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Útdráttur 

Líkamleg hreyfing barna og unglinga eykur andlega og líkamlega vellíðan þeirra og 

getur virkað sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum síðar á lífstíðinni. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hversu mikið börn í 6. og 10. bekk hreyfa sig og hvort 

marktækur munur sé á milli kynja og bekkjardeilda. 

Unnið var með gögn frá Lýðheilsustöð úr HBSC rannsókninni. Rannsóknin var 

megindleg þversniðsrannsókn og úrtakið hentugleikaúrtak. Notast var við svör 3849 nemenda 

í 6. bekk og 3900 nemenda í 10. bekk og var kynjahlutfallið nokkuð jafnt. Við úrvinnslu 

gagna var notast við lýsandi tölfræði og t-próf óháðra úrtaka.  

Niðurstöður sýndu að einungis 20% barna náði markmiði Lýðheilsustöðvar um 

hreyfingu, drengir hreyfðu sig marktækt meira en stúlkur og verulega dró úr hreyfingu með 

auknum aldri. 

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingar séu vakandi fyrir þessari þróun og leggi aukna 

áherslu á mikilvægi hreyfingar og ávinning hennar til að sporna við hreyfingarleysi barna og 

unglinga. 
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Abstract 

Physical activity can increase both physical and mental health of children and 

adolescents and reduce the risk of chronic diseases later in life. The purpose of this study was 

to investigate physically activity of Icelandic children in sixth and tenth grade and the 

difference between gender and age. 

The data were obtained from the Public Health Institute of Iceland from the 2006 

Health behavior in school-aged children [HBSC] study. The sample was convenience sample 

and included 3849 sixth graders and 3900 tenth graders; gender proportions were even. 

Descriptive statistics and independent t-test were used to analyze the results.  

Results revealed that 20% of the students met the Icelandic recommendation of physical 

activity, boys were more active than girls and activity level among both genders declined 

with age. 

It is important that school nurses to recognize the signs of decrease in physical activity 

among school children. School nurses play a key role in motivating and informing children 

about the importance of physical activity to prevent sedentary behavior of children and 

adolescents.   
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Inngangur 

Margvíslegur heilsufarslegur ávinningur fylgir reglulegri hreyfingu og getur hreyfing 

virkað sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum síðar á lífstíðinni s.s. krabbameini, 

beinþynningu, hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi og streitu (Boreham og Riddoch, 2001; 

Lýðheilsustöð, 2006; World health organization regional office for Europe, e.d.; World health 

organization regional office for Europe, 2003; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Jákvæð tengsl eru einnig á milli 

líkamlegrar hreyfingar og andlegrar vellíðunar en þeir sem hreyfa sig reglulega eiga síður við 

þunglyndi og depurð að stríða, finna síður til verkja og eru þróttmeiri og ánægðari en þeir 

sem hreyfa sig lítið (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1992). Með hreyfingu eykst brennsla 

líkamans og þar af leiðandi er talið að lífslíkur og lífsgæði aukist (Goran, Ball og Cruz, 2003; 

Huhman o.fl., 2007; Shoup, Gattshall, Dandamudi og Estabrooks, 2008; Strong o.fl., 2005). 

Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(World health organization [WHO]) er mælt með því að börn hreyfi sig í að minnsta kosti 60 

mínútur á degi hverjum. Hreyfingin þarf ekki að vera tímafrek heldur er hægt að flétta hana 

inn í daglega rútínu. Markmið þess að hreyfa sig er að bæta bæði andlega og líkamlega líðan. 

Æfingarnar eiga því að veita gleði en ekki verða kvöð fyrir þá sem þær stunda 

(Lýðheilsustöð, 2008; World health organization regional office for Europe, 2008).   

Miklar breytingar hafa verið á þjóðfélaginu undanfarin ár og mikið hefur verið rætt um 

afleiðingar kyrrsetu því töluverð aukning hefur orðið á offitu meðal barna. Lítil hreyfing og 

lélegt mataræði eru taldar vera tvær meginorsakir of hárrar líkamsþyngdar og offitu í 

heiminum. Í ljósi þess mikla ávinnings sem hlýst við það að hreyfa sig er ekki almennilega 

vitað hvað veldur því að börn og unglingar eru óvirk í íþróttum og ná þar með ekki þeim 
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viðmiðum sem sett hafa verið fram um hreyfingu barna og unglinga (Goran o.fl., 2003; 

Shoup o.fl., 2008; Strauss, Rodzilsky, Burack og Colin, 2001). 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var gerð seinni greining á gögnum úr könnuninni 

Heilsa og lífskjör grunnskólabarna (Health behavior in school-aged children [HBSC]). 

Lýðheilsustöð og Háskólinn á Akureyri stóðu fyrir því í sameiningu að leggja könnunina fyrir 

hér á landi í febrúar árið 2006 fyrir börn í 6. bekk, 8. bekk og 10. bekk grunnskóla. Könnunin 

hefur verið lögð fyrir börn í 41 landi og er hluti af alþjóðlegri rannsókn sem unnin var fyrir 

tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (WHO). 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hreyfingu íslenskra unglinga í 6. og 10. 

bekk út frá tíðni, aldri og kyni. Skoðað var hvort að börn hreyfðu sig nóg samkvæmt 

viðmiðum frá Lýðheilsustöð og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO), kannaður var munur 

á hreyfingu kynjanna og athugað hvort að marktækur munur væri á hreyfingu barna í 6. bekk 

og í 10. bekk.  

 

Rannsóknarspurningar 

1.  Hversu mikið hreyfa börn sig í 6. og 10. bekk? 

2. Er munur á hreyfingu barna eftir kyni og bekkjardeildum? 
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Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er fjallað um hreyfingu barna og unglinga og mikilvægi hennar fyrir 

bæði líkama þeirra og andlega vellíðan. Einnig er rætt um kyrrsetu og afleiðingar hennar auk 

tengsla milli hreyfingar, sjálfsmyndar og félagsmótunar.  Því næst er hreyfing íslenskra 

skólabarna skoðuð út frá tíðni, aldri og kyni. Að lokum mun verða fjallað um þátt 

hjúkrunarfræðinga og hvað þeir geti gert til að auka hreyfingu skólabarna. Heimildaleit fór að 

mestu fram á tímabilinu október 2008 – apríl 2009. Þau gagnasöfn sem leitað var í voru: 

Scopus, PubMed, Cinahl, Gegnir og Psycinfo. Við lestur greina var einnig farið í 

heimildaskrá til að afla frekari upplýsinga. Þau leitarorð sem m.a. var leitað eftir voru: 

„líkamleg hreyfing og börn“, „íþróttaiðkun“, „unglingar“ og „kyn“. 

Almennt um hreyfingu 

Líkamleg hreyfing, heilsusamlegur lífsstíll og hollt mataræði, sérstaklega á æsku- og 

unglingsárum, eru mikilvæg fyrir góða heilsu. Margvíslegur heilsufarslegur ávinningur fylgir 

reglulegri hreyfingu sem ekki síst getur falist í langlífi. Regluleg hreyfing styrkir helstu 

líffærakerfi líkamans s.s. hjarta, lungu og vöðva ásamt því að styrkja og auka beinmassa 

barna sem stuðlar í leiðinni að sterkari og þéttari beinmassa á fullorðinsaldri (Khan o.fl., 

2000). Hreyfing getur virkað sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum síðar á lífstíðinni s.s. 

krabbameini, beinþynningu, hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi og streitu. Brennsla 

líkamans eykst og þar af leiðandi er talið að lífslíkur og lífsgæði aukist (Boreham og 

Riddoch, 2001; Goran o.fl., 2003; Huhman o.fl., 2007; Shoup o.fl., 2008; Strong o.fl., 2005; 

World health organization regional office for Europe, e.d.; World health organization 

regional office for Europe, 2003; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  
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Viðmið Lýðheilsustöðvar og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (WHO) er að börn og 

unglingar hreyfi sig alla daga vikunnar í að minnsta kosti 60 mínútur á degi hverjum. Með 

hreyfingu er átt við hvers konar áreynslu sem veldur aukinni brennslu og viðkomandi svitnar 

eða mæðist. Hreyfingin þarf ekki að vera tímafrek heldur er hægt að flétta hana inn í daglega 

rútínu. Með því að ganga eða hjóla í skólann, íþróttir og tómstundir eða ganga upp stiga í stað 

þess að taka lyftu er hægt að auka hreyfingu á einfaldan hátt. Mælt er með því að hafa 

æfingarnar sem fjölbreyttastar og miserfiðar. Æfingarnar eiga að veita gleði en ekki verða 

kvöð fyrir þá sem þær stunda (Lýðheilsustöð, 2008; World health organization regional office 

for Europe, 2008).  

Líkamleg hreyfing veitir einstaklingum ekki einungis ánægju því komið hafa í ljós 

jákvæð tengsl milli líkamlegrar hreyfingar og andlegrar vellíðanar. Þeir sem hreyfa sig 

reglulega eiga síður við þunglyndi og depurð að stríða, finna síður til verkja og eru þróttmeiri 

og ánægðari en þeir sem ekki hreyfa sig (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1992). Í 

langtímarannsókn sem gerð var á Englandi voru tengsl milli andlegrar líðanar og hreyfingar 

skoðuð. Alls tóku 1446 börn þátt, bæði drengir og stúlkur, á aldrinum 11 – 14 ára. Í upphafi 

svöruðu börnin spurningalista sem lagður var fyrir þau í skólanum, um andlega líðan og 

hreyfingu. Ári síðar svöruðu þau samskonar spurningum aftur og að lokum var líðan þeirra 

skoðuð eftir 4 – 4,5 ár. Í ljós kom að börn, bæði drengir og stúlkur, sem hreyfðu sig í að 

minnsta kosti eina klukkustund á degi hverjum höfðu færri tilfinningarleg vandamál og leið 

betur andlega. Marktækur munur var milli líðanar kynjanna og virtust stúlkur eiga við fleiri 

tilfinningarleg vandamál að stríða (Wiles o.fl., 2008). Stúlkum sem eru virkar í íþróttum líður 

betur og eru þær sjálfsöruggari en þær stúlkur sem hreyfa sig lítið en aftur á móti virðist 

sjálfstraust barna oft á tíðum dala, sérstaklega hjá stúlkum, þegar komið er á unglingsárin 

(Tremblay, Inman og Willms, 2000). Í Kanada var gerð stór rannsókn meðal 6923 barna í 6. 

bekk á áhrifum hreyfingar á sjálfsálit, námsárangurs og líkamsþyngd. Rannsóknin var í 
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tveimur hlutum þar sem annars vegar var lagt fyrir próf í lestri og reikningi til að kanna 

árangur hreyfingar á námsárangur og hins vegar svöruðu börnin spurningalista tengdum 

áhrifum hreyfingar á sjálfsálit og líkamsþyngdarstuðul. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar hafði líkamleg hreyfing lítil áhrif á námsárangur barnanna en í ljós komu 

tengsl milli líkamlegrar hreyfingar og sjálfstrausts. Börn sem fengu hærra skor á 

spurningalistanum um hreyfingu þ.e.a.s. voru virk í íþróttum reyndust vera sjálfsöruggari og 

átti þetta bæði við um drengi og stúlkur. Einnig komu fram tengsl milli þess að vera með 

háan líkamsþyngdarstuðul, lágt sjálfsálit og aukinnar tíðni andlegrar vanlíðanar. Þessar 

niðurstöður samræmast rannsóknum sem hafa verið gerðar hérlendis (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson og Allegrante, 2007; Tremblay o.fl., 2000).  

Börn sem eru líkamlega virk í æsku eru mun líklegri til að vera það líka þegar komið er 

á fullorðinsárin (Tammelin, Näyhä, Hills og Järvelin, 2003; Telama o.fl., 2005). Hegðun og 

líðan barnsins stjórnast að miklu leyti af áhrifum frá foreldrum og þeim uppeldisaðferðum 

sem þeir beita. Því hefur það áhrif á ungmenni hvað aðrir í kringum þau gera og spilar 

félagsmótun stórt hlutverk í vexti og þroska barna. Hlutverk foreldra og vina er mikið og það 

læra börnin sem fyrir þeim er haft. Foreldrar sem stunda reglulega hreyfingu, eru hvetjandi og 

duglegir við að nota hjólið í stað einkabílsins, eru líklegri til að eiga börn sem eru virk í 

íþróttum (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1998). Hærri þjóðfélagsleg staða foreldra hefur 

jákvæð áhrif á viðhorf barna til hreyfingar (Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2003).  

Viðhorf til hreyfingar skiptir miklu máli en með jákvæðu viðhorfi og góðri upplifun af 

íþróttum eru einstaklingar líklegri til að gera sér grein fyrir jákvæðri útkomu hreyfingarinnar 

og ná árangri í formi bættrar líðanar og heilsu (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1998). Börn 

sem ekki fá næga hvatningu og fræðslu um gagnsemi hreyfingar eru líklegri til að leiðast út í 

áhættuhegðun en þau börn sem fá hvatningu og fræðslu. Sýnt hefur verið fram á að 

heilsusamlegur lífsstíll, líkamleg hreyfing og íþróttaiðkun dregur úr líkum á áhættuhegðun og 
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notkun vímuefna hjá börnum og unglingum (World health organization regional office for 

Europe, 2003). 

Kyrrseta  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í gegnum tíðina og einkennist þjóðfélagið í dag af 

mikilli kyrrsetu, skyndibitafæði, tölvunotkun og sjónvarpsáhorfi. Mikið hefur verið rætt um 

afleiðingar kyrrsetu því töluverð aukning hefur orðið á offitu meðal barna. Lítil hreyfing og 

lélegt matarræði eru aðalástæður of hárrar líkamsþyngdar og offitu í heiminum. Kyrrseta 

getur aukið líkurnar á því að börn greinist með hjarta- og æðasjúkdóma og sykursýki týpu 2 

en slíkir sjúkdómar þekktust áður aðeins hjá fullorðnum einstaklingum (Goran o.fl., 2003). Í 

ljósi þess ávinnings sem hlýst við það að hreyfa sig er ekki almennilega vitað hvað veldur því 

að börn og unglingar eru óvirk í íþróttum og uppfylla þar með ekki þau viðmið sem sett hafa 

verið fram um hreyfingu barna og unglinga (Shoup o.fl., 2008; Strauss o.fl., 2001). Íslensk 

börn eru þar ekki undanskilin en fram hefur komið að 16 – 19% drengja og 11 – 15% stúlkna 

á aldrinum 11 – 15 ára horfa á sjónvarp í fjórar klukkustundir á dag eða meira á virkum 

dögum. Hlutfall drengja sem notar tölvu í fjórar klukkustundir á dag eða meira er 15 – 30% 

en mun færri stúlkur nota tölvur eða einungis 2 – 12%. Um helgar hækkar hlutfall 

hreyfingarleysis til muna hjá báðum kynjum en strákar eyða þó hlutfallslega meiri tíma í 

sjónvarpsáhorf og tölvunotkun en stelpur (Laufey Steingrímsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir 

og Stefán Hrafn Jónsson, 2006; Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, 

Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006).  

Óvenjulegt þykir orðið að börn hjóli eða gangi í skólann og hefur dregið úr því að þau 

leiki sér úti. Sem dæmi til að mynda er talið að bandarísk börn eyði ekki nema 12 – 13 

mínútum á degi hverjum í hreyfingu sem virkilega reyni á þau og þau eyði meira en 10 

klukkustundum í kyrrsetu á degi hverjum (Boreham og Riddoch, 2001; Strauss o.fl., 2001). 
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Rétt rúmur helmingur drengja og stúlkna á Íslandi á aldrinum 11 – 15 ára fer gangandi eða 

hjólar í skólann en verulega dregur úr því að börn gangi eða hjóli í skólann þegar þau eldast 

(Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006).  

Shoup og félagar (2008) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum á hreyfingu barna sem voru 

með of háan líkamþyngdarstuðul. Þátttakendur voru 177 börn á aldrinum 8 – 12 ára. Fylgst 

var með börnunum í eina viku þar sem þau voru látin ganga um með skrefmæli. Í ljós kom að 

aðeins 40% af þeim börnum sem tóku þátt hreyfðu sig nóg samkvæmt alþjóðlegum 

viðmiðum um einnar klukkustundar hreyfingu á degi hverjum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu einnig til þess að tengsl væru milli hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls. Börn sem 

hreyfðu sig lítið höfðu hlutfallslega hærri líkamsþyngdarstuðul og voru líklegri til að hafa 

lægra sjálfsálit, eiga við þunglyndi að stríða, finna fyrir kvíða og hafa minna sjálfsöryggi en 

börn sem voru með lægri líkamsþyngdarstuðul (Shoup o.fl., 2008; Tremblay o.fl., 2000). Í 

langtímarannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum á 10 – 16 ára börnum á tímabilinu 

1997 – 1999 og áttu börnin að meta eigin hreyfingu fyrir utan skipulagða íþróttastarfsemi. Í 

ljós komu tengsl milli líkamsþyngdarstuðuls barna og hreyfingar. Þau börn sem annað hvort 

voru með of háan eða lágan líkamsþyngdarstuðul hreyfðu sig minna en börn sem voru innan 

eðlilegra marka (Kahn o.fl., 2008). 

Þó svo að talið sé að hreyfing af mikilli ákefð fari minnkandi með árunum kom það 

ekki fram í rannsóknum sem gerðar voru á árunum 1986 – 2002 þar sem notast verið við 

HBSC mælitækið. Bornar voru saman niðurstöður sjö evrópskra landa og bentu þær til þess 

að tíðni hreyfingar af mikilli ákefð í frítíma barnanna væri svipuð ár frá ári (Samdal o.fl., 

2007).  
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Hreyfing íslenskra skólabarna 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna skiptist námssviðið íþróttir í tvennt, 

skólaíþróttir og skólasund. Samkvæmt þeim viðmiðum sem nú eru í gildi er það réttur hvers 

nemanda að fá að lágmarki þrjár kennslustundir í íþróttum í viku hverri út skólaárið. Hver og 

einn skólastjórnandi getur svo aukið við kennslu í íþróttum ef áhugi er fyrir því (Lög um 

grunnskóla nr. 66/1995). Tæplega 97% grunnskóla uppfylla þau skilyrði að hafa þrjár 

kennslustundir í viku í íþróttum fyrir börn í 5. – 7. bekk og um 94% fyrir börn í 8. – 10. bekk. 

Um 6% þeirra skóla sem tekur þátt í verkefninu upfyllir ekki skilyrði aðalnámskrár um þrjár 

kennslustundir á viku fyrir unglingastigið. Þó svo að skólarnir og sveitarfélögin gegni 

mikilvægu hlutverki við þjónustu og aðbúnað barna og unglinga þá eru það fyrst og fremst 

foreldrarnir og uppeldið sem hafa áhrif á hegðun og líðan barnsins (Jórlaug Heimisdóttir og 

Haukur Freyr Gylfason, 2008). 

Undanfarin ár hafa reglulega verið lagðar fyrir börn og unglinga á Íslandi þrjár stórar 

rannsóknir, en það eru rannsóknirnar Ungt fólk, Börnin í borginni og Heilsa og lífskjör 

skólabarna. Tilgangur þeirra var að kanna hagi og líðan barna og unglinga. Úrtökin hafa 

verið mjög stór og gefa niðurstöður þeirra góða mynd af líðan, hreyfingu, tómstundum, 

mataræði og vímuefnaneyslu barna og unglinga á Íslandi. Hér fyrir neðan verður fjallað um 

hverja og eina rannsókn fyrir sig. Að auki verður fjallað um verkefnið Allt hefur áhrif, 

einkum við sjálf! sem er samstarfsverkefni Lýðheilsustöðvar og 25 sveitarfélaga í 

landinu.Verkefnið hefur það að markmiði að stuðla að heilbrigðum lífsháttum barna og 

fjölskyldna þeirra með áherslu á aukna hreyfingu og betra mataræði (Jórlaug Heimisdóttir og 

Haukur Freyr Gylfason, 2008). 

Á árunum 1992 til 2003 var fjórum sinnum lögð fyrir unglinga í 9. og 10. bekk á Íslandi 

könnun sem kallaðist Ungt fólk. Samtal fengust 7099 gild svör í könnuninni árið 2003 og var 

svarhlutfall 82%. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá heildstæðari mynd af högum og líðan 
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íslenskra ungmenna og meginviðfangsefni hennar var að skoða menntun, menningu, 

tómstundir og íþróttaiðkun íslenskra ungmenna. Fjárhagsstaða fjölskyldunnar hafði áhrif á 

það hvort börnin stunduðu skipulagt íþróttastarf eða ekki. Börn sem töldu fjölskyldu sína verr 

fjárhagslega stadda voru síður líkleg til að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Um 20% 

barnanna tók þátt fjórum sinnum eða oftar í viku í íþróttum fyrir utan skyldutíma en 35 – 

36% barna nær aldrei. Töluverður munur var einnig á vali kynjanna á íþróttagreinum. 

Drengirnir stunduðu frekar handbolta, fótbolta og körfubolta en stelpurnar sund, fimleika og 

eróbik. Í rannsókninni kom jafnframt fram að börn sem hreyfðu sig oftar voru ólíklegri til að 

stunda áhættuhegðun en börn sem hreyfðu sig lítið sem ekkert (Hera Hallbera Björnsdóttir 

o.fl., 2003). 

Áður fyrr hafði sjónum meira verið beint að unglingum í 9. – 10. bekk og 

framhaldsskólum en fyrsta ítarlega rannsóknin um hagi og líðan reykvískra grunnskólabarna, 

á aldrinum 10 – 15 ára, var gerð árið 2001 og fékk nafnið Börnin í borginni. Af þeim 8665 

nemendum sem voru í 5. – 10. bekk í öllum grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2000 – 2001 

svöruðu 7526 nemendur spurningalistanum og var svarhlutfallið því 86,9%. Rannsókninni 

var skipt upp í þrjú viðfangsefni en þau voru; líðan og samskipti, íþróttir og tómstundir og 

vímuefnaneysla. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að helmingur barna á aldrinum 

10 – 15 ára stundaði íþróttir eða félagsstarf a.m.k. einu sinni í viku. Um 30 – 40% barnanna 

stunduðu boltaíþróttir þrisvar sinnum í viku eða oftar og voru það jafnframt vinsælustu 

íþróttagreinarnar. Mun algengara var að drengir stunduðu boltaíþróttir en stúlkur. Um 1 – 5% 

drengja og 5 – 8% stúlkna stunduðu fimleika þrisvar sinnum í viku eða oftar. Um 6 – 30% 

barnanna fór í sund þrisvar sinnum í viku eða oftar og ekki var mikill munur á ástundun 

kynjanna en tíðnin fór lækkandi eftir aldri. Ástundun hjólaíþrótta fór einnig lækkandi eftir 

aldri barnanna og voru drengir líklegri til að stunda þær en stúlkur. Um 10 – 50% barna í 5. – 

8. bekk stunduðu hjólaíþróttir þrisvar sinnum í viku eða oftar, 15 – 50% drengja og 2 – 47% 
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stúlkna. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman kom í ljós að algengara var að 

drengir stunduðu boltaíþróttir, sjálfsvarnaríþróttir, fóru frekar á skauta og stunduðu 

hjólaíþróttir. Stúlkur voru hins vegar líklegri til að stunda fimleika. Ekki var kynjamunur á 

ástundun frjálsra íþrótta og sunds (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002).  

Árið 2005 fór fram viðamikið samstarfsverkefni Lýðheilsustöðvar og tuttugu og fimm 

sveitarfélaga. Verkefnið bar heitið Allt hefur áhrif, einkum við sjálf! og hafði það 

meginmarkmið að stuðla að heilbrigðum lífsháttum barna, unglinga og foreldra. Hlutverk 

sveitarfélaganna var að móta sér sína eigin stefnu og aðgerðaráætlun til að auka hreyfingu en 

Lýðheilsustöð kemur að verkefninu með fræðslu og ráðgjöf. Þó svo að sveitarfélögin hafi 

nálgast verkefnið á fjölbreyttan hátt var lagt upp með nokkur atriði í byrjun. Huga þarf að 

mismunandi framboði og aðstöðu barna til að stunda hreyfingu þar sem tekið er tillit til 

mismunandi áhuga og þarfa. Einnig var lagt upp með að börn fengju a.m.k. þrjár 

kennslustundir í hreyfingu og að þau yrðu hvött til hreyfingar í skólahléum og frímínútum. 

Spurningar voru lagðar fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk þar sem þeir voru spurðir um eigin 

líðan, hreyfingu, tómstundir og mataræði. Hlutfall þeirra sem tóku þátt var 93% af skráðum 

nemendum í 6. 8. og 10. bekk. Þegar ferðamáti til og frá skóla og tómstundum var skoðaður 

kom í ljós að rétt rúmur helmingur barnanna fór gangandi eða á hjóli. Nemendur í 10. bekk 

fóru þó síður gangandi eða hjólandi en börn í 6. og 8. bekk (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 

2006; Lýðheilsustöð, e.d.).  

Í frekari tengslum við verkefnið Allt hefur áhrif, einkum við sjálf! var grunnlínukönnun 

(e. baseline) framkvæmd árið 2005 og rannsóknin Heilsa og lífskjör skólabarna (HBSC) lögð 

fyrir árið 2006. Meginmarkmið rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör skólabarna (HBSC) var að 

auka þekkingu og skilning á heilsu og lífskjörum barna og unglinga. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar voru fjölbreytt en spurt var meðal annars um lífsstíl, næringu, matmálstíma, 
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hreyfingu, tómstundir, líðan og fleira. Í rannsókninni kom í ljós að stór hluti barnanna var 

óánægður með þyngd sína og taldi sig þurfa að léttast. Hlutfall þeirra nemenda er þó ekki í 

nokkru samræmi við umfang slíkra vandamála út frá heilsufræðilegu sjónarmiði. Jafnframt 

kom fram að nánast öll börnin í rannsókninni töldu sig eiga vini þó svo ekki sé vitað hversu 

sterk vinaböndin eru (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

Munur á hreyfingu drengja og stúlkna 

Þegar þátttaka drengja og stúlkna í íþróttum er skoðuð kemur í ljós að stúlkur taka 

minna þátt í íþróttum en drengir. Stúlkur eru því síður líklegri en drengir til að ná þeim 

viðmiðum sem sett hafa verið fyrir hreyfingu barna (Klasson-Heggebo og Anderssen, 2003; 

Shoup o.fl., 2008; Tremblay o.fl., 2000; Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1998; Wu, Pender og 

Noureddine, 2003; Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2000). Það sem allar íslensku rannsóknirnar eiga sameiginlegt er að mun fleiri 

stúlkur en drengir hreyfa sig sjaldan eða aldrei og á það við bæði hvað varðar skipulagða og 

óskipulagða íþróttastarfsemi. Þátttaka beggja kynja minnkar með auknum aldri en þátttaka 

stúlkna virðist minnka hraðar en drengja. Fleiri drengir en stúlkur stunduðu íþróttir daglega í 

a.m.k. 60 mínútur eða meira á dag, eða 20 – 25% drengja og 13 – 16% stúlkna. Sá hópur nær 

því jafnframt markmiði Lýðheilsustöðvar um hreyfingu (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 

2003; Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002; Þóroddur 

Bjarnason o.fl., 2006).  

Í rannsókn sem gerð var á 9 og 15 ára börnum í Noregi kom í ljós að drengir hreyfðu sig 

marktækt meira en stúlkur í báðum aldurshópunum. Mörg börn náðu ekki að uppfylla norskar 

ráðleggingar um hreyfingu og þá sér í lagi eldri aldurshópurinn (Klasson-Heggebo og 

Anderssen, 2003). Í Finnlandi eins og svo mörgum löndum hefur komið fram munur á 

hreyfingu kynjanna. Drengir eru mun virkari hvað líkamlega hreyfingu varðar en stúlkur og 
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því líklegri til að ná markmiði um hreyfingu. Þó dregur hraðar úr hreyfingu drengja en 

stúlkna (Telama og Yang, 2000). Í rannsókn sem gerð var á Englandi náðu aðeins 193 börn af 

1446 markmiði um lágmarkshreyfingu, eða aðeins 13%. Drengir voru í miklum meirihluta 

eða 142 drengir (21,3%) á móti 51 stúlku (6,5%) (Wiles o.fl., 2008). Rannsóknir benda til 

þess að bilið milli þeirra drengja sem hreyfa sig lítið og þeirra sem hreyfa sig mikið sé að 

stækka (Telama og Yang, 2000). 

Það er því nokkuð ljóst að þeim erlendu og íslensku rannsóknum sem skoðaðar voru ber 

öllum saman um að drengir hreyfi sig meira en stúlkur og séu því líklegri til að ná þeim 

viðmiðum sem sett hafa verið fram um hreyfingu. Reynt hefur verið að finna skýringar á því í 

hverju munur á hreyfingu kynjanna liggi og er talið að þær séu að finna í skipulögðu 

íþróttastarfi. Stúlkur taka síður þátt í skipulögðu íþróttastarfi en þó eykst hlutfall þeirra 

stúlkna sem stunda skipulagða íþróttastarfsemi hraðar en drengja (Laakso, Telama, 

Nupponen, Rimpelä og Pere, 2008; Vilhjalmsson og Kristjansdottir, 2003). Einnig eru talin 

vera tengsl á milli íþróttaþátttöku og karlmennskuímyndar. Drengir eru líklegri til að velja sér 

íþróttir, gjarnan hópíþróttir, sem reyna á karlmennsku þeirra og keppnisskap, þar sem styrks 

er krafist og áhætta tekin (Colley, Berman og Millingen, 2005). Drengir stunda íþróttir til að 

öðlast styrk og góða heilsu. Sem dæmi um slíkar íþróttir má nefna fótbolta, körfubolta, box 

og akstursíþróttir. Stelpur stunda hins vegar íþróttir til að auka liðleika og hafa stjórn á 

líkamsþyngd sinni. Þær eru líklegri til að velja sér íþróttir sem eru rólegri og draga fram 

kvenlegan þokka, eða einstaklingsíþróttir þar sem þær njóta félagsskapar vinkvenna sinna, 

t.d. sund, skauta eða leikfimi (Colley o.fl., 2005; Scully og Clarke, 1997). Menningarleg áhrif 

virðast ýta undir staðalímynd karla í íþróttum og er það viðurkennt að karlmenn stundi 

íþróttir, séu í forystuhlutverki sem fyrirliðar síns íþróttaliðs og séu í sviðsljósinu. Börn sem 

vilja líta út eins og fyrirmyndir þeirra sem birtast í fjölmiðlum eru mun virkari í íþróttum en 

þau sem ekki hafa fyrirmynd úr fjölmiðlum. Eins virtist það hafa áhrif á hreyfimynstur 
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drengja hvað feðrum þeirra fannst. Drengir sem héldu að feður þeirra vildu að þeir væru 

líkamlega vel á sig komnir og vöðvastæltir voru mun virkari í íþróttum fyrir vikið. Skoðun 

móðurinnar á hversu mikilvæg henni fannst hreyfing vera hafði einnig jákvæð áhrif á virkni 

beggja kynja í íþróttum (Kahn o.fl., 2008).                          

Theberge (1991) (vitnað til í grein Colley o.fl., 2005) gerði rannsókn í Kanada á 

íþróttaumfjöllun í fjölmiðlum og þar kom í ljós að mun oftar var fjallað um afrek karla en 

kvenna í íþróttafréttum í sjónvarpi og í íþróttablöðum. Sömu sögu er að segja af rannsókn 

sem gerð var í Svíþjóð (Koivula, 1999). Í rannsókn sem Colley og félagar gerðu í Bretlandi 

árið 2005 voru börn á aldrinum 9 – 11 ára og 15 – 16 ára beðin um að teikna einstakling sem 

stundaði mikla hreyfingu og væri fyrirmynd þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

meirihluti barnanna teiknaði karlkyns einstakling og gæti það tengst því sem áður hefur 

komið fram að fyrirmyndir sem börn sjá í fjölmiðlum hafa mikil áhrif á þau. 

Munur á hreyfingu eftir aldurshópum 

Í ljós hefur komið munur er á hreyfingu barna eftir aldri. Líkamleg hreyfing virðist 

minnka eftir því sem börn eldast og kyrrseta eykst á kostnað hreyfingar. Algengt er að aðeins 

lítill hluti barna nái þeim markmiðum sem sett hafa verið um hreyfingu og er yngri 

aldurshópurinn iðulega nær þeim markmiðum. Sem dæmi um mun á hreyfingu milli 

aldurshópa á Íslandi hefur komið fram að yngri börn eru almennt virkari í íþróttum en þau 

eldri. Um 20 - 26% barna í 6. bekk hreyfir sig á hverjum degi í a.m.k. 60 mínútur á dag utan 

skólatíma en aðeins um 11 – 15% barna í 10. bekk. Um fjórði hver nemandi í 10. bekk hreyfir 

sig annað hvort aldrei eða aðeins einn dag í viku í 60 mínútur eða meira samanborið við 

tíunda hvern nemanda í 6. bekk (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006; Svandís Nína Jónsdóttir 

o.fl., 2002; Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 
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Í Finnlandi eins og svo mörgum löndum hafa komið fram tengsl milli aukins aldurs og 

líkamlegrar hreyfingar barna. Rannsóknir hafa sýnt fram á það líkamleg hreyfing nær 

hámarki rétt fyrir kynþroska, eða á aldursbilinu 12 – 13 ára og byrjar að dala fljótlega upp úr 

því, eða á meðan börn eru á kynþroskaskeiðinu. Fyrir þann aldur virðast stelpur og strákar 

hreyfa sig álíka mikið en eftir þann aldur hreyfa strákar sig marktækt meira. Þó dregur hraðar 

úr hreyfingu drengja (Kahn o.fl., 2008; Shoup o.fl., 2008; Strauss o.fl., 2001; Telama og 

Yang, 2000; Wiles o.fl., 2008). 

Hlutverk skólahjúkrunarfræðinga 

Skólahjúkrunarfræðingar hafa það hlutverk að fylgjast með andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilsu grunnskólabarna. Í starfi skólahjúkrunarfræðinga eru ákveðnir áhersluþættir 

sem þeim ber að fylgja eftir s.s. forvarnafræðsla, heilbrigðisfræðsla og stuðningur og ráðgjöf 

til nemenda og foreldra (Reglugerð fyrir heilsugæslustöðvar nr. 160/1982). 

Íslenskir skólahjúkrunarfræðingar leggja áherslu á heilsueflingu m.a. í formi fræðslu um 

hreyfingu. Árið 2005 hófst samstarfsverkefni milli Miðstöðvar heilsuverndar barna og 

Lýðheilsustöðvar sem heitir 6-H heilsunnar. Markmið verkefnisins var að samræma stefnu og 

aðgerðir í heilbrigðisfræðslu fyrir skólabörn. Þeir þættir sem sérstaklega var lögð áhersla á 

voru hamingja, hreyfing, hollusta, hugrekki, hvíld og hreinlæti. Hugmyndafræðin bakvið 

verkefnið var sú að hafa fræðsluna stutta, jákvæða og hnitmiðaða. Markmiðið var að fá börn 

til að taka virkan þátt í fræðslunni (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, e.d.). Þetta er mikilvægur 

þáttur í starfi skólahjúkrunarfræðinga þar sem þau börn sem fá fræðslu um gagnsemi 

hreyfingar í skólum og líður vel í íþróttatímum í skólum eru líklegri til stunda og taka virkan 

þátt í hreyfingu utan skipulagðra íþróttatíma. Börnum sem hins vegar líður ekki vel í 

íþróttum, eru ekki talin nógu góð í íþróttum, sitja á bekknum og eru valin síðust í lið í leik eru 

líklegri til að hætta í íþróttum (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1998).  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að með því að fá skólana til að auka fræðslu um gagnsemi 

hreyfingar og hafa umhverfið í kringum skólann hvetjandi er hægt að hafa áhrif á þátttöku 

barna, sérstaklega stúlkna (Pate o.fl., 2005). Þrátt fyrir mikilvægi þess góða starfs sem 

skólahjúkrunarfræðingar inna af hendi eru ekki til margar heimildir um það efni.  

Samantekt 

Mikilvægi hreyfingar er mikið bæði fyrir líkama og sál. Með því að hreyfa sig reglulega 

styrkjast bein og vöðvar og hægt er að koma í veg fyrir ýmsa fylgikvilla kyrrsetu s.s. hjarta- 

og æðasjúkdóma, sykursýki týpu 2 og sumar tegundir krabbameins. Eins hefur verið sýnt 

fram á jákvæð tengsl milli hreyfingar, sjálfsmyndar og andlegrar líðanar. Þrátt fyrir þann 

ávinning sem hlýst af því að stunda reglubundna hreyfingu hreyfa börn sig ekki nóg 

samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Markmið bæði Lýðheilsustöðvar og WHO er að börn hreyfi 

sig í að minnsta kosti 60 mínútur á dag alla daga vikunnar.  

Með auknum aldri barnanna dregur úr hreyfingu og kyrrseta eykst. Börn reyna minna á 

sig, ganga eða hjóla síður í skóla og sjónvarpsáhorf og tölvunotkun eykst. Rannsóknir hafa 

leitt það í ljós að stúlkur hreyfa sig mun minna en drengir og í öðrum tilgangi. Stúlkur vilja 

viðhalda líkamsþyngd sinni en drengir vilja öðlast styrk og góða heilsu.  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sem starfa í skólum landsins séu vakandi fyrir 

þessari þróun og reyni að snúa blaðinu við. Með íslenska samstarfsverkefninu 6-H heilsunnar 

má ná til barnanna á auðveldan og einfaldan hátt en vel uppfrædd börn stunda og taka frekar 

virkan þátt í hreyfingu en börn sem fá litla fræðslu. 
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Aðferðafræði 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hreyfingu íslenskra barna í 6. og 10. bekk 

út frá tíðni, aldri og kyni. Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðir, gagnasöfnun, 

framkvæmd og úrtak rannsóknarinnar. Fjallað verður um rannsóknarspurningarnar og 

tölfræðivinnslu. 

Rannsóknaraðferðir 

Að tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) var gerð rannsókn sem 

nefnist Health Behaviour in School-aged Children [HBSC]. Rannsóknin er ein sú viðamesta 

á sviði heilsu og heilsutengdrar hegðunar ungs fólks og var hún lögð fyrir meira en 100.000 

nemendur í 6. bekk, 8. bekk og 10. bekk, í 41 landi, veturinn 2005 – 2006. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að auka þekkingu og skilning á heilsu og lífskjörum barna og unglinga. 

Rannsóknin innihélt fjölbreyttar spurningar og spurt var meðal annars um lífsstíl, næringu, 

hreyfingu, tómstundir, líðan og vímuefnanotkun (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð stóðu í sameiningu að framkvæmd 

rannsóknarinnar í fyrsta sinn á Íslandi árið 2006 en könnunin var lögð fyrir nemendur í 6. 

bekk, 8. bekk og 10. bekk í grunnskólum landsins. Alls tóku 166 grunnskólar landsins þátt, að 

sérskólum undanskildum, eða um 11.800 nemendur og var svarhlutfall á landinu 86%.  

Í þessari rannsókn verður einungis stuðst við svör úr þremur spurningum nemenda í 6. 

og 10. bekk um hreyfingu. Góðfúslegt leyfi var fengið frá Lýðheilsustöð til að vinna úr 

gögnunum (sjá viðauka 1).  
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Gagnasöfnun og framkvæmd 

Foreldrum allra barnanna var sent bréf heim þar sem rannsóknin var kynnt og tilgangur 

hennar. Ef að foreldrarnir óskuðu eftir því að börnin sín tækju ekki þátt þá var þeim bent á að 

hafa samband við rannsakendur, annars var litið svo á að foreldrar veittu samþykki sitt fyrir 

þátttökunni. Börnunum var ekki skylt að taka þátt í rannsókninni né svara einstökum 

spurningum og var fylsta trúnaðar gætt við öflun gagna. Skólastjórar og kennarar sáu um að 

leggja spurningalista fyrir þá nemendur sem voru í skólanum þann dag, sem síðan skiluðu 

honum nafnlausum í lokuðum umslögum. Gögnin voru síðan send til Háskólans á Akureyri 

til úrvinnslu. 

Úrtak  

Úrtakið var hentugleikaúratak (convenience sample) og því ekki hægt að reikna út 

skekkjumörk né segja til um alhæfingargildi. Heildarfjöldi svaraðra lista var 7995 en þar af 

voru ógild svör 267 (3,3%). Úrtakið er stórt og gefur það því nokkuð góða mynd af 

niðurstöðunum. Af þeim sem svöruðu spurningalistunum var svarhlutfall í 6. bekk 3849 

nemendur; 1939 (50,5%) drengir, 1897 (49,5%) stúlkur og ógild svör voru 13 (0,3%). Af 

þeim sem svöruðu í 10. bekk var svarhlutfallið 3900 nemendur; 1960 (50,4%) drengir, 1932 

(49,6%) stúlkur og ógild svör voru átta (0,2%). 

Börn í 6. bekk svöruðu öll sama spurningalista en börnum í 10. bekk var skipt í tvo 

hópa (A og B) sem svöruðu sínum hvorum spurningalistanum. Búið var að sameina skrárnar 

áður en þær voru sendar rannsakanda. Spurningalistarnir (A og B) innihéldu mismunandi 

orðalag og voru sumar spurningarnar ekki eins. Þær spurningar sem mátu hreyfingu barnanna 

í báðum bekkjunum voru allar eins og fengu þær því sameiginleg númer, 84, 85 og 86 (sjá 

viðauka 2). 
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Rannsóknarspurningar og tölfræðiúrvinnsla 

Rannsóknargögnin voru send frá Lýðheilsustöð til rannsakanda á tölvutæku formi. Þau 

voru síðan unnin með tölfræðiforritinu SPSS. Þær tvær rannsóknarspurningar sem settar voru 

fram í rannsókninni voru: 1) Hversu mikið hreyfa börn sig í 6. og 10. bekk og 2) er munur á 

hreyfingu drengja og stúlkna og er munur á hreyfingu barna í 6. og 10. bekk? Við 

tölfræðiúrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði til að skoða tíðni og meðaltal hreyfingar barna í 

6. og 10. bekk, notast við spurningar númer 1, 2, 84 og 85 úr HBSC spurningalistanum (sjá 

viðauka 2). Gert var t-próf óháðra úrtaka til að reikna mun á meðaltali hreyfingar kynjanna, 

notast var við spurningar númer 1, 2, 84 og 86 úr HBSC spurningalistanum (sjá viðauka 2). 

Spurning númer 84 var endurkóðuð með því að draga saman gildin 0-4 dagar og 5-7 dagar. 

Þannig var svarmöguleikum fækkað úr átta í tvo. 

Samantekt 

Rannsókn þessi er hluti af rannsókninni Heilsa og lífskjör skólabarna (HBSC) sem gerð 

var á Íslandi árið 2006. Úrtakið var hentugleikaúrtak alls, 7749 börn í 6. og 10. bekk í 

grunnskólum landsins. Unnið var með 3849 svör frá nemendum í 6. bekk og 3900 svör frá 

nemendum í 10. bekk. Gögnin voru send rannsakanda á tölfræðiforritinu SPSS og niðurstöður 

unnar í sama forriti. Notast var við lýsandi tölfræði til að skoða tíðni og meðaltal hreyfingar 

barna í 6. og 10. bekk. Gert var t-próf óháðra úrtaka til að reikna meðaltalsmun milli kynja og 

bekkjardeilda. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem tölfræðiútreikningarnir gáfu. 

Verður hver rannsóknarspurning tekin fyrir og gert grein fyrir þeim útreikningum sem gerðir 

voru og þeim niðurstöðum sem fengust. 

Rannsóknarspurning 1: Hversu mikið hreyfa börn sig í 6. og 10. bekk? 

Þegar hreyfing barna í 6. og 10. bekk var skoðuð kom í ljós að 1468 (19,8%) börn í 

úrtakinu ná markmiði Lýðheilsustöðvar um hreyfingu í 60 mínútur á dag sjö daga vikunnar. 

Alls eru 5970 (80,2%) börn sem ekki ná þessu sama markmiði (sjá nánar í Töflu 1). 

   

Tafla 1. Fjöldi daga sem að börn í 6. og 10. bekk hreyfðu sig í a.m.k. 60 mínútur eða meira 

síðastliðna sjö daga 
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Í 6. og 10. bekk eru 1517 (20,3%) börn sem hreyfa sig á hverjum degi í frítíma sínum 

svo þau mæðist eða svitni. Alls er 301 (4,02%) barn sem hreyfir sig aldrei í frítíma sínum svo 

það mæðist eða svitni (sjá nánar í Töflu 2). 

 

Tafla 2. Fjöldi skipta sem börn í 6. og 10. bekk verja í líkamlega hreyfingu í frítíma sínum 

svo þeir mæðist eða svitni 

 

Rannsóknarspurning 2: Er munur á hreyfingu barna eftir kyni og bekkjardeildum 

Munur á hreyfingu barna eftir kyni  

Alls náðu 848 (22,7%) drengir í úrtakinu markmiði Lýðheilsustöðvar um 60 mínútna 

hreyfingu á dag alla daga vikunnar og 620 (16,7%) stúlkur. Alls eru 2881 (77,3%) drengur og 

3089 (83,3%) stúlkur sem ekki ná þessu sama markmiði (sjá nánar í Töflu 7). 
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Meðalfjöldi daga eftir kyni 

Þegar skoðað var hversu oft í viku börnin hreyfa sig kom í ljós að drengir hreyfðu sig 

að meðaltali í 4,3 daga í viku og stúlkur í 3,99 daga. Marktækur munur er milli kynjanna  

þar sem p<0,05 (sjá nánar í Töflu 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3. Meðalfjöldi daga sem drengir og stúlkur í 6. og 10. bekk verja í hreyfingu í að 

minnsta kosti 60 mínútur á dag síðastliðna 7 daga 
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Fjöldi klukkustunda á viku í hreyfingu eftir kyni 

Þegar skoðað er hversu margar klukkustundir á viku börn hreyfa sig má sjá að um 687 

(18,5%) drengir og 511 (13,8%) stúlkur í úrtakinu hreyfa sig í sjö klukkustundir eða meira á 

viku svo þau mæðist eða svitni. Hins vegar eru 292 (7,9%) drengir og 331 (8,9%) stúlka sem 

hreyfa sig aldrei svo þau mæðist eða svitni (sjá nánar í Töflu 4). 

 

Munur á hreyfingu barna eftir bekkjardeildum 

Í 6. bekk náðu 960 (26%) börn lágmarksviðmiði barna um 60 mínútna hreyfingu á dag 

sjö daga vikunnar en 508 (13,6%) börn í 10. bekk; 2732 (74%) í 6. bekk og 3238 (86,4%) í 

10. bekk náðu ekki settu lágmarksviðmiði (sjá nánar í Töflu 7). 

 

Tafla 4. Fjöldi klukkustunda á viku sem drengir og stúlkur í 6. og 10. bekk stunda líkamlega 

hreyfingu svo þau mæðist eða svitni 
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Meðalfjöldi daga eftir bekkjardeildum 

Í 6. bekk hreyfa börn sig að meðaltali 4,65 daga í viku í 60 mínútur eða meira á degi 

hverjum en börn í 10. bekk hreyfa sig að meðaltali 3,64 daga. Marktækur munur reynist vera 

á hópunum (p<0,05). 

Tæplega helmingur barnanna í 6. og. 10 bekk, (n=3425 (46%)), hreyfa sig fimm sinnum 

í viku eða oftar í 60 mínútur eða meira á degi hverjum. Að meðaltali hreyfa þau sig 6,1 dag í 

60 mínútur eða meira í senn; börn í 6. bekk að meðaltali 6,16 daga í viku en börn í 10. bekk 

að meðaltali 6 daga í viku. Marktækur munur er milli kynjanna þar sem p<0,05 (sjá nánar í 

Töflu 5). 

 

Tafla 5. Meðalfjöldi daga þeirra barna sem hreyfa sig fimm sinnum í viku eða oftar í 60 

mínútur á dag eða meira 
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Rúmlega helmingur barna í 6. og 10. bekk, (n=4013 (54%)), sem hreyfa sig aldrei til 

fjórum sinnum í viku í 60 mínútur eða meira hreyfa sig að meðaltali 2,47 daga; börn í 6. bekk 

hreyfa sig að meðaltali í um 2,83 daga í viku en börn í 10. bekk hreyfa sig að meðaltali 2,21 

dag í viku. Marktækur munur er  milli kynjanna þar sem p<0,05 (sjá nánar í Töflu 6).  

 

Tafla 6. Meðalfjöldi daga þeirra barna sem hreyfa sig aldrei til fjórum sinnum í viku í 60 

mínútur á dag eða meira 

 

Fjöldi klukkustunda á viku í hreyfingu eftir bekkjardeildum 

Í 6. bekk eru 456 (12,4%) börn í 6. bekk hreyfa sig í sjö klukkustundir eða meira á viku 

en 742 (19,8%) börn í 10. bekk. Hins vegar eru 229 (6,2%) börn í 6. bekk og 394 (10,5%) 

börn í 10. bekk sem hreyfa sig ekki neitt á degi hverjum (sjá nánar í Töflu 4). 
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Munur á hreyfingu barna eftir kyni og bekkjardeildum 

Í 6. bekk ná 536 (28,7%) drengir og 424 (23,2%) stúlkur markmiði Lýðheilsustöðvar 

um 60 mínútna hreyfingu á dag sjö daga vikunnar. Í 10. bekk voru 312 (16,7%) drengir og 

196 (10,4%) stúlkur sem náðu þessu sama markmiði.  

Í 6. bekk ná 1329 (71,3%) drengir og 1403 (76,8%) stúlkur ekki settu markmiði um 60 

mínútna hreyfingu á dag sjö daga vikunnar. Í 10. bekk ná 1552 (83,3%) drengir og 1686 

(89,6%) stúlkur ekki þessu sama markmiði (sjá nánar í Töflu 7). 

 

 

 

 

Tafla 7. Fjöldi daga sem nemendur í 6. og 10. bekk hreyfðu sig samanlagt í að minnsta kosti 

60 mínútur eða meira síðastliðna 7 daga 



26 

 

 

Meðalfjöldi daga eftir kyni og bekkjardeildum 

Þegar kynjamunur í hvorum bekk fyrir sig er skoðaður kemur í ljós að drengir í 6. bekk 

hreyfa sig að meðaltali 4,7 daga í viku í 60 mínútur á dag eða meira en stúlkur 4,6 daga. Ekki 

er marktækur munur á hreyfingu kynjanna (p>0,05). Í 10. bekk hreyfa drengir sig að 

meðaltali 3,9 daga í viku í 60 mínútur eða meira á dag en stúlkur 3,4 daga. Martækur munur 

er á kynjunum (p<0,05), sjá nánar í Töflu 3.  

Drengir í 6. bekk hreyfa sig að meðaltali 4,7 daga í viku í 60 mínútur á dag eða meira 

en drengir í 10. bekk 3,9 daga í viku. Marktækur munur reynist vera á hreyfingu drengja í 6. 

og 10. bekk þar sem p<0,05. Stúlkur í 6. bekk hreyfa sig að meðaltali 4,6 daga í viku í 60 

mínútur á dag eða meira en stúlkur í 10. bekk aðeins 3,4 daga. Marktækur munur er á 

hreyfingu stúlkna í 6. og 10. bekk þar sem p<0,05 (sjá nánar í Töflu 3). 

 

Fjöldi klukkustunda í hreyfingu í viku eftir kyni og bekkjardeildum 

Þegar skoðað er hversu marga klukkutíma á viku börnin í úrtakinu hreyfa sig kemur í 

ljós að 1198 (16,1%) börn hreyfa sig í sjö klukkustundir eða meira á viku svo þau mæðist eða 

svitni. Í 6. bekk segjast 456 (12,4%) börn hreyfa sig í sjö klukkustundir eða meira á viku; 254 

(13,7%) drengir og 202 (11,1%) stúlkur. Í 10. bekk segjast 742 (19,8%) börn hreyfa sig í sjö 

klukkustundir eða meira á viku; 433 (23,3%) drengir og 309 (16,4%) stúlkur (sjá í Töflu 4). 

Hins vegar eru 623 (8,4%) börn sem hreyfa sig aldrei svo þau mæðist eða svitni. Í 6. 

bekk eru um 229 (6,2%) börn sem hreyfa sig aldrei; 115 (6,2%) drengir og 114 (6,3%) 

stúlkur. Í 10. bekk eru það 394 (10,5%) börn; 177 (9,5%) drengir og 217 (11,5%) stúlkur (sjá 

í Töflu 4).  
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Samantekt 

Í niðurstöðunum kom fram að 19,8% barna í 6. og 10. bekk ná markmiði 

Lýðheilsustöðvar um hreyfingu í a.m.k 60 mínútur á degi hverjum alla daga vikunnar. 

Drengir hreyfa sig marktækt meira en stúlkur bæði í 6. og 10. bekk og minnkar hreyfing 

beggja kynja með auknum aldri.   
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Umræður 

Í kaflanum er fjallað um þær niðurstöður sem fengust í þessari seinni greiningu á HBSC 

könnuninni og þær bornar saman við aðrar rannsóknir. Rætt verður um mögulegar 

takmarkanir sem voru við gerð rannsóknarinnar og að lokum fjallað um framtíðarsýn og gildi 

niðurstaðna fyrir skólahjúkrunarfræðinga.  

Hreyfing barna á mismunandi aldursstigum 

Niðurstöður þessarar seinni greiningar á HBSC rannsókninni leiddu í ljós að ekki nema 

tæp 20% barna í 6. og 10. bekk nær viðmiði Lýðheilsustöðvar um einnar klukkustundar 

hreyfingu á degi hverjum. Sú tala er lág í ljósi þess hversu heildræn áhrif hreyfingar eru. 

Hreyfing eykur vellíðan og getur virkað sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum síðar á 

lífstíðinni s.s. krabbameini, beinþynningu, hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi og streitu 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Boreham og 

Riddoch, 2001; World health organization regional office for Europe, e.d.; World health 

organization regional office for Europe, 2003). Jafnframt eykur hreyfing orku barna, 

sjálfstraust þeirra eykst sem og námsárangur batnar. Þeir sem hreyfa sig reglulega eiga síður 

við þunglyndi og depurð að stríða, finna síður til verkja og eru þróttmeiri og ánægðari en þeir 

sem ekki hreyfa sig (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2007; Tremblay o.fl., 2000; Vilhjalmsson 

og Thorlindsson, 1992). Í þeim íslensku rannsóknum sem hafa verið gerðar á hreyfingu 

skólabarna kemur í ljós að um svipað hlutfall barna og í þessari rannsókn er að ræða eða um 

11 – 30% barna sem hreyfa sig alla daga vikunnar. Svipað hlutfall barna í Noregi, Englandi 

og Bandaríkjunum nær þeim markmiðum sem sett hafa verið um hreyfingu (Klasson-

Heggebo og Anderssen, 2003; Wiles o.fl., 2008; Shoup o.fl., 2008). Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru því í samræmi við það sem fram hefur komið í öðrum rannsóknum. 
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Tæplega helmingur barnanna hreyfði sig 5 – 7 daga í viku í 60 mínútur í senn eða 

meira, eða að meðaltali 6,1 dag í viku. Rúmlega helmingur barnanna hreyfði sig 0 – 4 daga í 

viku í 60 mínútur í senn eða meira, eða að meðaltali 2,47 daga í viku. Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskólanna er það réttur hvers nemanda að fá að lágmarki þrjár 

kennslustundir í hverri viku í íþróttum (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Samkvæmt því 

meðaltali sem fékkst þegar tekinn var saman sá hópur barna sem hreyfði sig 0 – 4 daga í viku 

í 60 mínútur í senn eða meira virðast sum börn einungis hreyfa sig í skólanum og lítið þar 

fyrir utan.  

Munur á hreyfingu kynja og skólastiga 

Munur á hreyfingu barna eftir kyni 

Niðurstöður sýndu að drengir hreyfa sig talsvert meira (4,3 daga vikunnar í 60 mínútur 

eða meira á dag) en stúlkur (4 daga) og af meiri ákefð. Hvorugur hópurinn nær markmiði um 

hreyfingu alla daga vikunnar eins og kom fram hér að ofan. Þegar börn voru spurð að því 

hvort þau stunduðu íþróttir daglega kom í ljós að um 23% drengja stundaði íþróttir daglega 

en aðeins tæp 17% stúlkna. Drengir og stúlkur í 6. bekk hreyfa sig nánast jafn mikið en hins 

vegar er töluverður munur á hreyfingu drengja og stúlkna í 10. bekk, þar sem drengir hreyfa 

sig mun meira. Mikilvægt er fyrir stúlkur að huga að því strax á unglingsárum að konum er 

mun hættara við að fá beinþynningu en drengjum. Hreyfing er einn af lykilþáttum til að 

sporna við myndun beinþynningar þar sem hreyfingarleysi er einn af áhættuþáttum hennar 

(Landlæknisembættið, 2004). Regluleg hreyfing í æsku styrkir beinin og eykur beinmassa 

sem stuðlar að sterkum beinum þegar komið er á fullorðinsárin (Khan o.fl., 2000). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna. Þátttaka 

kynjanna í íþróttum hefur verið skoðuð töluvert og virðist það vera að stúlkur taki minna þátt 
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í íþróttum en drengir. Þær eru því síður líklegar til að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið 

fyrir hreyfingu barna (Klasson-Heggebo og Anderssen, 2003; Shoup o.fl., 2008; Tremblay 

o.fl., 2000; Wu o.fl., 2003 Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Það sem allar íslensku 

rannsóknirnar sem vitnað var í fyrr í rannsókninni eiga sameiginlegt er að mun fleiri stúlkur 

en drengir hreyfa sig sjaldan eða aldrei og á það við bæði hvað varðar skipulagða og 

óskipulagða íþróttastarfsemi. Þátttaka beggja kynja minnkar með auknum aldri en þátttaka 

stúlkna virðist minnka hraðar en drengja. Fleiri drengir en stúlkur stunduðu íþróttir daglega í 

a.m.k. 60 mínútur eða meira á dag, eða 20 – 25% drengja og 13 – 16% stúlkna. Sá hópur nær 

því jafnframt markmiði Lýðheilsustöðvar um hreyfingu (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 

2003; Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002; Þóroddur 

Bjarnason o.fl., 2006). 

Skoðað hefur verið hvers vegna stúlkur draga verulega úr hreyfingu sinni þegar þær 

eldast. Skólarnir geta haft mikil áhrif á virkni stúlkna í íþróttum með góðri fræðslu og 

einstaklingsmiðaðri íþróttakennslu sérstaklega þar sem að stúlkur hafa færri möguleika en 

drengir hvað varðar íþróttaþátttöku (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1998). Fleiri þættir hafa 

áhrif á virkni stúlkna t.d mismunandi væntingar foreldra til kynjanna, staðalímyndir og 

fyrirmyndir (Culp, 1998; Garcia, Pender, Antonakos og Ronis, 1998). Eins líkar stúlkum verr 

þátttaka í hópíþróttum þar sem hætta er á að bregðast öllu liðinu með því að gera mistök og 

vera af þeim sökum litinn hornauga (Brooks og Magnusson, 2006; Brooks og Magnusson, 

2007). Stúlkur stunda frekar einstaklingsíþróttir til að uppfylla félegslegar þarfir sínar og 

njóta félagsskaps fjölskyldu og vina sem og til að bæta andlega líðan sína (Brooks og 

Magnusson, 2007). 
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Munur á hreyfingu barna eftir kyni og bekkjardeildum.   

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að hreyfing barnanna minnkar með auknum 

aldri. Mun fleiri börn í 6. bekk en 10. bekk ná markmiði Lýðheilsustöðvar um 60 mínútna 

hreyfingu alla daga vikunnar. Drengir í 6. bekk hreyfa sig oftar í 60 mínútur á dag alla daga 

vikunnar samanborið við drengi í 10. bekk. Sömu sögu er að segja af mun milli stúlkna í 6. 

bekk og stúlkna í 10. bekk. Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að greinilegur munur er á 

hreyfingu barna eftir aldri. Líkamleg hreyfing virðist minnka eftir því sem börn eldast og 

kyrrseta eykst á kostnað hreyfingar. Draga virðist úr hreyfingu barna í kringum 12 – 13 ára 

aldurinn en fyrir þann aldur virðast stúlkur og drengir hreyfa sig álíka mikið. Á 

unglingsárunum hreyfa drengir sig marktækt meira, þó dregur hraðar úr hreyfingu þeirra með 

auknum aldri (Kahn o.fl., 2008; Shoup o.fl., 2008; Strauss o.fl., 2001; Telama og Yang, 2000; 

Wiles o.fl., 2008). Mikilvægt er að velta fyrir sér hvers vegna hreyfing barna minnkar eftir 

því sem þau eldast. Heima fyrir er framboð af afþreyingarefni orðið svo mikið að börn þurfa 

varla að fara út til að leika sér. Heima geta þau verið inni í hlýjunni, spjallað við vinina í 

gegnum heimilistölvuna og spilað uppáhaldsleikina sína í leikjatölvunni en tengsl eru á milli 

þess að sjónvarpsáhorf eykst, hreyfing minnkar og líkamsþyngd barnanna verður meiri (Kaur, 

Choi, Mayo og Jo Harris, 2003). 

Takmarkanir 

Nokkrar takmarkanir á rannsókninni komu í ljós við úrvinnslu á gögnunum. Um seinni 

greiningu er að ræða á gögnum frá Lýðheilsustöð sem safnað var í öðrum tilgangi en settur er 

fram í þessu verkefni. Þó svo að líkamleg hreyfing hafi verið skilgreind í HBSC 

spurningalistanum er það alltaf huglægt mat hvers og eins hvaða skilning hann leggur í 

spurningarnar. Ekki er víst að börnin hafi áttað sig á því að þegar þau eru að hjóla eða ganga 

til vinar eða í skólann að það teljist til líkamlegrar hreyfingar. 
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Framtíðarsýn og gildi fyrir hjúkrunarfræðinga 

Rannsóknin varpar ljósi á tíðni hreyfingar meðal barna og unglinga í 6. bekk og 10. 

bekk á Íslandi. Niðurstöðurnar vekja upp ýmsar spurningar t.d. hvað geta hjúkrunarfræðingar 

gert til að sporna við hreyfingarleysi barna og unglinga og hvernig geta hjúkrunarfræðingar 

fengið börn til að vera virkari í íþróttum.  

Hraðinn í þjóðfélaginu í dag er orðinn það mikill að mikilvægir hlutir, eins og heilsan, 

hreyfing og hollt mataræði virðast gleymast eða vera settir á bið. Skóladagurinn er orðinn 

lengri hjá börnum en hann var og einkennist hann af mikilli kyrrsetu. Það er því mikilvægt að 

skólahjúkrunarfræðingar nýti vel þann tíma sem þeir fá til að fræða börn og unglinga um 

þann ávinning sem hlýst af því að stunda líkamlega hreyfingu. Með því að fá börnin til að 

hreyfa sig er hægt að fyrirbyggja marga sjúkdóma sem hrjáð geta börnin síðar á lífsleiðinni. 

Með því má einnig draga úr þeim mikla kostnaði sem langvinnir sjúkdómar geta kostað 

heilbrigðiskerfið (Boreham og Riddoch, 2001; Goran o.fl., 2003; Hera Hallbera Björnsdóttir 

o.fl., 2003; Huhman o.fl., 2007; Lýðheilsustöð, 2006; Shoup o.fl., 2008; Strong o.fl., 2005; 

World health organization regional office for Europe, e.d.; World health organization 

regional office for Europe, 2003; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

Skólahjúkrunarfræðingar gætu nýtt tækifærið þegar börnin koma í skólaskoðun til að 

spyrja út í hreyfingarmynstur þeirra. Með því væri hægt að sjá hver staðan væri og grípa fyrr 

inn í þegar vísbendingar eru um minnkaðan áhuga á hreyfingu. Eins geta 

skólahjúkrunarfræðingar frætt börn sem eru með of háan líkamsþyngdarstuðul og foreldra 

þeirra um gagnsemi hreyfingar og fengið foreldrana til að hvetja börnin sín til að hreyfa sig. 

Foreldrar spila stórt hlutverk í því hvort að börnin þeirra hreyfa sig eða ekki. Foreldrar eru 

helsta fyrirmynd barna sinna og því mikilvægt að þau sýni fordæmi með góðum lífsstíl. 

Foreldrar sem eru góðar fyrirmyndir eru mun líklegri til að eiga börn sem eru virk í íþróttum. 

Með því að fara í fótbolta bakvið hús heima, hjóla einn hring í hverfinu eða labba í fjörunni 
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er hægt að vekja áhuga barna á mismunandi hreyfingu. Foreldrar ættu einnig að reyna að 

takmarka gjafir til barna sinna sem hvetja til inniveru s.s. tölvuleiki og dvd mynddiska og í 

staðinn stuðla að því að börnin fái heilbrigðari gjafir sem hvetja til hreyfingar t.d bolta, 

sippubönd, reiðhjól eða línuskauta.  

Hlutverk skólahjúkrunar er að m.a. að veita fræðslu og stuðla að því að nemendur fái að 

þroskast við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Verkefni eins og 6-

H heilsunnar eru mjög þörf til að fræða börnin um mikilvægi hreyfingar fyrir heilsuna. 

Skólahjúkrunarfræðingar gætu einnig haft heilsuviku í skólunum þar sem farið væri í 

fræðsluefni í bland við alls konar leiki og hreyfingu útidyra sem ekki tengjast ákveðnum 

íþróttagreinum, t.d sippa, brennó, húlla eða snú-snú og fallin spýta. Kenna þarf börnum að 

hreyfa sig á einfaldan hátt til þess að þau kunni það seinna meir.  

Finna verður einhver ráð til að sporna við hreyfingarleysi barna og unglinga. Vert er að 

velta því fyrir sér hvort að hægt væri að auka hreyfingu barna með því að breyta lögum um 

hreyfingu barna í grunnskólum þannig að kennslustundum í íþróttum yrði fjölgað. Efling 

líkamlegrar hreyfingar hjá börnum og unglingum er verkefni sem að sveitarfélögin ættu 

einnig að taka fullan þátt í með því að tryggja að nánasta umhverfi barnanna virki ekki 

hamlandi á hreyfingu þeirra. Sérstaka athygli ber að veita stúlkum og eldri börnum (Klasson-

Heggebo og Anderssen, 2003). Eins mætti fá sveitafélögin til að taka þátt í þeim kostnaði 

sem foreldar barna þurfta að standa skil á ef að börnin þeirra vilja stunda skipulagðar 

íþróttagreinar. Mjög mikilvægt er að huga vel að því, sérstaklega eins og staðan í 

þjóðfélaginu er núna þar sem að margar fjölskyldur hafa lítinn pening á milli handanna sem 

þarf að nýta aðeins í það nauðsynlegasta. 

Eins og fram hefur komið er verkefnið Allt hefur áhrif, einkum við sjálf! sameiginlegt 

þróunarverkefni milli Lýðheilsustöðvar og 25 sveitarfélaga á landinu en markmiðið með 

verkefninu er einmitt að fá sveitarfélögin til að taka virkan þátt í því að bæta líðan barna og 
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unglinga. Býr hvert sveitarfélag til sína eigin stefnu í þeim málum og Lýðheilsustöð sér um 

að veita fræðslu. Fróðlegt verður að vita í náinni framtíð hvort verkefnið skili sér í formi 

aukinnar hreyfingar og bættrar heilsu og líðanar barna og unglinga. Í Finnlandi hafa svipaðar 

aðgerðir átt sér stað en brugðið var á það ráð, til að bæta heilsu og auka hreyfingu fólks, að 

koma til móts við fólkið með því að bæta þeirra nánasta umhverfi, gerðir voru hjólreiðastígar 

til að auka hjólanotkun og lögum var breytt þannig að fræðsla og þjálfun, upplýsingar, 

rannsóknir og þjónusta tengd líkamlegri hreyfingu var aukin (Vuori, Lankenau, og Pratt, 

2004).  

Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að börn hreyfa sig ekki nóg, stúlkur hreyfa 

sig minna en drengir og hreyfing minnar með auknum aldri. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

í samræmi við bæði erlendar og íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á hreyfingu barna. 

Þessi þróun er ekki góð og því þarf að grípa til róttækra aðgerða áður en ástandið versnar til 

muna. Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingar nýti vel þau tækifæri sem þeim gefst til að 

fræða börn um mikilvægi hreyfingar því til mikils er að vinna með góðri heilsueflingu strax í 

æsku. 
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Lokaorð 

Að tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) var unnið að rannsókn sem 

nefnist Health behavior in school-aged children [HBSC] og var hún lögð fyrir börn í 41 landi 

veturinn 2005 – 2006. Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð unnu í sameiningu að 

rannsókninni hérlendis. Rannsókn þessi var seinni greining af HBSC rannsókninni og var 

tilgangur hennar að kanna hversu mikið börn í 6. bekk og 10. bekk hreyfa sig og hvort 

marktækur munur sé á milli hreyfingu kynja og bekkjardeilda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðeins tæp 20% barna nær markmiði 

Lýðheilsustöðvar og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar um 60 mínútna hreyfingu á dag alla 

daga vikunnar. Drengir hreyfa sig marktækt meira og oftar en stúlkur og minnkar hreyfing 

barnanna eftir því sem þau eldast.  

Við gerð rannsóknarinnar vöknuðu nokkrar spurningar sem enn er ósvarað og gætu 

nýjar rannsóknir varpað betra ljósi á hvort munur sé á hreyfingu barna á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu, hvers vegna stúlkur hreyfa sig minna en drengir, hvaða hreyfingu þau 

stunda utan skólatíma, hvaða daga þau hreyfa sig, í hve langan tíma þau hreyfðu sig í hvert 

skipti og hvort að kynþroski hafi áhrif á íþróttaiðkun barna. 

Markmið skólahjúkrunar er að veita fræðslu og stuðla að því að nemendur fái að 

þroskast við sem bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. 

Skólahjúkrunarfræðingar verða að vera vakandi fyrir minnkuðum áhuga á hreyfingu og nýta 

tækifærið þegar börn koma í skólaskoðun til að spyrja út í hreyfingarmynstur þeirra. Einnig 

þarf að veita foreldrum fræðslu um gagnsemi hreyfingar og fá þau til að hvetja börnin sín 

áfram. Foreldrar sem eru góðar fyrirmyndir eru mun líklegri til að eiga börn sem eru virk í 

íþróttum. Foreldrar spila því stórt hlutverk í því hvort börnin þeirra hreyfi sig eða ekki. 
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Foreldrar mættu íhuga það að takmarka þann tíma sem börnin þeirra verja fyrir framan 

sjónvarps- og tölvuskjái því aukning á kyrrsetu er mikil með auknum aldri. 

Rannsóknin varpar ljósi á tíðni hreyfingar barna og mun milli kynja og bekkjardeilda. 

Verulega kom á óvart hversu fá börn ná markmiði Lýðheilsustöðvar um hreyfingu. Huga þarf 

að því að hreyfing barna, sérstaklega stúlkna, minnki ekki meira en orðið er og nauðsyn þess 

að grípa í taumana um leið og merki um minnkaða hreyfingu gera vart við sig. 
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