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Ágrip 

Það er vel þekkt að hreyfing hafi góð áhrif á heilsu einstaklinga, bæði líkamlega og andlega. 

Minna þekkt samband er hinsvegar tengsl á milli hreyfingar og og námsárangurs. Hafa 

niðurstöður rannsókna á því sviði bent til að hreyfing geti haft áhrif á námsárangur. Tilgangur 

ritgerðarinnar var að vekja athygli á mismunandi aðferðum á kennslu og lærdóm með því að 

nota hreyfingu. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvort hreyfing hafi áhrif á námsárangur. 

Skoðaðar voru rannsóknir um tengsl hreyfingar og námsárangur. Einnig voru kennsluaðferðir 

þar sem notast var við hreyfingu í kennslustund skoðaðar. Niðurstöður rannsókna sýna að 

hreyfing getur haft jákvæð áhrif á námsárangur og það á einnig við um hreyfitengdar 

kennsluaðferðir. Er það því mikilvægt að fræða almenning og ýta undir mikilvægi hreyfingar 

svo hægt sé að njóta góðs af henni, sérstaklega á tímum þar sem skjánotkun hefur aukist til 

muna. 
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Formáli 

Tilgangur lokaverkefnisins var að skoða hvort það séu á tengls milli hreyfingar og 

námsárangurs. Hreyfing hefur alltaf verið stór hluti af mínu lífi og eftir að ég byrjaði að þjálfa 

börn í knattspyrnu vildi ég athuga hvort það væru fleiri kostir en heilsufarslegir við það að 

hreyfa sig.  Námsárangur vakti hug minn vegna erfiðleika einstaklinga í mínu lífi við lærdóm.  

Með aðstoð fjölskyldumeðlima gengu ritgerðaskrif vel fyrir sig. Vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Elvari Smára Sævarssyni fyrir aðstoðina og ráðleggingar. Einnig vil ég þakka 

foreldrum mínum og frænda fyrir að lesa yfir ritgerðina. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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 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 sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjanesbær, 9. maí 2019 

 

_______________________________ 

Júlíus Arnar Pálsson 

  

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur
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1. Inngangur 

Allir einstaklingar í heiminum hafa á einhverjum tímapunkti stundað hreyfingu af einhverju 

tagi, hvort sem það var að ganga í skólann, slá grasið, hlaupa í íþróttum eða að leika sér í 

leikjum. Sumir halda áfram þessari hreyfingu út ævina á meðan hreyfing hjá öðrum fer 

minnkandi með aldrinum og þá sérstaklega nú í seinni tíð. Að mati 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) eru um 31% fullorðinna einstaklinga, 28% 

karlmanna og 34% kvenna, ekki að stunda nægilegt magn hreyfingar. Telja þeir að 6% 

dauðsfalla í heiminum séu vegna of lítillar hreyfingar sem er fjórði stærsti áhættuþáttur 

dauðsfalla (World Health Organization, 2019c). 

Ástæðan fyrir líkamlegri óvirkni getur verið vegna þess að einstaklingar minnka eða 

hætta þáttöku sinni í skipulögðum íþróttum og að tæknin hafi of mikið aðdráttarafl (World 

Health Organization, 2019d). Börn og fullorðnir eyða mikið meiri tíma fyrir framan 

sjónvarpið og tölvuna heldur en gert var hér áður, ástæðan fyrir því gæti verið að það sé 

þægilegra eða auðveldara heldur en að fara út og hreyfa sig. 

Hreyfing sem stunduð er reglulega getur haft marga ávinninga fyrir heilsuna eins og fram 

kom í hemildarannsókn Warburton og félaga árið 2006 (Warburton, Nicol, & Bredin, 2006), 

þar sem þeir segja að það séu óneytanleg sönnunargögn um áhrif hreyfingar á heilsu 

(Warburton et al., 2006). Þessar niðurstöður eiga jafnt við fullorðna sem og börn, þar sem 

heilsukostir hreyfingar fyrir börn geta þýtt heilsusamlegri bein, hjarta, lungu og líkamsþyngd 

(Health Direct, 2017).  

Börn þurfa hreyfingu til þess að byggja upp styrk, samhæfingu og sjálfstraust til þess að 

leggja grunninn fyrir heilbrigðum lífsstíl. Börn í grunnskólum eiga að hafa mikið af 

tækifærum til að stunda mismunandi íþróttir eða hreyfingu sem hentar hverju barni fyrir sig 

(Mary L. Gavin, 2014).  

Að rannsaka sambandið á milli hreyfingar, vitsmuna og námsárangurs hjá börnum er 

mikilvægt, til þess að auka skilning okkar á hvaða áhrif hreyfing hefur á manneskjuna, en er 

það fræðisvið enn í þróun (McPherson, Mackay, Kunkel, & Duncan, 2018). Hreyfing og 

heilsa hefur verið vel rannsökuð í gegnum tíðina en minna hefur verið rannsakað tengsl 

hreyfingar, vitsmuna og námsárangurs. Áhugi og gæði rannsókna um tengingu þessara þriggja 

þátta hefur aukist síðustu 50 ár eins og fram kemur í heimildarannsókn Howie og Pate (Howie 

& Pate, 2012). Rannsóknir í dag beinast að því hver áhrif hreyfingar á heilann séu, hvort að 

hreyfing hafi áhrif á vitsmuni og námsárangur. Hafa rannsóknir sýnt að þolþjálfun hafi góð 

áhrif á vitsmunalega frammistöðu og þar af leiðandi hefur hreyfing ekki bara góð áhrif á 

heilsu heldur gæti það haft góð áhrif á námsárangur (Charles H. Hillman, Erickson, & 

Kramer, 2008).       

Tilgangur ritgerðinnar er að vekja athygli á umræðu um mismunandi aðferðir til kennslu 

og lærdóms. Skoða hvort það séu mögulega til árangursríkari leiðir til lærdóms heldur nú eru 
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notaðar, sem er að sitja við skólaborðið allan daginn og engin hreyfing á sér stað nema í 

skipulögðum íþróttatímum. Skoðaðir verða heilsukostir og hverjar ráðleggingar séu fyrir dags 

hreyfingu. Mun ritgerðin styðjast við rannsóknir og niðurstöður þeirra hverjar sem þær eru. 

Spurningum sem verður reynt að svara í ritgerðinni eru hvort hreyfing hafi áhrif á 

námsárangur og hvort hreyfing í skólastofum hafi áhrif á námsárangur.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um hver skilgreiningin er á hreyfingu, hvernig þróun hreyfingar í 

samfélögum hefur verið og hverjar hreyfiráðleggingar Líðheilsustöðvar eru. Einnig verður 

fjallað um áhrif hreyfingar á líkamlega-, andlegaþætti og vitsmuni.   

2.1. Hreyfing 

Hreyfing er skilgreind sem vinna beinagrindavöðva sem eykur orkunotkun um fram það sem 

gerist í hvíld (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). Orkunotkunina er hægt að mæla með 

kílókalóríum. Hreyfing í daglegu lífi er t.d. ákveðin störf og íþróttir (Caspersen et al., 1985). 

Hreyfing hefur alltaf verið ein af grundvallarathöfnun mannsins. Þurftu menn að fara 

langar vegalengdir til að framkvæma verkefni dagsins og krafðist það yfirleitt mikillar 

líkamlegrar áreynslu (Líðheilsustöð Íslands, 2008). Með tækniþróun 20. og 21. aldar fór 

almenningur að nota vélknúin tæki til þess að komast í sína vinnu og til þess að sinna 

vinnunni. Í frítíma sínum notar fólk tæknina til þess að horfa á sjónvarpið eða vinna/leika sér í 

tölvum, oftast er manneskjan sitjandi við þessar athafnanir. Börn eru sitjandi í skólastofum 

stóran hluta af deginum og þegar þau koma heim tekur heimalærdómurinn við og síðan í 

mörgum tilfellum sjónvarp eða tölva (Líðheilsustöð Íslands, 2008). 

Embætti landlæknis telur að dagleg hreyfing ungs fólks sé nauðsynleg fyrir andlega, 

líkamlega og félagslega heilsu og vellíðan. Hreyfing getur verið sameiginlegur leikur sem 

þjálfar hreyfifærni, bætt líkamshreysti, gefið tækifæri til þess að eignast vini, auka félagslega 

færni og eflt sjálfstraust (Embætti landlæknis, 2015).  

2.2. Hreyfiráðleggingar 

Líðheilsustöð Íslands gaf út árið 2008 hreyfiráðleggingar fyrir alla aldurshópa. Samkvæmt 

hreyfiráðleggingum þeirra eiga öll börn að hreyfa sig minnst 60 mínútur á dag. Hreyfingin á 

að vera af bæði miðlungsákefð og erfiðari ákefð. Heildartímanum má skipta niður í nokkur 

styttri tímabíl yfir daginn t.d. 10-15 mínútur í einu (Líðheilsustöð Íslands, 2008). 

Miðlungsákefð er hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkun en hvíld. 

Hjartsláttur og öndun verða hraðari  en venjulega, það er samt ennþá hægt að halda uppi 

samræðum á þessari ákefð. Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu eru slá grasið (garðvinna), 

skúra gólfið og að synda. Erfið hreyfing krefst meira en sex sinnum meiri orkunotkun en 

hvíld, kallar hún fram svita og mæði þannig erfitt er að halda uppi samræðum. Dæmi um 

erfiða hreyfingu eru snjómokstur, hlaup og flestar íþróttir (Líðheilsustöð Íslands, 2008). 

Jákvæð reynsla af hreyfingu hjá ungum börnum eykur líkurnar á að fólk haldi áfram að 

hreyfa sig og þar af leiðandi venja sig á betri lífshætti sem tengjast hreyfingu á 

fullorðinsárum. Dagleg hreyfing barna er nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt, þroska og andlega 

vellíðan. Hreyfing barna eykur hreyfifærni þeirra, getur aukið félagslega færni og einnig eflir 

það sjálfstraust (Líðheilsustöð Íslands, 2008). 
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Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) telur það mikilvægt að þegar börn eru að hreyfa sig 

að þau séu annaðhvort í mótstöðuæfingum eða þolæfingum. Mótstöðuæfingar auka styrk 

vöðva og vöðvahópa á meðan þolæfingar minnka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum. Það er 

hægt að gera það með því að fara í leiki, æfa skipulagðar íþróttir eða ferðast á milli staða eins 

og á hjóli. Daglega hreyfingin á aðallega að vera þolæfingar en æfingar sem krefjast mikillar 

ákefðar eða mótstöðuæfingar eiga að koma fyrir að minnsta kosti þrisvar í viku (World Health 

Organization, 2010). 

Ekelund og félagar (2011) tóku samantekt af heimildum til þess að kanna hversu stór hluti 

af börnum væru líkamlega virk, hvort að hreyfing hefði breyst á síðasta áratug og til að athuga 

hver vandamálin gætu verið við mælingar á hreyfingu. Skoðað var sjálfsmat þar sem börnin 

lásu og svöruðu spurningum um hreyfingu þeirra, voru hreyfimælar á börnum á aldrinum 2-18 

ára einnig skoðaðir. Niðurstöður þeirra voru að á milli 30-40% af börnum töldust nægilega 

líkamlega virk. Hinsvegar væru börn að ofmeta ákefð og magn hreyfingar sinnar í sjálfsmati 

(Ulf Ekelund, 2011). Fjöldi barna sem nær hreyfiráðleggingum er breytilegur vegna 

mismunandi greiningaraðferða og ákefðarþröskulda sem notaðar eru þegar mæling á sér stað 

með hreyfimæli. Núverandi rannsóknargögn geta því ekki staðfest að hreyfing barna hafi 

minnkað á síðasta áratug. Leggja höfundar til settir verði upp alþjóðlegir staðlar þegar að 

kemur að mæla líkamlega virkni (Ulf Ekelund, 2011).  

Í Noregi var gerð rannsókn til þess að athuga breytingu á hreyfingu og kyrrsetu barna frá 

árunum 2005-2006 og 2011-2012. Fylgst með hreyfingu og kyrrsetu hjá níu og 15 ára börnum 

til þess að athuga hvort breytingar hefðu orðið á líkamlegri virkni á þessum sex árum (K. E. 

Dalene, 2017). Bæði hjá níu ára drengjum og stúlkum sást töluverð lækkun í hreyfingu, einnig 

var aukin kyrrseta hjá báðum kynjunum. Á árunum 2005-2006 náðu 74% níu ára stúlkna og 

90% drengja norsku hreyfiráðleggingunum sem eru um 60 mínútur af meðal- eða erfiðari 

ákefð en á árunum 2011-2012 hafði hlutfallið farið niður í 69% stúlkna og 86% drengja. Hjá 

15 ára börnum var aðeins breyting á hreyfingu stúlkna sem hafði lækkað um 10% á þessum 

árum. Hinsvegar var aukin kyrrseta hjá báðum kynjunum árin 2011-2012 (K. E. Dalene, 

2017). 

Árin 2003 og 2004 var framkvæmd rannsókn á 176 níu ára börnum, 162  börnum á 15. 

aldursári í skólum á höfuðborgarsvæðinu og þéttbýliskjörnum og dreifbýli á Norðausturlandi 

sem valdir voru af handahófi. Þykkt húðfellinga var mæld á fjórum stöðum, var ákefð og 

tímalengd hreyfingar síðan mæld með hröðunarmælum. Þar kom í ljós að aðeins 5% níu ára 

barna uppfylltu hreyfiráðleggingar Líðheilsustöðvar varðandi meðalerfiða og erfiða ákefð dag 

hvern og tæp 9% 15 ára unglinga (Kristján Þór Magnússon, 2011). Hreyfing af þessari ákefð 

var frekar tengd strákum en stelpum og minni þykkt húðfellinga en meiri. Kom það einnig í 

ljós að þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu hreyfðu sig meira á meðalerfiðari og erfiðari ákefð 

en þeir sem búa í dreifbýli á Norðausturlandi (Kristján Þór Magnússon, 2011). 
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Matthiessen og félagar gáfu út skýrslu árið 2016 þar sem kom fram staða og þróun 

hreyfingar barna á Norðurlöndunum. Gögnum var safnað á árunum 2011-2014 og kom í ljós 

að 60% af börnum voru líkamlega óvirk, náðu þau ekki að uppfylla 

aljóðahreyfiráðleggingarnar sem eru 60 mínútur af hreyfingu á dag af meðal- eða erfiðari 

ákefð, og var hlutfall óvirkra stelpna (64,2%) hærra en stráka (54,0%). Hlutfall óvirkra barna 

breyttist ekkert á þessum árum en hlutfall mjög óvirkra stelpna lækkaði. Á þessum árum var 

rúmlega 14% af börnum sem eyddu meira en fjórum klukkutímum á dag fyrir framan skjá. 

Hlutfallið var hærra hjá strákum (18,2%) en stelpum (12,8%) og eyddu íslensk börn minnstum 

tíma fyrir framan skjáinn af öllum Norðurlöndunum (Matthiessen, 2016).  

2.3. Áhrif hreyfingar á líkamlega þætti  

Offita barna er eitt af alvarlegustu heilsuvandamálum 21. aldarinnar. Vandamálið er 

alþjóðlegt og er að breiðast til margra lág- og millitekju þjóða. Árið 2016 voru um það bil 41 

milljón eða rétt rúmlega 6% barna undir 5 ára í ofþyngd. Börn sem eru í ofþyngd er líklegri til 

þess að haldast of þung þegar þau verða fullorðin og eru líklegri til þess að fá 

heilsufarssjúkdóma fyrr á lífsleiðinni (World Health Organization, 2019a). 

Algengasta leiðin til þess að mæla offitu er með að mæla líkamsþyngdarstuðul (Body max 

index), þar sem þyngd (kg) er deilt með hæð (m) í öðru veldi. Einstaklingur sem er með 30 í 

líkamsþyngdarstuðul er yfirleitt talinn vera  offeit (obese) og einstaklingur sem er með 25 eða 

meira í líkamsþyngdarstuðul er talinn vera í ofþyngd (World Health Organization, 2019b). 

Líkamsþyngdarstuðull barna er ekki reiknaður eins og hjá fullorðnum heldur verður að meta 

það út frá aldri og meðalþyngd hverrar þjóðar (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000).  

Á Íslandi árið 2009 voru 20% barna yfir kjörþyngd og 5% af þeim of feit, hafa mælingar 

sýnt að ekki hafi orðið aukning á ofþyngd barna á milli áranna 2004 til 2009 en fjöldi of 

þungra barna hafði staðið í stað. Ástæðan fyrir offitu geta verið fjölþættir, svo sem 

erfðafræðilegir en er líklegast að aukin þyngd sé orsök breytinga á daglegri hreyfingu og 

mætaræði (Unicef, 2011).  

Hreyfing stuðlar að þyngdartapi og þá sérstaklega þegar innbyrt er hollt mataræði, einnig 

hefur það þau áhrif að einstaklingar geta viðhaldið kjörþyngd (Jakicic, Rogers, Davis, & 

Collins, 2018). Í grein eftir John M. Jakicic (2018) ræðir hann um að núverandi sönnunargögn 

bendi til að hreyfing eigi að vera meðal- eða erfiðari ákefð til þess að hafa áhrif á 

líkamsþyngd (Jakicic et al., 2018).  

Gerð var langtímarannsókn á börnum og fullorðnum í Kína um áhrif hreyfingar á ofþyngd 

og offitu þar sem yfir 30.000 einstaklingar voru valdir af handahófi. Frá árunum 1989 til 2011 

jókst offita á meðal einstaklinga um tæp 10% og ofþyngd um 23% (Zhang, 2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að hreyfing utan skólatíma hafði jákvæð áhrif á 

líkamsþyngdarstuðul barna og að áhorf á sjónvarps- eða tölvuskjá auki hættuna á offitu 

(Zhang, 2017).  
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Ofþyngd á meðal barna er tengd þó nokkrum heilsufarsvandamálum í samfélaginu, t.d. 

öndunarfærasjúkdómum, hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki 2, svefn truflunum og 

efnaskiptatruflunum. Með lítilli breytingu á mataræði t.d. með því að auka inntöku á 

grænmeti, ávöxtum og aukinni hreyfingu er hægt að koma í veg fyrir marga af þessum 

sjúkdómum (Trevor Archer, 2014). 

Árið 2010 gerðu Janssen og LeBlanc heimildarannsókn til þess að athuga hvort það væru 

tengls milli  hreyfingar, hreystis og heilsu hjá skólabörnum. Þættirnir sem þeir skoðuðu voru 

hátt kólesteról í blóði, hár blóðþrýstingur, efnaskiptaheilkenni, offita, lítil beinþéttni og 

meiðsl. Hreyfing var tengd við marga heilsuþætti og því meiri hreyfing sem átti sér stað því 

betri voru heilsuþættirnir. Töldu þeir að hreyfing á meðalákefð væri nægilega góð til þess að 

viðhalda og bæta heilsu en að erfið ákefð og þolþjálfun væru enn betri fyrir heilsuna (Janssen, 

LeBlanc, & Activity, 2010).  

Hjarta- og æðasjúkdómar drepa 17,9 milljónir manna hvert ár, sem er 31% af öllum 

dauðsföllum í heiminum. Aðalorsök þessara sjúkdóma, sem koma aðallega fram í 

hjartaáföllum eru tóbaksnotkun, óhollt mataræði, óhófleg áfengisneysla og lítil til engin 

hreyfing (World Health Organization, 2019e). Þar sem það er hægt að koma í veg fyrir flesta 

hjarta- og æðasjúkdóma gerði American Heart Association árið 1996 leiðbeiningar til þess að 

koma í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. Voru þessar leiðbeiningar ætlaðar fullorðnu fólki en 

ekki börnum, sem ætti að vera aðal markhópurinn vegna sönnunargagna um áhættuþætti 

æðakölkunar í börnum (Kavey et al., 2003). Rannsókn Lachman og félaga (2008) styður þá 

kenningu að hreyfing sé góð forvörn gegn hjarta- og æðasjúkdómum, þar sem 24.502 

einstaklingar á aldrinum 39-79 ára voru rannsakaðir. Miðgildi eftirfylgninnar voru 18 ár þar 

sem 5.240 (24%) einstaklingar fengu á einhverjum tímapunkti hjarta- eða æðasjúkdóm. 

Komust þeir að þeirri niðurstöðu að hreyfing, jafnvel lítil hreyfing í stað engrar hreyfingar sé 

mikilvæg til þess að minnka áhættuna við að fá hjarta- og æðasjúkdóma (Lachman et al., 

2018). 

Heimildarannsókn sem birt var í tímaritinu Diabetes Care tók saman sönnunargögn um 

tengingu á milli hreyfingu á meðalákefð og áhættu á að fá sýkursýki 2. Skoðuðu þeir 10 

rannsóknir sem 301.221 einstaklingur tóku þátt. Fimm af þessum rannsóknum athuguðu 

sérstaklega hver áhrif göngu hefðu á áhættuna að fá sykursýki 2. Niðurstöðurnar sem fengust 

voru þær að einstaklingar sem væru í áhættuhóp að fá sykursýki 2 ættu að hreyfa sig á 

meðalákefð, eins og að ganga rösklega til þess minnka líkurnar á að fá sjúkdóminn (Jeon, 

Lokken, Hu, & van Dam, 2007).  

Í Bandaríkjunum hafa öndunarfærissjúkdómar (asthma) aukist samhliða ofþyngd barna og 

var gerð 5 ára rannsókn á 9.828 börnum á aldrinum 6-14 ára um tengingu 

líkamsþyngdarstuðuls og asthma. Rannsóknin leiddi í ljós að aukinn líkamsþyngdarstuðull hjá 

bæði stelpum og strákum leiðir að auknum líkum á asthma (Gold, Damokosh, Dockery, & 

Berkey, 2003). 
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2.4. Áhrif hreyfingar á andlega líðan og vitsmuni 

Skilgreiningin á vitmunaþroska er vitsmunalegt ferli þar sem einstaklingur verður meðvitaður 

um, skynjar eða skilur hugmyndir, felur í sér alla þætti skynjunar, hugsunar, rökstuðnings og 

minnis (Dictionary, 2019). Vitsmunalegt ferli er nauðsynlegt fyrir markmiðasettan skilning og 

hegðun, sem þróast á ungum aldri. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að bæði bráð og langvinn 

þolþjálfun eykur vitsmunalegt ferli barna. Andleg líðan felur í sér tilfinningalega, sálfræðilega 

og félagslega vellíðan einstaklinga (U.S. Department of Health and Human Services, 2019). 

Sambandið á milli hreyfingar og vitsmuna barna hefur fengið töluverða athygli 

undanfarin ár. Donnelly og Hillmann (2016) leituðu heimilda þar sem skoðað var hvort 

hreyfing hefði áhrif á vitsmuni barna á aldrinum 5 til 13 ára. Niðurstöður þeirra voru að lang 

stærstur hluti rannsókna styður þá kenningu að hreyfing hefur góð áhrif á vitsmuni barna. 

Niðurstöður bentu einnig á að hreyfing hafi tengls við þann hluta heilans sem styður við 

flókið vitsmunalegt ferli við vinnu rannsóknarverkefnis. Viðurkenna höfundar að vissar 

takmaranir eigi sér stað, of fáar handahófskenndar rannsóknir og lítið af upplýsingum um 

persónugerð einstaklinganna. Telja þeir einnig að það þurfi að framkvæma fleiri rannsóknir 

um tengls hreyfingar og vitsmuni til þess að hægt sé að sjá langtíma áhrif (Donnelly et al., 

2016). 

Hillman og félagar (2009) gerðu rannsókn til þess að athuga hvernig hröð ganga myndi 

hafa áhrif á vitsmuni barna. Það voru 20 börn á aldrinum 9-10 ára sem tóku þátt í 

rannsókninni, þau áttu að ganga í 20 mínútur þar sem þau náðu hjartslættinum í 60% af 

hámarkshjartslætti. Eftir gönguna og þegar hjartsláttur var kominn innan við 10% af 

hvíldarhjartslætti var lagt fyrir þau vitsmunalegt próf. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að eftir 

hreyfinguna náðu þau betri árangri í fræðilegum greinum og að þau voru með betri stjórn á 

athygli sinni og var það skoðað með viðbrögðum barnanna á utanaðkomandi áreiti (C. H. 

Hillman et al., 2009). 

Martin Rasmussen (2011) gerði rannsókn þar sem hreyfing hjá 438 einstaklingum þegar 

þau voru börn og á fullorðins árum var skoðuð, spurt var um hversu ánægður einstaklingurinn 

er á fullorðins árum. Spurningin sem hann kom með var hvort hreyfing á ungum aldri geti 

spáð fyrir um hamingju og jákvætt skap á fullorðins árunum. Niðurstaða hans leiddi í ljós að 

það væri hægt að spá fyrir um jákvætt skap einstaklinga útfrá hreyfingu þeirra sem börn. Það 

er líka tenging milli þess að einstaklingar sem hreyfðu sig sem börn hreyfa sig á 

fullorðinsárum, sem tengist hamingju (Rasmussen, 2011). 

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

Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri. Líkamsþyngdarstuðuls gögnum var safnað frá 568 

börnum, fengnar voru niðurstöður úr samræmdum prófum og spurt var um líðan barnanna 

með spurningarlista. Það kom í ljós að hár líkamsþyngdarstuðull tengdist slöku gengi í námi 

og verri líðan hjá nemendum í 10. bekk. Það var ekki hægt að sjá þessi tengsl hjá nemendum í 
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7. bekk, en í 4. bekk gekk þyngri nemendum betur í náminu, það var þó ekki marktækur 

munur (Magnús Ólafsson, 2003).  

2.5. Námsmat 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi sem er órjúfanlegur 

frá námi og kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Megintilgangur námsmats 

er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geta náð markmiðum þess. Með 

námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa 

á sérstakri aðstoð að halda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Stöðluð próf eins og samræmd próf eru ein af algengustu námsmatsaðferðum og bjóða 

þau uppá endurgjöf til nemenda, foreldra, kennara og fræðsluyfirvalda. Þessi endurgjöf veitir 

upplýsingar um stöðu á þekkingu og hæfni hvers nemanda (Menntamálastofnun, 2017).  

Þegar talað er um stöðluð próf eru það próf sem eru eins í 10. bekk um land allt.  

Einstaklingar sem taka 10. bekkjar samræmt stærðfræðipróf á Akureyri og á Egilstöðum eru 

að taka sama prófið.   

Það er hægt að draga í efa möguleika staðlaðra prófa eins og samræmdra til að gegna því 

hlutverki sem þeim var ætlað. Samræmd próf eru lokamat sem þjóna fyrst og fremst kröfu 

stjórnvalda. Geta samræmd próf haft stýrandi áhrif á nám og kennslu, geta þau einnig falið 

með sér streitu og kvíða nemenda (Baldur A. Sigurvinsson, 2007). Rannsakendur þurfa því að 

vinna með kennurum til þess að finna út hvaða próf gefa frá sér öruggustu niðurstöðurnar.  
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3. Hreyfing og námsárangur 

Í þessum kafla verður farið yfir hver áhrif hreyfingar eru á námsárangur og hvaða áhrif 

hreyfing í kennslustofum hefur á námsárangur. 

3.1. Áhrif hreyfingar á námsárangur 

Til þess að hægt sé að sjá hvernig áhrif hreyfing hefur á námsárangur getur verið gott að vera 

með reglulegt námsmat. Í 4., 7. og 10. bekk eru samrænd próf sem allir á landinu þurfa að 

taka. Þetta geta verið bestu árin til þess að rannsaka hver áhrif skipulagðar hreyfingar eru á 

námsframmistöðu en er þó erfitt að bera mismunandi árganga saman, því prófin breytast hvert 

ár.  

Í Nýja Sjálandi var gerð rannsókn á 601 skólabarni á aldrinum sex-11 ára og var markmið 

þessarar rannsóknar að skoða og reyna að útskýra sambandið á milli hreyfingar og 

námsárangur. Notaður var skrefamælir til þess að mæla hreyfingu og fengin voru gögn frá 

menntamálaráðuneytinu um námsárangur. Niðurstöður gáfu í ljós að það séu sterk tengsl á 

milli hreyfingar og námsárangurs, þegar vitsmunum var bætt við þá minnkuðu tengsl 

hreyfingar og námsárangurs. Vitsmunir voru mikið tengdir námsárangri og hreyfing var 

einnig tengd við vitsmuni. Þessi rannsókn sýnir beint samband á milli hreyfingar og 

námsárangurs, einnig sýnir hún tengslin á milli þessara tveggja þátta eru studd við samband 

hreyfingar og vitsmuna. Telja rannsakendur þó að það þurfi að framkvæma stærri rannsóknir 

til þess að styðjast við þessar niðurstöður (McPherson et al., 2018).   

Heimildarannsókn sem framkvæmd var árið 2017 tók saman niðustöður úr rannsóknum 

þar sem 10.250 börn á aldrinum 4-13 ára tóku þátt í. Skoðað var hvort samband væri á milli 

hreyfingar og tungumála, stærðfræði og lestur.  Niðurstöður rannsakenda voru þær að 

hreyfing hafi góð áhrif á stærðfræði og lestur hjá börnum (Álvarez-Bueno et al., 2017).   

Árið 2007 var gerð rannsókn þar sem tekin voru fyrir 259 börn úr 3. og 5. bekk, sem 

framkvæmdu þrek-, armbeygju-, kviðkreppu- og liðleikapróf, einnig voru hæð og þyngd skráð 

til þess að reikna út líkamsþyngdarstuðul. Niðurstöðurnar voru þær að líkamlegt hreysti hefur 

tengingu við árangur í námi. Gott þol og lár líkamsþyngdarstuðull voru tengd árangri í bæði 

lestri og stærðfræði. Styrkur og liðleiki höfðu engin áhrif á árangur í námi samkvæmt þessari 

rannsókn en það þarf að halda áfram að rannsaka áhrif hreyfingar á námsgengi. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að líkamlegt hreysti barna er skylt árangri í námi og þarf 

því að bjóða börnum uppá tækifærið til þess að hreyfa sig, í frímínútum, eftir skóla og 

mögulega fyrir skóla (Darla M. Castelli, 2007). 

Íslensk börn eru engin undantekning frá niðurstöðum fyrri rannsókna og var gögnum 

safnað saman frá árinu 2000 til þess að athuga sambandið á milli góðra matarvenja, 

líkamsþyngdarstuðulls, sjálfstraust og námsárangurs. Þar sem skoðuð vöru gögn frá 6.346 

börnum kom í ljós að lár líkamsþyngdarstuðull, hreyfing og heilsusamlegar matarvenjur voru 
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allar tengdar við góðan námsárangur og sjálfstraust (Logi Kristjánsson, Dóra Sigfúsdóttir, & 

Allegrante, 2008).  

Erin Howie og Russell Pate framkvæmdu árið 2012 heimildarrannsókn til þess að skoða 

eldri og þá nýjar rannsóknir um hreyfingu og námsárangur. Á seinni árum hafa verið gerðar 

stærri rannsóknir og staðlaðar mælingar á hreyfingu og námsárangri. Það sem hefur ekki 

breyst er ósamræmi í niðurstöðum greinanna, um helmingur eldri rannsókna gaf í ljós að 

hreyfing hafi góð áhrif á námsárangur á meðan hinn helmingurinn kom með þá niðurstöðu að 

hreyfing hefði engin áhrif á námsárangur, fáar niðurstöður benda á slæm tengls milli 

hreyfingar og námsárangurs. Niðurstöður nýrra rannsókna leiða yfirleitt í ljós einhverja 

jákvæða útkomu við hreyfingu. Þá aðallega góð tengls á milli hreyfingar og vitsmuna sem 

leiða til betri námsárangurs. Erin og Russell telja að mikil framför hafi orðið í 

rannsóknarvinnu hreyfingar og námsárangurs síðustu ár en að það sé enn of mikið ósamræmi í 

niðurstöðum rannsókna til þess að draga of sterka ályktun af niðurstöðunum (Howie & Pate, 

2012).  

Árið 2000 var birt rannsókn þar sem safnað var gögnum frá árinu 1996 í Kanada á 6.923 

börnum í 6. bekk. Tilangangur rannsóknarinnar var að finna samband á milli hreyfingar, 

líkamsþyngdarstuðuls, sjálfstrausts, lesturs og stærðfræði. Kom í ljós að hreyfing hafði 

neikvæð tengls við líkamsþyngdarstuðul og námsárangur en það hafði jákvæða tengingu við 

sjálfstraust. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru því að samband hreyfingar og 

námsárangurs voru dauf. Sum börn sem stunda hreyfingu geta óbeint bætt námsárangur með 

því að bæta líkamlega heilsu og sjálfstraust, þar sem sjálfstraust getur gefið aukna trú á 

námsgetu (Tremblay, Inman, & Willms, 2000). 

Það var framkvæmd íslensk rannsókn árið 2017 með það að markmiði að athuga hvort 

tengls væri á milli skipulagðrar íþróttaiðkunar og námsárangurs (Sævarsson et al., 2017).  Það 

voru 248 börn á níunda aldursári tóku þátt og svöruðu börnin spurningalista, með hjálp 

foreldra, til þess að segja til um hve oft börnin tóku þátt í skipulagðri íþróttaiðkun vikulega. 

Námsárangurinn var mældur með stöðluðum prófum í íslensku og stærfræði. Niðurstöður 

rannsakenda voru þær að þau börn sem æfðu íþróttir 4 sinnum í viku eða oftar höfðu hærri 

einkunnir í stærðfræði. Ekki fannst marktækur munur í íslensku (Sævarsson et al., 2017).    

3.2. Áhrif hreyfingar í kennslustofu á námsárangur 

Það er ekki mikill tími sem skólakrakkar hafa til þess að hreyfa sig á skólatíma. Það eru þrír 

íþróttatímar í viku, tveir fyrir leikfimi og einn fyrir sund, auk þess sem að nemendurnir fá 

frímínútur hvern dag. Nemendurnir eyða mestum tíma í skólastofunni og er það gott tækifæri 

fyrir kennara að nota hreyfingu í kennslu, bæta þeir þá heilsu nemenda sem getur haft góð 

áhrif á námsárangur þeirra. Líkamlega virkur og fræðilegur lærdómur getur verið arðbær, 

undirbúningur þarf ekki að taka lengri tíma, kennarar og nemendur gætu mögulega notið 

kennslunnar betur og stuðlað að bættum námsárangri.  
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Að sitja við skólaborðið allan daginn án þess að taka sér hlé getur endað í að nemendur 

hafi ekki einbeitinguna til þess að fylgjast með kennaranum eða að sinna verkefnum.                      

Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn á skólakrökkum í einum skóla til þess að athuga áhrif 

Take10 kennslufræðinnar á börnum í 3., 4. og 5. bekk, byggist aðferðin á því að koma með 

hreyfingu í kennslustofuna. Það var byrjað á því að fylgjast með skólakrökkunum í 4 vikur og 

þar sem einbeitingu þeirra var skoðuð, næst tók við 8 vikna inngrip þar sem notast var við 

kennslufræði Take10. Komust rannsakendur að því að einbeiting skólakrakkanna var töluvert 

betri þegar kennslufræði Take10 var notuð (Goh, Hannon, Webster, Podlog, & Newton, 

2016).   

Jeseph E. Donelly og Kate Lambourne (2011) rannsökuðu hvaða áhrif hreyfing í 

kennslustofunni myndi hafa á námsárangur og hver líkamsþyngdarstuðull þeirra væri eftir 3 

ár, tóku 1.342 börn þátt í rannsókninni. Skoðaður var hópur sem fékk meira en 75 mínútur á 

viku af hreyfingu í kennslustofunni og einnig hópur sem fékk frá 45 til 75 mínútur. 

Námsárangur þeirra sem fengu meira en 75 mínútur af hreyfingu í kennslu jókst um 6% á 

meðan þeir sem fengu minna en 75 mínútur lækkaði um 1%. Líkamsþyngdarstuðullinn 

hækkaði um 1,8 hjá þeim sem fengu meiri hreyfingu á meðan hann hækkaði um 2,4 hjá þeim 

sem hreyfðu sig minna (Donnelly & Lambourne, 2011).  

Í Brasilíu var gerð í rannsókn í níu skólum og 1.191 barni þar sem markmiðið var að 

breyta fimm hegðunarmynstrum og stóð rannsóknin yfir í eitt ár. Minnka átti neyslu á 

óhollum mat, auka ávexti og grænmeti í mataræðinu, auka hreyfingu og minnka tíma sem 

börnin eyddu fyrir framan sjónvarpið eða tölvuna. Notuðust rannsakendur við hreyfingu í 

kennslustofum. Niðurstöðurnar voru þær að neysla á óhollum mat minnkaði, nemendurnir 

borðuðu meira af grænmeti og ávöxtum, þeir hreyfðu sig meira, sjónvarps áhorf og tölvuleikja 

tímaeyðsla minnkaði (Ribeiro & Alves, 2014). 

Eins og fram hefur komið hér áður hefur hreyfing marga heilsukosti en samt ná mörg 

börn ekki ráðlagðri dags hreyfingu (Watson, Timperio, Brown, Best, & Hesketh, 2017). 

Heimildarrannsókn var því framkvæmd árið 2016 til þess að rannsaka sambandið milli 

hreyfingar í skólastofum og námsárangurs. Rannsóknirnar fóru yfir hegðun í skólastofunni, 

vitsmuni og námsárangur. Niðurstöðurnar gáfu í ljós að hreyfing í skólastofum hafði jákvæð 

áhrif á hegðun og þar af leiðandi bættum námsárangri, hinsvegar var ekki hægt að sjá bætingu 

í vitsmunum. Það sem þessar niðurstöður gefa í ljós er að hreyfing í kennslustofum getur haft 

jákvæð áhrif á námsárangur barna en þó er ekki hægt að segja það með vissu (Watson et al., 

2017). 

Í Danmörku var rannsakað hver áhrifin væru ef hreyfingu yrði komið fyrir í 

stærðfræðitíma, það sem var aðallega skoðað var stærðfræði árangur en einnig voru vitsmunir, 

líkamshreysti og líkamsþyngdarstuðull skoðaðir. Rannsóknin skoðaði 505 börn á sjöunda 

aldursári og átti sér stað í 12 skólum sem valdir voru af handahófi, stærfræði árangur var 

kannaður með 45 mínúta prófi, vitmunaþroski var mældur með „Eriksen flanker task“, 
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þolpróf var mælt með „Andersen intermitted shuttle-run test“ og líkamþyngdarstuðull var 

mældur. Börnunum var skipt í tvo hópa annar var með hreyfingu í stærfræðitíma á meðan 

hinn hópurinn var í venjulegum stærfræðitíma. Börnin sem voru í hreyfingartímanum bættu 

stærfræði einkunnir sínar 12% meira en hópurinn sem hreyfði sig ekki. Hreyfingin hafði 

hinsvegar ekki áhrif á vitsmuni, líkamshreysti né líkamsþyngdarstuðul. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa í ljós að hægt sé að bæta námsárangur með að færa hreyfingu í 

kennslustofuna (Have et al., 2018). 



18 
 

4. Umræður 

Út frá niðurstöðum rannsókna í þessari ritgerð getur hreyfing haft jákvæð áhrif á námsárangur 

og að hreyfing í kennslustofum getur einnig haft góð áhrif. Það er hinsvegar mjög mikilvægt 

að halda áfram að skoða þessi tengsl til þess að stuðla að bættum námsárangri í gegnum 

hreyfingu. Ætla ég að ræða um nokkrar rannsóknir hér og athuga hvort einhverjar takmarkanir 

hafi verið á framkvæmd rannsókna þeirra og hverjar mínar skoðanir eru á þeim.  

Rannsóknin sem framkvæmd var í Nýja Sjálandi (2018) sýndi fram á beina tengingu á 

milli hreyfingar og námsárangurs. Rannsakendur vildu samt að stærri og langtíma rannsóknir 

myndu rannsaka aðra þætti sem gætu haft áhrif á niðurstöður. Vildu þeir að rannsakað væri 

kyn, aldur, félagsleg staða og þjóðerni í tengslum við hreyfingu og námsárangur (McPherson 

et al., 2018). Er ég sama máli og rannsakendur um að það þurfi að framkvæma fleiri 

rannsóknir þar sem tekið er tillit til mismunandi þátta eins og þjóðernis. Einnig þarf að 

framkvæma langtíma rannsóknir þar sem þessi rannsókn gekk aðeins yfir í átta vikur og gefur 

mögulega ekki heildarmynd á áhrif hreyfingar á námsárangur. Heimildarannsóknin sem 

Álvarez og félagar framkvæmdu árið 2017 kom með þá niðurstöðu að hreyfing hafi jákvæð 

áhrif á námsárangur en viðurkenna þeir samt að það hafi verið takmarkanir í mælingu á 

námsárangri, þar sem þær voru of margar og mismunandi (Álvarez-Bueno et al., 2017). 

Mismunandi mælingar á námsárangri er mögulega ein af hindrunum á þessu sviði, þar sem 

prófin eru misjöfn og erfitt að segja hvort breyting hafi orðið á námsárangri vegna hreyfingar 

eða of auðvelds prófs. Stöðluð próf eins og samræmd próf geta því verið besti kosturinn þegar 

það kemur að mælingum á námsárangri, þó að prófin breytist hvert ár að þá er reynt að halda 

sama erfiðleikastigi í prófunum. Út frá niðurstöðum Castelli (2007) kom í ljós að þolþjálfun 

hafði góð áhrif á stærðfræði og lestur nemenda á meðan styrkur og liðleiki höfðu ekki nein 

áhrif. Takmarkanir þeirra voru að áhugahvöt nemenda hafði mögulega áhrif á samband 

hreyfingar og námsárangurs og að rannsóknarhópurinn var ekki valinn af handahófi (Darla M. 

Castelli, 2007). Mín skoðun á þessari rannsókn er að þótt að áhugahvöt nemendanna hafi 

mögulega haft áhrif á niðurstöður er að þolþjálfun geti haft góð áhrif á námsárangur. Það þarf 

fleiri handahófskenndar rannsóknir þar sem skoðað er mismunandi tegundir hreyfingar og 

tengsl þeirra við námsárangur. Rannsóknin sem framkvæmd var í Brasilíu sýndi fram á það að 

íhlutun til þess að breyta matar- og hreyfivenjum nemenda getur haft góð áhrif. Þar sem þessi 

rannsókn gekk aðeins yfir í eitt ár er erfitt að segja til um hvort nemendurnir héldu áfram 

þessari jákvæðu hegðun en rannsóknir hafa sýnt að eftir að nemendur eru ekki lengur 

þáttakendur í kennsluaðferð sem notast við hreyfingu í kennslu að þá fer lífstíll þeirra að 

breytast hægt og rólega í það sama og áður (Ribeiro & Alves, 2014). Það sem þessi rannsókn 

bendir á er að það er hægt með fræðslu og hreyfingu að breyta venjum barna á skólatíma til 

hins betra. Það sem er hinsvegar erfitt að gera er að láta það endast, og er því mín skoðun að 

það þurfi að breyta skólakennslu til þess að nemendur fái stöðuga fræðslu um heilsu og 

hreyfingu. Danska rannsóknin (2018) sem skoðaði hreyfingu í stærðfræðitímum heldur áfram 
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að ýta undir jákvæð tengsl á milli hreyfingar og námsgetu. Þar bættu nemendur sem voru í 

hreyfitímum sig 12% meira en þeir sem voru í hefbundnum tímum. Það sem niðurstöður úr 

þessari rannsókn sína er að möguleikarnir til þess að bæta námsárangur gætu leynst í 

hreyfinámi. Þetta var rannsókn sem gekk yfir í níu mánuði og þarf að framkvæma fleiri 

rannsóknir á þessum skala til þess að bera saman niðurstöður. Eins og kom fram í 

rannsóknunum hér áður þarf að auka fjölda og lengd rannsókna, einnig þarf að skoða hvaða 

þættir gætu haft áhrif á rannsóknirnar. Það þarf að hafa í huga að ef nemendurnir vita af 

rannsókninni að það gæti verið áhugahvöt fyrir þau til þess að bæta sig. Það þarf líka að skoða 

hvort hreyfing bæti árangur hjá öllum nemendum, út frá kyni og kynþætti. Síðan er hægt að 

velta því fyrir sér hvort hreyfing í kennslustofum hafi betri áhrif á námsárangur heldur en 

almenn hreyfing. 

Það er vel þekkt að hreyfing er nauðsynleg til þess að bæta heilsufar barna, það getur samt 

verið erfitt að finna tímann fyrir ráðlagða 60 mínútna hreyfingu á hverjum degi. Með því að 

koma með hreyfingu, næringu og heilsufræðslu til nemenda í kennslutímum er hægt að ná 

þessum hreyfimarkmiðum. Take10 er kennsluaðferð sem sameinar hreyfingu og námsskrá, 

lögð er áhersla á næringar- og hreyfikennslu. Þessi kennsluaðferð var þróuð af kennurum fyrir 

kennara til þess að ná ráðlagðri dags hreyfingu og til þess að kenna mikilvægi heilsu (Kate 

vanderVoort, 2015). Take10 er að mínu mati góð kennsluaðferð til þess að auka skilning 

barna um mikilvægi hreyfingar og næringu því fræðsla er frábær forvörn fyrir 

óheilsusamlegum lífsstíl. Ef að börn tileinka sér heilsusamlegan lífsstíl snemma á lífsleiðinni 

þá eru að mínu mati meiri líkur á að þau haldi því áfram þegar komið er á fullorðins ár. 

Kennarar eiga að geta tileinkað sér þessa kennsluaðferð án þess að hafa of mikið fyrir því, þar 

sem aðferðin er þróuð af kennurum með þeim tilgangi að nemendurnir nái dags 

hreyfiráðleggingum. Eins og kom fram í niðurstöðum mínum þá getur hreyfing haft jákvæð 

áhrif á námsárangur og er mín skoðun sú að þessi kennsluaðferð geti leitt til framfara í námi. 

Árið 2013 hélt Kristín Einarsdóttir námskeið sem var kallað „Leikur að læra“ og er það 

kennsluaðferð þar sem öll bókleg fög eru kennd í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun á 

skipulagðan hátt. Hafa yfir 4000 kennarar frá sex löndum komið á grunnnámskeið í þessari 

kennslufræði (Einarsdóttir, 2019). Þessi kennsluaðferð er ætluð kennurum hjá börnum á 

aldrinum tveggja til níu ára og eiga kennarar að hugsa námsefnið út frá öðru sjónarhorni, frá 

sjónarhorni barnanna og þörf þeirra til þess að hreyfa sig. Leikur að læra er byggt á 

rannsóknum Bransford, Brown og Cocking (Bransford John D., 2000) á heilastarfsemi barna 

um líffræðileg áhrif náms og hreyfingar (Kristín Einarsdóttir, 2019). Þessi kennsluaðferð er 

ekkert ósvipuð Take10 aðferðinni nema að byrjað er að notast við hreyfingu í kennslu hjá 

yngri aldurshópum. Það sem mér líkar við þessa aðferð er að það er horft á námið út frá 

sjónarhorni barnanna. Það er ekki auðvelt fyrir ung börn að sitja í stólum heilan námsdag án 

þess að hreyfa sig, fyrir utan frímínútur og íþróttatíma, er því mikilvægt að mínu mati að 

hreyfing og bóklegt nám sameinist, sérstaklega hjá yngri börnum.     
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Skoðun höfundar á hreyfingu eftir að hafa lesið þó nokkrar rannsóknir er sú að hreyfing hefur 

góð áhrif á líkamlega þætti og er góð förvörn fyrir heilsufarslegum sjúkdómum. Auðvitað er 

ekki alltaf nóg að hreyfa sig, mikilvægt er að hollt mataræði fylgi með en hreyfing er góð 

byrjun. Miðað við þær niðurstöður sem koma hér fram væri mjög sniðugt fyrir menntakerfið 

að prófa að auka hreyfingu eða jafnvel að koma með hreyfingu inn í kennslustofuna. Þar sem 

margar rannsóknir benda annaðhvort til að hreyfing hafi jákvæð áhrif á námsárangur. Það eru 

til kennsluaðferðir sem styðjast við hreyfingu í tímum eins og „TAKE10“ eða „Leikur að 

læra“. Þótt að hreyfingin hafi engin áhrif á námið þá eru góðar líkur á að hún muni hafa áhrif 

á vellíðan, sjálfstraust og sjálfsmat einstaklinga, auk þess að vera forvörn gagnvart 

heilsufarssjúkdómum. 
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