlum og betri framköllun á 
atriðum sem hafa verið geymd í minni (Hsieh o.fl., 2018). Þá benda rannsóknir einnig til 
að hreyfingaráætlanir sem byggja á samhæfingu og stigvaxandi flóknum hreyfingum, séu 
gagnlegar til að efla minni barna (Álvarez-Bueno o.fl., 2017). 
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2.6. Hreyfing og vellíðan 

Vellíðan (e. well-being) hefur verið skilgreind á marga vegu (OECD, e.d.), yfirleitt með 
vísan til hamingju einstaklings, lífsánægju og jákvæðra áhrifa (e. positive impact) (Lopez 
og Snyder, 2011). Í skólasamfélaginu er vellíðan oftast skilgreind í tengslum við félagslega 
þætti og nám (Smedegaard, Brondeel, Christiansen og Skovgaard, 2017). Vellíðan eykst 
ef uppfylltar eru þrjár meðfæddar sálrænar þarfir; sjálfstæði, færni og félagslegir þættir 
(Ryan og Deci, 2000). Þátttaka í hreyfingu getur verið meira eða minna til þess fallin að 
uppfylla þessar sálrænu þarfir sem háðar eru samhengi og félagslegu umhverfi hverju 
sinni (Chan o.fl., 2019; Teixeira, Carraça, Markland, Silva og Ryan, 2012). Vísbendingar 
eru um að börn (9-11 ára) sem uppfylla ráðleggingar um daglega hreyfingu búi við meiri 
vellíðan heldur en börn sem hreyfa sig minna (Breslin, Gossrau-Breen, o.fl., 2012). 

 Líffræðileg virkni gagnlegra áhrifa hreyfingar á vellíðan eru aðallega tengdar 
aukningu á blóðflæði til heilans, aukinni súrefnisupptöku, minnkun á vöðvaspennu og 
aukinni sermisþéttni endókannabínóíð viðtaka (e. endocannabinoid receptors) (Dietrich 
og McDaniel, 2004; Raedeke, 2007; Thomas, Schroeder, Secher og Mitchell, 1989).  
Möguleiki er á að áhrif hreyfingar á vellíðan geti verið skýrð vegna losunar innrænna 
ópíóíða (e. endogenous opioids) og samspili þeirra við önnur taugaboðskerfi (Dishman og 
O’Connor, 2009). Ástundun hreyfingar er talin leiða til losunar endorfíns (e. endogenous 
morphine) sem getur dregið úr sársauka og valdið vellíðunartilfinningu (Dishman og 
O’Connor, 2009). Flestar rannsóknir sem hafa kannað þessi áhrif eru dýrarannsóknir og 
þar af leiðandi er ekki vitað með vissu hvort að skammtíma vellíðan sem fólk upplifir við 
hreyfingu sé vegna endorfíns (Dishman og O’Connor, 2009). Áhrif hreyfingar sem kallar 
fram vellíðan geta verið vegna breytinga í einni eða fleirum stökum amínósýrum heilans 
(e. brain monoamines) þar sem sterkustu vísbendingarnar eru um dópamín, noradrenalín 
og serótónín (Lin og Kuo, 2013). 

 Einnig hafa verið lagðar fram ýmsar sálfræðilegar tilgátur til að skýra áhrif 
hreyfingar á vellíðan. Þar á meðal eru tilfinningastjórnun (Weinberg og Gould, 2015), 
hæfni og sjálfstrú (Craft, 2005; Rodgers o.fl., 2014), bætt sjálfsmynd og sjálfsálit (Zamani 
Sani o.fl., 2016), jákvæð félagsleg tengsl (til dæmis við kennara, samnemendur eða 
liðsfélaga) (Christiansen o.fl., 2018) og tækifæri til skemmtunar og ánægju (Bartlett o.fl., 
2011). Til að hafa áhrif á tilfinningar sem stuðla að vellíðan getur lengd og ákefð 
hreyfingar þó skipt máli. Líkt og á við um íhlutunarrannsóknir sem skoða vitræna færni, 
hafa flestar íhlutunarrannsóknir sem kanna áhrif hreyfingar á vellíðan notast við 
loftháðar æfingar og hafa þær gagnlegar til að auka vellíðan (Chan o.fl., 2019; Kramer og 
Erickson, 2007). Ákefð hreyfingar þarf að fara yfir ákveðinn þröskuld til að hafa áhrif á 
líffræðilega virkni sem stuðlar að vellíðan. Þannig að hreyfing af lágri ákefð nægir ekki til 
að kalla fram breytingar á taugaboðskerfinu á meðan hreyfing af mjög hárri ákefð getur 
leitt til aukningar á kortisóli sem veldur aukinni streitu og kvíða (Paolucci, Loukov, 
Bowdish og Heisz, 2018). Ennfremur hefur mesti ávinningur fyrir skaplyndi reynst vera 
hreyfing sem varir í 10-30 mínútur en lengri æfingartími gefur lítinn viðbótar ávinning 
(Chan o.fl., 2019). 
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3. Aðferðir 
Í þessari fræðilegu samantekt (e. literature review) verður leitast við að svara 
spurningunni um hvort að hreyfing í kennslustund hafi áhrif á vitræna færni og vellíðan 
6-12 ára grunnskólanema. Leit var framkvæmd með leitarvélinni Google Schoolar og í 
gagnasafninu PubMed og fór hún fram í janúar 2021 til mars, sama ár. Efnisorðin sem 
notuð voru við leitina voru;  

School-based, classroom-based, physical activity, exercise, activity breaks, active lessons, 
active learning, cognitive funciton, attention, time on task behaviour, memory og well-
being.  

 Ennfremur voru heimildir fundnar út frá þeim rannsóknum sem skoðaðar voru og 
tengdust rannsóknarspurningunni sem leitast var við að svara hvort að hreyfing í 
kennslustund hafi áhrif á vitræna færni og vellíðan 6-12 ára grunnskólanema. Þannig voru 
heimildalistar skoðaðir en einnig var kannað hvort að vísindagreinar þar sem vísað var í 
þær heimildir sem komu til greina, uppfylltu skilyrði sem sett voru í samantektinni. Í töflu 
2 eru þessi skilyrði listuð upp í inntöku- og útilokunarskilyrði. Útilokaðar voru rannsóknir 
sem fólu í sér aðrar íhlutanir meðfram hreyfingu (að undanskildum nokkrum rannsóknum 
sem fólu einnig í sér fræðslu um næringu). Ástæðan fyrir því að það var gert var til að 
koma í veg fyrir að truflandi þættir (e. confounding factors) gætu haft áhrif á það 
samband sem skoðað var í þessari samantekt. Útgáfuár rannsóknanna eru á bilinu 2006-
2021 en flestar voru gefnar út á síðastiðnum 5 árum. Ástæðan fyrir því að sú rannsóknin 
frá árinu 2006 var tekin með er vegna þess að aðferðin Energizers sem byggir á virkum 
kennsluhléum, hefur víða verið innleidd í bandarískum skólum. Yfirleitt er um að ræða 
slembiraðaðar íhlutunarrannsóknir (e. randomized controlled trials/RCT) eða 
hálfstaðlaðar tilraunarannsóknir (e. quasi experimental studies) en þar að auki fundust 
þrjár þversniðsrannsóknir (e. cross-sectional studies). Leitin var takmörkuð við rannsóknir 
á ensku eða íslensku og börn á aldrinum 6-12 ára. Ástæðan fyrir því að leitin var 
takmörkuð við þetta aldursbil en ekki breiðara, var til að fá aukna dýpt í samantektina og 
að vinnan myndi samtímis falla innan tíma- og umfangsmarka þessa meistaraverkefnis.  

 
Tafla 2. Inntöku- og útilokunarskilyrði. 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

✓ Rannsóknir frá árunum 2006 til 
2021 

✓ Hreyfingaríhlutanir í grunnskólum 
✓ Útkomubreyta = athygli, minni 

eða vellíðan 
✓ Börn á aldrinum 6-12 ára 
✓ Heilbrigðir einstaklingar 
✓ Rannsóknir á ensku 
✓ Slembiraðaðar 

íhlutunarrannsóknir (RCT) 
✓ Hálfstaðlaðar tilraunarannsóknir 
✓ Þversniðsrannsóknir (3) 

− Rannsóknir eldri en frá árinu 2006 

− Meginviðfangsefni ekki að kanna 
áhrif hreyfingaríhlutunar í 
grunnskólum á athygli, minni eða 
vellíðan nemenda 

− Þátttakendur yngri en 6 ára eða 
eldri en 12 ára  

− Áhersla á einstaklinga með 
undirliggjand sjúkdóma 

− Rannsóknir ekki á ensku eða 
íslensku 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsókna sem kanna áhrif hreyfingar 
í kennslustund á vitræna færni og vellíðan 6-12 ára grunnskólanema. Byrjað verður á að 
fjalla um þær niðurstöður sem tengjast tveimur undirþáttum vitrænnar færni, það er 
athygli og minni. Síðan verður greint frá þeim niðurstöðum sem tengjast vellíðan. 

 

4.1. Athygli 

Í töflu 3 eru rannsóknir sem fjalla um hreyfingu og athygli teknar saman. Þar má sjá að 
flestar eru íhlutunarrannsóknir og ein þversniðsrannsókn (Mazzoli o.fl., 2019). 
Íhlutunarrannsóknirnar stóðu yfir í allt frá tveimur vikum til þriggja ára. Allar 
rannsóknirnar benda til þess að marktæk jákvæð áhrif eða tengsl séu að finna á milli 
hreyfingar og athygli, sama hvort um ræðir hreyfingu í virkum kennslustundum eða 
hreyfingu í virkum kennsluhléum.  

 Vísbendingar eru um að börn sem hreyfa sig meira yfir skóladaginn verði síður 
fyrir truflun á athygli en þau sem verja meiri tíma í kyrrsetu (Mazzoli o.fl., 2019). Auk þess 
eru þau líklegri til að hafa styttri viðbragðstíma í tengslum við verkefnavinnu en aftur á 
móti síður nákvæm í svörum sínum (Mazzoli o.fl., 2019). I-CAN aðferðin (10-15 mínútna 
virkar kennslustundir, 5 daga vikunnar) hefur skilað góðum árangri í því að auka hreyfingu 
nemenda en dæmi eru um að aðferðin hafi skilað 80% aukningu á hreyfingu af miðlungs 
til hárri ákefð (Bartholomew John B. o.fl., 2018). Sökum þess að I-CAN aðferðin hefur 
skilað góðum árangri í að auka hreyfingu hefur hún meðal annars verið notuð til að kanna 
bráð áhrif virkrar kennslu á athygli nemenda í samanburði við hefðbundna kennslu 
(Bartholomew, Golaszewski, Jowers, Korinek, Roberts, Fall og Vaughn, 2018). Nemendur 
sem hljóta virka kennslu til langs tíma (3 ár) með I-CAN aðferðinni hafa sýnt marktæka 
aukningu á athygli samanborið við nemendur sem fá hefðbunda kennslu (Bartholomew, 
ofl., 2018). Kynþáttur, kyn og samfélagsleg staða (e. socioeconomic status/SES) reyndust 
ekki hafa áhrif á þetta samband. Þá hefur langtíma þátttaka skóla (þrjú ár) í virkum 
kennslustundum með A+PAAC aðferðinni (2x10 mínútna virkar kennslustundir, 5 daga 
vikunnar) sömuleiðis verið tengd aukinni athygli nemenda í samanburði við skóla án 
virkra kennslustunda (Szabo-Reed o.fl., 2017). A+PAAC aðferðin virðist þó hafa marktækt 
minni áhrif á athygli hjá drengjum heldur en hjá stúlkum (Szabo-Reed o.fl., 2017). 
Energizers sem er sambærileg aðferð (10 mínútna virkar kennslustundir, 5 daga vikunnar) 
hefur einnig skilað árangri í aukinni athygli jafnvel þó að íhlutunartímabil hafi verið mun 
styttra (12 vikur) (Mahar o.fl., 2006).  

 Auk virkra kennslustunda hafa áhrif hreyfingar á athygli einnig verið skoðuð með 
notkun virkra kennsluhléa. Þegar borin hafa verið saman áhrif virkra kennsluhléa af hárri 
ákefð, miðlungs ákefð, óvirkra kennsluhléa og svo áhrif engra kennsluhléa, reyndust 
mestu áhrifin vera af virkum kennsluhléum af miðlungs ákefð (Janssen o.fl., 2014). Það 
sem vekur athygli er að enginn munur fannst á áhrifum virkra kennsluhléa af hárri ákefð 
og óvirkra kennsluhléa. Þá hafa einnig verið skoðuð áhrif virkra kennsluhléa þar sem 
notast er við hreyfingu sem krefst samhæfingar hægri og vinstri hliða líkamans (e. 
coordinated-bilateral physical activity). Niðurstöður sýna að jákvæð áhrif séu að finna á 
milli 6 mínútna kennsluhléa af þessu tagi og athygli, samanborið við nemendur sem hljóta 
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hefðbunda kennslu (án virkra kennsluhléa) (Harris, Cortina, Templin, Colabianchi og 
Chen, 2018). Líkt og sést hefur með aðferðum sem notast við virkar kennslustundir 
(Mazzoli o.fl., 2019) þá finnast einnig tengsl á milli virkra kennsluhléa og vinnsluhraða en 
hins vegar ekki nákvæmni (Harris o.fl.,2018).  

 Hlutlægar mælingar á heilastarfsemi (Electroencephalographic/EEG) og hreyfingu 
benda til að stök lota af hreyfingu af miðlungs ákefð geti bætt athygli hjá börnum á 
aldrinum 9-10 ára (Hillman o.fl., 2009). Í tilraunarannsókn Hillman og fleiri (2009) voru 
mælingar gerðar á þátttakendum á tveimur mismunandi dögum, við ólíkar aðstæður; 
annars vegar eftir 20 mínútna kyrrsetu og hins vegar eftir 20 mínútna göngu á 
hlaupabretti, af miðlungs ákefð (60% HRmax). Í framhaldi, eftir um það bil 25 mínútur, 
tóku þátttakendur færnipróf í vitrænni færni (Flanker task). Niðurstöður sýndu að  
frammistaða í prófinu batnaði um tæplega 5% eftir að börnin höfðu gengið í 20 mínútur 
samanborið við kyrrsetu í jafnlangan tíma. Ólíkt fyrri niðurstöðum (Harris o.fl., 2018; 
Mazzoli o.fl., 2019) þá urðu einnig bætingar í því hversu nákvæm börnin voru í svörum 
sínum ásamt stærri P3 sveifluvídd (e. amplitude) eftir gönguna samanborið við kyrrsetu. 
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Tafla 3. Samantekt af niðurstöðum á áhrifum/tengslum hreyfingar á athygli (raðað eftir ártali, nýjasta grein fyrst). 

  

Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif/tengsl3  Réttmæti4 

Mazzoli o.fl., 
2019 
Ástralía 

N=149 
6-8 ára 

1 vika 
(1 mæling 
fyrir hverja 
breytu á 
mismunandi 
dögum) 

Hreyfing yfir skóladaginn (fyrir utan 
frímínútur og hádegishlé) 

A: ex-Gussian distribution 
(EMG) 
H: ActivPAL hreyfimælar á 
læri yfir 2 skóladaga 

+ 
 

+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Hreyfimælarnir ekki í notkun í frímínútum 
og hádegishléum 
- Þversniðsrannsókn  
- Enginn viðmiðunarhópur 
- Óvíst hversu mikið börnin hreyfðu sig þann 
dag sem mælingar á athygli voru teknar 

Harris o.fl., 
2018 
Michigan 
 

N=116 
10-11 
ára 

4 vikur 6 mín virk kennsluhlé – myndbandi 
fylgt m/æfingum sem krefjast 
samhæfingar – 5x/viku – stigvaxandi 
ákefð eftir hverja viku 

A: D2 Test of Attention 
Fyrir íhlutun og strax eftir 
síðusta virka kennsluhlé 
H: Fitbit hreyfimælar 
(skref, hjartsláttur, 
vegalengd og kkal) yfir 
alla skóladaga tímabilsins  

+ + Íhlutunarransókn  
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Dagleg virk kennsluhlé 
+ Myndband með æfingum – eins íhlutun 
fyrir alla sbr. að kennarar stjórni með ólíkum 
hætti 
- Einungis 2 mælingar á athygli 

Bartholomew 
o.fl., 2018 
Texas 

N=2716  
9-10 ára 

3 ár I-CAN!: 10-15 mín virkar 
kennslustundir (miðlungs til há 
ákefð) – 5x/viku 

A:  Five-second 
mommentary time 
stikkprufur (15 mín fyrir 
og 15 mín eftir virka 
kennslustund) 
H: Actigraph GT3X+ 
hröðunarmælar á mjöðm 
yfir 5 skóladaga 

+ + Íhlutunarransókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Daglegar virkar kennslustundir 
+ Stórt úrtak 
+ Langt rannsóknartímabil 
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Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif3 Réttmæti4 

Szabo-Reed 
o.fl., 2017 
Kansas 

N=633 
7-11 ára 

3 ár A+PAAC: 2x10 mín virkar 
kennslustundir (miðlungs til há ákefð), 
5x/viku 
 

A: Áhorfsaðferð – 5-20 mín fyrir 
og eftir virka kennslustund – 
hegðun flokkuð eftir hverjar 10 
sek 
H: SOFIT áhorfsaðferð, ákefð 
flokkuð í 5 stig 

+ + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Langt rannsóknartímabil 
- Huglægar mælingar á hreyfingu 
Aukning á athygli með tíma og aldri 

Janssen 
o.fl., 2014 
Amsterdam 

N=123 
10-11 
ára 
 

2 vikur 15 mín: 
Í1: Virk kennsluhlé af hárri ákefð 
Í2: Virk kennsluhlé af miðlungs ákefð 
Í3: Óvirk kennsluhlé 

A: Sky Search‘ subtest of the 
Test of Every day Attention for 
Children (TEA-Ch) 
H: Hröðunarmælar á mjöðm 

Í1: + 
Í2: ++ 
Í3: + 

+ Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Allar íhlutanir fóru fram á sama tíma dags 
+ Rannsakandi stjórnaði hreyfingunni 
+ 5 mælingar á hverjum bekk 
- Óvíst hver einstaklingsbundin ákefð er 
m.t.t. líkamlegs forms 

Hillman 
o.fl., 2009 
Illinois 

N=20 
9-10 ára 

~20 dagar  
(1 mæling eftir 
kyrrsetu + 1 
mæling eftir 
hreyfingu) 

20 mín ganga á hlaupabretti af 
miðlungs ákefð (60% HRmax) 

A: Aðlagað Flanker task og EEG 
H: Púlsmælar 

+ + Íhlutunarrannsókn 
+ Hlutlægar mælingar á heilastarfsemi 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Þáttt. höfðu ekki tekið þátt í skipulagðri 
hreyfingu þann dag sem mælingar fóru fram 
- Lítið úrtak 
- Enginn viðmiðunarhópur. Helmingur 
byrjaði á mælingum með hvíld og hinn 
helmingur byrjaði á mælingum með 
hreyfingu 
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1. Í1=íhlutun 1, Í2=íhlutun 2, Í3=íhlutun 3 

2. A=athygli, H=hreyfing 

3. +=jákvæð áhrif/tengsl, ++=mestu áhrif/tengsl  

4. +=kostir, – =gallar

Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif3 Réttmæti4 
Mahar o.fl., 
2006 
Norður 
Karólína 

N=243 
8-10 ára 

12 vikur Energizers: 10 mín virk kennslustund, 
5x/viku 

A: Áhorfsaðferð – 30 mín fyrir 
og eftir virka kennslustund – 
hegðun flokkuð eftir hverjar 10 
sek  
H: Skrefamælir 

+ + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðibundin kennsla 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
- Skrefamælir mælir ekki ákefð 
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4.2. Minni 

Í töflu 4 eru rannsóknir sem fjalla um hreyfingu og minni teknar saman. Þar má sjá að 
flestar eru íhlutunarrannsóknir og tvær þversniðsrannsóknir (Ishihara o.fl., 2017; Mazzoli 
o.fl., 2019). Íhlutunarrannsóknirnar stóðu yfir í allt frá einum degi til einnar viku. Allar 
rannsóknirnar, að þversniðsrannsókninni undanskilinni, benda til þess að marktæk 
jákvæð áhrif eða tengsl sé að finna á milli hreyfingar og minni, sama hvort um ræðir 
hreyfingu í virkum kennslustundum eða hreyfingu í virkum kennsluhléum. 

 Í þversniðsrannsókn Mazzoli og fleiri (2019) fundust engin tengsl á milli hreyfingar 
og minnis, jafnvel þó að börn sem urðu síður fyrir truflun á athygli voru líklegri til að 
hreyfa sig meira yfir skóladaginn, eins og áður hefur komið fram (Mazzoli o.fl., 2019). Að 
öðru leiti eru niðurstöður rannsókna sem skoða áhrif hreyfingar sem krefjast 
samhæfingar, í samræmi við þær niðurstöður sem fundist hafa í tengslum við athygli. Það 
er að segja, slík hreyfing virðist hafa aukin jákvæð áhrif á minni nemenda í samanburði 
við einfaldari  hreyfingar (Ishihara, Sugasawa, Matsuda og Mizuno, 2017).  

 Pesce og fleiri (2009) komust að því að þeir nemendur sem hreyfðu sig annað 
hvort með þolþjálfun eða tóku þátt í liðaleik fyrir próf voru með betra minni samanborið 
við nemendur sem hreyfðu sig ekki fyrir prófið. Þar að auki voru nemendur sem hreyfðu 
sig fyrir prófið betur færir um að muna orð sem þeir höfðu nýlega lært, mögulega vegna 
þess að þeir höfðu stytt þann tíma sem þarf til að festa upplýsingar í langtímaminni 
(Pesce, Crova, Cereatti, Casella og Bellucci, 2009). En íhlutunarrannsókn Chen og félaga 
(2016) sýndi með myndgreiningu á heilaskönnun að 30 mínútna lota af hreyfingu af 
miðlungs ákefð hafði marktæk áhrif á heilastarfsemi tengda vinnsluminni (Chen, Zhu, Yan 
og Yin, 2016).  

 Þá hafa bráð áhrif virkra kennsluhléa sem samanstanda af 15 mínúnta hreyfingu 
af sjálfvalinni ákefð (e. self-paced) reynst gagnlegri fyrir minni samanborið við hreyfingu 
af hærri ákefð (Beep test) (Léger, Mercier, Gadoury og Lambert, 1988) og enga hreyfingu 
(Booth, Chesham, Brooks, Gorely og Moran, 2020). Í flestum tilfellum var enginn munur 
á milli þeirra sem tóku Beep test og viðmiðunarhóps án hreyfingar þannig að þó svo að 
hreyfing af hærri ákefð hafi ekki verið eins gagnleg og hreyfing af sjálfvalinni ákefð þá 
ætti hún ekki að teljast skaðleg. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir sem 
kanna áhrif hreyfingar á athygli þar sem öfugt U-laga samband er að finna á milli þess af 
hve mikilli ákefð hreyfing er stunduð og athygli.
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Tafla 4. Samantekt af niðurstöðum á áhrifum/tengslum hreyfingar á minni (raðað eftir ártali, nýjasta grein fyrst). 

Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif/tengsl3  Réttmæti4 

Booth o.fl., 
2020 
Bretland 

N= 5463 
10 ára 

1 dagur 
fyrir hverja 
íhlutun  
 
 

Í1: 15 mín hreyfing úti, af sjálfvalinni 
ákefð 
Í2: Beep test (20 m hlaup – hraðaukning 
um 0,5 km/klst eftir hverja mín – haldið 
áfram þar til þátttakanda mistekst 2x í 
röð að ná línunni við pípið 

M: Sjónrænt minni með 
leitarverkefni – munnlegt 
minni með lestrarverkefni 
H: Þátttakendur skráðu 
niður skor í Beep test hjá 
hvor öðrum 

Í1: + 
Í2: 0 
 

+ Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: engin íhlutun 
+ Stórt úrtak 
- Huglægar mælingar á hreyfingu  
- Ekki hægt að stjórna fyrir í hvaða röð 
nemendur tóku þátt né hvað kennarar 
sögðu við þá 
- Mögulega ekki allar mælingar gerðar 
innan við 20 mín eftir íhlutun 

Mazzoli 
o.fl., 2019 
Ástralía 

N=149 
6-8 ára 

1 vika 
(1 mæling á 
minni) 

Hreyfing yfir skóladaginn (fyrir utan 
frímínútur og hádegishlé) 

M:  National Institutes of 
Health Toolbox List Sorting 
Working Memory Test 
H: ActivPAL hreyfimælar á 
læri yfir 2 skóladaga 

0 + Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Hreyfimælarnir ekki í notkun í frímínútum 
og hádegishléum 
- Þversniðsrannsókn  
- Engin viðmiðunarhópur 
- Óvíst hversu mikið börnin hreyfðu sig 
þann dag sem mælingar á minni voru 
teknar 

Ishihara 
o.fl. 2017 
Japan 

N=40 
6-12 ára 

1 æfing  Tennisæfing: 68,4% HRmax – 5 
mismunandi þjálfarar sem leggja 
mismunandi áherslur á hvern þátt 
æfingarinnar 

M: 2-back task 
H: Tímataka fyrir hvern 
þátt tennisæfingar og 
hjartsláttarmælir   

+ + Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Einstakl. með ADHD útilokaðir 
+ Þáttt. einstakl. sem æfa tennis 
+ Viðmiðunarhópur: mismunandi 
þjálfunaráherslur 
- Þversniðsrannsókn 
- Lítið úrtak 
- Lengd æfingar ekki tekin fram 
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1. Í1=íhlutun 1, Í2=íhlutun 2, Í3=íhlutun 3, Í4=íhlutun 4 

2. V=vellíðan, H=hreyfing 

3. +=jákvæð áhrif, 0=engin áhrif  

4. +=kostir, – =gallar

Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif3 Réttmæti4 

Chen o.fl., 
2016 
Finnland 

N=9 
10 ára 

2 hlutar: 
mælingar í 
upphafi og 
við æfingu 
með 7 daga 
millibili 

Hjóla: 2 mín upphitun – 30 mín af 
miðlungs ákefð (60-69% HRmax) – 3 mín 
niðurlag af sjálfvalinni ákefð  
 

M: Heilaskönnun með 
segulómun (fMRI) á meðan 
N-back task var framkvæmt 
(HR= <10% af hvíldarpúls) 
H: Hjartsláttarmælir 
 

+ + Íhlutunarrannsókn 
+ Hlutlægar mælingar á heilastarfsemi 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Heilbrigrðir einstakl. án raskana 
+ Ekki tekið þátt í skipulagðri hreyfingu í 7 
daga millibilinu 
- Enginn viðmiðunarhópur 
- Lítið úrtak 

Pesce o.fl., 
2009 
Ítalía 

N=52 
11-12 ára 

1 dagur 
 

Í1: 1 klst þolþjálfun (stöðvar) 
Í2: 1 klst liðaleikur  
Báðar íhlutanir af miðlungs til hárri 
ákefð 

M: 20 atriða orðalisti í 
upphafi skóladags og 8 mín 
eftir Í1/Í2 
H: Hjartsláttarmælir og 
Borg áreynsluskali 

Í1: + 
Í2: + 

+ Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: engin íhlutun 
+ Bæði hlutlægar og huglægar mælingar á 
hreyfingu 
+ Þátttakendur blindaðir fyrir nákvæmu 
markmiði rannsóknarinnar 
- Lítið úrtak 
- Stutt rannsóknartímabil 



28 
 

4.3. Vellíðan 

Í töflu 5 eru rannsóknir sem fjalla um hreyfingu og vellíðan teknar saman. Þar má sjá að 
flestar eru slembiraðaðar íhlutunarrannsóknir og ein þversniðsrannsókn (Erwin o.fl., 
2021). Íhlutunarrannsóknirnar stóðu yfir í allt frá einum degi til átta ára. Jafnvel þó að 
líffræðileg og sálfræðileg áhrif hreyfingar á vellíðan séu þekkt þá ber niðurstöðum ekki 
alltaf saman um áhrif hreyfingaríhlutana í skólum á vellíðan nemenda en niðurstöður 
sýna ýmist jákvæð tengsl eða engin. Til að mynda fundust engin tengsl á milli hreyfingar 
og vellíðanar meðal 10 ára nemenda sem tóku þátt í Active Smarter Kids (ASK) íhlutuninni 
(Katrine N. Aadland o.fl., 2018). Þessar niðurstöður eru í samræmi við hálf-staðlaða 
tilraunarannsókn (e. quasi-experimental study) Käll og félaga (2015) og langtímarannsókn 
Christiansen og fleiri (2018) sem fundu engin áhrif af hreyfingaríhlutunum á vellíðan 
grunnskólanema (Christiansen o.fl., 2018; Käll, Malmgren, Olsson, Lindén og Nilsson, 
2015). Niðurstöður Madsen og fleiri (2020) benda til að 45 mínútna hreyfing, tvisvar 
sinnum í viku, hafi jákvæð áhrif á vellíðan stúlkna á meðan engin marktæk áhrif fundust 
meðal drengja (Madsen o.fl., 2020). 

 Ekki allar rannsóknir sýna árangur af aukinni hreyfingu nemenda með SFL:AI 
aðferðinni. En niðurstöður hlutlægra mælinga á hreyfingu sýndu að íhlutunin hafði ekki 
nein áhrif á vellíðan nemenda (Breslin o.fl., 2019). Sambærilegar niðurstöður fengust 
með hreyfingaríhlutuninni Health Promoting Schools sem miðar að því að notast við 
virkar kennslustundir af miðlungs til hárri ákefð (Grillich, Kien, Takuya, Weber og 
Gartlehner, 2016). Íhlutunin sem stóð yfir í eitt og hálft skólaár, skilaði hvorki aukinni 
hreyfingu né aukinni vellíðan.   

 Áætlanir sem byggðar eru á sjálfákvörðunarkenningunni (e. self-determination 
theory) hafa skilað árangri í aukinni hreyfingu ásamt aukinni vellíðan nemenda með lága 
samfélagslega stöðu (SES) (Shannon o.fl., 2018). Íhlutunin gengur þá út á að notast 
vikulega við fræðslu meðfram hreyfingu í eina klukkustund í senn ásamt daglegri göngu  
í 15 mínútur, sem kallast Mílan (e. The Daily Mile). Þegar bráð áhrif af virkum 
kennsluhléum hafa verið skoðuð þá benda niðurstöður til að 15 mínútna hreyfing af 
sjálfvalinni ákefð geti ekki aðeins verið gagnleg fyrir vitræna færni heldur einnig vellíðan, 
samanborið við hreyfingu af hærri ákefð (Beep test) og enga hreyfingu (Booth o.fl., 2020). 
Einnig hafa nemendur greint frá aukinni ánægju og vellíðan á meðan þeir ganga rösklega 
í 20 mínútur og læra á sama tíma með Walking Classroom aðferðinni (Erwin, Weight og 
Harry, 2021). Eftirá greindu nemendur gjarnan frá því að finnast þeir hraustir, 
afslappaðir, tilbúnir í að læra, glaðir og vakandi (e. alert). 
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Tafla 5. Samantekt af niðurstöðum á áhrifum/tengslum hreyfingar á vellíðan (raðað eftir ártali, nýjasta grein fyrst).  

Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif /tengsl3 Réttmæti4 

Erwin o.fl, 
2021 
Norður-
Karólína 

N=100 
9-12 ára 

1 mat á 
íhlutun 
(WC)  

Walking Classroom: 20 mín virkar 
kennslustundir með hlaðvarpi – rösk 
ganga, 1x/mánuði-2x/viku 

V: Opnar spurningar 
H: Ekki mæld 

+ + Hlaðvarpið var hluti af kennsluáætlun  
+ Opnar spurningar (nýtt rannsóknarefni) 
- Þversniðsrannsókn 
- Breytilegt hversu oft hlaðvarpið var notað 
Þátttak. nemendur sem standa sig síður vel í skóla  

Booth 
o.fl., 2020 
Bretland 

N= 5463 
10 ára 

1 dagur 
fyrir 
hverja 
íhlutun  
 
 

Í1: 15 mín hreyfing úti, af sjálfvalinni 
ákefð 
Í2: Beep test (20 m hlaup – 
hraðaukning um 0,5 km/klst eftir 
hverja mín – haldið áfram þar til 
þátttakanda mistekst 2x í röð að ná 
línunni við pípið 

V: Children’s Feeling 
Scale and Felt Arousal 
Scale spurningalisti 
H: Þátttakendur skráðu 
niður skor í Beep test 
hjá hvor öðrum 

Í1: + 
Í2: 0 
 

+ Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: engin íhlutun 
+ Stórt úrtak  
- Ekki hægt að stjórna fyrir í hvaða röð nemendur 
tóku þátt né hvað kennarar sögðu við þá 
- Huglægar mælingar á hreyfingu  
- Mögulega ekki allar mælingar gerðar innan við 
20 mín eftir íhlutun 

Madsen 
o.fl., 2020 
Danmörk 

N=3061 
10-12 ára 

11 vikur 11 for Health in Denmark: 45mín 
hreyfing 2x/viku – byggð á fótbolta 

V: Kidscreen-27 
spurningalisti 
H: Ekki mæld á íhlutun 

+ (kvk) + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Stórt úrtak 
+ Spurt út í þátttöku í hreyfingu utan skóla 
- Engar mælingar á hreyfingaríhlutun 
- Íhlutun stundum tekin í stað íþróttatíma 

Breslin 
o.fl., 2019 
Írland 

N=740 
8-9 ára  

12 vikur SFL:AI: 1x/viku, 1 klst. hreyfing af 
miðlungs til hárri ákefð 

V: Kidscreen-27 
spurningalisti 
H: Hröðunarmælar á 
mjöðm yfir 8 daga 

0 + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ 3 mælingar yfir tímabilið 
- Hreyfing jókst ekki 
- Hátt brottfall hreyfimælinga (57/408) 
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Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif3 Réttmæti4 

Aadland 
o.fl., 2018 
Noregur 

N=360  
10 ára 

1 skólaár ASK: Hreyfing af miðlungs til hárri 
ákefð (165 mín/viku);  
1) Virkar kennslustundir (3x30 
mín/viku)  
2) Virk kennsluhlé (5 mín/skóladag) 
3) Heimanám m/hreyfingu (10 
mín/skóladag)  

V: Kidscreen-27 
spurningalisti 
H: Ekki mæld 

 

0 + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Langt rannsóknartímabil 
+ 3 mælingar yfir tímabilið 
- Huglægt mat á hreyfinu (áætlun) 

Þáttt. nemendur sem standa sig síður vel í skóla 

Shannon 
o.fl., 2018 
Írland 

N=155 
9 ára 
 

10 vikur 
 

Healthy Choices Programme (HCP):  
a) SDT-miðuð fræðsla og hreyfing í  
1 klst/viku  
b) Ganga Míluna (1,6 km) 15 mín/dag 

V: Kidscreen-27 
spurningalisti 
H: Hröðunarmælar á 
mjöðm yfir 5 skóladaga 

+ + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Hlutlægar mælingar á hreyfingu 
+ Hreyfing af miðlungs til hárri ákefð jókst 
Börn með lágt SES  

Christians
en o.fl., 
2018 
Danmörk 
 
 

N=2797 
10-13 ára 

9 mánuðir Í1: Íþróttakennsla –  a.m.k. 6-8 
námskeið í 4x90 mín  
Í2: Virkar kennslustundir – a.m.k. 2x5 
mín/dag af lágri til hárri ákefð 
Í3: Virk kennsluhlé – 3x 
30 mín/viku 
Í4: Þemadagar – 3 dagar/skólaár, 
nemendur þróa hugmyndir fyrir 
hreyfingu í skólanum 

V: Self-Perception 
Profile for Children 
(SPPC) og Children‘s 
Physical Self-Perception 
Profile (C-PSPP) 
H: Ekki mæld fyrir 
íhlutanir 

0 + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Stórt úrtak 
+ Langt rannsóknartímabil 
+ Þátttaka í hreyfingu utan skóla skoðuð 
- Hreyfing íhlutana ekki mæld 
- Ákefð og tegund hreyfingar óljós 
- Mælingar gerðar fyrir allar íhlutanir í heild sinni 
Hreyfingin hafði mest áhrif á þá sem tóku ekki 
þátt í skipulögðu íþróttastarfi 
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Rannsókn Úrtak Tímabil Hreyfing1 Mælingar2 Áhrif3 Réttmæti4 

Grillich 
o.fl., 2016 
Austurríki 

N=493  
8-9 ára 

 

1,5 ár Health Promoting Schools 
hreyfingaríhlutun með virkum 
kennslustundum 

V: Kidscreen-52 
spurningalisti 
H: PAQ-C spurningalisti 

0 + Íhlutunarrannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Langt rannsóknartímabil 
+ Rannsakendur blindaðir fyrir úthlutun bekkja 
- Hreyfing jókst ekki 
- Huglægar mælingar á hreyfingu 
- Tíðni og lengd hreyfingar óljós 

Käll o.fl., 
2015 
Svíþjóð 

N=349 
10-12 ára 

8 ár School-in-Motion: 30-45 mín hreyfing, 
2x/viku – hreyfing byggð á leikjum og 
mismunandi íþróttum án samkeppni 

V: Kidscreen-27 
spurningalisti 
H: Spurningalisti 

0 + Hálfstöðluð tilraunarannsókn 
+ Viðmiðunarhópur: hefðbundin kennsla 
+ Langt rannsóknartímabil 
+ Hreyfing utan skóla skoðuð m.t.t tíðni og 
ákefðar 
+ Þáttt. í svipaðri samfélagslegri stöðu (e. SES) 
- Huglægar mælingar á hreyfingu 
- Óljóst hver ákefð hreyfingaríhlutunarinnar var 

1. Í1=íhlutun 1, Í2=íhlutun 2, Í3=íhlutun 3, Í4=íhlutun 4 

2. V=vellíðan, H=hreyfing 

3. +=jákvæð áhrif/tengsl, 0=engin áhrif  

4. +=kostir, – =gallar 
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5. Umræður 

5.1. Athygli og minni 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar benda til þess að 10-20 mínútna hreyfing af 
miðlungs ákefð sem einnig krefst samhæfingar, gefi bestan árangur fyrir vitræna færni. 
Hreyfing af hárri ákefð getur einnig gefist vel en þá virðist þurfa að taka tillit til þess að 
eftir 10-20 mínútna hreyfingu af hárri ákefð þarf heilinn tíma (≥20 mínútur) til að ná sér 
niður. Stytti tími (~6 mínútur) hreyfingar af hárri ákefð krefst þess ekki að ákveðinn tími 
líði frá því að hreyfingunni lýkur þar til athygli/minni er metið svo að hún sýni jákvæð 
áhrif á þessar breytur. Engu máli virðist skipta hvort um ræðir virkar kennslustundir eða 
virk kennsluhlé, báðar aðferðir hafa jákvæð áhrif á athygli og minni. Íhlutanir sem notast 
við hreyfingu sem tól til að bæta athygli og minni nemenda ættu þannig annað hvort að 
innleiða 6 mínútna hreyfingu af hárri ákefð eða 10-20 mínútna hreyfingu af miðlungs 
ákefð. Ennfremur er fýsilegast að hreyfingin krefjist samhæfingar. Ef að ætlunin er að 
innleiða hreyfingu af hárri ákefð þá er æskilegt að tímasetja hana þannig að börnin fái 
tíma til að ná sér niður.  

 Langtímarannsóknir sýna að mesti ávinningur hreyfingar með virkum 
kennslustundum náist þegar hreyfingin er hluti af kennsluskránni (Bartholomew, o.fl., 
2018; Szabo-Reed o.fl., 2017). Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem 
benda til að hreyfingaríhlutanir sem eru hluti af kennsluskrá og byggja á því að auka 
daglega hreyfingu, virki best til að bæta vitræna færni (Álvarez-Bueno o.fl., 2017). Fyrir 
marga er slík kennsluaðferð framandi en þess má geta að allar íhlutunarrannsóknir í 
þessari samantekt eiga það sameiginlegt að þeir aðilar sem fengnir voru til að stjórna 
hreyfingunni (til dæmis kennarar eða nemendur), fengu viðeigandi þjálfun í að innleiða 
hreyfinguna. Að mati höfundar er slembiröðuð íhlutunarrannsókn Bartholomew og 
félaga (2018) ein sterkasta rannsóknin sem hér er fjallað um, einkum vegna fjölda 
þátttakenda, lengdar rannsóknartímabils, mæliaðferða á hreyfingu og þess sniðs sem 
rannsóknin byggir á. Mælingar fóru ýmist fram fyrir eða eftir hádegismat, allt eftir 
stundaskrá nemenda. Hinsvegar voru 73% mælinga í íhlutunarskólum gerðar að morgni 
til en 43% mælinga voru gerðar á morgnanna í viðmiðunarskólum. Ekki var marktækur 
munur á athygli nemenda eftir því á hvaða tíma dags hún var mæld. Rúmlega 85% 
nemenda í íhlutunarskólum sýndu aukna athygli samanborið við hefðbundna kennslu.  

 Szabo-Reed og félagar (2017) sem notuðust við sambærilega hreyfingaríhlutun og 
Bartholomew og fleiri (2018) fundu mun á athygli eftir kyni þar sem íhlutunin hafði 
marktækt minni áhrif á athygli hjá drengjum heldur en hjá stúlkum. Íhlutunin stóð yfir í 
þrjú ár, þegar nemendur voru í öðrum eða þriðja bekk og endaði í fjórða eða fimmta 
bekk. Bein athugun á hreyfingu fór fram aðra hverja viku þar sem notast var við SOFIT 
(System for Observing Fitness Instruction Time) mæliaðferð en þá er hreyfing greind með 
því að flokka virkni í 5 stiga kvarða (1= liggjandi, 2= sitjandi, 3= standandi, 4= gangandi 
og 5= skokkandi/hlaupandi á staðnum). Hreyfing af miðlungs til hárri ákefð var flokkuð 
sem 4 eða 5. Höfundur þessarar samantektar telur þessa flokkun ekki viðeigandi fyrir 7-
11 ára gömul börn þar sem að ganga myndi almennt ekki flokkast sem miðlungs ákefð 
hjá heilbrigðu barni á þessum aldri og þar af leiðandi er hætta á að mæliaðferðin ofmeti 
ákefðina. Ennfremur eru takmarkanirnar við þessa mæliaðferð að bein athugun taka ekki 
mið af líkamlegu formi einstaklings þannig að möguleiki er á að að hreyfing sem flokkuð 
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er sem hreyfing af hárri ákefð hafi í raun verið af miðlungs ákefð fyrir börn í líkamlega 
góðu formi. Að sama skapi gæti hreyfing sem flokkuð er sem hreyfing af miðlungs ákefð, 
verið of erfið fyrir önnur börn sem veldur því að hreyfingin hafi í raun verið stunduð af 
hárri ákefð. Þetta getur einnig átt við um hreyfingu sem mæld er með hröðunarmælum 
þegar hreyfingaríhlutun er hönnuð þannig að hún sé stunduð af miðlungs eða hárri ákefð 
miðað við tiltekinn aldurshóp, eins og gert var í rannsókn Janssen M. og fleiri (2014). 
Yfirleitt eru þó minni líkur á skekkjum með hlutlægum mælingum heldur en huglægum 
(Freedson og Miller, 2000; Silfee o.fl., 2018). 

 Í rannsókn Booth og félaga (2020) þar sem borin var saman vitræn færni á milli 
nemenda sem stunduðu 15 mínútna hreyfingu af sjálfvalinni ákefð og nemenda sem tóku 
Beep test, kom í ljós að yfirleitt var enginn munur á milli þeirra sem tóku Beep test og 
viðmiðunarhóps án hreyfingar. Þar sem að Beep test er innbyggt “próf“ sem ætlað er að 
gefa til kynna hver geta einstaklings er í að hlaupa (Léger o.fl., 1988) þá getur það verið 
mjög streituvaldandi (Paolucci o.fl., 2018). Þar af leiðandi gæti það haft neikvæð áhrif á 
vitræna færni sem hugsanlega gætu núllað út áhrif hreyfingarinnar. Mögulega hefðu 
áhrifin verið önnur ef annars konar hreyfingaríhlutun hefði verið notuð til að kanna áhrif 
hreyfingar af hárri ákefð á vitræna færni. Það er að segja, ef notuð hefði verið hreyfing 
af hárri ákefð sem hvorki keyrir börnin alveg út né þau upplifa sem “próf“. Sambærilegar 
niðurstöður fengust í rannsókn Janssen M. og fleiri (2014) þar sem enginn munur fannst 
á áhrifum virkra kennsluhléa af hárri ákefð og óvirkra kennsluhléa, á athygli. Þessar 
niðurstöður gætu tengst kenningunni um skammvinna hægvirkni ennisblaðsins (e. 
transient hypofrontality hypothesis) (Arne Dietrich, 2006). Lækkun á blóðflæði til heila 
(og þar með súrefni) á meðan hreyfing af hárri ákefð er stunduð gæti skýrt það að 
hreyfing af hárri ákefð jafngildi áhrifunum eftir óvirkt kennsluhlé. 

 Í rannsóknunum sem þessi samantekt nær til voru mælingar á athygli alltaf 
huglægar. Oftast var athygli mæld með áhorfsaðferðum sem meta hvort að viðkomandi 
taki virkan þátt í kennslustundinni (e. time on task behaviour), með því að sýna virka 
hlustun eða vinnu við ákveðið verkefni. Takmarkandi þáttur sem fylgir þessari 
mæliaðferð er að þátttakendur eru aðeins mældir yfir stutt tímabil hverju sinni eða 
einungis í 30 mínútur eftir hreyfingu. Þar af leiðandi er ekki hægt að segja til um hversu 
lengi áhrifin vara, samanborið við ef framkvæmdar væru fleiri mælingar á mismunandi 
tímapunktum eftir að hreyfing hefur verið stunduð. Miðað við þær rannsóknir sem hér 
voru skoðaðar er því ekki hægt að segja til um hver langtímaáhrif hreyfingar eru á vitræna 
færni.  

 Í þversniðsrannsókn (e. cross-sectional study) Mazzoli og félaga (2019) voru 
mælingar á hreyfingu/kyrrsetu, vitrænni færni og heilastarfsemi, framkvæmdar sömu 
vikuna en ekki samdægurs. Þar af leiðandi er ekki vitað með vissu hversu mikið, af hvaða 
ákefð og hvers konar hreyfingu börnin stunduðu þann dag sem mælingar voru gerðar á 
vitrænni færni og heilastarfsemi. Niðurstöðurnar gefa þannig til kynna möguleg 
langtímaáhrif milli hreyfingar og athygli en segja ekki til um bráð áhrif hreyfingar á 
athygli. Jafnframt sýndu niðurstöður engin tengsl á milli hreyfingar og heilastarfsemi. Ekki 
er hægt að segja til um hversu langur tími leið á milli þess að þátttakendur hreyfðu sig og 
þar til gerð voru á þeim próf. En röðin var þó alltaf sú sama, það er hreyfingin var alltaf 
metin áður en tekin voru próf á vitrænni færni og heilastarfsemi. Í þessari rannsókn eru 
einnig aðrir truflandi þættir (e. confounding factors) sem gætu haft áhrif á frammistöðu 
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í vitrænum prófum sem ekki var tekið tillit til, svo sem svefn, næring og andlegt ástand 
(eins og stress eða kvíði). Þá er mikilvægt að hafa í huga að með þversniðsrannsóknum 
er ekki hægt að segja til um orsakasamband, til dæmis hvort að aukin hreyfing ein og sér 
stuðli að betri vitrænni færni eða hvort að þetta sé svokallað val (e. selection bias). Það 
er að segja, það vill svo til að þau sem velja sér frekar að stunda hreyfingu séu líka með 
góða vitræna færni. Einnig gæti verið um að ræða bjögun vegna öfugs orsakasambands 
(e. reverse causality bias), það er að betri vitræn færni auki líkur á hreyfingu. En 
rannsóknir af þessu tagi gefa þó ákveðnar vísbendingar um að það gæti verið eitthvað 
orsakasamband þarna þegar niðurstöður sýna að það er betri vitræn færni meðal þeirra 
sem stunda meiri hreyfingu. Auk þess er vitað að hreyfing af miðlungs til hárri ákefð 
reynir á virkni framheilans (Serrien, Ivry og Swinnen, 2006), styrkir drekann (e. 
hippocampus) (Best, 2010) og stuðlar að styrkingu og endurnýjun mýelínslíðursins (Feter, 
o.fl., 2018). Sem styður enn frekar undir ályktunina um að hreyfing stuðli að aukinni 
vitrænni færni eins og athygli og minni. Styrkleiki þversniðsrannsóknar Mazzoli og félaga 
(2019) er sá að notast var við hlutlægar mælingar á hreyfingu, en hreyfimælar af gerðinni 
ActivPAL voru staðsettir á læri þátttakenda en slíkir mælar safna gögnum um hröðun og 
breytingar á líkamsstöðu notenda. ActivPAL hreyfimælarnir hafa reynst vel við að mæla 
tíma sem varið er í kyrrsetu eða göngu og umskipti úr sitjandi yfir í standandi líkamsstöðu 
hjá börnum á grunnskólaaldri (Aminian og Hinckson, 2012).   

 Niðurstöður benda til að börn sem hreyfa sig meira yfir skóladaginn séu líklegri til 
að hafa aukinn vinnsluhraða en séu aftur á móti síður nákvæm í svörum sínum (Harris 
o.fl., 2018; Mazzoli o.fl., 2019). Þessar niðurstöður ganga á skjön við fyrri niðurstöður 
sem vísa til þess að börn sem stunda meiri hreyfingu séu bæði fljótari að bregðast við í 
tengslum við verkefnavinnu og nákvæmari í svörum sínum (Hsieh o.fl., 2018). Það sem 
skilur þessar rannsóknir að er þó að í rannsókn Hsieh og félaga var hreyfing mæld yfir 
allan daginn á meðan rannsóknir þessarar samantektar tóku einungis til hreyfingar sem 
stunduð var yfir skóladaginn (Harris o.fl., 2018; Mazzoli o.fl., 2019). Hugsanlega tengjast 
þessar niðurstöður ónægjanlegri bið á milli hreyfingar sem stunduð var af hárri ákefð og 
verkefnavinnu. Þó er erfitt að segja til um það vegna þess að, eins og áður hefur komið 
fram þá er ekki vitað hversu langur tími leið á milli þess að þátttakendur í rannsókn 
Mazzoli og félaga, hreyfðu sig og þar til gerð voru á þeim próf. 

 Mikilvægt er að rannsóknir taki til nægilega margra þátttakenda til þess að unnt 
sé að greina mun á milli hópa sem ekki komi til af tilviljunum. Í þessari samantekt voru 
flestar íhlutunarrannsóknir með vel yfir 100 þátttakendur og einstaka rannsóknir sem 
fjalla um athygli og/eða minni með yfir 2.000 þátttakendur (Bartholomew o.fl., 2018; 
Booth o.fl., 2020). Íhlutunarrannsóknir þar sem framkvæmdar eru hlutlægar mælingar á 
heilastarfsemi og hreyfingu (Chen o.fl., 2016; Hillman o.fl., 2009) kostar meiri tíma og 
peninga að halda utan um stórt úrtak. Þátttakendur í slíkum rannsóknum eru þar af 
leiðandi yfirleitt mun færri en mælingarnar eru af góðum gæðum ásamt því að vel er 
stjórnað fyrir truflandi þáttum (e. confounding factors). Gallinn er hins vegar sá að erfitt 
getur verið að yfirfæra niðurstöðurnar á aðra hópa vegna þess að það er ekki víst að 
niðurstöðurnar verði þær sömu við raunverulegar aðstæður, eins og til dæmis í daglegu 
skólastarfi. Þessar rannsóknir gefa þannig hugmynd um hvernig sambandi hreyfingar,  
vitrænnar færni og heilastarfsemi er háttað en það er ekki hægt að gera ráð fyrir að 
niðurstöðurnar verði alveg þær sömu þegar ekki er stjórnað fyrir truflandi þáttum.  
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5.2. Vellíðan 

Skortur er á vönduðum rannsóknum sem kanna áhrif hreyfingar á vellíðan nemenda en 
niðurstöður sýna ýmist engin áhrif eða jákvæð áhrif af hreyfingaríhlutunum í 
grunnskólum. Engu máli virðist skipta hvort um ræðir virkar kennslustundir eða virk 
kennsluhlé. Vísbendingar eru um að stúlkur séu líklegri en drengir til að greina frá 
tilfinningalegum vandamálum (Christiansen o.fl., 2018; Käll o.fl. 2015; Madsen o.fl., 
2020) sem gæti bent til þess að þær hafi meira gagn af hreyfingaríhlutunum fyrir vellíðan 
heldur en drengir. Að því gefnu að drengir hreyfi sig almennt meira en stúlkur (Cooper 
o.fl., 2015), þá hefur hreyfingaríhlutun eða aukin hreyfing hugsanlega minni áhrif á 
vellíðan drengja heldur en vellíðan stúlkna. Niðurstöður rannsókna sem kanna áhrif 
hreyfingaríhlutunar á vellíðan nemenda sem annars vegar standa sig síður vel í skóla 
(Erwin o.fl., 2021) og hins vegar meðal nemenda í lágri samfélagslegri stöðu (Shannon 
o.fl., 2018), benda til jákvæðra áhrifa á vellíðan. Samanborið við aðrar rannsóknir þessa 
yfirlits þá má draga þá ályktun að fyrrnefndir hópar gætu haft meira gagn af 
hreyfingaríhlutunum heldur en börn sem standa sig betur í skóla og/eða börn í hærri 
lögum samfélagsins.  

 Helsti veikleiki rannsókna sem fjalla um hreyfingu og vellíðan er sá að flestar 
notast við huglægar mælingar á hreyfingu eða alls engar sem skapar óvissu um hvort að 
hreyfingin hafi í raun verið framkvæmd eins og til var ætlast. Það er því möguleiki á að 
niðurstöður megi rekja til ófullnægjandi magns hreyfingar. Það er að segja, hvort að 
hreyfingin hafi aukist nógu mikið til að hafa marktæk áhrif á vellíðan. Aðeins ein rannsókn 
notaðist við hlutlægar mælingar á hreyfingaríhlutun sinni og var þar notast við 
hröðunarmæla á mjöðm í 8 daga (Breslin o.fl., 2019). Úrtakið var einnig nokkuð stórt en 
aftur á móti fylgdu hreyfimælingunum hátt brottfall þar sem einungis 57 af 408 
þátttakendum skiluðu gildum hreyfimælingum. Möguleiki er á að þetta brottfall hafi haft 
áhrif á niðurstöður vegna þess að það er ekki hægt að segja til um hvað einkennir þann 
hóp sem ekki skilaði hreyfimælingum. Hugsanlega er það vegna þess að þetta er sá hópur 
hefur minni áhuga á hreyfingu og er þar af leiðandi sá hópur sem hreyfir sig minna en 
hópurinn sem skilaði hreyfimælingum. Ef að sú var raunin þá kemur ekki á óvart að 
hreyfingaríhlutunin hafi ekki skilað árangri í aukinni hreyfingu og vellíðan vegna þess að 
úrtakið sem tekið var inn í úrvinnslu niðurstaða einkennist þá af einstaklingum sem 
stunda nú þegar reglulega hreyfingu í nægjanlegu magni.  

 Eitt af því sem virðist skipta máli er hvernig íhlutunin er innleidd, með tilliti til þess 
hver það er sem sér um að stjórna hreyfingunni. Þannig hafa niðurstöður rannsókna sem 
byggja á SFL:AI  (klukkustundar hreyfing af miðlungs til hárri ákefð, einu sinni í viku) bæði 
skilað árangri í aukinni hreyfingu (Breslin, Brennan, o.fl., 2012) og ekki (Breslin o.fl., 
2019). Einn helsti munurinn er sá að þegar íhlutunin skilaði árangri þá voru stjórnendur 
hreyfingarinnar kennarar (Breslin, Brennan, o.fl., 2012). Þegar nemendur voru aftur á 
móti verið fengnir til að gerast sjálfboðaliðar þá skilaði hún ekki árangri, hvorki með 
aukinni  hreyfingu né aukinni á vellíðan (Breslin o.fl., 2019). Hér getur staða kennarans 
sem fyrirmynd því skipt máli og kannski líka félagsleg staða þess nemanda sem fær 
verkefnið. Ein möguleg skýring á því að íhlutunin hafi ekki aukið hreyfingu er að þrátt fyrir 
að íhlutunarskólar hafi verið beðnir um að skipta ekki íþróttakennslu út fyrir SFL:AI þá 
greindu sjálfboðaliðar frá því að það hafi stundum verið gert. Til að hreyfingaríhlutun skili 
árangri gæti því verið mikilvægt að starfsmenn skólans séu virkir og sýni bæði áhuga og 
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fordæmi. Auk þess að ekki er nóg að kennarar fái þjálfun heldur þarf að vera markviss 
áætlun og eftirfylgni varðandi hvernig og hversu oft eigi að stunda hreyfinguna yfir 
tiltekið tímabil. Til að mynda virðist hreyfingaríhlutunin Health Protoming Schools hafa 
byggst á því að kennarar fengu góða þjálfun (20 klukkustundir) en hins vegar kemur 
hvorki fram hversu oft var ætlast til að þeir notuðust við slíkar kennslustundir né hversu 
lengi í senn (Grillich o.fl., 2016).  

 Jafnvel þó að rannsókn Erwin og félaga (2021) hafi verið þversniðsrannsókn gefur 
hún ákveðna hugmynd um upplifun nemenda af því að hreyfa sig á meðan þeir læra. Auk 
þess sem að þar voru teknir fyrir nemendur sem stóðu sig síður vel í skóla sem bendir til 
að hreyfing í kennslustund gæti verið gagnlegri fyrir þennan hóp en aðra. En sameiginleg 
einkenni þeirra rannsókna sem sýna jákvæð áhrif af hreyfingu eru að allar (þrjár) byggðu 
á hreyfingu í 15-20 mínútur af sjálfvalinni ákefð. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 
fyrri rannsóknir sem greina frá því að loftháðar æfingar og hreyfing af miðlungs ákefð séu 
gagnlegastar fyrir aukna vellíðan (Chan o.fl., 2019; Kramer og Erickson, 2007). Einnig má 
tengja niðurstöðurnar við sjálfsákvörðunarkenninguna að því leiti að börnin ráða sjálf af 
hvaða ákefð þau stunda hreyfinguna sem gæti átt þátt í því að þau njóti þess betur að 
hreyfa sig en ef þeim er stjórnað af öðrum. Fyrri rannsóknir benda til að mesti ávinningur 
fyrir skaplyndi sé hreyfing sem varir í 10-30 mínútur (Chan o.fl., 2019) sem er aðeins 
breiðara bil í samanburði við niðurstöður þessarar samantektar. Í kerfisbundu yfirliti 
Chan og félaga voru áhrifin hins vegar skoðuð meðal fullorðinna sem gæti skýrt þennan 
mun á tímalengd.  

 Frekari rannsóknir sem kanna áhrif hreyfingar í kennslustund á vellíðan ættu að 
gæta þess að eftirfylgni sé framfylgt svo að hægt sé að ganga úr skugga um að hreyfingin 
hafi verið framkvæmd eins og til var ætlast. Auk þess væri æskilegt að framkvæma 
hlutlægar mælingar á hreyfingu. Jafnvel þó að þessar aðferðir séu kostnaðarsamari 
heldur en þær sem gjarnan er notast við í þessari samantekt þá fylgir því einnig 
töluverður kostnaður að framkvæma rannsókn sem leiðir svo ekki til aukinnar hreyfingar, 
sem er grundvallaratriði í þessu samhengi.  
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6. Lokaorð 
Í þessu fræðilega yfirliti voru teknar saman rannsóknir sem fjalla annars vegar um 
hreyfingu og vitræna færni, það er athygli og minni og hins vegar rannsóknir sem fjalla 
um hreyfingu og vellíðan. Niðurstöður benda til þess að 10-20 mínútna hreyfing af 
miðlungs ákefð, sem einnig krefst samhæfingar, skili bestum árangri fyrir vitræna færni. 
Að sama skapi virðist 15-20 mínútna hreyfing af sjálfvalinni ákefð, gefa bestan árangur 
fyrir vellíðan. Óljóst er hversu lengi áhrifin vara eftir að hreyfing hefur verið stunduð en 
skortur er á rannsóknum sem kanna langvarandi áhrif hreyfingar í kennslustund á vitræna 
færni og vellíðan. Þó hefur komið í ljós að eftir 10-20 mínútna hreyfingu af hárri ákefð þá 
þarf heilinn að minnsta kosti 20 mínútur til að ná sér niður svo að jákvæð áhrif verði á 
vitræna færni. Áhugavert væri að kanna hver áhrifin eru til lengri tíma með því að gera 
mælingar á nokkrum mismunandi tímapunktum, eftir að hreyfing hefur verið stunduð. 
Frekari rannsóknir ættu að miða að því að notast við hlutlægar mælingar á hreyfingu til 
að kanna hversu oft, lengi í senn og af hve mikilli ákefð hreyfingin var stunduð. Einnig 
þarf að gæta eftirfylgni á tiltekinni hreyfingaríhlutun svo að ljóst verði hvort að íhlutunin 
hafi í raun skilað aukinni hreyfingu. 

 Heilt á litið benda niðurstöður til þess að aukin hreyfing yfir skóladaginn geti bætt 
vitræna færni og vellíðan. Jafnvel þó að sumar rannsóknir hafi ekki sýnt fram á nein 
marktæk áhrif þá leiddi hreyfing ekki í neinum tilfellum til neikvæðra áhrifa, hvorki á 
vitræna færni né vellíðan. Kennarar virðast oft vera hræddir um að hreyfingin “steli“ tíma 
frá fræðilegum námsgreinum, svo sem lestri og stærðfræði. Að því gefnu að vitræn færni 
sé tengd námsárangri þá ætti námsárangur heldur ekki að dala með hreyfingaríhlutunum 
í skólum, heldur er líklegra að þær eigi einnig þátt í að bæta námsárangur. Í ljósi vaxandi 
kyrrsetu barna síðastliðin ár og skaðlegra áhrifa hennar á heilsufar þá sakar ekki að grípa 
inn í með aukinni hreyfingu innan skólans. Einhverjir skólar hér á landi eru nú þegar farnir 
að grípa til aðgerða eins og til dæmis Skarðshlíðarskóli sem hefur innleitt Míluna og 
Langholtsskóli sem er með tilraunaverkefni í gangi þar sem boðið er upp á aukna 
möguleika á hreyfingu, útiveru, slökun og núvitund. Að svo stöddu hafa þó engar 
rannsóknir verið gerðar hér á landi sem kanna áhrif slíkra hreyfingaríhlutana á athygli, 
minni og vellíðan nemenda. Þegar svona verkefni eru sett af stað er æskilegt að gera 
upphafsmælingar svo að hægt sé að bera saman við síðari mælingar og kanna hvort að 
verkefnið hafi skilað árangri eða ekki. Þetta þurfa ekki endilega að vera flóknar mælingar, 
eins og ef um rannsókn væri að ræða. Sem dæmi má nefna að hægt væri að notast við 
stuttar kannanir sem reglulega færu fram á hverri skólaönn. Ef engin gögn eru til um 
árangur tiltekinnar íhlutunar þá er erfitt að færa rök fyrir því hvers vegna aðrir skólar 
ættu að gera slíkt hið sama. Von mín er sú að skólar hérlendis sýni aukið frumkvæði í 
innleiðingu gagnreyndra aðferða sem geta aukið vitræna færni og vellíðan nemenda. 
Þannig er stuðlað að því að mæta þörfum breiðari hóps nemenda auk þess mögulega að 
bæta upplifun þeirra á því að læra í skólanum.  
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