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Ágrip 

Tilgangur: Tíðni verkja hjá börnum og unglingum hefur aukist og talið er að hluta þess megi rekja til 

breyttra lifnaðarhátta. Tengsl milli verkja og hreyfingar hafa lítið verið rannsökuð hérlendis, en erlendis 

sýna rannsóknir að ráðlögð hreyfing geti dregið úr verkjum en of mikil hreyfing og hreyfingarleysi geti 

leitt til hærri tíðni verkja. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru milli verkja og 

hreyfingar annars vegar og verkja og hreyfingarleysis hins vegar hjá íslenskum skólabörnum. 

Aðferð: Stuðst var við gögn úr könnuninni Heilsa og lífskjör skólanema frá 2009. Alls svöruðu 11.602 

nemendur í 6., 8. og 10. bekk könnuninni og var svarhlutafallið 87% á landsvísu. Breyturnar sem 

notast var við voru; kyn, bekkjarárgangur, verkur (hversu oft í viku), hreyfing (létt/mikil) og 

hreyfingarleysi (kyrrseta í <2/>3 tíma).  

Niðurstöður: Börn sem stunduðu ráðlagða létta hreyfingu upplifðu síður verki en börn sem hreyfðu 

sig ekki. Hærra hlutfall var meðal barna sem upplifðu þrjár tegundir verkja á viku (15,3%) og hreyfðu 

sig ekki heldur en hjá börnum sem voru verkjalaus (6,7%). Svipað hlutfall var meðal barna sem 

hreyfðu sig mikið 2-3 sinnum í viku og upplifðu verki vikulega eða oftar (26-34%) og hjá börnum sem 

hreyfðu sig á hverjum degi (24-30%). Hærri tíðni var á verkjaupplifun barna sem sátu í þrjá tíma eða 

meira á dag en lítill munur var hversu margar tegundir verkja börn upplifðu eftir því hve lengi þau sátu. 

Fylgni milli hreyfingar/hreyfingarleysis og verkja var í öllum tilfellum veik en þó marktæk (p<0,001). 

Ályktun: Samkvæmt niðurstöðum má álykta að veik tengsl eru milli hreyfingar/hreyfingarleysis og 

verkja hjá börnum. Ráðlögð hreyfing virðist hafa jákvæð áhrif á verki hjá börnum og mikil hreyfing 

hefur ekki áhrif. Börn sem hreyfa sig lítið eða stunda mikla kyrrsetu upplifa frekar verki en önnur börn 

en það hefur ekki áhrif á fjölda verkja. 

 

Lykilorð: verkir, hreyfing, hreyfingarleysi, kyrrseta, börn, unglingar, HBSC 
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Abstract 

Purpose: Frequency of pain among children and adolescents has been growing and it´s thought to be 

partly attributed to changes in ways of life. The relationship between pain and physical activity hasn’t 

been studied much in Iceland but foreign studies show that recommended physical activity can 

decrease the experience of pain and too much activity/inactivity can lead to higher frequency of pain. 

The purpose of this study was to explore on one hand relationship between pain and physical activity 

and on the other hand pain and physical inactivity among Icelandic school children.   

Method: Data from the international survey Health Behaviour in School-aged Children from 2009 was 

used. The sample was 11.602 pupils in 6th, 8th and 10th grade and the response rate was 87% 

nationwide. The variables that were used were: sex, grade, pain (how often a week), physical activity 

(light/vigorous) and physical inactivity (sedentary for <2/>3 hours). 

Results: Children that did recommended exercise experienced less pain then those that didn’t. Higher 

percentage was among those who experienced three different kinds of pain a week (15,3%) and didn’t 

exercise than children with no pain (6,7%). The percentage among children that exercised vigorously 

2-3 times per week and experienced pain weekly or more often was 26-34% and 24-30% among 

those that exercised vigorously daily. Significant higher percentage of experienced pain was among 

children that sat for three hours or more daily. Small, but statistical significant, difference was on how 

many types of pain the children experienced after how long they sat. Relationship between pain and 

physical activity/inactivity was week but significant (p<0,001).  

Conclusions: According to these results we can conclude that there is a weak link between physical 

activity/inactivity and pain among children. Recommended exercise seems to have good affect on pain 

among children and vigorous exercise doesn’t have affect. Children that are physically inactive 

experience pain rather than other children, but it doesn’t affect the number of pains they experience. 

 

 

Key words: pain, physical activity, physical inactivity, sedentary, children, adolescents, HBSC   
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1 Inngangur  

Alþjóðleg samtök um verki hafa skilgreint verk sem ónotalega skynjun og tilfinningalega upplifun sem 

hægt er að tengja við raunverulegar eða mögulegar vefjaskemmdir (IASP, 2014). Verkur barna og 

ungmenna er lýðheilsulegt áhyggjuefni um allan heim og sú er raunin að hann er oft hunsaður eða litið 

framhjá honum (WHO, 2012). Tíðni verkja hjá börnum og ungmennum virðist breytileg eftir 

staðsetningu (King o.fl., 2011) en rannsókn hefur sýnt að rúmlega helmingur barna og unglinga fundu 

fyrir verkjum á þriggja mánaða tímabili (Perquin o.fl., 2000). Á Íslandi er talið að um 78% barna og 

unglinga upplifi verki mánaðarlega og um 40% sem upplifa einn eða fleiri verk vikulega eða oftar 

(Kristjánsdóttir, 1997). 

Tíðni verkja hjá börnum og unglingum virðist hafa aukist undanfarin ár (Hakala, Rimpelä, Saarni og 

Salminen, 2006) sem er áhyggjuefni þar sem verkir hafa töluverð áhrif á líf og líðan barna. Verkir geta 

haft neikvæð áhrif á veikindi og svefn barna og geta þau orðið andvaka eða svefn þeirra orðið 

slitróttur. Einnig geta verkir haft áhrif á mætingu í skóla, námsárangur og félagslega virkni barna (King 

o.fl., 2011; Konijnenberg o.fl., 2005). 

Meiri hluti íslenskra barna á aldrinum 11-16 ára hreyfir sig þrisvar sinnum í viku eða oftar í 

skólanum og 39% hreyfa sig þrisvar eða oftar í viku í frítíma. Munur virðist vera milli hópa barna, bæði 

kynja, búsetu og stéttar eftir hversu mikið þau hreyfa sig (Kristjánsdóttir og Vilhjálmsson, 2001). 

Hreyfing barna og unglinga og þátttaka þeirra í íþróttum hefur aukist til muna og þá sérstaklega meðal 

drengja en myndast hefur stórt bil á milli þeirra sem hreyfðu sig lítið sem ekkert og þeirra sem hreyfðu 

sig allt að fjórum sinnum í viku (Eiðsdóttir, Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante, 2008). Það getur 

stafað af þvi að kyrrseta barna virðist vera að aukast með framförum í tækni, en börn verja meiri tíma 

en áður fyrir framan sjónvarp og í tölvum (Hakala o.fl., 2006). 

Börn og ungmenni sem stunda mikla hreyfingu í frítíma sínum telja sig finna fyrir auknum verkjum í 

líkamanum og þá aðallega stoðkerfisverkjum. Aðrir verkir svo sem magaverkir og höfuðverkir voru í 

minnihluta hjá þessum hópi. Vegna þess að mikil hreyfing er talin stuðla að auknum verkjum hjá 

börnum og ungmennum þarf að skipuleggja íþróttir og hreyfingu þessa hóps í samræmi við þær 

staðreyndir (Kujala, Taimela og Viljanen, 1999). Stoðkerfisverkir virðast einnig aukast við kyrrsetu en 

tengsl hafa verið fundin milli mikillar tölvunotkunar og háls-, herða- og bakverkja hjá börnum (Hakala 

o.fl., 2006). 

Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í að stuðla að heilbrigðum lífsstíl barna og unglinga, 

hvort sem þeir starfa í skólum, á sjúkrahúsum eða á heilsugæslum. Þeir gera það meðal annars í formi 

forvarna og fræðslu til barnanna sjálfra og aðila sem standa næst þeim, svo sem kennara, foreldra og 

íþróttaþjálfara. Fræðsluna byggja hjúkrunarfræðingar á vitneskju um breytingar í samfélaginu en 

mikilvægt er að þeir séu meðvitaðir um nýjustu upplýsingar og noti gagnreynda þekkingu til að styðjast 

við. Breytingar á lífsstíl barna síðustu ár hafa verið töluvert í umræðunni og hefur hún verið bæði verið 

neikvæð og jákvæð. Tækniþróun hefur verið ör og á sama tíma hafa börn fleiri tækifæri til að skara 

fram úr í íþróttum. Því er nauðsynlegt fyrir hjúkrunarfræðinga að fylgjast með áhrifum þessara 

breytinga og vera skrefi á undan til að fyrirbyggja mögulegar afleiðingar sem þróunin getur haft í för 

með sér. Rannsókn þessi er liður í þeirri viðleitni að skyggnast inn í líðan og heilbrigðishegðun 

íslenskra skólabarna. 
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1.1 Tilgangur 

Samband á milli verkja og hreyfingar hjá börnum og unglingum hefur lítið verið kannað hér á landi. 

Þetta rannsóknarefni er farið að vekja meiri áhuga erlendis og þörf er á frekari rannsóknum hér heima. 

Í þessari rannsókn er leitast við að kanna hvort samband sé á milli verkja og hreyfingar barna og 

unglinga í grunnskólum á Íslandi. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru til grundvallar í 

rannsókninni eru eftirfarandi:  

(1) Eru tengsl milli verkja og hreyfingar hjá íslenskum skólabörnum?  

(2) Eru tengsl milli verkja og hreyfingaleysis hjá íslenskum skólabörnum? 
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2 Verkir barna og ungmenna 

Verkur er huglægt mat einstaklings og með tímanum lærir fólk merkingu þessa orðs í gegnum reynslu. 

Einstaklingar geta fundið fyrir sársauka án þess að vefjaskaði eigi sér stað en hann getur einnig komið 

vegna sálrænna orsaka. Verkur getur verið óþægileg og tilfinningaleg upplifun og þótt einstaklingur 

geti ekki tjáð verk sinn með orðum þýðir það ekki að hann sé verkjalaus og eigi ekki rétt á viðeigandi 

verkjameðferð (IASP, 2014). Rannsóknir sýna að verkir eru vaxandi heilbrigðisvandamál og eru 

talsvert algengari hjá börnum en áður var talið (Brennan, Carr og Cousins, 2007). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var meðal fólks á aldrinum 18-81 árs í 15 Evrópulöndum og Ísrael 

kemur fram að um 19% Evrópubúa finna fyrir svokölluðum krónískum verkjum (Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen og Gallacher, 2006). Þegar verkir hjá börnum eru rannsakaðir sýna niðurstöður að 

allt frá 4% til 94% barna upplifa einhvers konar verki. Þetta breiða bil virðist helst felast í mismunandi 

skilgreiningum á verkjum, staðsetningu þeirra ásamt breiðu bili í aldurshópnum sem er rannsakaður 

(McGrath o.fl., 2000; Perquin o.fl., 2000; King o.fl., 2011).  

2.1 Algengi verkja 

Talið er að næstum öll börn upplifi einhvers konar verk á ævinni og þá eru bráðaverkir í tengslum við 

minniháttar slys eða áverka algengastir. Rannsókn sem framkvæmd var með viðtölum við bæði veik 

og heilbrigð börn á aldrinum 5-16 ára sýndi að 95% barnanna hafði síðastliðinn mánuð upplifað 

bráðaverk í tengslum við áverka eða sjúkdóm (McGrath o.fl., 2000). Bráðaverkur hefur verið 

skilgreindur sem verkur sem stendur yfir í stutta stund og hefur fyrirsjáanlegan enda (Royal College of 

Nursing, 2009). Rannsókn á algengi höfuð-, kvið- og bakverkja 11-16 ára íslenskra skólabarna úr 

landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC) sýnir að um 78,2% barna upplifir einhvers konar 

verk mánaðarlega (Kristjánsdóttir, 1997). 

Svokallaðir krónískir eða endurteknir verkir virðast vera að aukast og eru í flestum tilfellum útskýrðir 

sem verkir sem hafa verið í um þrjá mánuði eða lengur og/eða verkir sem koma endurtekið fram 

(Breivik o.fl., 2006; IASP, 2014). Í fræðilegri samantekt sem byggði á rannsóknum birtum á tímabilinu 

1991-2009 á krónískum og endurteknum verkjum hjá börnum kom fram breytt bil í tíðni verkja og fólst 

það helst í því á hve löngum tíma þátttakendur áttu að meta verkina. Fimm rannsóknir með 7051 

þátttakendum í heild höfðu verið gerðar á endurteknum verkjum en tvær af þeim rannsökuðu upplifun 

síðustu þrjá mánuði og greindu frá tíðni á verkjum á bilinu 54-88% (King o.fl., 2011). Lægri tíðni kom 

fram hjá Mikkelsson, Salminen og Kautianinen (1997) en þeir rannsökuðu stoðkerfisverki hjá 1.756 

börnum á aldrinum 8-12 ára í Finnlandi. Þar kom fram að 32% barna upplifa stoðkerfisverk að minnsta 

kosti einu sinni í viku. Í rannsóknum á höfuð-, kvið- og bakverkjum hjá rúmlega 2.100 11-16 ára 

íslenskum skólabörnum kemur fram að um helmingur barnanna (44,1- 53,4%) upplifa verki reglulega 

hér á landi (Kristjánsdóttir, 1996a, 1996b; Kristjánsdóttir og Wahlberg, 1993).  

Margt bendir til þess að hluta af verkjum sem börn upplifa nú megi rekja til breytinga á 

lifnaðarháttum þar sem börn eru farin að sitja meira við tæki eins og tölvur og sjónvörp og beita þá 

hugsanlega líkamanum rangt. Rannsókn sem framkvæmd var meðal 6.000 barna í Finnlandi á 

aldrinum 14-18 ára greinir frá að mikil tölvunotkun, í meira en 2-3 tíma á dag, sé áhættuþáttur fyrir 

háls-, axla- og bakverk (Hakala o.fl., 2006). Hluti verkjanna virðast tengjast beint vinnuaðstöðu í skóla 
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og þungum töskum. Murphy, Buckle og Stubbs (2007) könnuðu hvernig ákveðnir þættir við aðstöðu í 

skólum hafa áhrif á verki. Úrtakið samanstóð af 679 breskum ungmennum á aldrinum 11-14 ára og 

sýnir að tengsl eru milli hálsverkja, bakverkja og vinnuaðstöðu í skóla. Sterk tengsl eru milli þess að 

hafa hálsverk einu sinni á dag og rangri hæð á stól í skólanum, en börn sem upplifa hálsverk einu 

sinni á dag eru tvöfalt líklegri til að vera með of háa eða lága stóla. Einnig kom fram að sterk tengsl 

eru milli þess að vera með bakverki og þunga skólatösku, en börn sem eru með bakverk einu sinni á 

dag eru tvöfallt líklegri til að vera með skólatösku sem er meira en 3,4 kg. 

Algengustu verkirnir sem börn og unglingar upplifa eru höfuð-, kvið- og útlimaverkir en tíðni og 

algengi þeirra virðist breytileg eftir kyni og aldri. Stelpur virðast tjá verki frekar en strákar og á það 

sérstaklega við um höfuð- og kviðverki. Rannsókn sem var gerð meðal 6.636 barna á aldrinum 0-18 

ára í Hollandi sýnir fram á að 76,4% stelpna og 59,7% drengja á aldrinum 12-15 ára tjá verk á síðustu 

þremur mánuðum (Perquin o.fl, 2000). Einnig leiddi rannsókn sem gerð var á tíðni verkja og tengslum 

hennar við hreyfingu meðal 698 finnskra barna og unglinga á aldrinum 10-16 ára í ljós að höfuðverkur, 

kviðverkur og háls- og axlaverkur eru algengari hjá stelpum en strákum. Þar er hæst tíðni höfuðverkja, 

en 46,2% stelpna upplifðu höfuðverk sem hafði áhrif á skóla eða frístundir síðastliðið ár á meðan 

sama upplifun meðal drengja er 26,8% (Kujala o.fl., 1999). Mun milli kynja má einnig sjá hjá íslenskum 

skólabörnum, en 15,5% stelpna á aldrinum 15-16 ára tjá höfuðverk einu sinni í viku á móti 7,5% stráka 

á sama aldri. Sama má segja um upplifun á kviðverkjum hjá þessum aldurshóp, en 10,9% stelpna á 

aldrinum 15-16 ára upplifðu kviðverk einu sinni í viku á móti 7,5% stráka. Minni munur reynist vera milli 

kynja hjá yngri börnum (Kristjánsdóttir, 1996a, 1996b).  

2.2 Meðhöndlun og greining 

Verkir eru vanmeðhöndlað vandamál og virðist vera mikið bil milli nútíma þekkingar á verkjum og 

þeirrar meðhöndlunar sem einstaklingar hljóta (Brennan o.fl., 2007). Þar eru börn engin undantekning 

og hefur það helst orsakast vegna þess hve börn eiga oft erfitt með að tjá magn og tíðni verkja við 

umönnunaraðila. Misjafnt er hvernig börn tjá sig og fer það eftir vitsmunalegum og tilfinningalegum 

þroska þeirra hvernig þau tjá verki. Það er hlutverk heilbrigðisstarfsfólks og foreldra að læra hvernig 

börn tjá verki og nota viðeigandi mælitæki til að meta þau (Bibace og Walsh, 1980; Royal College of 

Nursing, 2009). 

Til eru margvísleg mælitæki til að meta verki hjá börnum en val á tækjum ætti að fara eftir; ástæðu 

fyrir notkun á mælitækinu, spurningum sem eru spurðar og í hvaða samhengi mælitækið er notað. 

Þessir þættir ákvarða hversu gott tækið er talið til verkjagreiningar. Hjá fullorðnum hefur verið mælt 

með því að nota verkjaskala sem er byggður á tölum eða svokallaður númeraskali eða NRS skali 

(Numerical Rating Scale). Þar er viðkomandi beðinn um að staðsetja verkinn munnlega á skalanum 0-

10, þar sem 0 er minnsti verkur og 10 er mesti verkur. Oft hafa börn ekki skilning á númeraskölum og 

því hefur sjónkvarði eða VAS skali (Visual Analogue Scale) verið talinn góður fyrir börn. Þar sjá þau 

verkjastigin myndrænt og eiga að benda á það stig sem þeim finnst samsvara verknum. Þessi skali er 

sagður henta fyrir þriggja ára og eldri. Hjá yngri börnum eru frekar notaðir skalar sem lesa í hegðun og 

ummerki í andliti barnanna (Cohen o.fl., 2008). Rannsóknir hafa þó sýnt að skalar sem ganga út frá að 

börn eigi að tilkynna um styrkleika verkja með tölum og orðum virki vel hjá börnum sjö ára og eldri og 
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gefi svipaðar niðurstöður og VAS skalinn hjá þessum aldurshóp (von Baeyer o.fl., 2009; Bailey, 

Daoust, Doyon-Trottier, Dauphin-Pierre og Gravel, 2010). 

2.3 Áhrif verkja 

Verkir geta haft víðtæk áhrif á börn og ungmenni og heilsutengd lífsgæði (HRQOL/Health Related 

Quality of Life) virðast mælast lægri hjá börnum með endurtekna verki en hjá öðrum. Með 

heilsutengdum lífsgæðum er átt við; líkamlega virkni eins og að geta tekið þátt í íþróttum og hafa 

almenna orku yfir daginn, sálfélagsleg virkni eins og kvíði, depurð og svefnvandamál og loks félagsleg 

virkni eins og þátttaka og velgengni í skóla. Rannsókn sem gerð var á 8-14 ára börnum í Svíþjóð sýnir 

að um 81% barna sem upplifa endurtekna verki segjast stundum finna fyrir meira en einu vandamáli 

tengdu HRQOL en 38% finna alltaf fyrir meira en einu vandamáli. Á meðan upplifa tæp 37% barna 

sem aldrei finna fyrir verkjum næstum aldrei vandamál tengd HRQOL (Petersen, Hägglöf og 

Bergström, 2009). Börn sem eru með króníska verki eiga frekar við svefnvandamál að stríða sem 

veldur því að þau verða oft þreyttari á daginn en önnur börn. Þetta getur leitt til þess að þau þurfi 

frekar að leggja sig á daginn sem getur haft áhrif á þátttöku þeirra í almennum athöfnum og félagslegri 

virkni. Um 40% barna í rannsókn Konijnenberg o.fl. (2005) á áhrifum krónískra verkja á daglegt líf 

fundu fyrir áhrifum á félagslíf og var það þá helst breyting á samskiptum við vini. Einnig kom fram að 

þreyta sem fylgir verkjum hefur neikvæð áhrif á mætingu í skóla og að börn með endurtekna verki hafa 

verra minni en önnur börn og það hefur áhrif á námsárangur þeirra. 
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3 Hreyfing barna og ungmenna 

Börn og ungmenni sem hreyfa sig reglulega eru líklegri til að stunda heilbrigt líferni á fullorðinsárum. 

Hreyfing er skilgreind sem hver sú líkamleg hreyfing sem reynir á stoðkerfisvöðva og leiðir til 

orkulosunar. Hún getur verið skipulögð, stöðluð og endurtekin til að auka getu og kraft einstaklingins. 

Sallis og Patrick (1994) unnu fræðilega samantekt á kostum hreyfingar ungmenna ásamt 34 

sérfræðingum og hönnuðu í kjölfarið leiðbeiningar um ráðlagða hreyfingu. Þar kemur fram að hreyfing 

stuðlar að eðlilegum vexti og líkamsbyggingu, eykur úthald, kraft, þol og liðleika. Með reglulegri 

hreyfingu eru einstaklingar betur í stakk búnir til að takast á við daglegt líf. Hreyfing stuðlar að 

heilbrigðu líferni og minnkar áhættuna á ýmsum langvinnum sjúkdómum svo sem hjarta og 

æðasjúkdómum, áunninni sykursýki og beinþynningu. Einnig kom fram að hreyfing er ein helsta 

forvörn gegn ofþyngd eða offitu síðar á lífsleiðinni. Hreyfingin á að vera skemmtileg og ná til allra 

helstu vöðva líkamans. Markmiðið er ekki að hreyfa sig mikið heldur að koma hreyfingu inn í daglegt líf 

og vera virkur einstaklingur. Dagleg hreyfing barna er til dæmis ýmiss konar leikir innan eða utandyra, 

skipulagðar íþróttir, skólaleikfimi, ganga upp tröppur, hjólareiðar og ganga til og frá skóla eða vinnu. 

Rannsókn sem gerð var meðal 746 grunnskólabarna í Kanada sýndi að hreyfing barna og 

ungmenna er mikilvæg til að stuðla að eðlilegum þroska og vexti. Þar kemur fram að hreyfing í æsku 

leggur grunn að heilbrigðum lífsstíl, eykur vellíðan og líkamlega- og andlega heilsu. Jákvæð viðhorf 

barnsins til hreyfingar og annarra í kringum það og hvatning frá umhvefinu hvetur það til að stunda 

hreyfingu (Mummery, Spence, og Hudec, 2000). Í rannsókn 27.426 14 og 15 ára íslenskra skólabarna 

kom í ljós að hreyfing þeirra er að aukast, bæði hjá börnum sem stunda mikla hreyfingu og einnig 

meðal þeirra sem stunda skipulagða hreyfingu innan félaga (Eiðsdóttir o.fl., 2008).  

    

3.1 Magn hreyfingar 

Hreyfing eykur hreyfifærni barna og ungmenna og frá unga aldri eru þessir einstaklingar jafnframt að 

auka færni sína í leik og starfi. Þegar börn eldast og komið er fram á unglingsár fara þessar 

grunnhreyfingar að verða sértækari með þátttöku í ýmsum íþróttum undir leiðsöng þjálfara eða 

kennara sem eykur enn frekar á færni þeirra. Þol barna eykst sem og vöðvastyrkur þeirra samfara 

þeim þroska sem hreyfingunni fylgir. Hreyfing er yfirleitt flokkuð í litla, miðlungs og mikla hreyfingu 

(Timperio, Salmon, og Ball, 2004) og munurinn á milli meðal og mikillar hreyfingar er sá að í mikilli 

hreyfingu eiga börn og ungmenni að svitna og anda hraðar svo að þau brenni orku (DiLorenzo, 

Stucky-Ropp, Vander Wal, og Gotham, 1998). Sem dæmi um meðal til mikla hreyfingu sem krefst 

notkunar á mörgum og stórum vöðvum má nefna skokk, hlaup, fjallgöngur, fótbolta, dans, klifur, sund 

og hraða göngu. Mælt er með að börn og unglingar hreyfi sig daglega og að hreyfing þeirra sér mikil 

eða meðal mikil að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku (Sallis og Patrick,1994).  

Amerísku hjartasamtökin mæla með að börn og unglingar stundi meðal eða mikla hreyfingu í allt að 

klukkustund á dag. Hreyfing stuðlar að líkamlegri, félagslegri og sálfélagslegri vellíðan og eykur heilsu 

og ánægju barnanna (The American Heart Association, 2013). Trost o.fl (2002) gerðu rannsókn meðal 

1.110 ástralskra barna og ungmenna í 1. til 12. bekk þar sem mældar voru hversu margar mínútur þau 

hreyfðu sig meðal mikið til mikið. Mælingar voru gerðar þar til gerðum mæli sem einstaklingarnir gengu 
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með í sjö daga. Niðurstöður mælinganna sýna að strákar hreyfa sig meira en stelpur bæði þegar tekið 

er tillit til meðal og mikillar hreyfingar og munurinn á kynjunum er 11%. Munurinn miðaðist helst út frá 

því að strákar stunda meiri mikla hreyfingu en stelpur. Með auknum aldri þátttakenda minnkar hreyfing 

hjá báðum kynjum og sem dæmi má nefna að munurinn á milli stelpna í 7. til 9. bekk og í 11. til 12. 

bekk er 27%.     

3.2 Hreyfingarleysi 

DiLorenzo o.fl. (1998) gerðu rannsókn á hreyfingu og hreyfingarleysi barna og ungmenna þar sem 

tekin voru viðtöl við 111 einstaklinga í 5., 6., 8. og 9. bekk. Niðurstöður eru þær að kyrrseta barna og 

ungmenna hefur aukst um 11% á þremur árum og því yngri sem börn eru er það ánægjan ein sem fær 

þau til að hreyfa sig. Eftir því sem þau færast nær unglingsárunum koma inn aðrir áhrifaþættir svo sem 

þekking barns á hreyfingu, áhugi vina og kunningja og hreyfing eða virkni foreldra þeirra en sá þáttur 

er talinn hafa mikil áhrif á virkni barns. Rannsóknin sýnir að einn helsti áhrifaþáttur hreyfingar stelpna í 

8. og 9. bekk er hvatning frá móður þeirra og hreyfing móður, það er að segja að heilbrigður lífsstíll 

móður hvetur stelpur einnig til að stunda heilbrigðan lífsstíl. Hvati stráka er aftur á móti þeirra eigin 

áhugi á hreyfingu. Einnig sýna niðurstöður DiLorenzo o.fl. að mikil eða lítil hreyfing stelpna í 5. og 6. 

bekk segir ekki til um hvort þær hreyfa sig eða ekki þegar þær komast á unglinsárin en annað á við um 

stráka þar sem að því meira sem þeir hreyfa sig í 5. og 6. bekk því líklegri eru þeir til að halda því 

áfram í 8. og 9. bekk. 

Sýnt hefur verið fram á að hreyfing minnkar þegar barn kemst á unglingsárin og þá sérstaklega hjá 

stelpum. Rannsókn sem Garci o.fl. (1995) gerðu meðal 286 barna og ungmenna í 5., 6. og 8 bekk 

greindi meðal annars frá því að stelpur hreyfa sig minna en strákar og stunda heldur létta eða 

miðlungshreyfingu. Líkt og strákar þurfa þær örvun og hvatningu þegar þær eru yngri til að stuðla að 

hreyfingu þegar þær komast á unglingsárin þó í meiri mæli en strákar. Telja Garci o.fl. að hugsanlega 

megi rekja það til líkamlegra breytinga sem þær verða fyrir á kynþroskaskeiðinu. Stúlkur á 

unglingsaldri eru með lægra sjálfstraust en strákar en sjálfstraust er einn af grunnþáttum unglinga til 

að stunda hreyfingu af einhverju tagi. Stúlkur þurfa því meiri stuðning og aðhald þegar kemur að 

hreyfingu og jákvæða fyrirmynd svo sem frá fjölskyldu eða vinum. Ein leið sem Garci o.fl. stinga upp á 

til að stuðla að aukinni hreyfingu er að hvetja börnin með tilliti til þroska þeirra og festa með því 

hreyfingu inni í daglegt líf þeirra.  

3.3 Orsök hreyfingarleysis 

Stór þáttur í hreyfingarleysi ungmenna er hversu mikið þau horfa á sjónvarp og nota tölvur. Því meira 

áhorf því minni hreyfing. Vert er að koma í veg fyrir hreyfingarleysi til að sporna við áhættuþáttum sem 

geta komið vegna of lítillar hreyfingar barna bæði á unglingsárum og síðar á lífsleiðinni. Þessar 

niðurstöður fengust í kanadískri rannsókn sem gerð var meðal tæplega 8 þúsund 12-19 ára barna til 

að meta tíðni og samband hreyfingarleysis og kyrrsetu (Koezuka o.fl., 2006). Rannsókn sem gerð var 

á hreyfingarleysi 8.700 barna sýnir að 49% 6 til 11 ára barna og 56% 12 til 15 ára barna verja tveimur 

tímum eða meira á dag við sjónvarp, tölvuskjá eða í tölvuleikjum. Einnig kom fram að strákar verja 

fleiri stundum á dag (2,8 klukkustundir) við þessa iðju en stelpur (2,6 klukkustundir). Hreyfingarleysi á 

borð við tölvunotkun, sjónvarpsáhorf og tölvuleiki ætti að draga úr og takmarka þann tíma við tvær 
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klukkustundir á dag til að koma í veg fyrir aukið hreyfingarleysi barna og ungmenna og minnka þannig 

áhættuþætti svo sem ofþyngd og offitu (Sisson o.fl., 2009). 

Mikið hefur verið rætt um hreyfingarleysi unglinga og er það talið vera áhyggjuefni. Mikilvægt er að 

fá börn og unglinga til að taka þátt í skipulagðri hreyfingu til að bæta heilsu þeirra og koma hreyfingu 

inn í daglegt líf þeirra (Timperio o.fl., 2004). Gott er að foreldrar og forráðamenn geri sér grein fyrir 

afleiðingum hreyfingarleysis þar sem sú hegðun hefur náð að festast í sessi í daglegu lífi barnanna 

(Sisson o.fl., 2009). 
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4 Tengsl verkja og hreyfingar 

Tengsl verkja og hreyfingar/hreyfingarleysis hafa töluvert verið rannsökuð erlendis síðustu ár og virðist 

tíðnin fara eftir skilgreiningu rannsakenda á þessum hugtökum. Fritz og Clifford (2010) skilgreindu 

íþróttaiðkun einungis sem þátttöku í íþróttum í skóla eða ástundun skipulagðra æfinga með 

íþróttafélagi. Rannsókn sem þeir gerðu á ungmennum á aldrinum 12-17 ára sem voru í meðferð vegna 

verkja í mjóbaki sýndi að um 40% barna tengja bakverki beint við íþróttaiðkun og/eða meiðsl í kjölfar 

íþróttaiðkunar. Einnig ber á verri meðferðarútkomu hjá þeim sem hljóta verk í tengslum við íþróttaiðkun 

jafnvel þótt þau séu lengur í meðferð. Ástæða þessarar niðurstöðu segja höfundar að geti stafað af því 

að börn sem stunda íþróttir fara of geyst af stað og eru ekki orðin full hraust þegar þau byrja að stunda 

íþróttir aftur. Einnig hafa meiðsl og verkir ekki aðeins áhrif á líkamlega heilsu íþróttafólks heldur einnig 

neikvæð áhrif á lífsgæði. Því getur það leitt til þess að þau hætta að stunda íþróttina sem getur haft 

neikvæðar langtíma afleiðingar í för með sér (McLeod, Bay, Parsons, Sauers og Snyder, 2009).  

Skoffer og Foldspan (2008) gerðu einnig rannsókn á börnum með verki í mjóbaki en skilgreindu 

hreyfingu annars vegar eftir magni (hve marga tíma á viku) og hins vegar formi líkt og skokk, fótbolta, 

göngu og fleira. Í rannsókn þeirra var gerður munur á hvort verkur hefði áhrif á virkni barnanna en 

könnuð var upplifun síðustu þrjá mánuði. Niðurstöður leiða í ljós að hærri tíðni er meðal ákveðinna 

íþrótta og bakverkja en 39,3% þeirra sem stunda handbolta og 40% barna sem stunda fimleika upplifa 

verk sem hefur áhrif á virkni. 

Svo virðist sem almenn og létt hreyfing valdi ekki verkjum og geti jafnvel dregið úr þeim. 

Þverskurðsrannsókn sem gerð var meðal 12 og 13 ára barna í Danmörku gat ekki tilgreint samband 

milli íþróttaiðkunar og verkja. Þar kemur fram að um 60% barna sem stunda enga íþrótt upplifa 

bakverk og lítill munur er á hvaða íþrótt börn stunda og upplifunar þeirra á verk. Þó virðast sum form 

íþrótta vera skaðlegri en önnur fyrir hrygg barnanna og nokkrar íþróttir tengjast síður algengi 

bakverkja. Þá upplifðu til dæmis allt að 65% barna sem stunda fótbolta og útreiðar bakverk en 

einungis um 25% barna sem stunda bardagaíþróttir (Mogensen, Gausel, Wedderkopp, Kjaer og 

Leboeuf-Yde, 2007).  

Þegar börn eru farin að stunda mikla hreyfingu oft í viku virðist bera á hærri tíðni á verkjum. Íþróttir 

og mikil hreyfing eru talin vera áhættþáttur fyrir myndun verkja hjá börnum og talið er að það geti 

stafað af því að þeir einstaklingar eru útsettari fyrir meiðslum vegna íþróttaiðkunarinnar. Rannsókn var 

gerð meðal 1.192, 9 til 11 ára, nemenda í Finnlandi þar sem kannað var hvort að börn með og án 

verkja í upphafi rannsóknar væru ári síðar komin með fleiri verki eða upplifa sinn fyrsta verk (El-

Metwally, Salminen, Auvinen, Macfarlane og Mikkelsson, 2007). Niðurstöðurnar sýna að 20% barna 

sem áður höfðu upplifað verk eru komin með annan verk að ári liðnu og þau börn (21%) sem ekki 

fundu fyrir verk í upphafi rannsóknar eru með verk eftir ár. 4% barnanna eru með verki tengda álagi 

eða mikilli hreyfingu og það eru aðallega verkir í neðri útlimum. Stúlkur eru líklegri til að upplifa verk að 

ári heldur en strákar. Höfundar rannsóknarinnar skilgreina verk sem verk í hálsi og stoðkerfi 

einstaklings og er því um afar þrönga skilgreiningu að ræða. Einnig sýna niðurstöður að áhættuþáttur 

hálsverkja eru höfuðverkir og áhættuþáttur verkja í neðri útlimum er mikil hreyfing.  
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Í langtímarannsókn sem gerð var á bakverkjum hjá afreksíþróttafólki kom í ljós að ekki er munur á 

upplifun á miðlungs og miklum bakverk milli íþróttafólks og annara (Lundin, Hellström, Nilsson og 

Swärd, 2001). Rannsóknin var framkvæmd á 134 afreksíþróttamönnum í Svíþjóð, bæði konum og 

körlum, og til samanburðar voru 28 karlmenn sem æfðu engar íþróttir. Þegar rannsóknin hófst voru 

þátttakendur á aldrinum 14-25 ára og urðu íþróttamennirnir að hafa verið virkir í íþrótt sinni frá 10 ára 

aldri. Um lítið úrtak er að ræða og því er ekki marktækur munur en 60% íþróttafólksins upplifa 

miðlungs eða mikinn bakverk á móti 61% þeirra sem æfðu ekki. Lundin o.fl. (2001) telja að erfitt geti 

verið að bera saman verki hjá afreksíþróttafólki og almenningi vegna mismunandi reynslu af verkjum 

hjá þessum hópum. Það getur bæði stafað af því að íþróttafólk geri meira úr verkjum sínum vegna 

áhrifa þeirra á frammistöðu í íþróttinni, eða geri lítið úr miklum verk vegna hvatningar að gera vel og 

halda áfram. Þetta er eitthvað sem aðrar rannsóknir benda á að valdi ótta hjá foreldrum, en foreldrar 

tjá sig líka um ótta við að börn þeirra haldi áfram að æfa með alvarleg meiðsl. Rannsókn sem gerð var 

á fimleikabörnum í Kanada á aldrinum 6-13 ára sýnir að flest börn virðast skilja að verkir geta versnað 

og leitt til alvarlegra meiðsla (Nemeth, von Baeyer og Rocha, 2005). Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hver skilningur barna er á upplifðum verk tengdum íþróttinni, hvaða afleiðingar sá verkur getur 

haft í för með sér og viðbrögð barnanna við verknum. Rannsóknin sýnir að börn gera sér grein fyrir því 

að mikill og/eða langvinnur verkur getur versnað ef æfingum eða álagi er haldið áfram og því hætta 

þau æfingu, en ef þau eru með minniháttar verk halda þau áfram en breyta um tegund æfinga eða 

tækni. Börn sem hafa góðan skilning á verk og afleiðingum hans eru líklegri til að taka skynsamlegri 

ákvarðanir um meðferð og áframhaldandi álag ef þau upplifa verk. Þá tilkynntu öll börnin að þau munu 

ekki halda áfram að æfa með alvarleg meiðsli  

Hreyfingarleysi virðist einnig tengjast ákveðnum verkjum og þá helst bakverkjum. Í rannsókn 

Skoffer og Foldspang (2008) sem var nefnd hér að framan eru tengsl mjóbaksverkja og 

hreyfingarleysis könnuð með því að skoða upplifun barna á verk og tímum sem þau verja við tölvu, 

sjónvarp og heimanám. Einnig var hreyfingarleysi tengt því hvernig börn ferðast í skóla en um 38% 

barna sem er skutlað í skólann upplifa bakverk sem tengist virkni þeirra síðustu þrjá mánuði. 

Rannsóknin leiðir einnig í ljós marktæk fylgni milli verkja og tíma sem börn verja í horfa á sjónvarp.  

Vegna þess hversu miklar tækniframfarir hafa orðið á síðustu áratugum hefur tölvunotkun barna 

aukist og er sá þáttur hreyfingarleysis talinn hafa hvað sterkust tengsl við verki og hreyfingarleysi 

barna og ungmenna. Með tæknivæðingunni verja börn meiri tíma í tölvum og nota síma bæði til 

samskipta og leikja. Þetta leiðir til kyrrsetu með endurteknum hreyfingum í efri útlimum og aukinni 

áhættu á verk í háls, herðum og baki. Hakala o.fl. (2006) könnuðu hvernig notkun barna á tölvum, 

leikjum og símum tengdist háls-, herða- og bakverk. Börnin voru á aldrinum 14-18 ára og miðaðist 

notkunin út frá hversu mörgum tímum á dag börnin verja við þessa iðju. Þar kemur í ljós líkt og áður að 

strákar verja meiri tíma í tölvum og í tölvuleikjum en stelpur meiri tíma í síma. Áhætta á verkjum eykst 

samhliða aukinni tölvunotkun, símanotkun og spilun tölvuleikja. Viðvera fyrir framan tölvuskjá í meira 

en tvær klukkustundir á dag er talinn vera áhættuþáttur fyrir hálsverk og yfir fimm klukkustundir á dag 

er talinn áhættuþáttur fyrir mjóbaksverk.  
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4.1 Samantekt 

Líkt og sjá má hér að framan nota höfundar rannsókna breitt bil á skilgreiningum á verk og hreyfingu 

sem leiðir til mismunandi niðurstaðna þegar könnuð eru tengsl og áhrif þar á milli. Ef skoðuð eru 

tengsl verkja og hreyfingar út frá rannsóknum virðist vera hærri tíðni meðal ákveðinna tegunda verkja 

og íþróttaiðkunar en fólk tengir oft verki við meiðsl sem það hefur hlotið við íþróttaiðkun. Ráðlögð 

hreyfing virðist hafa jákvæð áhrif á börn og ungmenni þannig að þau upplifa síður verki og hærri tíðni 

er á verkjum meðal barna sem stunda mikla hreyfingu. Ástundun á mikilli hreyfingu er talinn 

áhættuþáttur fyrir verkjum í neðri útlimum. Ef skoðuð eru tengsl verkja og hreyfingarleysis kemur fram 

að hreyfingarleysi barna hefur aukist samfara tækniþróun. Talið er að börn sem verja meira en tveimur 

til fimm klukkustundum á dag við kyrrsetu séu í aukinni áhættu á að upplifa verki.  

Með þessari rannsókn er vonast til að hægt verði að fræðast betur um heilbrigði og venjur íslenskra 

skólabarna. Það er gert með því kanna hvort tengsl eru annars vegar milli verkja og hreyfingar og hins 

vegar hreyfingarleysis hjá íslenskum skólabörnum og skoða þau út frá niðurstöðum sem birtar hafa 

verið erlendis.  
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5 Aðferðarfræði 

Heimildaleit fór fram á tímabilinu júní 2013 til febrúar 2014. Gagnagrunnar sem stuðst var við voru 

Google Scholar, Hvar.is og Pubmed sem eru á veraldarvefnum. Notast var við leitarorðin; pain, ache, 

chronic pain, adolescent(s), children, school-children, physical activity, exercise og sedentary. 

Í þessari rannsókn var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar þar sem leitast var við að kanna 

hvort tengsl væru annars vegar á milli verkja og hreyfingar hjá börnum og ungmennum í 6., 8. og 10. 

bekk og hins vegar verkja og hreyfingarleysis. 

5.1 Rannsóknaraðferð og gagnasöfnun 

Stuðst var við gögn úr könnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (Health Behavior of School-

Children/HBSC) frá 2009 með leyfi ábyrgðarmanns hennar á Íslandi, sem framkvæmd var að tilstuðlan 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Um er að ræða staðlaða alþjóðlega könnun sem tekur til 

andlegrar og líkamlegrar heilsu barna í 6., 8. og 10. bekk út frá samfélagslegu sjónarhorni. Könnunin 

er grunnskólamiðuð og svara nemendur nafnlaust í skólastofu sinni. Hún miðar út frá aldri, kyni, 

félagslegri stöðu einstaklinganna og skoðuð er heilsu- og áhættuhegðun barna og ungmenna sem og 

lífsgæði þeirra (Roberts o.fl, 2009). Rannsóknin er lýðbundin faraldsfræðileg rannsókn en þess konar 

rannsóknir fást við orsakir og útbreiðslu t.d. á sjúkdómum hjá hópi fólks og einblína gjarnan á 

samband tiltekinna áhrifa og útkomu þeirra (Laufey Tryggvadóttir, 2003). Á fjögurra ára fresti er gefin 

út skýrsla sem unnin er upp úr HBSC spurningakönnuninni og gefur góða mynd af líkamlegum, 

andlegum og félagslegum þáttum barna og unglinga á landfræðilegum grunni. Skýrsluna og gögnin 

nota fræðimenn víða um heim í rannsóknir sínar sem þá gefa skýrari mynd af ákveðnum þáttum sem 

könnunin metur. Í fjölmörgum löndum eru niðurstöður hennar eitt aðalviðmið um heilsu og heilsu-

tengda hegðun barna og ungmenna í viðkomandi landi (Roberts o.fl, 2009). 

5.2 Þýði og úrtak 

HBSC könnunin var lögð fyrir alla grunnskólanema á Íslandi í 6., 8. og 10. bekk veturinn 2009 - 2010 

að undanskildum nemendum í sérskólum og í fámennum sveitarfélögum. Úrtakið var landsúrtak þar 

sem valið var að fara í ákveðna bekki eftir hentugleika. Heildarfjöldi nemenda árið 2009 í 6., 8. og 10. 

bekk var 13.290 nemendur (Hagstofa Íslands, 2014). Alls svöruðu um 11.602 nemendur könnuninni 

og var svarhlutfallið 87% á landsvísu en ógild svör voru 167 (sjá mynd 1). Þar sem svarhlutfall var hátt 

er úrtakið sterkur fulltrúi fyrir þýðið og gefur því góða mynd af heilbrigðistengdri hegðun barna og 

ungmenna hér á landi. 

Börn í 6., 8. og 10. 
bekk 2009 
N=13290

Úrtak N=11813
Svarað N=11602  

(98,2%)

Gild N=11435 
(98,6%)

Strákar N=5778 
(50,5%)

Stelpur N=5657 
(49,5%)

Ógild N=167 
(1,4%)*

 

Mynd 1. Brottfall þátttakenda. 

* Börn sem merktu við 

engan eða fleiri en einn 

valmöguleika.
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5.3 Mælitæki og breytur 

Notast var við spurningar úr spurningakönnun HBSC 2009 sem áttu við þær breytur sem hér eru 

notaðar. Breytur sem voru hafðar til hliðsjónar voru nafnbreyturnar kyn (strákur=1/stelpa=2) og 

bekkjarárgangur (6. bekkur=1, 8. bekkur=2 og 10. bekkur=3). Einnig voru verkir, hreyfing og 

hreyfingarleysi metið. 

Höfuð-, maga- og bakverkir eru raðbreytur sem metnar voru með spurningunni ,,Hversu oft hefur 

þú fundið fyrir eftirfarandi á síðustu 6 mánuðum?” Svarmöguleikar voru 1=Hér um bil daglega, 2=Oftar 

en einu sinni í viku, 3=Um það bil vikulega, 4=Um það bil mánaðarlega og 5=Sjaldan eða aldrei. 

Þessir þrír verkir voru einnig lagðir saman til að skilgreina fjölda tegunda verkja sem börn voru að 

upplifa á viku. 

Hreyfing var metin með tveimur spurningum úr spurningakönnuninni og var um raðbreytur að ræða 

í bæði skipti. Til að meta létta ráðlagða hreyfingu var notast við spurninguna: ,,Af síðastliðnum 7 

dögum, hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á 

dag?” Svarmöguleikar voru 1=Engan dag, 2=1 dag, 3=2 daga, 4=3 daga, 5=4 daga, 6=5 daga, 7=6 

daga, 8=7daga.  

Seinni spurningin sem var notuð til að meta mikla hreyfingu var: ,,Utan venjulegs skólatíma: Hversu 

oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist eða svitnar?” Svarmöguleikar voru 

1=Á hverjum degi, 2=4-6 sinnum í viku, 3=2-3sinnum í viku, 4=Einu sinni í viku, 5=Einu sinni í mánuði, 

6=Sjaldnar en einu sinni í mánuð og 7=Aldrei.  

Hreyfingarleysi var sett fram sem raðbreyta og var metið með þremur spurningum sem tengdust 

sjónvarpsáhorfi, leikjatölvum og tölvunotkun: ,,Hversu marga klukkutíma á dag horfir þú yfirleitt á 

sjónvarp (eða myndbönd/DVD) í frítíma þínum?”,,Hversu marga tíma á dag spilar þú venjulega leiki í 

tölvu eða leikjatölvu (t.d. Playstation, Xbox, GameCube o.þ.h.)?” og ,,Hversu marga tíma á dag notar 

þú venjulega við tölvu til að vafra á netinu, senda tölvupóst, vera á spjallrásum, sinna heimanámi 

o.þ.h.?” Notast var við svarmöguleika sem áttu við virka daga og flokkuðust frá 1=Ekkert og upp í 

9=Um 7 tíma á dag eða meira. Þessi spurning var endurkóðuð með því að draga saman gildin 0-2 

tíma á dag og 3-7 tíma á dag. Þannig fækkaði svarmöguleikum úr níu í tvo og kóðunin var 1=tveir 

tímar eða minna á dag og 2=þrír tímar eða meira á dag (sjá töflu 1). 

5.4 Úrvinnsla gagna 

Notast var við tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) útgáfu 22,0 við 

úrvinnslu á gögnum. Notast var við lýsandi tölfræði til að meta tíðni verkja og 

hreyfingar/hreyfingarleysis eftir kyni og bekkjarárgöngum en settar voru upp tíðnitöflur fyrir allar 

breyturnar. Tengsl og marktækur munur milli verkja og hreyfingar/hreyfingarleysi var kannað með Kí-

kvaðrat (p<0,05/p<0,001) og fylgni milli sömu breyta var fundin með Spearman (p<0,05/p<0,001). 

Ógild svör voru ekki tekin með í útreikningum. 

5.5 Siðfræðileg álitamál og leyfisöflun 

Lítið var um siðfræðileg álitamál við gerð þessarar rannsóknar. Áður en spurningakönnunin var lögð 

fyrir var send tilkynning til foreldra og forráðamanna þar sem þeim var gefinn kostur á að hafna 
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þátttöku fyrir hönd barns síns. Ekki þurfti að sækja um leyfi hjá siðanefnd fyrir framkvæmd þessarar 

rannsóknar en hún var tilkynnt til Persónuverndar skv. reglum þar um. Leyfi fyrir meðhöndlun gagna 

veitti Þóroddur Bjarnason prófessor við Háskólann á Akureyri sem var umsjónamaður HBSC 

könnunarinnar á Íslandi. Fyllsta trúnaðar var gætt við meðhöndlun gagna og ekki var hægt að nota 

þau til persónugreiningar þar sem um var að ræða stórt úrtak og spurningalistum var svarað nafnlaust. 
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6 Niðurstöður 

Heildarfjöldi þáttakanda var 11.602 og svaraðir listar voru 11.435 (98,6%) en ógild svör voru 167 

(1,4%) (sjá mynd 1). Kynjahlutfall svarenda skiptist í 5.778 stráka (50,5%) og 5.657 stelpur (49,5%). 

Alls svöruðu 11.409 (98,3%) í hvaða árgang þeir voru og af þeim voru 3.746 (32,8%) nemendur í 6. 

bekk, 3.871 (33,9%) í 8. bekk og 3.792 (33,2%) í 10. bekk en 193 (1,7%) merktu ekki við árgang eða 

merktu við fleiri en einn reit þar. Kynjaskipting í hverjum árgangi var jöfn eða um 50%. Lokaúrtak var 

11.435 nemendur. 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði yfir breytur (N=11.435). 

Rannsóknarbreytur Meðaltal Staðalfrávik Breytubil

Kyn (1=strákur) 1,495 ,499 1-2

Bekkur 2,004 ,813 1-3

Verkir

Höfuðverkur 3,849 1,256 1-5

Magaverkur 3,986 1,140 1-5

Bakverkur 4,078 1,252 1-5

Hreyfing

Létt hreyfing 4,428 2,018 1-8

Mikil hreyfing 2,763 1,575 1-7

Hreyfingarleysi

Sjónvarpsáhorf 1,240 ,427 1-2

Spilun tölvuleikja 1,155 ,361 1-2

Tölvunotkun 1,307 ,461 1-2
 

6.1 Tíðni verkja 

3.709 (33%) nemendur upplifðu höfuðverk u.þ.b vikulega eða oftar, 3.046 (27,2%) nemendur upplifðu 

magaverk vikulega eða oftar og 2.871 (25,8%) nemendur upplifðu bakverk vikulega eða oftar á 

síðustu sex mánuðum. 28,7-38,7% stelpna upplifðu verki vikulega eða oftar en tíðnin var 21,8-27,4% 

hjá strákum. Af þeim sem upplifðu verki daglega voru stelpur um 60-64% á móti 36-41% stráka (sjá 

mynd 2). Marktækur munur var á upplifðum höfuð- (Kí-kvaðrat=203,139, df=4, p<0,001), maga- (Kí-

kvaðrat=288,732, df=4, p<0,001) og bakverk (Kí-kvaðrat=71,966, df=4, p<0,001) meðal kynja. 

Við skoðun verkja út frá bekkjarárgöngum kom í ljós að meðal þeirra sem upplifðu höfuðverk u.þ.b. 

daglega voru 222 (31%) í 6. bekk, 219 (30,6%) í 8. bekk og 275 (38.4%) í 10. bekk. Við upplifun á 

magaverk u.þ.b. daglega voru 179 (37,3%) í 6. bekk, 141 (29,4%) í 8. bekk og 160 (33,3%) í 10. bekk. 

Af þeim sem upplifðu bakverk u.þ.b. daglega voru 175 (24,1%) í 6. bekk, 228 (31,4%) í 8. bekk og 323 

(44,5%) í 10. bekk (p<0,05).  
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35,6%

64,4%

Höfuðverkur u.þ.b daglega

 

Mynd 2. Hlutfall stráka og stelpna sem upplifðu verk u.þ.b. daglega, eftir tegund verkja 
(N=11.435). 

6.2 Tíðni hreyfingar og hreyfingarleysis 

459 (4,3%) nemendur hreyfðu sig samkvæmt ráðleggingum um lágmarks hreyfingu, um 60 mínútur af 

léttri hreyfingu á dag, en 937 (8,7%) nemendur hreyfðu sig aldrei. Tíðni meðal barna sem hreyfðu sig 

frá einum degi og upp í sex daga vikunnar var 11-17%. Marktækt hærra hlutfall (Kí-kvaðrat=1040,825, 

df=14, p<0,001) nemenda í 10. bekk hreyfðu sig daglega eða 12,2% (454 nemendur) á móti 0,1% 

barna í 6. og 8. bekk (2 nemendur í hvorum bekk). Tíðni meðal nemenda í árgöngum sem hreyfðu sig 

engan dag í viku var 7-11%. Af þeim sem hreyfðu sig daglega var marktækt hærra hlutfall (Kí-

kvaðrat=159,199, df=7, p<0,001) meðal stráka, 63,2% á móti 36,8% stelpna (sjá mynd 3). 

63,2%

36,8%
Strákar

Stelpur

 

Mynd 3. Hlutfall stráka og stelpna sem stunduðu daglega létta hreyfingu í 60 mínútur á dag 
(N=11.435). 

 

51,6% barnanna hreyfðu sig þannig að þau mæddust eða svitnuðu fjórum sinnum eða oftar í viku. 

Marktækt hærra hlutfall (Kí-kvaðrat=135,588, df=12, p<0,001) var meðal nemenda sem hreyfðu sig 2-

3 sinnum í viku (27,7%) á móti þeim sem hreyfðu sig aldrei (5,3%) svo að þau svitnuðu eða mæddust. 

Af þeim sem hreyfðu sig mikla hreyfingu 2-3 sinnum í viku voru stelpur 55,6% og strákar 44,4% 

(p<0,05). 

Þegar skoðað var hreyfingarleysi kom í ljós að 69,3-84,5% nemenda vörðu tveimur tímum eða 

minna á dag, við að horfa á sjónvarp eða í tölvu, sem er ráðlagður tími í kyrrsetu. Marktækt lægra 

39,5%

60,5%

Magaverkur u.þ.b daglega

40,5%

59,5%

Bakverkur u.þ.b daglega

Strákar

Stelpur
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hlutfall var meðal þeirra sem horfðu á sjónvarp (Kí-kvaðrat=69,048, df=1, p<0,001) og spiluðu tölvu-

leiki (Kí-kvaðrat=1022,010, df=1, p<0,001) í meira en þrjá tíma á dag, eða 15,5-24,0%. Marktækur 

munur (Kí-kvaðrat=1142,638, df=2, p<0,001) var á árgöngum við tölvunotkun en 49,4% 10. bekkinga 

notuðu tölvur í þrjá tíma eða meira á dag á móti 13,0% 6. bekkinga og 29,5% 8. bekkinga. Marktækur 

munur (Kí-kvaðrat=1022,010, df=1, p<0,001) var milli kynja við spilun tölvuleikja þar sem af þeim sem 

spiluðu í þrjá tíma eða meira á dag voru 85,5% strákar en 14,5% stelpur (sjá mynd 4). 

85,5%

14,5%

Strákar

Stelpur

 

Mynd 4. Hlutfall stráka og stelpna sem spiluðu tölvuleiki í þrjá tíma eða meira á dag (N=11.435). 

6.3 Rannsóknarspurning 1: Eru tengsl milli verkja og hreyfingar hjá 
íslenskum skólabörnum 

Þegar skoðuð var létt hreyfing í tengslum við verki kom fram að af þeim sem stunduðu ráðlagða 

hreyfingu var marktækt hærra hlutfall meðal þeirra sem upplifðu höfuð- (Kí-kvaðrat=178,324, df=28, 

p<0,001), maga- (Kí-kvaðrat=227,144, df=28, p<0,001) og bakverk (Kí-kvaðrat=127,311, df=28, 

p<0,001) aldrei eða sjaldan. Á meðal þeirra nemenda sem hreyfðu sig ráðlagða hreyfingu sjö daga 

vikunnar voru 49-50,3% sem upplifðu verk aldrei eða sjaldan og um 21,3-28,8% sem upplifðu verk 

vikulega eða oftar. Marktækt hærra hlutfall var meðal þeirra sem stunduðu ekki ráðlagða hreyfingu og 

upplifðu höfuð- (Kí-kvaðrat=178,324, df=28, p<0,001), maga- (Kí-kvaðrat=227,144, df=28, p<0,001) 

og bakverk (Kí-kvaðrat=127,311, df=28, p<0,001) vikulega eða oftar. Tíðni meðal þeirra sem hreyfðu 

sig aldrei og upplifðu verki vikulega eða oftar var 32,2-43,9% en 35,1-49,7% voru aldrei eða sjaldan 

með verk (sjá töflu 2). Þegar skoðuð var fylgni milli léttrar hreyfingar í 60 mínútur á dag og höfuð- 

(r=0,098, p<0,001), maga- (r=0,110, p<0,001) og bakverkja (r=0,045, p<0,001) kom í ljós veik en 

jákvæð fylgni.  
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Tafla 2. Hlutfall barna sem stunduðu létta hreyfingu í 60 mínútur á dag og upplifðu verki, eftir 
tegund verkja (N=11.435). 

Höfuðverkur Magaverkur Bakverkur

Vikulega 

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega 
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega 

eða
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Hreyfing í 

engan dag
43,9 21,0 35,1 38,9 25,2 35,9 32,2 18,1 49,7

Hreyfing 

daglega
27,2 23,6 49,2 21,3 28,4 50,3 28,8 22,2 49,0

 

 

Af þeim börnum sem upplifðu engan verk hreyfðu 4,7% sig ráðlagða létta hreyfingu á hverjum degi, 

en af þeim börnum sem upplifðu þrjá verki á viku hreyfðu 4,2% sig jafn mikið. Hlutfall barna sem 

upplifðu þrjár tegundir af verk á viku og hreyfðu sig engan dag var marktækt hærra (Kí-

kvaðrat=179,591, df=21, p<0,001) en hjá börnum sem voru verkjalaus og hreyfðu sig ekki (sjá mynd 

5). Fylgni milli fjölda verkja sem börn upplifðu á viku og léttrar hreyfingar var marktækt línuleg, en veik 

og neikvæð (r=-0,106, p<0,001). 
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Mynd 5. Dreifing barna sem upplifðu verki og stunduðu létta hreyfingu í 60 mínútur á dag 
(N=11.435). 

 

Marktækur munur var á því hversu oft börn hreyfðu sig í viku þannig að þau mæddust eða svitnuðu 

og tíðni höfuð- (Kí-kvaðrat=180,865, df=24, p<0,001), maga- (Kí-kvaðrat=223,592, df=24, p<0,001) og 

bakverkja (Kí-kvaðrat=95,398, df=24, p<0,001) vikulega eða oftar. Sjá má í töflu 3 að 25,8-32,4% 

barna sem hreyfðu sig 2-3 sinnum í viku upplifðu verki vikulega eða oftar. Hins vegar voru 24,0-30,4% 

barna sem hreyfðu sig á hverjum degi með verk vikulega eða oftar. Þegar skoðuð var tíðni barna sem 

hreyfðu sig aldrei voru 30,3-38,0% að upplifa verki vikulega eða oftar. 38,9-54,0% barna sem hreyfðu 

sig aldrei voru að upplifa verki aldrei eða sjaldan en tíðnin var 46,4-57,9% hjá börnum sem hreyfðu sig 

mikið á hverjum degi. Þegar skoðuð var fylgni milli mikillar hreyfingar á viku og höfuð- (r=-0,072, 

Létt 
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p<0,001), maga- (r=-0,085, p<0,01) og bakverkja (r=-0,046, p<0,001) kom í ljós veik og neikvæð 

fylgni.  

Tafla 3. Hlutfall barna sem stunduðu mikla hreyfingu á viku og upplifðu verki, eftir tegund 
verkja (N=11.435). 

Höfuðverkur Magaverkur Bakverkur

Vikulega 

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega 
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega 
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar 
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega 
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Hreyfing á

hverjum degi
30,4 23,2 46,4 25,6 25,9 48,5 24,0 18,1 57,9

Hreyfing 2-3

sinnum í viku
34,2 25,7 40,1 28,5 31,2 40,3 25,8 19,7 54,5

Hreyfing 

engan dag
38,0 19,8 42,2 36,0 25,1 38,9 30,3 15,7 54,0

 

 

Þegar skoðuð var tíðni meðal barna sem upplifðu verki og hreyfðu sig mikið kom í ljós að 26,4% 

barna sem upplifðu engan verk hreyfðu sig samkvæmt ráðleggingum um mikla hreyfingu á móti 26,3% 

barna sem upplifðu þrjár tegundir af verkjum. Líkt og sjá má á mynd 6 voru 4,6% barna sem upplifðu 

engan verk að hreyfa sig aldrei en 8,7% barna sem upplifðu þrjár tegundir af verkjum á viku hreyfðu 

sig aldrei. Fylgni milli fjölda verkja og mikillar hreyfingar á viku var veik og jákvæð (r=0,077, p<0,001).  
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Mynd 6. Dreifing barna sem upplifðu verki og stunduðu mikla hreyfingu á viku (N=11.435). 

6.4 Rannsóknarspurning 2: Eru tengsl milli verkja og hreyfingarleysis hjá 
íslenskum skólabörnum? 

Þegar athuguð var tíðni verkja, vikulega eða oftar, hjá börnum sem horfðu á sjónvarp kom í ljós 

marktækt hærri tíðni höfuð- (Kí-Kvaðrat=79,175, df=4, p<0,001), maga- (Kí-kvaðrat=109,955, df=4, 

p<0,001) og bakverkja (Kí-Kvaðrat=82,927, df=4, p<0,001) meðal þeirra sem horfðu á sjónvarp í þrjá 

Mikil 
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tíma eða meira á dag, en þeirra sem horfðu í tvo tíma eða minna á dag. Líkt og sjá má á töflu 4 voru 

43,6-57,0% barna sem horfðu á sjónvarpið í tvo tíma eða minna á dag að upplifa aldrei eða sjaldan 

verki á móti 36,9-48,5% þeirra sem horfðu í þrjá tíma eða meira. Þegar fylgni milli sjónvarspáhorfs og 

höfuð- (r=-0,079, p<0,01), maga- (r=-0,087, p<0,001) og bakverkja (r=-0,083, p<0,001) var skoðuð 

reyndist hún vera veik og neikvæð. 

Tafla 4. Hlutfall barna sem horfðu á sjónvarp á virkum dögum og upplifðu verki, eftir tegund 
verkja (N=11.435). 

Höfuðverkur Magaverkur Bakverkur

Vikulega 

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða
oftar 
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega 
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Horfa í 2 

tíma eða 
minna á dag

30,9 25,5 43,6 25,2 30,1 44,7 23,8 19,2 57,0

Horfa í 3 

tíma eða 
meira á dag

39,7 23,4 36,9 34,0 28,6  37,4 31,7 19,8 48,5

 

 

Eins og sjá má á mynd 7 voru 79,6% barna sem upplifðu engan verk að horfa á sjónvarp í tvo tíma 

eða minna á dag og 64,4% barna sem upplifðu þrjár tegundir af verk á dag (p<0,05). Marktækt hærri 

tíðni (Kí-kvaðrat=132,988, df=3, p<0,001) var meðal barna sem upplifðu þrjár tegundir af verk og 

horfðu á sjónvarp í þrjá tíma eða meira á dag en meðal barna sem upplifðu engan verk. Fylgni milli 

fjölda verkja sem börn upplifðu á viku og sjónvarpsáhorfs var marktæk línuleg, en veik og jákvæð 

(r=0,102, p<0,001). 
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Mynd 7. Dreifing barna sem upplifðu verki og horfðu á sjónvarp á virkum dögum (N=11.435). 

 

Þegar skoðuð var tíðni meðal barna sem spiluðu tölvuleiki og upplifðu verki kom í ljós að 24,8% 

barna sem spiluðu í tvo tíma eða minna á dag upplifðu bakverk vikulega eða oftar og 30,7% barna 
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sem spiluðu í þrjá tíma eða meira upplifðu bakverk jafn oft (sjá töflu 5). Þegar horft var til þeirra sem 

upplifðu verki aldrei eða sjaldan mátti sjá að 55,7% barna sem spiluðu tölvuleiki í tvo tíma eða minna 

upplifðu aldrei eða sjaldan bakverk en 50,9% barna sem spiluðu í þrjá tíma eða meira tjáðu sömu 

upplifun (p<0,05). Marktækur munur var á tíðni barna sem spiluðu tölvuleiki og upplifðu maga- (Kí-

kvaðrat=27,149, df=4, p<0,001) og bakverk (Kí-kvaðrat=42,332, df=4, p<0,001). Ekki var marktækur 

munur á milli höfuðverkja og spilun tölvuleikja (p>0,05). Þegar fylgni á milli spilun tölvuleikja og 

upplifunar á höfuð- og magaverkjum var skoðuð kom í ljós að hún var ekki marktæk þar sem p>0,05. 

Fylgni milli bakverkja og spilun tölvuleikja reyndist veik og neikvæð (r=-0,047, p>0,001). 

Tafla 5. Hlutfall barna sem spiluðu tölvuleiki á virkum dögum og upplifðu verki, eftir tegund 
verkja (N=11.435). 

Höfuðverkur Magaverkur Bakverkur

Vikulega 

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar 
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Spila í 2 

tíma eða 
minna á 
dag

32,5 25,3 42,2 26,8 30,0 43,2 24,8 19,5 55,7

Spila í 3 

tíma eða 
meira á 
dag

35,3 23,9 40,8 29,6 29,1 41,3 30,7 18,4 50,9

 

 

Marktækt hærra hlutfall (Kí-kvaðrat=30,357, df=3, p>0,001) barna sem upplifðu verk spiluðu 

tölvuleiki í tvo tíma eða minna á dag. Eins og sjá má á mynd 8 voru 79,1 % barna sem upplifðu þrjár 

tegundir af verkjum að spila tölvuleiki í tvo tíma eða minna á dag, en 20,9 % spiluðu í þrjá tíma eða 

meira á dag. Fylgni milli fjölda verkja og tíma sem varið var í að spila tölvuleiki reyndist marktækt 

línuleg, en veik og jákvæð (r=0,033, p<0,05). 
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Mynd 8. Dreifing barna sem upplifðu verki og spiluðu tölvuleiki á virkum dögum (N=11.435). 
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Marktækt hærra hlutfall var meðal barna sem notuðu tölvur í þrjá tíma eða meira á dag og upplifðu 

höfuð- (Kí-Kvaðrat=159,633, df=4, p<0,001), maga- (Kí-kvaðrat=134,679, df=4, p<0,001) og bakverk 

(Kí-kvaðrat=248,509, df=4, p<0,001). Líkt og sjá má á töflu 6 voru 33,1-40,1% barna sem notuðu 

tölvur í þrjá tíma eða meira á dag með verki vikulega eða oftar, en 21,9-29,9% barna sem notuðu 

tölvur í tvo tíma eða minna. Marktækt hærra hlutfall var meðal barna sem vörðu ráðlögðum tíma við 

kyrrsetu og upplifðu aldrei eða sjaldan höfuð- (Kí-Kvaðrat=159,633, df=4, p<0,001), maga- (Kí-

kvaðrat=134,679, df=4, p<0,001) og bakverk (Kí-kvaðrat=248,509, df=4, p<0,001). Fylgni milli 

notkunar á tölvum á virkum dögum og höfuð- (r=-0,115, p<0,001), maga- (r=-0,110, p<0,001) og bak-

verkja (r=-0,147, p<0,001) reyndist veik og neikvæð. 

 

Tafla 6. Hlutfall barna sem notuðu tölvur á virkum dögum og upplifðu verki, eftir tegund verkja 
(N=11.435). 

Höfuðverkur Magaverkur Bakverkur

Vikulega 

eða 
oftar
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar
(%)

Uþb.

mánaðar-
lega
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Vikulega

eða 
oftar 
(%)

Uþb. 

mánaðar-
lega 
(%)

Aldrei/

sjaldan
(%)

Nota tölvu í 2 

tíma eða 
minna á dag

29,9 24,9 45,2 24,6 29,2 46,2 21,9 18,8 59,3

Nota tölvu í 3 

tíma eða 
meira á dag

40,1 24,7 35,2 33,1 31,3 35,6 34,5 20,4 45,1

 

 

Þegar skoðaður var munur meðal barna sem upplifðu þrjár tegundir af verk á viku kom í ljós að 

53,6% barna notuðu tölvur í tvo tíma eða minna á dag en 46,4% í þrjá tíma eða meira á dag. 

Marktækur munur (Kí-kvaðrat=230,40, df=3, p<0,001) var á hvort börn notuðu tölvur í tvo tíma eða 

minna á dag eða þrjá tíma eða meira, eftir því hve marga verki þau upplifðu. Eins og sjá má á mynd 9 

voru 74,8% barna sem upplifðu engan verk að nota tölvur í tvo tíma eða minna á dag en 25,2% í þrjá 

tíma eða meira á dag. Fylgni milli notkunar á tölvu í frítíma og fjölda verkja var marktækt línuleg, en 

veik og jákvæð (r=0,139, p<0,001). 
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Mynd 9. Dreifing barna sem upplifðu verki og notuðu tölvu á virkum dögum (N=11.435). 
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7 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um tengsl verkja og hreyfingar annars vegar og 

hins vegar verkja og hreyfingarleysis hjá íslenskum skólabörnum. Þar sem rannsóknin var lýsandi var 

könnuð tíðni verkja, hreyfingar og hreyfingarleysis og því næst könnuð fylgni milli þessara þátta. 

Notast var við gögn úr alþjóðlegu könnuninni Heilsa og lífskjör skólanema sem meðal annars er 

framkvæmd á Íslandi og samanstóð úrtakið af 11.602 nemendum. Um stórt úrtak var að ræða og gefa 

niðurstöður því nokkuð góða mynd af heilbrigði barna og ungmenna þegar könnunin var tekin þó ekki 

sé hægt að alhæfa um þýðið. Niðurstöður okkar gefa til kynna að tengsl milli verkja og 

hreyfingar/hreyfingarleysis séu veik en marktæk (p<0,001). Ráðlögð hreyfing barna hafði jákvæð áhrif 

á upplifun þeirra af verkjum, mikil hreyfing virtist ekki hafa áhrif og tíðni verkja jókst með auknu 

hreyfingarleysi. 

Eldri rannsóknir á verkjum hjá börnum á Íslandi sýna fram á að um þriðjungur barna og unglinga 

upplifa ýmist höfuð-, maga- eða bakverki að minnsta kosti vikulega (Kristjánsdóttir, 1996a, 1996b; 

Kristjánsdóttir og Wahlberg, 1993). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn okkar en allt að 33% 

barna sem tóku þátt í könnuninni upplifðu einhverja tegund af verk vikulega eða oftar síðustu sex 

mánuði. Í Finnlandi hafa álíka niðurstöður komið fram en þar upplifa rúmur þriðjungur barna 

stoðkerfisverk að minnsta kosti einu sinni í viku (Mikkelson o.fl, 1997). Þessar niðurstöður eru þó 

töluvert lægri en Perquin o.fl (2000) sýna fram á en í Hollandi eru um 70% barna á aldrinum 12-15 ára 

sem upplifa einhvers konar verk. Þessi mikli munur gæti stafað af því að þeir rannsökuðu mun fleiri 

tegundir af verk og eru því með aðrar skilgreiningar. Í þeirri rannsókn var kannað allt frá krónískum 

verkjum og til verkja vegna lítilla meiðsla, ásamt því að í rannsókn þeirra var spurt um verkjaupplifun 

síðustu þrjá mánuði á meðan HBSC spurði um upplifun á lengra tímabili. 

Fyrri rannsóknir á verkjum barna sýna fram á hærri tíðni meðal stelpna heldur en stráka. 

Mikkelsson o.fl. (1997) fundu marktækan mun milli kynja þar sem stelpur upplifa verki frekar en strákar 

og þá sérstaklega í brjóstkassa og baki en strákar upplifa verki frekar í útlimum. Ekki voru rannsakaðir 

verkir í útlimum í rannsókn okkar en það kom fram marktækur munur milli kynja þar sem allt að 39% 

stelpna voru að upplifa verki vikulega og allt að 27% stráka. Þessar niðurstöður voru aðeins hærri en 

þær sem fengust á Íslandi úr gögnum HBSC könnunarinnar frá 1989 en þá kom fram að 27% stelpna 

er með verki vikulega eða oftar á móti allt að 21% stráka, þar sem strákar upplifa líka frekar bakverki 

vikulega eða oftar en stelpur (Kristjánsdóttir, 1996a, 1996b; Kristjánsdóttir og Wahlberg, 1993). Því má 

ætla að tíðni verkja hjá stelpum á Íslandi og þá sérstaklega bakverkir og verkir vikulega eða oftar hafi 

aukist undanfarin 10 ár. 

Ef litið er á niðurstöður rannsóknar okkar sést að af þeim börnum sem hreyfa sig daglega létta 

hreyfingu í 60 mínútur voru strákar marktækt fleiri (p<0,001). Þetta er sambærilegt rannsókn Trost o.fl. 

(2002) þar sem kom fram að strákar hreyfa sig að jafnaði meira en stelpur, bæði ef litið er til magns 

hreyfingar og þess tíma sem varið er í hreyfinguna. Munurinn á milli kynjanna og hversu miklum tíma 

þau stunda hreyfingu á viku er 11% og kemur hann aðallega til vegna þess að strákar stunda oftar 

mikla hreyfingu en stelpur á viku. 

Í þessari rannsókn kom einnig fram að marktækt hærra hlutfall unglinga (p<0,001) hreyfðu sig oftar 

daglega létta hreyfingu en þau sem voru yngri. Þetta er ólíkt erlendum niðurstöðum en Trost o.fl. 
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(2002) sýndu fram á að börn eyða minni tíma í meðal til mikla hreyfingu á viku eftir því sem þau eldast 

og þá sérstaklega stelpur en Garci o.fl. (1995) höfðu einnig komist að sömu niðurstöðu en bæta við að 

stelpur stunda heldur létta eða meðal mikla hreyfingu.  

Niðurstöður rannsóknar okkar sýndu að um 28% barnanna voru að hreyfðu sig samkvæmt 

ráðleggingum um mikla hreyfingu (2-3 sinnum í viku) og þar voru stelpur í meiri hluta. Þriðjungur barna 

í 6., 8. og 10. bekk hreyfðu sig mikla hreyfingu samkvæmt ráðleggingum en aðeins 5-6% þeirra 

hreyfðu sig aldrei. Niðurstöður okkar sýndu einnig að 51,6% barnanna var að hreyfa sig mikið oftar en 

ráðlagt er eða fjórum sinnum eða oftar í viku. Þetta virðist vera aukning frá fyrri rannsóknum en 

langtíma rannsókn Eiðsdóttir o.fl. (2008) sem gerð var meðal 14 og 15 ára íslenskra barna sýndi að 

árið 2006 var tíðnin 45% og hafði farið hækkandi síðan árið 1992.  

Stærsti hluti barna (70-85%) í 6., 8. og 10. bekk í rannsókn okkar varði minna en tveimur tímum á 

dag í kyrrsetu, það er að segja í tölvu, við sjónvarp eða í tölvuleikjum og minni en þriðjungur barnanna 

varði meira en þremur tímum á dag í kyrrsetu. Þessar niðurstöður svipa til bandarískrar rannsóknar 

sem gerð var árið 2009 en þar kom fram að 60% barna 12 til 15 ára eru að verja tveimur tímum eða 

minna á dag við sjónvarp, tölvuskjá eða í tölvuleik (Sisson o.fl., 2009). 

 Marktækur munur (p<0,001) var meðal kynja eftir því hve mörgum tímum þau vörðu í kyrrsetu og 

var áberandi munur í rannsókn okkar meðal þeirra sem spiluðu tölvuleiki í þrjá tíma eða meira á dag 

en þar voru strákar í miklum meirihluta (85,5%). Þetta eru sambærilegar niðurstöður við erlendar 

rannsóknir en strákar verja fleiri tímum á viku í kyrrsetu en stelpur (Hakala o.fl., 2006; Sisson o.fl., 

2009). Einnig nota strákar oftar tölvur og spila tölvuleiki frekar en stelpur, en svipað hlutfall er meðal 

kynja þegar kemur að sjónvarpsáhorfi (Hakala o.fl. 2006). Eiðsdóttir o.fl. (2008) bentu aftur á móti á að 

hreyfingarleysi er svipað milli kynjanna þar sem 20% stráka stunda hreyfingarleysi en 26% stelpur. Þar 

var hreyfingarleysi skilgreint sem börn sem mæddust eða svitnuðu minna en einu sinni í viku og því 

um aðra skilgreiningu að ræða.  

Ráðlögð hreyfing virðist hafa jákvæð áhrif á verkjaupplifun barna en í rannsókn okkar voru börn og 

unglingar sem stunduðu létta ráðlagða hreyfingu síður með verki og um helmingur þeirra upplifði aldrei 

eða sjaldan verki síðustu sex mánuði. Einnig kom fram að ekki var mikill munur á tíðni á upplifðum 

verk meðal barna sem stunduðu mikla hreyfingu, þannig að þau mæddust eða svitnuðu, samkvæmt 

ráðleggingum og þeirra sem stunduðu hana oftar. Mogensen o.fl. (2007) komust að svipaðri 

niðurstöðu þegar þeir rannsökuðu bakverki og íþróttir hjá dönskum börnum. Ekki eru tengsl milli 

almennrar þátttöku í íþróttum og verkja, hvort sem það er þegar börn stunda margar íþróttir eða eftir 

tímafjölda sem þau verja til þeirrar iðkunar. Einnig virðast ákveðnar íþróttir eins og bardagaíþróttir hafa 

góð áhrif á verki en um þverskurðsrannsókn var að ræða og því áhætta á valáhrifum. Hjá Lundin o.fl. 

(2001) kom einmitt fram að mikill bakverkur er algengari meðal þeirra sem stunda glímu en hjá öðrum 

íþróttamönnum og Skoffer og Foldspang (2008) fundu aukna tíðni á bakverk meðal ákveðinna íþrótta 

eins og skokk og handbolta, en ekki eru tengsl milli sunds og bakverks. Lundin o.fl. (2001) sýndu 

einnig fram á að fyrrum afreksíþróttafólk tilkynnir ekki um hærri tíðni af verk miðað við fólk sem stundar 

ekki íþróttir en erfitt er að bera saman verkjaupplifun hjá þessum hópum bæði vegna ólíkrar reynslu og 

áhrifa sem verkir geta haft á þá.  
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Í þessari rannsókn kom fram marktæk en veik tengsl (p<0,001) milli hreyfingar og verkja en lítill 

munur var á tíðni þess hve marga verki börn upplifðu hvort sem þau hreyfðu sig daglega, þannig að 

þau mæddust eða svitnuðu, eða 2-3 sinnum í viku. Þetta er ólíkt niðurstöðum El-Metwally o.fl. (2007) 

en þeir sýna fram á að mikil hreyfing barna er ábending um verki síðar á lífsleiðinni og börn sem 

stunda mikla hreyfingu eru útsettari fyrir meiðslum. Þessi munur gæti stafa af því að þeir rannsökuðu 

fleiri tegundir af verkjum eins og útlimaverki, en útlimum er hættara fyrir meiðslum í íþróttum. 

Marktækt hærri tíðni (p<0,001) kom fram í þessari rannsókn á upplifun verkja meðal barna sem 

stunduðu ekki ráðlagða hreyfing, hvort sem það var létt hreyfing eða mikil. Þau börn sem upplifðu þrjá 

verki hreyfðu sig frekar aldrei eða sjaldan en börn sem upplifðu færri verki.  Þetta er sambærilegt við 

erlendar niðurstöður en hreyfingarleysi eins og að hreyfa sig ekki í frímínútum og vera skutlað í 

skólann hefur neikvæð áhrif á verki en allt að 40% barna sem ferðast með bíl í skólann upplifa 

bakverki (Skoffer og Foldspang, 2008). 

Ef litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar sést að börn sem vörðu tveimur tímum eða minna við 

kyrrsetu á dag, svo sem fyrir framan tölvuna eða sjónvarpið, upplifðu síður verki en þau börn sem sátu 

lengur. Sem dæmi má nefna var um þriðjungur barna sem spiluðu tölvuleiki í þrjá tíma eða meira á 

dag að upplifa bakverk vikulega en einungis um fjórðungur barna sem spiluðu tölvuleiki skemur. Einnig 

kom fram marktækt hærri tíðni (p<0,001) hjá börnum sem upplifðu fleiri en eina tegund af verk og 

spiluðu í þrjá tíma eða lengur heldur en hjá þeim sem spiluðu í styttri tíma. Um 70% barna sem notuðu 

tölvur í tvo tíma eða minna upplifðu engan verk. Hærri tíðni var á upplifun verkja meðal barna sem 

notuðu tölvur í þrjá tíma eða meira á dag en meðal þeirra sem notuðu þær styttri tíma. Þetta er 

sambærilegt við niðurstöður sem Hakala o.fl. (2006) sýndu fram á en því lengur sem börn sitja við 

tölvu hvort sem þau eru í leikjum eða á Internetinu því meiri verki eiga þau á hættu að upplifa. Líkur 

þess að barn upplifi verk í hálsi eða herðum eykst ef það ver tveimur tímum eða meira við tölvuna og 

ef það situr í fimm tíma eða meira við sömu iðju aukast líkurnar á að barn upplifi bakverk. Einnig er 

aukning á bakverk meðal barna sem sitja lengur en fimm tíma við sjónvarp en ekki eru tengsl á milli 

sjónvarpsáhorfs og verkja í háls og herðum.  

Kostir rannsóknarinnar voru nokkrir, um er að ræða faraldsfræðilega rannsókn en þær þykja 

hentugar til að kanna tengsl milli áreita og sjúkdóma. Þær eru nýttar við upplýsingaöflun fyrir 

heilbrigðisstéttir, stjórnvöld og almenning sem hægt er að nýta til forvarnaraðgerða (Laufey 

Tryggvadóttir, 2003). Úrtak rannóknarinnar var stórt og svarhlutfall á landsvísu var hátt og gefa 

niðurstöður því góða lýsingu á heilbrigði íslenskra skólabarna á þessum tíma. Börnin og unglingarnir 

svöruðu spurningalistunum sjálf og því gefa niðurstöðurnar upplýsingar um upplifun þeirra á eigin 

heilbrigði. Einnig var notast við gögn úr alþjóðlegri könnun þar sem spurningar eru byggðar á 

vísindalegum bakgrunni og stöðluð útgáfa er af listunum og hvernig á að leggja þá fyrir sem veitir 

möguleika á samanburði við önnur lönd. 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru að fleiri breytur en þær sem kannaðar voru geta haft áhrif á 

tengsl verkja og hreyfingar/hreyfingarleysis eins og líkamsþyngd og félagsleg staða. Einungis var spurt 

um þrjár tegundir af verkjum (höfuð-, maga- og bakverki) en hugsanlega hefðu komið aðrar 

niðurstöður ef spurt hefði verið um útlimaverkir. Einnig hefði verið áhugavert að sjá niðurstöður út frá 

ákveðnum tegundum af íþróttum en aðeins var spurt um hreyfingu út frá tíma sem varið var í að hreyfa 
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sig og hvort viðkomandi svitnaði eða mæddist. Kyrrseta var metin út frá þeim tíma sem börn vörðu við 

sjónvarp, tölvuleiki eða tölvur en ekki var tekið tillit til þeirrar aðstöðu sem þau voru í svo sem hæð á 

stólum sem getur haft áhrif á líkamsbeitingu. Þessar breytur voru ekki notaðar hér en eru efni í aðrar 

rannsóknir sem gætu gefið dýpri skilning á tengslum milli verkja og hreyfingar/hreyfingarleysis hjá 

íslenskum skólabörnum. 
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Ályktanir 

Tíðni verkja meðal barna og unglinga hefur aukist undanfarin ár og á sama tíma eru börn bæði farin 

að stunda meiri hreyfingu og kyrrsetu. Þessi þróun hefur átt sér stað samhliða aukinni tæknivæðingu 

og áherslum á heilbrigt líferni almennings. Ráðlögð hreyfing, hvort sem hún er létt eða mikil hafði 

jákvæð áhrif á upplifun verkja hjá börnum í þessari rannsókn sem er sambærilegt erlendum 

rannsóknum sem sýna að ekki eru tengsl milli almennrar þátttöku í íþróttum og verkja. Veik tengsl voru 

milli verkja og hreyfingar annars vegar og hreyfingarleysis hins vegar en tíðni verkja hjá börnum sem 

stunduðu mikla hreyfingu reyndist ekki hærri en hjá þeim sem stunduðu ráðlagða hreyfingu. Einnig 

kom fram aukin tíðni á verkjum meðal barna sem sátu lengur en ráðlagt er en mikill tími við kyrrsetu er 

áhættuþáttur fyrir upplifun barna á verk. 

Meðal barna sem hreyfðu sig mikið reyndist tíðni á upplifun verkja ekki vera hærri en meðal þeirra 

sem hreyfðu sig samkvæmt ráðleggingum. Heilbrigðisstarfsfólk og aðilar sem standa næst börnunum 

þurfa að vera meðvituð um að æfingum á uppvaxtarárum sé hagað svo að þær stuðli að því að byggja 

líkamann upp jafnt og þétt. Á þessum tíma er líkaminn að vaxa og dafna og börn eru viðkvæm fyrir 

meiðslum og því þurfa áherslur að vera á upphitun og teygjur samhliða fjölbreytileika í hreyfingu.  

Börn sem hreyfðu sig lítið upplifðu hærri tíðni af verkjum en þau sem hreyfðu sig ráðlagða 

hreyfingu eða mikið, en mikilvægt er að huga að afleiðingum hreyfingarleysis með tilliti til heilsu barna. 

Foreldrar geta aukið á hreyfingarleysi barna sinna með því að skutla þeim á milli staða og því er 

mikilvægt að fræða þá um áhrif hreyfingarleysis og hvernig þau geta hvatt börn sín til hreyfingar. Börn 

ættu að flétta hreyfingu inn í daglegt líf sitt og til þess þurfa þau örvun og hvatningu úr nánasta 

umhverfi. 

Meiri hluti barnanna varði minna en tveimur tímum á dag við kyrrsetu, en þau börn sem sátu lengur 

en þrjá tíma á dag upplifðu frekar verki en þau sem sátu í styttri tíma. Þessi áhrif kyrrsetu þurfa 

hjúkrunarfræðingar að vera meðvitaðir um og stuðla að fræðslu um ráðlagða kyrrsetu og hreyfingu 

jafnt til foreldra sem og skólayfirvalda. Skólakerfið hefur tækifæri til að auka áhuga barna og 

ungmenna á hreyfingu með því að bjóða þeim stuðning, eftirlit og góða aðstöðu til íþróttaiðkunar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa góða sýn á verkjaupplifun, hreyfingu og hreyfingarleysi 

íslenskra skólabarna. Þörf er á frekari rannsóknum þar sem notast er við fleiri breytur eins og 

líkamsþyngd, fleiri verki og/eða íþróttir þar sem þessir þættir geta haft áhrif á tengsl verkja og 

hreyfingar/hreyfingarleysis. Einnig gæti verið áhugavert að skoða nýrri gögn með tilliti til mikillar 

tækniþróunar og lífsstílsbreytinga sem hafa orðið á Íslandi síðustu ár í kjölfar efnahagshruns. 
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