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ÁGRIP 
 

Við skiptingu nemenda í bekki í grunnskólunum á Íslandi er miðað við almanaksár 

(Alþingi, 1995). Þetta skipulag leiðir af sér að aldursmunur á milli nemenda í sama bekk 

getur numið allt að einu ári. Í þessari ritgerð er því gerð skil hvernig nemendum á ólíkum 

aldri innan bekkjardeilda gengur í námi. Litið er til einkunna í samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði annars vegar og á námsárangur í skólaíþróttum og skólasundi hins 

vegar.  

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur úr fjórum grunnskólum í Reykjanesbæ, 

Heiðarskóla, Holtaskóla, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla. Nemendurnir voru fæddir 

á árunum 1992–1997. Þátttakendum í hverjum árgangi var skipt í þrjá hópa eftir 

bekkjardeild og fæðingarmánuði. Í fyrsta ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í janúar, 

febrúar, mars og apríl, í öðrum ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í maí, júní, júlí og 

ágúst og í þriðja og síðasta ársþriðjungi voru þeir nemendur sem fæddir voru í september, 

október, nóvember og desember. 

Fram kemur marktækur munur á einkunnum nemenda sem fæddir eru á síðustu 

fjórum mánuðum ársins og þeirra sem fæddir eru á fyrstu átta mánuðum ársins. 

Nemendur sem eru fæddir í september til desember standa sig ekki eins vel í samræmdum 

prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk grunnskóla eins og aðrir nemendur. Ekki 

kemur fram marktækur munur á einkunnum nemenda í skólaíþróttum og skólasundi eftir 

fæðingarmánuði en hins vegar kemur fram marktækur munur þegar einkunnir í 

skólasundi voru skoðaðar út frá kynjum annars vegar og kyni og fæðingarmánuði, þar 

sem piltar eru með lakari einkunnir en stúlkur. 

Niðurstöðurnar eru athyglisverðar, meðal annars vegna þess að hér eru niðurstöður í 

samræmdum prófum skoðaðar frá öðru sjónarhorni en vant er. Þær gefa í skyn að 

uppbygging skólakerfis á Íslandi sé ekki nemendum í Reykjanesbæ í hag sem fæddir eru 

á síðasta hluta ársins. Einnig er áhugavert að sjá að piltar standa sig ekki eins vel og 

stúlkur. Niðurstöður gefa til kynna að færa megi líkur að því að bæta þurfi 

kennsluaðferðir og móta skólaþróun á þann veg að skólaskyldan henti jafnt piltum jafnt 

sem stúlkum til árangurs. en einnig og ekki síður að uppbygging náms og kennslu verði 

betur sniðið að nemendum sem fæddir eru á síðasta ársþriðjugi. 
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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er lögð fram í maí 2007 sem hluti af námi til fullnaðar B.S.-gráðu í 

íþróttafræðum við Kennaraháskóla Íslands. Vægi ritgerðar er 5 einingar og byggist hún á 

megindlegri rannsókn þar sem bornar eru saman einkunnir í samræmdum prófum og 

skólaíþróttum með tilliti til fæðingarmánaða nemenda í 4. og 7. bekk í grunnskólum 

Reykjanesbæjar. 

Leiðsögukennari var Janus Guðlaugsson, M.Ed-íþróttafræðingur og aðjunkt við 

Kennaraháskóla Íslands. Honum færum við okkar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og 

einstaklega jákvætt viðhorf í garð verkefnisins.   

Eftirfarandi aðilar fá einnig bestu þakkir fyrir aðstoð og stuðning við framkvæmd 

verkefnisins: Sigurður Ragnar Eyjólfsson, M.S. í íþróttasálfræði fyrir aðstoð við 

heimildasöfnun, Gunnar Jónsson, Jóhann Geirdal, Brynja Árnadóttir og Lára 

Guðmundsdóttir skólastjórar grunnskóla Reykjanesbæjar fyrir aðstoð við öflun 

íþróttaeinkunna. Finnbogi Gunnarsson, sérfræðingur hjá Námsmatsstofnun fyrir aðstoð 

við afhendingu einkunna úr samræmdum prófum. Guðni Olgeirsson sérfræðingur í 

menntamálaráðuneyti fær þakkir fyrir prófarkalestur og góðar ábendingar. 

Að lokum viljum við þakka fjölskyldu okkar fyrir þá aðstoð og stuðning sem hún 

hefur veitt okkur á meðan á verkefninu stóð. Einnig þökkum við dætrum okkar fyrir 

þolinmæði og skilning á verkefnatímabilinu. 
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I. INNGANGUR 

 

Þegar nemendur hefja skólagöngu í grunnskóla verður breyting í lífi þeirra. Þeim er loks 

sleppt úr tryggu haldi foreldra sinna og fá að takast á við nám á eigin spýtur undir 

leiðsögn kennara. Samanburður við aðra er óumflýjanlegur og sjálfsmyndin heldur áfram 

að þroskast en nú í auknum mæli frá áhrifum kennara og skólasystkina. Það skiptir því 

máli hvernig endurgjöf nemandi fær frá kennara sínum, hvernig hann upplifir sig sem 

nemanda í breyttu samfélagi og hvernig honum líður í nýju umhverfi (Thompson, 2004). 

Í skólakerfi er kennsla í grunnskólum í flestum tilfellum skipulögð þannig að 

nemendur sem fæddir eru á sama aldursári er skipað saman í bekki. Í fjölmennum skólum 

skiptast bekkir í bekkjadeildir en í fámennum skólum er yfirleitt nokkrum árgöngum 

kennt saman. Meginreglan er sú að nemendur færast á milli bekkja eftir því sem aldur 

þeirra segir til um. Í vissum tilfellum er nemanda flýtt eða seinkað um bekk 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Á síðustu árum hafa verið gerðar rannsóknir erlendis á „aldursáhrifum“ en þar er 

verið að skoða áhrif þess að á milli nemenda í sama bekk getur aldursmunur numið allt að 

ári (DiPasquale o.fl., 1980). Það gerir það að verkum að yngstu nemendurnir í hverjum 

bekk, sem fæddir eru á síðustu mánuðum hvers árs, virðast ekki standa sig eins vel og 

þeir sem eldri eru. Rannsókn Thompson og félaga (2004) sýndi til dæmis að yngstu 

nemendur innan bekkjardeilda ná lakari námsárangri, standa sig ekki eins vel í íþróttum, 

eru með lægra sjálfsmat og eiga oftar við sálræn vandamál að stríða. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða námsárangur nemenda í 

samræmdum prófum og árangur þeirra í skólaíþróttum og skólasundi, eftir því hvenær 

þeir eru fæddir á árinu. Jafnframt var markmiðið að komast að því hvort 

fæðingarmánuður barna hefði áhrif á árangur þeirra í námi og íþróttum. Tilgáta sem sett 

er fram er sú að nemendur sem fæddir eru í síðustu fjórum mánuðum ársins standi sig 

ekki eins vel og nemendur sem fæddir eru í fyrstu fjórum mánuðum ársins. 
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II. FRÆÐILEGUR KAFLI 

 

1. Aldursáhrif 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 kemur fram að farið er eftir fæðingarári við inntöku 

nemenda í grunnskóla. Við uppbyggingu bekkjakerfis á Íslandi er stuðst við almanaksár 

þar sem börn sem fædd eru frá 1. janúar til 31. desember lenda saman í bekk. Erlendis 

finnast þó dæmi um að skólaárið hefjist í september, þannig að börn sem fædd eru frá 1. 

september til 31. ágúst árið eftir eru saman í bekk (Wilson, 2000). Þessi uppröðun, þar 

sem aldursmunur nemenda nemur allt að ári hefur verið gagnrýnd víða og Kinard og 

Reynherz (1986) benda á að slík uppröðunin geri hvorki ráð fyrir mun á vitsmunalegum, 

andlegum eða líkamlegum þroska barna sem getur haft áhrif á frammistöðu þeirra í námi. 

Aldursáhrif er það orð sem notað er yfir þann mismun sem er á milli barna í sama 

aldurshópi sem stafar af ólíkum fæðingardegi yfir árið. Börn sem eru fædd í janúar hafa 

um árs forskot á þau sem fædd eru í desember á sama skólaári. Þessi munur getur haft 

áhrif á frammistöðu barna á ýmsum sviðum vegna aldurs (Barnsley o.fl., 1992).  

Aldursáhrif geta þannig komið fram á ýmsum sviðum þar sem börnum er skipt í ákveðna 

hópa þar sem aldursmunur getur numið allt að ári. 

Aldursáhrif geta einnig myndast innan skólakerfisins vegna þess að sum börn hafa 

ekki náð þeim vitsmunalega og andlega þroska sem krafist er af þeim við upphaf 

skólagöngu. Talið er að slíkt geti síðar haft slæm áhrif á námsgetu þeirra og sjálfstraust 

(Kinard og Reynherz, 1986). Vaeyens og félagar (2005) benda einnig á að innan íþrótta 

er mismunur á líkamlegum þroskaþáttum eins og stærð, styrk og krafti viðamikill þáttur í 

myndun aldursáhrifa meðal barna og unglinga. 

 

1.1 Aldursáhrif og Vitsmunaþroski 

Frá 6 til 7 ára aldri eiga sér stað róttækar breytingar á hugsunarhætti barna. Þær 

endurspeglast í skilningi þeirra á öllum sviðum, svo sem aðferðum við að leysa ákveðin 

viðfangsefni og samskiptum við annað fólk. Breytingarnar felast í því að börnin byggja 
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mat sitt og niðurstöður í auknum mæli á rökhugsun. Barnið lærir jafnt og þétt nýjar 

aðferðir við lausn viðfangsefna og getur fært rök fyrir þeim niðurstöðum sem það kemst 

að þeim til stuðnings. Þessi nýi hugsunarháttur hefur í för með sér breytta sýn gagnvart 

heiminum, sjálfum sér og öðrum. Þær takmarkanir sem voru í vegi barns á 

bernskuárunum ryðjast smátt og smátt úr vegi og hugsunin verður sveigjanleg, sambandið 

milli hluta og atburða verður kerfisbundið og barnið fer að nota hugtök sem eru 

grundvallaratriði í daglegu lífi, ekki síst í skólastarfi, eins og tími, flokkur, röð, fjöldi og 

efnismagn (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Óhlutstæðrar rökhugsunar fer að gæta frá og með ellefta eða tólfta aldursári og 

heldur þróunin áfram alla ævi. Getan til þess að draga rökréttar ályktanir á grundvelli 

munnlegra staðhæfinga, ímyndaðra aðstæðna og fræðilegra möguleika eykst til muna. Þá 

eiga framfarirnar sér stað á öllum sviðum hugsunar unglings og heimsmyndar, þar sem 

veruleikinn í dag er aðeins brot af því sem er hugsanlegt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993). 

Mikilvægt hugtak innan menntunarfræða og heimspeki er hugtakið ,,að vera 

tilbúinn”. Samkvæmt rannsóknum um þroska barna hefur komið fram að barn mun ekki 

ná árangri í námi fyrr en það hefur náð ákveðnum vitsmunalegum þroska og er tilbúið. 

Börn sem eiga við einhvers konar vandamál að stríða í skóla eru oft ekki tilbúin og hafa 

ekki náð þeim þroska sem námið krefst af þeim. Fram hefur komið að börn sem hefja 

skólagöngu á sama ári en hafa nokkurra mánaða aldursmun gætu verið misjafnlega 

tilbúin fyrir námið. Þetta á sérstaklega við um stráka þar sem þeir þroskast hægar á 

þessum aldri og virðast lenda frekar í vandamálum en stúlkur við upphaf skólagöngu 

(DiPasquale o.fl., 1980). 

 

1.2 Aldursáhrif og hreyfiþroski 

Hreyfiþroski barna er yfirleitt mjög reglubundinn en þó getur verið talsverður munur á 

því á hvaða aldri börn ná ákveðnum þroskaáföngum. Hreyfiþroski gefur góða 

vísbendingu um líkamsvöxt, þar sem vöxturinn er forsenda hreyfifærni. Þroskun 

taugakerfis hefur einnig mikil áhrif á hreyfifærni hvers einstaklings (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1997). 
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Einstaklingsmunur á vexti og þroska er umtalsverður í bernsku og sérstaklega á 

unglingsárum. Líffræðilegur þroski er til að mynda mjög breytilegur á einu ári, hjá 

börnum og unglingum frá 9–16 ára aldri. Breytingarnar sem eiga í hlut og geta valdið 

aldursáhrifum eru yfirburðir í stærð, fitufríum massa og nokkrum þáttum líkamshreystis, 

eins og loftháðu þoli, vöðvastyrk, krafti, þreki og hraða. Það má því segja að í íþróttum, 

þar sem stærð, styrkur og kraftur er viðamikill þáttur, eru bráðþroska strákar líklegri til að 

hafa yfirburði og sýna fram á betri frammistöðu en þeir sem eru seinþroska og ekki eins 

líkamlega þroskaðir. Betri hreyfiþroski hefur þannig áhrif á frammistöðu barna og 

unglinga í íþróttum (Vaeyens o.fl., 2005).  

 

1.3 Aldursáhrif og andlegur þroski 

Um það leyti sem börn hefja skólagöngu verður mikil breyting á hugsunarhætti þeirra. 

Persónuleiki fer að mótast og tilfinningalíf barna verður stöðugra. Þau  verða öruggari í 

sjálfsstjórn sinni, ásamt því sem sjálfstæði og viljastyrkur eykst. Vegna þessara miklu 

breytinga í lífi barna og fjölda krafna mætti búast við að sálræn vandamál væru tíð á 

þessu aldursskeiði en svo er þó ekki. Oft koma þó upp vandamál og eru þau að 

verulegum hluta tengd skólagöngu. Vandamálin geta verið skólafælni, hegðunar- og 

námserfiðleikar, sem stafa ekki af greindarskorti, heldur aðallega af einbeitingarskorti, 

litlu úthaldi, kvíða eða vanmetakennd (Sigurjón Björnsson, 1993).  

Á unglingsárum er tilfinningalíf fjölbreytt og viðkvæmt. Andstæðar tilfinningar 

koma fram án þess að ljóst sé hvert þær stefna. Persónuleiki, sjálfstraust og sjálfsmat 

einstaklings nær á þessu tímabili stöðugleika og fellur í endanlegar skorður. Ýmis 

hegðunarvandamál skjóta upp kollinum vegna námsleiða en hann kemur yfirleitt í kjölfar 

einbeitingaskorts, áhugaleysis, slens, óreglulegrar skólasóknar og hirðuleysis. Notkun 

vímuefna er einnig stórt vandamál á þessum aldri og er notkunin aldrei hættulegri en á 

unglingsárum. Töluvert ber á kvíða og þunglyndi á þessum aldri og alkunnugt er að 

sjálfsvíg eða tilraunir til þeirra eru óhugnanlega tíð hjá unglingum (Sigurjón Björnsson, 

1993). 

Aldursáhrif koma glögglega í ljós þegar litið er til sálrænna eiginleika barna og 

unglinga. Samkvæmt Thomson og félögum (2004) kemur í ljós að sjálfstraust og 

sjálfsmat barna eykst línulega eftir því sem þau eru eldri við upphaf skólagöngu. Börn 
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sem eru fædd fyrri hluta árs eru því með hærra sjálfstraust en börn sem fædd eru seint á 

árinu. Einnig hafa komið fram sláandi upplýsingar um að sjálfsmorðstíðni unglinga sé 

meiri hjá þeim yngstu innan bekkjar (Thompson o.fl., 1999).  

  

2. Rannsóknir á aldursáhrifum 

Rannsóknir á aldursáhrifum sem tengjast námi, íþróttum og sálrænum eiginleikum barna 

og unglinga hafa verið gerðar víðs vegar um heiminn. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

börnum frá leikskólaaldri og fram á seinni hluta unglinsára eða til loka háskólanáms. 

Þessar rannsóknir spanna yfir langt tímabil en fyrstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

aldursáhrifum eru frá sjötta áratug síðustu aldar. Rannsóknir á seinni árum á þessu sviði 

hafa aukist. Aldursáhrifin hafa verið skoðuð innan fjölda íþróttagreina og innan ýmissa 

sviða náms. Hér verður gert grein fyrir helstu rannsóknum á aldursáhrifum á ólíkum 

sviðum.  

 

2.1 Námsárangur 

Börnum er raðað saman í bekki við upphaf skólagöngu eftir almanaksári og fá einkunnir í 

samræmi við árangur (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í flestum erlendum eldri 

rannsóknum er því  haldið fram að börn sem fædd eru á haustin standi betur að vígi en 

önnur þegar um ræðir vitsmunaþroska og námsárangur. Það er ekki þar með sagt að þau 

séu gáfaðri eða getumeiri, heldur má tengja þessa frammistöðu því að þau eru elst í 

bekknum (Thompson 1971; Lawlor o.fl., 2006). Það fer þó algjörlega eftir því hvort 

skólakerfið sé þannig uppbyggt að skólaárið byrji í september sem gerir það að verkum 

að börn sem eru fædd þann mánuð séu elst í sínum bekk eða hvort skólaárið byrji í janúar 

þannig að börn sem fædd eru á fyrstu mánuðum ársins séu elst. 

Margar breskar rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á að börn sem fædd eru yfir 

sumarmánuðina, fædd á tímabilinu maí til ágúst, og eru jafnframt yngst samkvæmt 

bekkjaskiptingu standa sig ekki eins vel og börn sem fædd eru á haustmánuðum, fædd á 

tímabilinu september til desember, sem eru aftur á móti elst í bekknum. Góð frammistaða 

kemur í ljós þegar litið er til færni í lestri, ritun og stærðfræði hjá grunnskólabörnum. 

Einnig kemur fram að mæting í skóla er lakari hjá yngstu nemendum innan bekkjar og 

þau fá mun lægri einkunnir en elstu nemendurnir í stærðfræði, ensku og vísindum. Þessi 
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aldursáhrif virðast haldast allan grunnskólann og í framhaldsskóla og jafnvel lengur 

(Wilson, 2000). 

Samkvæmt rannsókn Baer (1958) skoðaði hann tvo hópa barna sem voru að hefja 

skólagöngu. Annar hópurinn, þau elstu, samanstóð af börnum sem voru fædd fyrstu tvo 

mánuði ársins en hinn hópurinn, þau yngstu, samanstóð af börnum sem voru fædd síðustu 

tvo mánuði ársins. Samanburður var gerður á bóklegri getu og hegðun frá leikskólaaldri 

og fram að tíunda bekk. Þegar á heildina er litið var eldri hópurinn með hærri einkunnir 

og hærra getustig á flestum sviðum, þrátt fyrir að munurinn á hópunum minnkaði eftir 

áttunda bekk. Börn í þriðja til áttunda bekk fengu einnig hærri einkunn fyrir hegðun. Þrátt 

fyrir þennan mismun á getu  var árangur yngri hópsins fullnægjandi og táknaði ekki fall 

(Kinard og Reinherz, 1986). 

Samkvæmt Sutton (1966) og Freyman (1965) koma aldursáhrif glögglega í ljós 

þegar litið er á bekkjaskiptingu þar sem börn eru flokkuð í bekki eftir námsgetu. 

Bekkjaskipting er þannig að nemendur í A-bekk  eru þeir sem standa sig best námslega 

og nemendur í D-bekk eru með lakasta frammistöðu í námi. Samkvæmt niðurstöðum 

kemur í ljós að þeir nemendur sem eru elstir eða fæddir frá september til desember eru 

flestir í A- og B-bekk en þeir sem eru fæddir í maí til ágúst og eru þar af leiðandi yngstir 

eru flestir í C- og D-bekk. Rannsóknin var gerð á fyrstu þremur árum skólagöngu og 

sýnir að flokkunin í bekki er að miklu leyti tengd fæðingarmánuði sem er nánast ótengd 

meðfæddum hæfileikum. Jinks (1964) og Wilson (2000) eru sammála því og sýna fram á 

að aldursáhrif eru ekki vegna mismunar á greind miðað við greindarvísitölu, því þegar 

litið er til greindarvísitölu yngstu barnanna. 

Wilson (2000) telur þessi aldursáhrif annars vegar geta stafað af styttri skólagöngu 

með tilliti til leikskólavistar og hins vegar af þeirri staðreynd að sum börn innan bekkjar 

eru eldri en önnur. Thompson (2004) telur þessi áhrif hafi komið í ljós innan 

skólakerfisins vegna ólíks aldurs nemenda við upphaf skólagöngu.  

Russel og Startup (1986) halda aftur á móti fram að þessi aldursáhrif snúist í 

andhverfu sína þegar litið er á árangur í háskóla. Niðurstöður rannsóknar á 300.000 

breskum útskriftarnemum á háskólastigi hvað varðar aldursáhrif og árangur í námi leiddi 

í ljós að af þeim sem voru í skóla fram að átján ára aldri stóðu þeir yngstu sig best við 
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útskrift. Það má því vera að vitsmunaþroski nái hámarki milli 18 og 20 ára aldurs og 

dvíni svo eftir það. Það má þó geta þess að færri sumarbörn fara áfram í háskóla. 

 

2.2 Námserfiðleikar og sérkennsla 

Margir nemendur sem fæddir eru yfir sumarmánuðina eða eru yngstir í sínum bekk þurfa 

sérkennslu eða er útveguð slík aðstoð. Rannsókn á aldursáhrifum tengdum sérkennslu var 

gerð á börnum á aldrinum 5–7, 8–9 og 10 ára og eldri með tilliti til fjölda nemenda sem 

þurftu á sérkennslu að halda. Athugað var hvort fylgni væri á milli þess að nemendur sem 

væru fæddir yfir sumarmánuðina (yngst) þyrftu frekar á sérkennslu að halda en önnur. 

Rannsóknin studdi tilgátuna og í ljós kom að sumarbörn í 5–7 ára hópnum þurftu í meira 

mæli á sérkennslu að halda. Þessar niðurstöður voru gegnumgangandi fyrir þýðið, bæði 

fyrir stúlkur og drengi, fylgnin var þó sterkari hjá drengjum en stúlkum (Wallingford og 

Prout, 2000; Maddux, 1980). 

Bibby og félagar (1996) hafa þó sýnt fram á með rannsókn á litlu þýði skólabarna 

að sumarbörn standa sig ekki verr á aldursmiðuðu prófi þar sem mæld er greindarvísitala, 

stærðfræðikunnátta, lestur og samskiptahæfileikar miðað við eldri samnemendur. Wilson 

(2000) er sammála og sýnir fram á að sumarbörn standa sig jafn vel og haustbörn í 

prófum á vitsmunaþroska sem eru miðuð við aldur. 

 

2.3 Árangur í íþróttum 

Þegar litið er á árangur í íþróttum koma sömu áhrif í ljós og hér að framan greinir. 

Aldursáhrif í íþróttum komu fyrst fram meðal hokkí-leikmanna í úrvalshópi. Tekið var 

eftir því að tilhneiging var til þess að þeir sem valdir voru í liðið væru fæddir á fyrstu 

mánuðum ársins. Í hokkí er raðað í lið eftir almanaksári sem verður til þess að elstu 

leikmennirnir eru fæddir á fyrstu mánuðum ársins (Barnsley o.fl., 1988). Sýnt hefur verið 

fram á að í aðalliði yngri deildar og í landsliðinu í hokkí í Kanada fækkuðu liðsmönnum 

frá janúar til desember (Thompson o.fl., 1988; Thompson o.fl., 2004).  

Thompson (2004) heldur því fram að þessi aldursáhrif komi fram vegna þess að 

valið var í lið eftir almanaksári sem gerði það að verkum að allt að ársmunur var á 

iðkendum. Þar sem stærð, hraði og samhæfing tengist aldri, má búast við því að eldri 

iðkendur sýni fram á betri frammistöðu í greininni. 
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Reyndar hafa aldursáhrif einnig komið fram í öðrum keppnisíþróttum eins og 

körfubolta (Thompson o.fl., 1991) fótbolta á heimsmælikvarða (Barnsley o.fl., 1992 ), 

fótbolta yngri flokka (Glamser og Vincent, 2004), amerískum fótbolta (Glamser og 

Marciani, 1992), íshokkí, sundi og tennis (Much og Grondin, 2001). Af þessum 

rannsóknum að dæma er hægt að álykta með vissu að aldursáhrif munu vera augljós ef 

ekki afgerandi þáttur innan íþróttahreyfingar barna og unglinga í þeim greinum sem 

byggja á flokkun eftir aldri (Thompson o.fl., 2004). 

Í rannsókn Glamser og Vincent (2004) á yngri deildar liði í fótbolta kemur í ljós að 

af þeim 147 drengjum sem tóku þátt voru 70% þeirra í yngri deildum fæddir á fyrri 

helmingi ársins. Leikmenn liðsins voru þrisvar sinnum líklegri til þess að vera fæddir á 

fyrsta fjórðungi en þeim síðasta og voru yfir fimm sinnum líklegri til að vera fæddir í 

janúar en í desember. Þessi rannsókn sýnir að aldursáhrif eiga þátt í vali á leikmönnum í 

fótbolta á heimsmælikvarða.  

Rannsóknir á aldursáhrifum innan fótbolta hafa verið gerðar víðs vegar um heiminn 

og sýna þær svipaðar niðurstöður. Meðal atvinnumanna í fótbolta í Bretlandi, Belgíu, 

Ástralíu, Brasilíu, Frakklandi, Hollandi, Þýskalandi og Japan eru flestir líklegir til þess að 

vera fæddir á fyrri helmingi ársins frekar en þeim seinni og eru líkurnar nálægt 60% í 

flestum rannsóknum. Meðal yngri leikmanna í deildarkeppnum í Bretlandi, Svíþjóð og 

Belgíu eru um 70% leikmannanna fæddir á fyrri helmingi fótboltaársins (Glamser og 

Vincent, 2004). 

Barnsley og Thompson (1988) fengu svipaðar niðurstöður í rannsókn sinni á 

aldursáhrifum innan yngri deildar liða í hokkí í Kanada, en þar kemur fram að hjá 9 og 10 

ára drengjum voru tæplega 70% af aðal leikmönnunum fæddir á fyrra helmingi ársins og 

einungis 10% leikmanna voru fæddir í desember. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að eldri 

leikmenn voru líklegri til þess að spila hokkí lengur á meðan mikið brottfall úr íþróttinni 

var meðal yngri leikmanna. Þeir taka fram að börn leitast við að taka ekki þátt í eða 

forðast þær greinar þar sem aldur þeirra kemur í veg fyrir að þau njóti sín. 

Côte og félagar (2006) fundu aldursáhrif innan hokkí og hafnarbolta en hins vegar 

fundu þeir ekki fylgni milli fæðingarmánaða og árangurs í golfi og körfubolta. Í rannsókn 

þeirra kom fram mun meiri fylgni milli árangurs í íþróttum og fæðingarstaðs. 

Atvinnumenn í íþróttum komu í flestum tilfellum frá bæjum með færri en 500 þúsund 
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íbúa og atvinnumenn sem komu frá bæjum með fleiri en 500 þúsund íbúa voru í 

minnihluta. 

 

2.4 Sálrænir eiginleikar 

Þar sem fram getur komið aldursmunur milli barna og unglinga, bæði við iðkun íþrótta og 

við nám er hætta á að þjálfurum og kennurum geti skjátlast þegar litið er til þroska í stað 

hæfileika. Þegar barn uppfyllir þær kröfur sem á það er lagt leiðir það til aukins 

sjálfstrausts og sjálfsvirðingar. Hið gagnstæða má ætla að gerist þegar þau uppfylla síður 

þær kröfur sem á þau eru lagðar. Börn sem eru yngri að meðaltali í sínum hópi eru 

líklegri til þess að eiga erfiðara með að uppfylla kröfur sem lagðar eru fram og getur það 

leitt til lægra sjálfstrausts og sjálfsálits (Thompson, 2004). 

Samkvæmt rannsókn Thompsons (2004) kemur fram að sjálfsálit nemenda við 

upphaf skólagöngu hækkar eftir því sem þau eru eldri. Einnig kemur fram að nemendur 

sem eru rúmu ári eldri en samnemendur eru með hæsta sjálfsálitið. Þar hafa foreldrar 

seinkað skólagöngu barns um eitt ár þannig að barnið verði ekki með þeim yngstu, heldur 

hefji skólagöngu elst í sínum bekk.  

Thompson, Barnsley og Dick (1999) komu fram með sláandi niðurstöðu úr 

rannsókn þeirra á sjálfsmorðstíðni unglinga frá Alberta í Kanada. Fram kom að tíðni 

sjálfsmorða er mun hærri meðal þeirra sem eru fæddir á fyrri helmingi skólaársins og þar 

af leiðandi yngstir í sínum bekk en þeirra sem eru í hópi eldri nemenda. 

Fram hefur komið tilgáta um aldursáhrif og sjálfsmorð sem er útskýrð með 

orsakakeðju sem fylgir ákveðnum skrefum; í fyrsta lagi koma aldursáhrif fram vegna 

mismuna á afrekum vegna þroska en ekki getu. Í öðru lagi hefur þessi mismunur áhrif á 

sjálfstraust og sjálfsálit og í þriðja lagi hefur lágt sjálfsmat og sjálfstraust slæm áhrif á 

samkeppnishæfni barns við samnemendur sem leiðir til þunglyndis og vonleysis eða 

örvæntingar. Að lokum er þunglyndi og vonleysi þeir undirstöðuþættir sem tengjast 

sjálfsmorði og eru oft undanfarar fyrir sjálfseyðingarhvöt. (Thompson o.fl.,1999; 

Thompson o.fl., 2004). 
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3. Námsmat í grunnskólum 

Námsmat í grunnskóla er að jafnaði framkvæmt af kennurum skólanna og er hlutverk 

þess að gefa nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um hæfni eða kunnáttu 

nemanda. Við mat á kunnáttu, færni eða framförum nemanda er annaðhvort notast við 

huglægt eða hlutlægt mat, stundum er hvoru tveggja notað (Menntamálaráðuneytið, 

1999). Námsmatið er svo sett fram í einkunnum sem geta verið gefnar í tölum, bókstöfum 

eða umsögnum (Sigurgrímur Skúlason, 2007). 

Huglægt mat er gróft mat á frammistöðu nemanda og er oft notað þegar setja á mat 

á þætti sem ekki er hægt að mæla með beinum hætti eins og virkni, áhugi og vinnusemi. 

Oftast eru notaðar umsagnir þegar notast er við huglægt mat á frammistöðu nemanda  

(Menntamálaráðuneytið, 1999).   

Hlutlægt mat er hins vegar mat á getu einstaklings sem fæst með prófum eða 

könnunum. Færni eða kunnátta einstaklings er þá oft metin með einkunnum á skalanum 

1–10 (Menntamálaráðuneytið, 1999). Upplýsingar sem hægt er að lesa út frá einkunnum 

er magn tiltekins eiginleika hjá viðkomandi nemanda. Hvar tilteknir eiginleikar nemanda 

liggja og hvaða vankanta hans þarf að vinna betur með (Sigurgrímur Skúlason, 2007).  

 

3.1 Samræmd próf 

Samræmd próf eru lögð fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla í samræmi við 

grunnskólalög (Alþingi, 1995). Hlutverk samræmdra prófa er að veita upplýsingar um 

færni og kunnáttu nemenda sem eru gagnlegar fyrir hann sjálfan, foreldra eða 

forráðamenn, kennara og stjórnendur skóla. Þær gefa til kynna kunnáttu nemenda annars 

vegar og skólastarf hins vegar og eru meðaltöl landshluta og tiltekinna skóla birt í því 

skyni. Þannig er hægt að bera saman árangur milli landshluta, skóla, ára og prófa. 

Einkunnir fela í sér þrenns konar upplýsingar; upplýsingar um frammistöðu einstaka 

nemanda á tilteknu prófi, upplýsingar um stöðu nemanda miðað við samanburðarhóp og 

tilvísun í kunnáttu sem nemandi hefur vald á. Til þess að ná þessum ólíku upplýsingum 

fram þarf að nota ólíka einkunnarstiga og á vegum Námsmatsstofnunar hafa verið notaðir 

fjórir slíkir stigar. Þeir byggja á stigatölum sem gefnar eru í samræmi við fjölda rétt 

leystra verkefna (Sigurgrímur Skúlason, 2007). 
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3.1.1 Stig og stigatölur 

Einkunnir í samræmdum prófum í grunnskólum eru normaldreifða gefnar í stigum á 

skalanum 0–60. Fyrir hvert prófatriði eru gefin ákveðin stig. Heildarstig nemandans á 

prófi eru því summa réttra svara í prófi. Stigatölur eru síðan færðar yfir á kvarða sem 

endurspeglar vægi námsþáttar.  Fjöldi stiga sem nemandi fær er þá deilt með fjölda 

prófatriða og síðan margfaldað með vægi. Þannig fæst ákveðin einkunn út frá 

einkunnastigunum (Sigurgrímur Skúlason, 2007). 

 

3.1.2 Samræmd einkunn og námsþáttaeinkunn 

Samræmd einkunn er gefin í heilum og hálfum tölum og sýnir heildarframmistöðu á 

hverju prófi fyrir sig. Námsþáttaeinkunn er byggð upp með sama hætti og samræmd 

einkunn en sýnir frammistöðu í hverjum námsþætti. Ekki er hægt að nota samræmdar 

einkunnir og námsþáttaeinkunnir til þess að bera saman próf milli ára eða námsgreina, 

heldur segja þær eingöngu til um hlutfall rétt leystra verkefna (Sigurgrímur Skúlason, 

2007). 

 

3.1.3 Raðeinkunn 

Raðeinkunn er til þess gerð að gefa nemendum og foreldrum upplýsingar um 

frammistöðu nemanda miðað við frammistöðu nemenda almennt. Raðeinkunn sýnir 

hlutfall nemenda sem fá jafn háa einkunn eða lægri, þannig hefur nemandi með 72 í 

raðeinkunn staðið sig jafnvel eða betur en 72% nemenda sem tóku sama prófið. 

Raðeinkunn er byggð upp með þeim hætti að helmingur nemenda fær raðeinkunn lægri 

en 50 og helmingur þeirra raðeinkunn hærri en 50 (Sigurgrímur Skúlason, 2007). 

 

3.1.4 Normaldreifðar einkunnir 

Normaldreifðar einkunnir eru notaðar til þess að bera saman frammistöðu í ólíkum 

námsgreinum eða frammistöðu hópa milli ára. Til þess er notaður einkunnarstigi sem 

kallast staðalníur eða svokallaðar T-tölur. Normaldreifðar einkunnir aðlaga dreifingu 

stiga að normaldreifingu. Túlkun þeirra byggir á traustum grunni og kostirnir eru 

stöðugleiki og einfaldleiki. Meðaltöl og staðalfrávik normaldreifðra einkunna verða alltaf 

þau sömu á landsvísu (Sigurgrímur Skúlason, 2007). 
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3.2 Námsmat í íþróttum 

Í aðalnámsskrá segir eftirfarandi um námsmat í íþróttum í grunnskólum; 

,,Hverjum kennara skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum 

gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. 

Námsmat miðar að því að afla sem öruggastrar vitneskju um árangur 

skólastarfsins og hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum 

markmiðum. Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga sem hjálpa 

nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

 

Námsmat og einkunnagjöf í skólaíþróttum og skólasundi er vandmeðfarin og undir 

hverjum og einum kennara að meta hvaða þætti skal prófa og hvernig mat skal leggja á 

árangur eða framfarir nemenda.  Námsmatið getur falist í huglægu mati á færni nemenda, 

líðan og upplifun eða hlutlægu mati á þreki, eða skyn- og hreyfiþroska 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

 

 

3.2.1  Huglægt mat 

Huglægt mat er mat á færni, framförum, virkni og ástundun nemanda og felur í sér 

umsögn frá kennara frekar en einkunnagjöf. Matið getur verið umsögn eins og; mjög gott, 

gott eða þarfnast frekari þjálfunar. Huglægt mat gefur grófa mynd af getu nemenda og er 

oft notað í yngstu bekkjum grunnskóla (1.–4. bekk) til þess að segja til um frammistöðu, 

framför og virkni nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

 

 

3.2.2 Hlutlægt mat 

Hlutlægt mat er mat á mælanlegum þáttum eins og þoli, styrk, hraða, snerpu og liðleika 

nemenda. Þá er stuðst við ákveðið próf og einkunn gefin í samræmi við frammistöðu á 

prófinu. Einkunnir eru í flestum tilfellum gefnar á skalanum 0–10 og gefa nemendum og 

kennurum upplýsingar um færni nemandans á ákveðnum sviðum. Í flestum grunnskólum 
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er hlutlægt mat út frá prófi gefið til móts við huglægt mat á virkni og ástundun. Hlutlægt 

mat er aðallega notað í efri bekkjum grunnskóla, 5. til 10. bekk. Markmið námsmatsins er 

að fylgjast með framförum nemenda og gera grein fyrir áhrifum kennslunnar. Það er því 

nauðsynlegt að matið tengist þeim markmiðum sem lagt er upp með að ná með 

kennslunni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999).  
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III. AÐFERÐIR 

 

1. Rannsóknaraðferð 

Stuðst var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem notast var við einkunnir nemenda í 

íþróttum og samræmdum prófum í 4. og 7. bekk grunnskóla. Unnið var með klasaúrtak 

þar sem ákveðnir bekkir voru valdir úr fjórum skólum í Reykjanesbæ. Ekki var valið með 

slembiaðferð heldur voru allir nemendur sem fæddir voru árin 1992–1997 valdir til 

þátttöku í rannsókninni.  

 

2. Þátttakendur 

Þátttakendur í samanburði einkunna í samræmdum prófum voru 980 nemendur í 

fjórum grunnskólum Reykjanesbæjar, Heiðarskóla, Holtaskóla, Myllubakkaskóla og 

Njarðvíkurskóla fæddir árin 1992–1997. Í upphafi var ákveðið að taka aðeins tvo 

árganga, þ.e. börn fædd 1993 og 1996 sem eru nemendur í 4. og 7. bekk og skoða hjá 

þeim voreinkunn í íþróttum ásamt því að skoða einkunnir í samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði. Þátttakendur í samanburði einkunna í skólaíþróttum og 

skólasundi voru 456 nemendur, fæddir árin 1992, 1993, 1995 og 1996. 

Þátttakendum í hverjum árgangi var skipt í þrjá hópa eftir bekkjardeild og 

fæðingarmánuði. Í fyrsta ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í janúar, febrúar, mars 

og apríl, í öðrum ársþriðjungi voru þeir sem fæddir voru í maí, júní, júlí og ágúst og í 

þriðja og síðasta ársþriðjungi voru þeir nemendur sem fæddir voru í september, október, 

nóvember og desember. 

Þar sem gögn um einkunnir úr samræmdum prófum var hægt að nálgast á excel- 

formi frá Námsmatsstofnun, var ákveðið að taka fyrir einkunnir þrjú ár aftur í tímann til 

þess að auka styrk rannsóknar.  

Ákveðið var að velja nemendur í grunnskólum Reykjanesbæjar til þess að fá 

einkunnir nemenda í ólíkum skólum og á ólíkum svæðum innan bæjarfélagsins. Allir 



 

 - 22 - 

skólar á svæðinu tóku þátt í rannsókninni nema Akurskóli, en hann tók til starfa árið 2005 

og því ekki hægt að nálgast einkunnir fyrir umrætt tímabil. 

 

3. Rannsóknargögn 

Til þess að komast að mun á námsárangri eftir fæðingarmánuði voru notaðar samræmdar 

einkunnir í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk í fjórum grunnskólum Reykjanesbæjar. 

Gögnin sem notuð voru til þess að finna út aldursáhrif innan íþrótta voru voreinkunnir 

nemenda í 4. bekk í tveimur skólum, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla, fyrir 

árgangana 1995 og 1996. Ekki var hægt að nálgast einkunnir úr íþróttum í hinum 

skólunum tveimur, Heiðarskóla og Holtaskóla, þar sem þeir notuðust við huglægt mat í 

einkunnagjöf.  

Í 7. bekk voru notaðar voreinkunnir í skólaíþróttum og skólasundi nemenda sem 

fæddir eru árin 1992 og 1993. Gögn um einkunnir í skólaíþróttum og skólasundi vantaði 

fyrir 1992 árgang frá Heiðarskóla. 

 

3.1 Öflun gagna 

Öflun gagna fólst í samráði við fræðslustjóra Reykjanesbæjar og skólastjórnendur 

grunnskólanna fjögurra, Heiðarskóla, Holtaskóla, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla. 

Eftir samtal við þau var komist að þeirri niðurstöðu að einkunnir úr samræmdum prófum 

skyldi nálgast frá Námsmatsstofnun, þannig fengjum við einkunnir í excelskjali sem 

auðveldaði úrvinnslu gagnanna. Einkunnir úr íþróttum yrði hins vegar að nálgast frá 

hverjum skóla fyrir sig í gegnum gagnarunnana Stundvísi og Mentor. Íþróttaeinkunnir 

fyrir árin 2006 og 2005 var hægt að nálgast í gegnum Mentor en einkunnir fyrir árið 2004 

fengust í gegnum gagnagrunninn Stundvísi þar sem Mentor var ekki tekinn í notkun fyrr 

en á árunum 2004–2005. Þar sem miserfitt var fyrir skólana að nálgast einkunnir í 

gegnum Stundvísi var ákveðið að taka aðeins fyrir einkunnir nemenda fyrir árin 2005 og 

2006.  
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4. Leyfi 

Ýmissa leyfa þurfti að afla til þess að hægt væri að framkvæma rannsóknina. Leyfi var 

fengið frá Námsmatsstofnun, fræðsluráði Reykjanesbæjar, skólastjórnendum 

grunnskólanna fjögurra, Heiðarskóla, Holtaskóla, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla. 

Einnig var fengið samþykki frá foreldrum allra þátttakenda í rannsókninni, sjá nánar 

fylgiskjöl 9–10. 

 

4.1 Vísindasiðanefnd og Persónuvernd 

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd en nefndin gerði ekki 

athugasemd við rannsóknina og tilkynnti rannsakendum að rannsóknin væri ekki 

leyfisskyld hjá þeim, sjá fylgiskjal 1. Einnig var send tilkynning til Persónuverndar, sjá 

fylgiskjal 2. 

 

4.2 Fræðsluráð Reykjanesbæjar 

Haft var samband við Eirík Hermannsson fræðslustjóra Reykjanesbæjar og honum 

kynntar upplýsingar um rannsóknaráætlunina. Hann staðfesti leyfi fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar með því skilyrði að leyfi fengist frá skólastjórnendum grunnskóla, sjá 

nánar fylgiskjal 3. 

 

4.3 Skólastjórn grunnskóla Reykjanesbæjar 

Til þess að hægt væri að afla gagna var farið á fund með skólastjórum grunnskólanna og 

þeim einnig kynnt markmið og tilgangur rannsóknarinnar. Skólastjórnendur skrifuðu allir 

undir samþykkisform um þátttöku í rannsókninni og samþykktu að afhenda 

rannsakendum einkunnir úr íþróttum gegn upplýstu samþykki frá foreldrum. Ákveðið var 

að best yrði að nálgast einkunnir úr samræmdum prófum frá Námsmatsstofnun. Sjá 

þátttökuyfirlýsingu skólastjórnenda á fygliskjölum 4–7. 

 

4.4 Námsmatsstofnun 

Til þess að hægt væri að nálgast einkunnir úr samræmdum prófum var óskað eftir 

samvinnu við Námsmatsstofnun. Finnbogi Gunnarsson, umsjónarmaður framkvæmdar á 
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samræmdum prófum veitti samþykki stofnunarinnar og lét í té upplýsingar um 

niðurstöður í 4. og 7. bekk. Samþykki fékkst um afnot einkunna úr samræmdum prófum í 

íslensku og stærðfræði gegn því að upplýst samþykki fengist frá foreldrum þátttakenda. 

Slíkt samþykki gekk eftir, sjá fylgiskjal 8 sem lagt var fyrir foreldra.  

 

4.5 Upplýst samþykki 

Leitast var eftir upplýstu samþykki frá foreldrum þátttakenda og þeim sendar upplýsingar 

um rannsóknina ásamt eyðublaði þar sem foreldrar gátu skrifað undir ef þeir kusu að taka 

ekki þátt í rannsókninni. Skólastjórnendur höfðu ráðlagt rannsakendum að fara frekar 

þessa leið í stað þess að fá foreldra til þess að skrifa undir ef þeir óskuðu eftir þátttöku. 

Þessi leið væri skilvirkari og skilaði inn fleiri þátttakendum. Sjá upplýsingar um rannsókn 

og upplýst samþykki form í fylgiskjali 9. 

 

5. Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var stuðst við tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 14.0. Marktækni var fundin með ANOVA dreifigreiningu (analysis of 

variance) og var marktæknin miðuð við 95% marktæknimörk. Þegar skoðaður var munur 

á milli einstakra hópa í fyrri og seinni mælingu var notaður Games-Howell margfaldur 

samanbruður (Multiple Comparisons). Einnig var töflureiknirinn Excel XP notaður við 

flokkun gagna fyrir tölfræðiforritið SPSS og við gerð grafa til þess að lýsa niðurstöðum. 

Ritgerðin var skrifuð á  Microsoft Office Word. 
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IV. NIDURSTÖÐUR 

 

1. Þátttakendur 

Þátttakendur í úrtaki þess rannsóknarhluta sem náði til samræmdra prófa í íslensku og 

stærðfræði voru alls 980 nemendur. Þeir skiptust þannig að 269 nemendur voru frá 

Heiðarskóla, 267 nemendur frá Holtaskóla, 218 nemendur frá Myllubakkaskóla og 226 

nemendur frá Njarðvíkurskóla. Fjöldi pilta voru 505 eða 51,5% og fjöldi stúlkna voru 475 

eða 48,5%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 336 nemendur voru 

fæddir á tímabilinu janúar til apríl, nemendur fæddir á tímabilinu maí til ágúst voru 325 

og nemendur  sem voru fæddir  frá september til desember voru 319, sjá nánar töflu 1. 

 

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

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) Jan – apr (n) maí - ágúst (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 269 135 134 89 94 86 

Holtaskóli 267 143 124 100 75 92 

Myllubakkaskóli 218 105 113 77 76 65 

Njarðvíkurskóli 226 122 104 70 80 76 

Allir skólar 980 505 475 336 325 319 

Fjöldi nemenda % 100% 51,5% 48,5% 34,3% 33,2% 32,6% 

 

Þátttakendur í úrtaki rannsóknar á einkunnum í íþróttum voru 456 nemendur. Af 

þeim voru 314 nemendur með einkunn í sundi. Þeir skiptust þannig á milli skóla að 50 

nemendur voru frá Heiðarskóla, 89 nemendur frá Holtaskóla, 142 nemendur frá 

Myllubakkaskóla og frá Njarðvíkurskóla voru 175 nemendur.  Fjöldi pilta voru 229 eða 

50,2% og fjöldi stúlkna 227 eða 49,8%. Nemendur skiptust þannig niður eftir 

fæðingarmánuði að 145 nemendur voru fæddir á tímabilinu frá janúar til apríl, 168 voru 

fæddir á tímabilinu frá maí til ágúst og frá september til desember voru 143 nemendur, 

sjá nánar töflu 2. 
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Tafla 2. Fjöldi þátttakenda í skólaíþróttum og skólasundi í 4. og 7. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágúst (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 50 26 24 14 23 13 

Holtaskóli 89 40 49 34 25 30 

Myllubakkaskóli 142 70 72 47 53 42 

Njarðvíkurskóli 175 93 82 50 67 58 

Allir skólar 456 229 227 145 168 143 

Fjöldi nemenda % 100% 50,2% 49,8% 31,8% 36,8% 31,4% 

 

2. Einkunnir í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda í 4. bekk voru 467 nemendur. Fjöldi pilta voru 240 eða 51,4% og fjöldi 

stúlkna 227 eða 48,6%. Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 148 

nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 155 voru fæddir frá maí til ágúst og á 

tímabilinu september til desember voru 164 nemendur, sjá nánar töflu 3. 

 

Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í 4. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 137 69 68 41 47 49 

Holtaskóli 130 76 54 45 36 49 

Myllubakkaskóli 106 47 59 37 35 34 

Njarðvíkurskóli 94 48 46 25 37 32 

Samtals 467 240 227 148 155 164 

Fjöldi nemenda % 100% 51,4% 48,6% 31,7% 33,2% 35,1% 

 

2.1 Samræmt próf í íslensku í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk voru 

samtals 460 nemendur. Fjöldi pilta var 237 eða 51,5% og fjöldi stúlkna 223 eða 48,5%. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 145 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 152 voru fæddir frá maí til ágúst og 163 voru fæddir á tímabilinu 

september til desember, sjá nánar töflu 4. 
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Tafla 4. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 4. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 135 68 67 40 46 49 

Holtaskóli 128 76 52 45 35 48 

Myllubakkaskóli 104 46 58 36 34 34 

Njarðvíkurskóli 93 47 46 24 37 32 

Samtals 460 237 223 145 152 163 

Fjöldi nemenda % 100% 51,5% 48,5% 31,5% 33,0% 35,4% 

 

Þegar niðurstöður á einkunnum í íslensku í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós munur 

á milli nemenda eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi fá 

hærri meðaleinkunn en nemendur fæddir á síðasta ársþriðjungi og er munurinn 

marktækur (p=0,014). Nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá hærri einkunn í 

íslensku en nemendur sem eru fæddir í september til desember eða á síðasta ársþriðjungi 

og er munurinn marktækur (p=0,013). Ekki er munur milli einkunna nemenda sem fæddir 

eru á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. 

Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 32,10 stig 

í íslensku, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 

32,04 stig en nemendur fæddir á þriðja ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 28,85 stig.  

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku sem er 30,93 stig í öllum skólunum kemur í 

ljós að nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi eru undir meðaltali hópsins en 

fyrsti og annar ársþriðjungur er með meðaltalseinkunn yfir meðaltali hópsins, sjá nánar 

mynd 1.  
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Samræmd grunnskólapróf í íslensku árin 2004 - 2006 hjá 
4.bekk í Reykjanesbæ
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Mynd 1. Samanburður einkunna í íslensku í 4. bekk  eftir fæðingarmánuði. 

 

Þegar munurinn er skoðaður út frá kynjum kemur í ljós að piltar sem fæddir eru á 

öðrum ársþriðjungi, maí til ágúst, eru með betri einkunnir í íslensku en piltar sem fæddir 

eru á þriðja ársþriðjungi, september til desember. Piltar á öðrum ársþriðjungi hafa 

meðaltalseinkunnina 33,44 en nemendur á síðasta ársþriðjungi 28,46 og er þessi munur 

marktækur (p=0,003). Lítið vantar á að munurinn sé einnig marktækur milli pilta sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi og hafa meðaltalseinkunnina 32,10 og þeirra sem fæddir 

er síðasta ársþriðjungi (p=0,056).  

Þegar einkunnir stúlkna í íslensku er skoðaðar kemur ekki fram munur eftir 

fæðingarmánuði.  

 

2.2 Samræmd próf í stærðfræði í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 4. bekk 

var í heildina 456 nemendur. Piltar voru  234 eða 51,3% og stúlkur 222 eða 48,7%. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 144 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 153 voru fæddir frá maí til ágúst og 159 voru fæddir á tímabilinu 

september til desember, sjá nánar töflu 5. 
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Tafla 5. Fjöldi þátttakenda í stærðfræði í 4. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 133 67 66 41 47 45 

Holtaskóli 129 75 54 45 35 49 

Myllubakkaskóli 101 45 56 34 34 33 

Njarðvíkurskóli 93 47 46 24 37 32 

Samtals 456 234 222 144 153 159 

Fjöldi nemenda % 100% 51,3% 48,7% 31,6% 33,6% 34,9% 

 

Þegar einkunnir í stærðfræði í 4. bekk eru skoðaðar kemur í ljós munur á milli 

nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,021). Nemendur fæddir á fyrsta og öðrum 

ársþriðjungi eru að fá hærri einkunn í stærðfræði en nemendur fæddir á síðasta 

ársþriðjungi. Nemendur á fyrsta ársþriðjungi fá 28,47 stig í meðaltalseinkunn en 

nemendur á síðasta ársþriðjungi fá 25.94 í meðaltalseinkunn og er munurinn marktækur 

(p=0,046). Nemendur á öðrum ársþriðjungi fá 28,52 í meðaltalseinkunn og er munurinn 

milli þeirra og síðasta ársþriðjungs einnig marktækur (p=0,039). Ekki kemur fram munur 

milli einkunna nemenda sem fæddir eru á fyrsta- og öðrum ársþriðjungi.  

Þegar litið er á meðaleinkunn í stærðfræði í öllum skólunum má sjá að nemendur 

sem fæddir eru á þriðja ársþriðjungi eru undir meðaltali hópsins sem er 27,6 stig en fyrsti 

og annar ársþriðjungur er með meðaltalseinkunn yfir meðaltali hópsins, sjá nánar mynd 2. 
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Mynd 2. Samanburður einkunna í stærðfræði í 4. bekk eftir fæðingarmánuði.   
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Þegar munurinn er skoðaður út frá kynjum og fæðingarmánuði kemur fram munur 

milli pilta sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi og stúlkna sem einnig eru fæddar á fyrsta 

ársþriðjungi (p=0,016). Piltarnir hafa meðaltalseinkunnina 26,19 en stúlkur fæddar á 

sama ársþriðjungi hafa 31,17 í meðaltalseinkunn sem er jafnframt hæsta 

meðaltalseinkunn í stærðfærði ef ársþriðjungshóparnir sex hjá piltum og stúlkum eru 

bornir saman. Einnig kemur fram marktækur munur milli sama stúlknahóps á fyrsta 

ársþriðjungi og pilta fædda á síðasta ársþriðjungi (p=0,001). Meðaleinkunn piltanna í 

þessum síðasta ársþriðjungi er 24,58 sem er jafnframt lægsta meðaleinkunn 

ársþriðjungshóps. Milli annarra hópa er ekki að finna marktækan mun.  

Þegar munurinn er skoðaður út frá kynjum án þess að taka tillit til fæðingamánaðar 

kemur í ljós að stúlkur hafa 28,98 í meðaltalseinkunn en strákar 26,29 og er þessi munur 

marktækur (p=0,002).  

 

2.3  Voreinkunn í skólaíþróttum í 4. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í íþróttum í 4. bekk var í heildina 132 

nemendur. Fjöldi pilta voru 63 eða 47,7% og fjöldi stúlkna voru 69 eða 52,3%. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 36 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, frá maí til ágúst voru 54 nemendur og 42 voru fæddir á tímabilinu 

september til desember, sjá nánar töflu 6. 

 

Tafla 6. Fjöldi þátttakenda í skóla íþróttum í 4. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Myllubakkaskóli 59 25 34 17 23 19 

Njarðvíkurskóli 73 38 35 19 31 23 

Samtals 132 63 69 36 54 42 

Fjöldi nemenda % 100% 47,7% 52,3% 27,3% 40,9% 31,8% 
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Þegar niðurstöður einkunna í íþróttum eftir fæðingarmánuði eru skoðaðar kemur 

ekki í ljós marktækur munur á einkunnum nemenda (p=0,920). Nemendur sem eru fæddir 

á fyrsta ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 8,07, nemendur sem fæddir eru á öðrum 

og þriðja ársþriðjungi eru með meðaleinkunnina 8,14 í íþróttum, sjá nánar mynd 3. 

 

Vorpróf í íþróttum árin 2005 - 2006 hjá 4. bekk í 
Reykjanesbæ

8,07

8,14 8,14

8,02

8,04

8,06

8,08

8,10

8,12

8,14

8,16

jan - apr maí - ágúst sept - des

Fæðingarmánuður

E
in
ku

n
n

Íþróttir

Meðaleinkunn 
8,12

 
Mynd 3. Samanburður einkunna í íþróttum í 4. bekk eftir fæðingarmánuði. 

 

Þegar litið er á einkunnir nemenda í skólaíþróttum í 4. bekk út frá kyni en án 

fæðingarmánaðar er ekki að finna marktækan munur milli pilta og stúlkna (p=0,250). 

Stúlkurnar fá 8,04 en piltarnir 8,21 í meðaleinkunn. 

Þegar niðurstöður einkunna eru skoðaðar út frá kyni og ársþriðjung kemur ekki 

fram marktækur munur milli pilta og stúlkna (p=0,906).  
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3. Einkunnir í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í 7. bekk var í heildina 

513 nemendur. Fjöldi pilta var 265 eða 51,7% og fjöldi stúlkna var 248 eða 48,3%. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 188 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 170 voru fæddir frá maí til ágúst og 155 voru fæddir á tímabilinu 

september til desember, sjá nánar töflu 7. 

 

Tafla 7. Fjöldi þátttakenda í 7. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 132 66 66 48 47 37 

Holtaskóli 137 67 70 55 39 43 

Myllubakkaskóli 112 58 54 40 41 31 

Njarðvíkurskóli 132 74 58 45 43 44 

Samtals 513 265 248 188 170 155 

Fjöldi nemenda % 100% 51,7% 48,3% 36,6% 33,1% 30,2% 

 

3.1 Samræmd próf í íslensku í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í íslensku í 7. bekk var í 

heildina 505 nemendur. Piltar voru 261 eða 51,7% og  stúlkur 244 eða 48,3%. Nemendur 

skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 186 nemendur voru fæddir frá janúar til 

apríl, 166 voru fæddir frá maí til ágúst og 153 voru fæddir á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar töflu 8. 

 
Tafla 8. Fjöldi þátttakenda í íslensku í 7. bekk. 
 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 131 66 65 48 47 36 

Holtaskóli 136 67 69 54 39 43 

Myllubakkaskóli 109 56 53 39 39 31 

Njarðvíkurskóli 129 72 57 45 41 43 

Samtals 505 261 244 186 166 153 

Fjöldi nemenda % 100% 51,7% 48,3% 36,8% 32,9% 30,3% 
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Þegar skoðaðar eru einkunnir í íslensku í 7. bekk kemur í ljós að marktækur munur 

er á milli nemenda eftir fæðingarmánuði (p=0,001). Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi fá hærri einkunn í íslensku en nemendur sem eru fæddir á síðasta 

ársþriðjungi (p=0,023). Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjung fá meðaleinkunn 

29,04 stig, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá meðaleinkunn 28,16 stig og 

nemendur fæddir á þeim þriðja fá meðaleinkunn 26,20 stig í íslensku. Ekki er munur milli 

einkunna nemenda sem fæddir eru á fyrsta- og öðrum ársþriðjungi. 

Þegar litið er á meðaleinkunn í íslensku í öllum skólunum má sjá að nemendur sem 

fæddir eru á síðasta ársþriðjungi  eru undir meðaltali hópsins sem er 27,8 stig en fyrsti og 

annar ársþriðjungur er með meðaltalseinkunn yfir meðaltali hópsins, sjá nánar mynd 4. 
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 Mynd 4. Samanburður einkunna í íslensku í 7. bekk eftir fæðingarmánuði. 

 

Þegar munurinn er skoðaður út frá kynjum kemur í ljós marktækur munur á milli 

einkunna í íslensku hjá stúlkum eftir fæðingarmánuði í 7. bekk (p=0,001). Stúlkur sem 

eru fæddar á fyrsta ársþriðjungi fá hærri einkunn í íslensku en stúlkur sem eru fæddar á 

síðasta ársþriðjungi og er munurinn marktækur (p=0,011). Elsti hópurinn er með 
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meðaleinkunn 32,63 stig á móti 26,51 stigi hjá yngsta hópnum . Ekki er um mun að ræða 

á milli einkunna hjá stúlkum sem fæddar eru á og öðrum og þriðja ársþriðjungi.  

Þegar litið er á einkunnir pilta í íslensku í 7. bekk kemur ekki fram munur eftir 

fæðingarmánuði. Elsti hópurinn er með 24,71 stig á móti yngsta hópnum sem er með 

24,27 stig. 

Þegar litið er á einkunnir milli kynja og ársþriðjunga kemur í ljós að marktækur 

munur er á milli stúlkna fædda í fyrsta ársþriðjungi. Stúlkurnar hafa hærri meðaleinkunn 

en allir piltahóparnir og er marktæknin í öllum þremur tilvikum sú sama (p=0,001). 

Stúlkur fæddar á öðrum ársþriðjungi hafa einnig hærri meðaleinkunn en piltahóparnir. 

Marktækur munur er á milli stúlkna fædda í öðrum ársþriðjungi og fyrsta ársþriðjungi hjá 

piltum (p=0,001). Þá er marktækur munur milli stúlkna í öðrum ársþriðjungi og pilta úr 

öðrum ársþriðjung (p=0,027) og einnig milli þeirra og pilta fædda á þriðja ársþriðjungi 

(p=0,001). Hjá stúlkum fæddum í þriðja ársþriðjungi og pilta fædda í sama ársþriðjungi 

er marktækur munur (p=0,024). Ekki er munur milli hinna tveggja hópanna hjá piltunum.  

 

3.2 Samræmd próf í stærðfræði í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í samræmdum prófum í stærðfræði í 7. bekk 

var í heildina 510 nemendur. Piltar voru 263 eða 51,6% og stúlkur 247 eða 48,4%. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 186 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 169 voru fæddir frá maí til ágúst og 155 á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar töflu 9. 

 

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

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 131 65 66 48 46 37 

Holtaskóli 137 67 70 55 39 43 

Myllubakkaskóli 110 57 53 38 41 31 

Njarðvíkurskóli 132 74 58 45 43 44 

Samtals 510 263 247 186 169 155 

Fjöldi nemenda % 100% 51,6% 48,4% 36,5% 33,1% 30,4% 
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Ekki kemur fram marktækur munur á milli nemenda eftir fæðingarmánuði þegar litið er á 

einkunnir í stærðfræði í 7. bekk (p=0,164). Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi fá meðaleinkunn 30,96 stig, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi 

fá meðaleinkunn 29,63 stig og nemendur fæddir á þriðja ársþriðjungi fá meðaleinkunn 

28,90 stig í íslensku.  

Þegar litið er á meðaleinkunn í stærðfræði í öllum skólunum má sjá að nemendur 

sem fæddir eru á öðrum og þriðja ársþriðjungi  eru undir meðaltali hópsins sem er 29,89 

stig en fyrsti ársþriðjungur er með meðaltalseinkunn yfir meðaltali hópsins, sjá nánar 

mynd 5. 
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  Mynd 5. Samanburður einkunna í stærðfræði í 7. bekk eftir fæðingarmánuði. 

 

Þegar munurinn er skoðaður út frá kynjum eftir fæðingarmánuði kemur í ljós 

marktækur munur á milli einkunna í stærðfræði hjá stúlkum í 7. bekk (p=0,007) en ekki 

hjá piltum (p=0,825). Stúlkur fæddar á fyrsta ársþriðjungi, fá hærri einkunn í stærðfræði 

en stúlkur fæddar á síðasta ársþriðjungi og er munurinn marktækur (p=0,020). Ekki er 

marktækur munur milli einkunna í stærðfræði eftir fæðingarmánuði hjá piltum í 7. bekk. 
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Þegar einkunnir milli kynja og ársþriðjunga í stærðfærði eru skoðaðar kemur í ljós 

marktækur munur milli hópa (p=0,001). Á milli stúlkna sem fæddar eru í fyrsta 

ársþriðjungi og hafa meðaltalseinkunnina 33,79 stig og pilta sem einnig eru fæddir í 

fyrsta ársþriðjungi og hafa 28,37 stig í meðaltalseinkunn er að finna marktækan mun 

(p=0,005). Á milli sama stúlknahóps, sem fæddar eru í fyrsta ársþriðjungi, og pilta fædda 

í öðrum ársþriðjungi sem hafa 28,16 stig í meðaleinkunn er einnig marktækur munur 

(p=0,003) og einnig milli sama stúlknahóps og pilta fædda í þriðja ársþriðjungi er 

marktækur munur (p=0,031). Annar munur fannst ekki milli kynja og ársþriðjungshópa. 

 

3.3 Voreinkunn í skólaíþróttum í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í skólaíþróttum í 7. bekk var í heildina 324 

nemendur. Piltar voru 166 eða 51,2% og stúlkur 158 eða 48,8% af heildarfjölda nemenda. 

Nemendur skiptust þannig niður eftir fæðingarmánuði að 109 nemendur voru fæddir frá 

janúar til apríl, 114 voru fæddir frá maí til ágúst og 101 á tímabilinu september til 

desember, sjá nánar töflu 10. 

 

Tafla 10. Fjöldi þátttakenda í skólaíþróttum í 7. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 50 26 24 14 23 13 

Holtaskóli 89 40 49 34 25 30 

Myllubakkaskóli 83 45 38 30 30 23 

Njarðvíkurskóli 102 55 47 31 36 35 

Samtals 324 166 158 109 114 101 

Fjöldi nemenda % 100% 51,2% 48,8% 33,6% 35,2% 31,2% 

 

Þegar litið er á einkunnir nemenda í íþróttum er ekki að finna marktækan munur á 

einkunnum í íþróttum eftir fæðingarmánuði (p=0,757). Nemendur sem eru fæddir á fyrsta 

ársþriðjungi fá meðaleinkunn 8,45, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá 

meðaleinkunn 8,36 og nemendur fæddir á þriðja ársþriðjungi fá meðaleinkunnina 8,35 í 

íþróttum.  
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Þegar litið er á meðaleinkunn í íþróttum í öllum skólunum má sjá að nemendur sem 

fæddir eru á öðrum og þriðja ársþriðjungi  eru undir meðaltali hópsins sem er 8,39 stig en 

fyrsti ársþriðjungur er með meðaltalseinkunn yfir meðaltali hópsins, sjá nánar mynd 6. 
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  Mynd 6. Samanburður einkunna í íþróttum í 7. bekk eftir fæðingarmánuði. 

 

Þegar litið er á einkunnir nemenda út frá kyni en án fæðingarmánaðar kemur í ljós 

marktækur munur milli pilta og stúlkna (p=0,006). Stúlkurnar fá 8,55 í meðaleinkunn 

sem er marktækt hærri en 8,23 sem var meðaleinkunn piltanna. 

Þegar niðurstöður einkunna eru skoðaðar út frá kyni og ársþriðjung er ekki að finna 

neinn mun í neinum hópum milli stúlkna og pilta.  

 

3.4. Voreinkunn í skólasundi í 7. bekk 

Fjöldi þátttakenda í samanburði einkunna í sundi í 7. bekk var í heildina 314 nemendur. 

Piltar voru 162 eða 51,6% og stúlkur 152 eða 48,4%. Nemendur skiptust þannig niður 

eftir fæðingarmánuði að 106 nemendur voru fæddir frá janúar til apríl, 110 voru fæddir 

frá maí til ágúst og 98 á tímabilinu september til desember, sjá nánar töflu 11. 
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Tafla 11. Fjöldi þátttakenda í skólasundi í 7. bekk. 

  Fjöldi Fjöldi  Fjöldi  Fæddir  Fæddir  Fæddir 

  (n) Pilta (n) Stúlkna (n) jan - apr (n) maí - ágú (n) sept - des (n) 

Heiðarskóli 50 26 24 14 23 13 

Holtaskóli 87 40 47 33 25 29 

Myllubakkaskóli 83 45 38 30 30 23 

Njarðvíkurskóli 94 51 43 29 32 33 

Samtals 314 162 152 106 110 98 

Fjöldi nemenda % 100% 51,6% 48,4% 33,8% 35% 31,2% 

 

Ekki kemur fram marktækur munur á einkunnum í sundi í 7. bekk eftir 

fæðingamánuði (p=0,694). Nemendur sem eru fæddir á fyrsta ársþriðjungi fá 

meðaleinkunn 8,21, nemendur sem fæddir eru á öðrum ársþriðjungi fá meðaleinkunn 8,16 

og nemendur fæddir á þriðja ársþriðjungi fá meðaleinkunn 8,04 í sundi. 

Þegar litið er á meðaleinkunn í sundi í öllum skólunum má sjá að nemendur sem 

fæddir eru á þriðja ársþriðjungi  eru undir meðaltali hópsins sem er 8,14 stig en nemendur 

fæddir á fyrsta og öðrum ársþriðjungi eru með meðaltalseinkunn yfir meðaltali hópsins, 

sjá nánar mynd 7. 
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Mynd 7. Samanburður einkunna í sundi í 7. bekk eftir fæðingarmánuði. 
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Þegar litið er á einkunnir nemenda í sundi út frá kyni en án fæðingarmánaðar kemur 

í ljós marktækur munur milli pilta og stúlkna (p=0,001). Stúlkurnar fá 8,43 í 

meðaleinkunn sem er marktækt hærri en 7,87 sem var meðaleinkunn pilta í sundi í 7. 

bekk. 

Þegar niðurstöður einkunna eru skoðaðar út frá kyni og ársþriðjung kemur í ljós að 

marktækan mun var að finna milli pilta fædda á síðasta ársþriðjung sem höfðu 7,98 í 

meðaleinkunn og stúlkna fædda á öðrum ársfjórðung sem höfðu 8,67 í meðaleinkunn 

(p=0,021). Einnig var að finna marktækan mun milli pilta fædda á öðrum ársþriðjung, 

meðaleinkunn 7, 63, og stúlkna einnig fædda á öðrum ársþriðjung (p=0,010). Annan mun 

er ekki að finna milli ársþriðjunga og kyns í sundi í 7. bekk.  

 

4. Samantekt á helstu niðurstöðum 

Þegar litið er á helstu niðurstöður kemur í ljós marktækur munur á einkunnum nemenda í 

íslensku og stærðfræði í 4. bekk eftir fæðingarmánuði. Nemendur sem fæddir eru á 

síðasta ársþriðjungi standa sig ekki eins vel og nemendur sem eru fæddir á fyrsta og 

öðrum ársþriðjungi. 

Í 7. bekk kemur hins vegar fram marktækur munur á einkunnum nemenda eftir 

fæðingarmánuði í íslensku en ekki í stærðfræði sem lýsir sér þannig að nemendur sem eru 

fæddir á síðasta ársþriðjungi standa sig ekki eins vel í íslensku og nemendur sem eru 

fæddir á fyrsta ársþriðjungi.  

Hins vegar kemur hvergi fram marktækur munur á einkunnum nemenda í 4. og 7. 

bekk í skólaíþróttum og skólasundi eftir fæðingarmánuði. Fram kemur munur sem lýsir 

sér þannig að einkunnir lækka frá janúar til desember en munurinn er ekki marktækur, sjá 

nánar á töflu 12 og 13. 
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Tafla 12. Samantekt á helstu niðurstöðum. 

Bekkur Námsgrein Ársþriðjungur Fjöldi (n) Meðaleinkunn Staðalfrávik Marktækur munur 

      milli hópa 

            p-gildi 

4.bekkur Íslenska jan. – apríl 145 32,10 10,34   

  maí – ágúst 152 32,04 10,10  

  sept. – des. 163 28,85 9,77  

   Samtals 460 30,93 10,16   p=0,005** 
 Stærðfræði jan. – apríl 144 28,47 9,43  

  maí – ágúst 153 28,52 9,54  

  sept. – des. 159 25,94 8,98  

   Samtals 456 27,60 9,37  p=0,021* 
 Skólaíþróttir jan. – apríl 36 8,07 1,07  

  maí – ágúst 54 8,14 0,91  

  sept. – des. 42 8,14 0,67  

  Samtals 132 8,12 0,89 p=0,920 

7.bekkur Íslenska jan. – apríl 186 29,04 11,04   

  maí – ágúst 165 28,16 9,21  

  sept. – des. 153 26,20 8,66  

   Samtals 504 27,89 9,82  p=0,027* 
 Stærðfræði jan. – apríl 186 30,96 10,38  

  maí – ágúst 169 29,63 10,05  

  sept. – des. 155 28,90 10,13  

   Samtals 510 29,89 10,21 p=0,164 

 Skólaíþróttir jan. – apríl 109 8,44 1,12  

  maí – ágúst 114 8,36 1,10  

  sept. – des. 100 8,35 0,86  

   Samtals 323 8,39 1,04 p=0,757 

 Skólasund jan. – apríl 106 8,21 1,50  
  maí – ágúst 110 8,17 1,61  
  sept. – des. 98 8,04 1,19  
    Samtals 314 8,14 1,45 p=0,694 

**p-gildi miðað við 0,01 *p-gildi miðað við 0,05    
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Tafla 13.Munur milli ársþriðjunga í samræmdum prófum og íþróttum. 

Bekkur Námsgrein Ársþriðjungur Ársþriðjungur Marktækur munur 

    milli hópa 

        p-gildi 

4.bekkur Íslenska jan. – apríl maí – ágúst p=0,998 

   sept. – des.   p=0,014* 
  maí – ágúst jan. – apríl p=0,998 

   sept. – des.   p=0,013* 
  sept. – des. jan. – apríl   p=0,014* 
    maí – ágúst   p=0,013* 

 Stærðfræði jan. – apríl maí – ágúst p=0,999 

   sept. – des.   p=0,046* 
  maí – ágúst jan. – apríl p=0,999 

   sept. – des.   p=0,039* 
  sept. – des. jan. – apríl   p=0,046* 
    maí – ágúst   p=0,039* 
 Skólaíþróttir jan. – apríl maí – ágúst p=0,945 

   sept. – des. p=0,932 

  maí – ágúst jan. – apríl p=0,945 

   sept. – des. p=1,000 

  sept. – des. jan. – apríl p=0,932 

    maí – ágúst p=1,000 

7.bekkur Íslenska jan. – apríl maí – ágúst p=0,692 

   sept. – des.   p=0,023* 
  maí – ágúst Jan. – apríl p=0,692 

   sept. – des. p=0,126 

  sept. – des. jan. – apríl   p=0,023* 
    maí – ágúst p=0,126 

 Stærðfræði jan. – apríl maí – ágúst p=0,436 

   sept. – des. p=0,156 

  maí – ágúst jan. – apríl p=0,436 

   sept. – des. p=0,795 

  sep.t – des. jan. – apríl p=0,156 

    maí. – ágúst p=0,795 

 Skólaíþróttir jan. – apríl maí – ágúst p=0,849 

   sept. – des. p=0,748 

  maí – ágúst jan. – apríl p=0,849 

   sept. – des. p=0,989 

  sept. – des. jan. – apríl p=0,748 

    maí – ágúst p=0,989 

 Skólasund jan. – apríl maí – ágúst p=0,981 

   sept. – des. p=0,650 

  maí – ágúst jan. – apríl p=0,981 

   sept. – des. p=0,790 

  sept. – des. jan. – apríl p=0,650 

     maí – ágúst p=0,790 

**p-gildi miðað við 0,01 *p-gildi miðað við 0,05  
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V. UMRÆÐA 

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort fæðingarmánuður nemenda hefði 

áhrif á árangur þeirra í námi og íþróttum. Svar við rannsóknarspurningunni um hvort 

nemendur sem fæddir eru fyrstu fjóra mánuði ársins standi sig betur í námi og íþróttum 

en þeir sem fæddir eru síðustu fjóra mánuði ársins er eftirfarandi: Fæðingarmánuður 

hefur áhrif á árangur nemenda í samræmdum prófum í 4. og 7. bekk í íslensku og 

stærðfræði í grunnskólum Reykjanesbæjar en mun á árangri nemenda í skólaíþróttum og 

skólasundi er ekki að finna eftir því hvenær þau eru fædd á árinu.  

Meginniðurstaða þessarar rannsóknar er sú að nemendur í grunnskólum í 

Reykjanesbæ sem eru yngstir í árgöngum, fæddir í síðustu fjórum mánuðum hvers árs, 

eru að ná lakari námsárangri í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. 

bekk. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar 

víða um heim á svokölluðum aldursáhrifum. Rannsóknir Baers (1958), Jinks (1964) 

Freymans (1965), Kinard og Reinherz (1986), Wilsons (2000) og Lawlor og félaga 

(2006) hafa það sameiginlegt að nemendur sem eru yngstir innan bekkjar samkvæmt 

skólakerfinu ná lakari námsárangri en þeir sem eru elstir.  

Ekki kom fram munur á einkunnum nemenda í skólaíþróttum og skólasundi með 

tilliti til aldurs þegar á heildina er litið. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við 

niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á aldursáhrifum innan afreksíþrótta sem 

hafa það sameiginlegt að iðkendur sem eru yngstir innan æfingahóps eru ekki eins 

líklegir til árangurs og eldri iðkendur. (Thompson o.fl., 1991; Barnsley o.fl., 1992; 

Glamser og Vincent, 2004; Much og Grondin, 2001; Thompson o.fl., 2004).  

Ef styrkleiki og veikleiki rannsóknarinnar er skoðaður má líta á gögnin sem gefa til 

kynna árangur nemenda í íþróttum sem ákveðinn veikleika þar sem einkunnagjöf er 

huglægt mat hvers og eins kennara í viðkomandi skóla. Í því tilliti má nefna að við 

athugun á einkunnum nemenda í íþróttum í 4. bekk voru einungis tveir skólar af fjórum 
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með einkunnir í íþróttum, hinir tveir voru með umsögn í námsmati sínu sem ekki var 

hægt að nýta í rannsókninni. Þýðið sem við erum með til umráða við athugun á árangri í 

íþróttum í 4. bekk er lítið, einungis 132 nemendur úr tveimur skólum. 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar felast aftur á móti í þeim gögnum sem notuð 

voru til þess að athuga árangur nemenda í bóklegum greinum eftir fæðingarmánuði. Þar 

voru notaðar einkunnir úr samræmdum prófum sem lögð eru fyrir nemendur í 4. og 7. 

bekk á landsvísu og gefa til kynna beinan árangur nemenda í íslensku og stærðfræði. Þá 

er það einnig styrkur að einkunnir voru fengnar þrjú ár aftur í tímann sem gerir það að 

verkum að niðurstöður eru mjög marktækar. 

Með tilliti til þess að úrtakið er einungis bundið við einn landshluta gefur það ef til 

vill ekki rétta mynd af aldursáhrifum á landsvísu. Til þess þyrfti stærri rannsókn sem 

næði til námsárangurs nemenda á öllu landinu. Einnig þyrfti að notast við staðlað próf í 

íþróttum til þess að hægt sé að komast að marktækri niðurstöðu um aldursáhrif innan 

íþrótta, þar sem íþróttaeinkunnir innan grunnskóla eru breytilegar eftir námsmati skóla og 

kennara hverju sinni. Niðurstöður sýna hins vegar fram á  mismun á einkunnum barna í 

bóklegum greinum í grunnskólum Reykjanesbæjar, eftir fæðingarmánuði. 

 

1. Einkunnir í 4. bekk 

Marktækur munur kom fram í einkunnum nemenda í íslensku í 4. bekk, eftir 

fæðingarmánuðum. Nemendur sem eru fæddir á síðasta ársþriðjungi, fá lægri einkunn í 

íslensku en nemendur sem eru fæddir á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. Hér sjáum við 

glögglega að alduráhrif þar sem munur er á einkunnum nemenda eftir aldri þeirra. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði (Baer, 

1958; Jinks, 1964; Freyman, 1965; Kinard og Reinherz, 1986; Wilson, 2000; Lawlor 

o.fl., 2006). Samkvæmt þessum niðurstöðum kemur fram að yngstu nemendur í bekk ná 

eins góðum námsárangri í íslensku og eldri samnemendur þeirra. Ekki kom i ljós 

marktækur munur á nemendum sem eru fæddir á fyrsta og öðrum ársþriðjungi. Það er 

áhugavert að þessir hópar fá svipaða meðaleinkunn, þannig að munurinn virðist ekki 

koma fram fyrr en aldursmunur milli nemenda nær rúmu hálfu ári. Hér hefur því verið 

stigið frumskref í rannsóknum á aldursáhrifum á Íslandi.  
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Marktækan mun er einnig hægt að finna þegar litið er á einkunnir nemenda í 

stærðfræði í 4. bekk. Nemendur sem fæddir eru á síðasta ársþriðjungi  fá lægri einkunn í 

stærðfræði en nemendur sem eru fæddir á fyrri hluta ársins.  Hér koma sömu áhrif í ljós 

og þegar litið var á einkunnir nemenda í íslensku og sýnir fram á að aldursáhrif eiga sér 

stað þar sem fram kemur munur á einkunnum nemenda eftir aldri þeirra. Niðurstöðurnar 

eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna erlendis (Baer, 1958; Jinks, 1964; 

Freyman, 1965; Kinard og Reinherz, 1986; Wilson, 2000; Lawlor o.fl., 2006).  

Samkvæmt niðurstöðum okkar kemur fram að yngstu nemendur í hverjum bekk ná 

ekki eins góðum árangri í stærðfræði og eldri samnemendur þeirra. Þegar litið er á 

nemendur sem fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi annars vegar og öðrum ársþriðjungi hins 

vegar er ekki marktækur munur á einkunnum milli þessara tveggja hópa og eru það sömu 

niðurstöður og komu fram hjá nemendum í íslensku í 4. bekk. Aldursáhrifin virðast 

þannig eins og fram kom að ofan ekki koma fram fyrr en aldursmunur milli nemenda nær 

er meiri en hálft ár. Þar sem niðurstöður í samræmdum prófum, bæði íslensku og 

stærðfræði sýna fram á sömu alduráhrif getum við nánast fullyrt að nemendur sem fæddir 

eru á þriðja ársþriðjungi ná ekki eins góðum árangri í samræmdum prófum í 4. bekk og 

nemendur sem fæddir eru á fyrsta árþriðjungi.  

Þegar einkunnir nemenda í íþróttum í 4. bekk voru skoðaðar eftir fæðingarmánuði 

kom ekki fram marktækur munur á einkunnum, þar sem einungis tveir skólar voru í 

úrtaki, Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli. Ekki var hægt að nálgast einkunnir í 

tölustöfum frá Heiðarskóla og Holtaskóla þar sem skólarnir nota huglægt mat á færni 

nemenda í yngri bekkjum grunnskóla sem er samkvæmt ráðleggingum í aðalnámskrá 

grunnskóla. Huglægt mat er góð leið til þess að sporna við myndun aldursáhrifa, þar sem 

þroskamunur er mikill milli nemenda í yngstu bekkjum grunnskóla. Það væri því ávísun á 

myndun aldursáhrifa ef meta ætti nemendur einungis út frá líkamlegri getu þeirra í 

íþróttum. Við teljum huglægt mat því góða leið til þess að draga úr þessum aldursáhrifum 

sem hér er til umfjöllunar. Raunhæft námsmat á líkamlegri færni er þó nauðsynlegt til 

þess að fylgjast með ýmsum heilsufarslegum þáttum. Þannig er hægt að meta 

líkamsástand nemenda með stöðluðu samræmdu prófi með það að markmiði að fylgjast 

með þróun heilsufarsþátta og gera ráðstafanir um úrbætur ef þess er þörf. 
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2. Einkunnir í 7. bekk 

Marktækan mun er einnig hægt að finna þegar litið er á einkunnir nemenda í íslensku í 7. 

bekk. Nemendur sem fæddir eru á þriðja ársþriðjungi  fá lægri einkunn í íslensku en 

nemendur sem eru fæddir á fyrri hluta ársins. Hér koma sömu áhrif í ljós í einkunnum 

nemenda í íslensku í 7. bekk og þegar litið var á einkunnir nemenda í íslensku og 

stærðfræði i 4. bekk og gefur til kynna að aldursáhrif eiga sér stað þar sem munur er á 

einkunnum nemenda eftir aldri þeirra. Niðurstöðurnar eru í samræmi við niðurstöður 

rannsókna erlendis (Baer, 1958; Jinks, 1964; Freyman, 1965; Kinard og Reinherz, 1986; 

Wilson, 2000; Lawlor o.fl., 2006). Fram kemur að yngstu nemendur í bekk ná ekki eins 

góðum árangri í íslensku og eldri samnemendur þeirra. Þegar litið er á nemendur sem 

fæddir eru á fyrsta ársþriðjungi annars vegar og öðrum ársþriðjungi hins vegar er ekki 

marktækur munur á einkunnum milli þessara tveggja hópa og eru það sömu niðurstöður 

og komu fram hjá nemendum í 4. bekk. Aldursáhrifin virðast þannig eins og fram kom 

hér að framan ekki koma fram fyrr en aldursmunur milli nemenda er meiri en hálft ár. 

Hér er því hægt að sjá sömu myndun aldursáhrifa og fram komu í 4. bekk.  

Hins vegar kemur ekki fram marktækur munur á einkunnum nemenda eftir 

fæðingarmánuði þegar skoðaðar eru einkunnir í stærðfræði í 7. bekk. En þegar einkunnir 

eru skoðaðar nánar eftir kynjum sést hins vegar að aldursáhrifin eiga sér stað þegar 

sérstaklega er litið á einkunnir stúlkna. Fram kemur marktækur munur milli einkunna í 

stærðfræði þar sem stúlkur fæddar á fyrsta ársþriðjungi fá hærri einkunnir í stærðfræði en 

stúlkur fæddar á þriðja ársþriðjungi. Ekki kom í ljós marktækur munur á einkunnum pilta 

í stærðfræði eftir því hvenær þeir voru fæddir á árinu. 

Þegar litið er á einkunnir nemenda í skólaíþróttum og skólasundi í 7. bekk kemur 

ekki fram marktækur munur á einkunnum nemenda eftir fæðingarmánuði. Niðurstöðurnar 

komu okkur á óvart þar sem þær styðja ekki tilgátu okkar og eru ekki í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa þó einungis verið gerðar á afreksíþróttamönnum. Það má því segja 

að gögnin sem notuð voru við rannsóknina séu ekki góð og ekki í samræmi við þær 

rannsóknir sem hafa áður verið gerðar. Heppilegra væri að skoða aldursáhrif innan 

afreksíþrótta á Íslandi eða notast við annað staðlað próf þar sem ekki er notast við 

huglægt mat á færni. Að öðru leyti er gott að aldursáhrif komi ekki fram og sýnir það 

hæfni kennara við að meta nemendur. Við viljum því ekki endilega að staðlað samræmt 
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próf verði hluti af námsmati í íþróttum og sundi, þar sem það getur ýtt undir aldursmun á 

einkunnum vegna ólíkrar færni nemenda. Það má því segja að núverandi námsmat sé 

heppilegt og mismuni ekki nemendum eftir því hvenær þeir eru fæddir á árinu. Ef 

námsmat væri einungis út frá líkamlegri færni er líklegra að aldursáhrif kæmu fram og 

samkvæmt rannsóknum er ólíkur þroski nemenda innan ákveðins hóps ástæða þess að 

eldri börn ná árangri fram yfir yngri börn innan hópsins (Vaeyens o.fl., 2005). Í 

grunnskólum Reykjanesbæjar virðast íþróttakennarar skólanna meta líkamlega færni 

nemenda til móts við virkni og ástundun þegar þeir gefa einkunnir í skólaíþróttum og 

skólasundi, þetta getur skýrt að alduráhrifin koma ekki fram. Að öðru leyti væri staðlað 

samræmt próf eins og áður sagði góð leið til þess að meta líkamshreysti nemenda í 

grunnskólum með það að leiðarljósi að hægt sé að bera saman færni nemenda í íþróttum á 

landsvísu, milli landshluta, skóla og jafnvel ára. Staðlað námsmat á líkamsfærni innan 

skólaíþrótta væri því góð leið til þess að líta á heildarþróun á líkamsfærni 

grunnskólabarna á Íslandi. 

 

3. Einkunnir milli kynja  

Áhugavert að sjá að í 4. bekk voru stúlkur með betri einkunn en piltar í íslensku. Hins 

vegar var ekki marktækur munur á einkunnum milli kynja í stærðfræði.  

En þegar litið er á mun milli kynja í 7. bekk kemur í ljós marktækur munur á 

einkunnum milli stúlkna og pilta í íslensku og stærðfræði og eru stúlkur með hærri 

einkunn er piltar. Þessar niðurstöður gefa til kynna að annaðhvort er skólakerfið ekki 

hliðhollt piltum eða utanaðkomandi áhrif eins og atvinnumöguleikar í bæjarfélaginu ýta 

ekki undir að piltar sinni námi sínu sem skyldi.  

Þegar einkunnir í skólaíþróttum í 4. bekk voru skoðaðar kom ekki fram marktækur 

munur á íþróttaeinkunnum milli kynja. Styrkur niðurstaða var ekki mikill þar sem úrtakið 

var lítið, einungis tveir skólar, Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli. Ekki var hægt að 

nálgast einkunnir í tölustöfum frá Heiðarskóla og Holtaskóla þar sem skólarnir nota 

huglægt mat á færni nemenda í yngri bekkjum grunnskóla eins og fram hefur komið.  

Hins vegar kom fram munur á milli einkunna pilta og stúlkna í 7. bekk í 

skólaíþróttum og skólasundi. Marktækur munur kom einnig í ljós á milli kynja í íþróttum 

í 7. bekk. Í báðum tilfellum voru stúlkur með betri einkunnir en piltar. 
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Aldursáhrifin virðast enn vera til staðar þegar líður á skólagönguna sem er andstætt 

því sem rannsakendur töldu í byrjum. Þó fundust ekki aldursáhrif hjá drengjum í 

stærðfræði í 7. bekk, enda fá þeir flestir lægri einkunnir en allar stelpurnar óháð 

fæðingarmánuði þeirra. Áhugavert hefði verið að skoða einkunnir nemenda í 

samræmdum prófum í 10. bekk og athuga hvort aldursáhrifin væru til staðar þar. 

Rannsakendur héldu að drægi úr aldursáhrifum þegar liði á skólagönguna og töldu því 

óþarft að taka fyrir einkunnir í samræmdum prófum í 10. bekk. Rannsóknin hefur því 

vakið upp áhugaverða spurningu um það hvort aldursáhrif eigi sér stað í 10. bekk og 

jafnvel í framhaldsskóla eða háskóla. 

Einnig má geta þess að munur á einkunnum milli kynja eykst þegar líður á 

skólagönguna. Í 4. bekk eru kynin nokkuð jöfn en marktækur munur kemur fram á milli 

einkunna stúlkna og pilta í 7. bekk, þar sem stúlkur eru með hærri einkunnir en piltar í 

íslensku, stærðfræði, skólaíþróttum og skólasundi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja PISA verkefnið sem er umfangsmikil alþjóðleg 

rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og 

þrautalausn. Þar kemur fram að stúlkur eru með hærri einkunnir í ofangreindum greinum 

en piltar. Erlendis eru piltar þó hærri en stúlkur í stærðfræði en Ísland er eina þjóðin þar 

sem piltar eru lægri en stúlkur í stærðfræði og er munurinn marktækur á landsbyggðinni 

en ekki í Reykjavík og nágrenni (Námsmatsstofnun, 2007).  

Þar sem marktækur munur kom fram á einkunnum nemenda eftir fæðingarmánuði í 

samræmdum prófum í 4. og 7. bekk hvetur það til frekari rannsókna á efninu, og vekur 

upp spurningu um hvort aldursáhrif eigi sér stað þegar litið er á einkunnir nemenda í 

samræmdum prófum í 10. bekk.  

Það er því áhugavert að rannsaka frekar aldursáhrif innan skólakerfisins á Íslandi og 

skoða einkunnir nemenda í samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla eftir 

fæðingarmánuði á landsvísu. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einungis til kynna 

aldursáhrif innan grunnskóla Reykjanesbæjar og er því áhugavert að sjá hvort marktækar 

niðurstöður á einkunnum nemenda sé að finna eftir fæðingarmánuði á landsvísu og 

jafnvel á framhaldskóla- eða háskólastigi. 
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VI. SAMANTEKT 

 

Niðurstöður rannsókna af ýmsum toga sem gerðar hafa verið víða erlendis sýna fram á að 

þegar nemendum innan skólakerfis eða iðkendum innan íþrótta er raðað saman í hópa þar 

sem aldursmunur getur numið allt að ári sýna yngstu börnin innan hópsins lakari 

frammistöðu en þau elstu. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja í stórum dráttum 

niðurstöður þessara rannsókna þegar litið er á námsárangur nemenda í samræmdum 

prófum í 4. og 7. bekk grunnskóla. Hins vegar koma aldursáhrifin ekki fram þegar litið er 

á árangur í  skólaíþróttum og skólasundi í 4. og 7. bekk eftir fæðingarmánuðum. Þó 

kemur marktækur munur í ljós þegar einkunnir í skólasundi eru skoðaðar út frá kynjum 

og fæðingarmánuðum, þar sem piltar eru með lægri einkunn en stúlkur. 

Fram kom marktækur munur milli nemenda í stærðfræði og íslensku í 4. bekk eftir 

fæðingarmánuði. Einnig kom fram marktækur munur á einkunnum í íslensku í 7. bekk 

eftir því hvenær nemendur voru fæddir á árinu. En þegar munurinn var skoðaður út frá 

kynjum kom í ljós marktækur munur á einkunnum stúlkna eftir fæðingarmánuði. Ekki 

kom fram marktækur munur á námsárangri nemenda í skólaíþróttum þegar árangurinn 

var skoðaður út frá fæðingarmánuði. 

Þegar litið er á rannsóknarspurninguna og tilgátuna sem sett var fram við upphaf 

rannsóknarinnar má draga saman niðurstöður í stuttu máli. Tilgátan um að nemendur sem 

fæddir eru fyrstu fjóra mánuði ársins standi sig betur í námi en nemendur sem fæddir eru 

síðustu fjóra mánuði ársins stenst þegar á heildina er litið en hins vegar stenst tilgátan 

ekki þegar litið er á einkunnir nemenda í skólaíþróttum og skólasundi.  

Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta lagi að skoða hvort þessi aldursáhrif ættu 

sér stað innan skólakerfisins á Íslandi. Í öðru lagi var tilgangurinn að vekja foreldra, 

kennara og skólastjórnendur til umhugsunar um aldursmun nemenda innan bekkjar. 

Frekari rannsóknir á þessu efni eru nauðsynlegar ef nemendur skólanna eiga að hafa 

jafnan rétt innan skólakerfisins, þannig að þeim sé ekki mismunað vegna aldurs og 

þroska. Sérstaklega væri áhugavert að skoða samræmdar einkunnir nemenda á landsvísu 
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og þá einnig samræmdar einkunnir úr 10. bekk. Einnig væri áhugavert að sjá hvort 

aldursáhrif séu til staðar innan afreksíþrótta á Íslandi eins og ýmsar rannsóknir erlendis 

hafa gefið til kynna. Með hliðsjón af niðurstöðum þessarar rannsóknar væri skynsamlegt 

að skipta nemendum í stærri skólum í bekki eftir fæðingarmánuði viðkomandi 

fæðingarárs en ekki eingöngu fæðingarári. Á þann hátt væri komið betur til móts við þá 

sem fæddir eru seinni hluta ársins og nemendur stæðu nær jafnréttisgrundvelli við nám í 

grunnskóla. 
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� Samþykkisyfirlýsing umsjónamanns samræmdra prófa um þátttöku 

 

 

 

 

Ég undirritaður staðfesti aðkomu mína að rannsókninni: 

 

Námsgeta barna í íþróttum og bóklegum greinum 

Samanburður einkunna eftir fæðingarmánuði 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Janus Guðlaugsson, aðjunkt við íþróttafræðasvið 

Kennaraháskóla Íslands. 

 

Rannsóknin er námsverkefni til B.Sc gráðu í íþróttafræðum á vegum Kennaraháskóla 

Íslands, íþróttabrautar. 

 

Aðkoma Námsmatsstofnunar fellst í að veita rannsakendum, þeim Andrési Þ. Eyjólfssyni 

kt.180180-5329 og Jóhönnu Ingvarsdóttur kt. 130381-5029 leyfi til að vinna með gögn 

frá Heiðarskóla, Holtaskóla, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla í Reykjanesbæ. 

Gögnin sem unnið er með eru einkunnir barna í samræmdum prófum í stærðfræði og 

íslensku í 4. og 7. bekk fyrir árin 2006, 2005 og 2004. 

Með einkunnum þarf að koma fram fæðingarmánuður barns. 

 

 

 

Finnbogi Gunnarsson 

Umsjónarmaður framkvæmdar samræmdra prófa 
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� Upplýsingar um rannsókn og upplýst samþykki foreldra 

 

                             Upplýsingar um rannsókn 

 

Námsgeta barna í íþróttum og bóklegum greinum 

                         Samanburður einkunna eftir fæðingarmánuði. 

 

Kæri viðtakandi. 
 
Fyrirhugað er að hefja rannsókn á vegum Íþróttabrautar Kennaraháskóla Íslands. Rannsóknin er 
námsverkefni B.Sc-íþróttafræðinema á lokaári. 
 
Rannsakendur eru B.Sc íþróttafræðinemarnir, Andrés Þórarinn Eyjólfsson, símanúmer 
699-2345, tölvufang: andreyjo@khi.is og Jóhanna Ingvarsdóttir, símanúmer 693-2288, 
tölvufang: johaingv@khi.is. Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Janus Guðlaugsson, M.Ed.-
íþróttafræðingur og aðjúnkt við Íþróttafræðasvið Kennaraháskóla Íslands og er hann 
jafnframt leiðbeinandi rannsakenda.  
 
Inntak rannsóknarinnar og markmið 
Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort nemendur sem fæddir eru fyrstu fjóra 
mánuði ársins standi sig betur í námi en börn sem fædd eru síðustu fjóra mánuði ársins.  
Framkvæmd: Ætlunin er að skoða einkunnir nemenda úr samræmdum prófum í íslensku og 
stærðfræði í 4. og 7. bekk grunnskóla auk einkunna þeirra í íþróttum og bera þær saman við 
fæðingarmánuð þeirra.   
Vísindalegt gildi: Rannsókninni er ætlað að skoða hvort nemendur sem eru yngstir í sínum 
árgangi, fæddir seinni hluta ársins, standi höllum fæti og nái lakari árangri í námi og íþróttum 
miðað við eldri samnemendur í sama árgang. 
Vísindalegur ávinningur: Ef niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að nemendur sem fæddir 
eru á síðasta ársþriðjungi standa sig ekki eins vel í námi og nemendur sem fæddir eru á fyrsta 
ársþriðjungi væri e.t.v. æskilegt að gera frekari rannsóknir á efninu, s.s. að gera tilraunir með að 
skipta nemendum í fjölmennari skólum eftir fæðingarmánuði en ekki fæðingarári. 
 
Lýsing á hvernig rannsóknin fer fram gagnvart þátttakendum og hvað felst í þátttöku. 
Þátttakendur verða nemendur í 4. og 7. bekk í fjórum grunnskólum í Reykjanesbæ: Holtaskóla, 
Heiðarskóla, Myllubakkaskóla og Njarðvíkurskóla, alls um 400 nemendur. Ólíkir skólar voru 
valdir í ólíkum hverfum Reykjanesbæjar til þess að niðurstöður verði sem marktækastar. Ekki 
verður hægt að einkenna nemendur þar sem einungis verður notast við fæðingarmánuð og 
ekki er þörf á nafngreiningu né fullri kennitölu þátttakenda. 
 
Ávinningur rannsóknar er að sjá hvort nemendur standi jafnir að vígi við nám og íþróttaiðkun í 
grunnskólum eða hvort þroski og hæfni nemenda sé ólík eftir fæðingarmánuði þeirra. Þátttaka í 
rannsókninni hefur enga áhættu í för með sér fyrir þátttakendur og er þeim frjálst, án 
útskýringa, að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er. 
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