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Úrdráttur 
 
 
Rannsóknir sýna að íþróttir og líkamsrækt spila mikilvægt og jákvætt hlutverk í 

heilsu barna og unglinga. Ákjósanlegt magn hreyfingar fyrir ungmenni er óljóst 

en í dag er miðað við hreyfingu í þrjátíu til fjörutíu mínútur á dag, þrjá til fimm 

daga vikunnar eða oftar. Flest börn og ungmenni hreyfa sig þó ekki jafn mikið og 

mælt er fyrir um. Erfitt getur verið að vekja áhuga ungmenna á hreyfingu en léleg 

líkamleg heilsa getur haft áhrif á andlega líðan og almenna geðheilsu og komið í 

veg fyrir frekari þátttöku í íþróttum og líkamsrækt. 

Rannsóknir sýna að þátttaka í íþróttum og líkamsrækt með íþróttafélagi, á 

vegum skóla eða á eigin vegum hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu 

ungmenna ásamt betri líkamsímynd.  

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort að þátttakendum myndir 

líða betur andlega og líkamlega eftir því sem þeir stunduðu íþróttir eða 

líkamsrækt oft í viku ásamt því að skoða hvort að sjálfsímynd þátttakenda yrði 

jákvæðari eftir því sem þátttakendur stunduðu íþróttir eða líkamsrækt oft í viku. 

Einnig var komið inn á hvort að námsárangur þátttakenda myndi verða betri 

eftir því sem þeir stunduðu íþróttir eða líkamsrækt oft í viku.  

Niðurstöður sýndu að flestir þátttakendur í rannsókninni æfðu íþróttir eða 

líkamsrækt einu sinni í viku eða oftar og flestir töldu bæði líkamlega og andlega 

heilsu sína vera góða eða mjög góða. Langflestir af þeim sem töldu líkamlega og 

andlega heilsu sína vera mjög góða æfðu íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í 

viku eða oftar. Einnig kom í ljós að fleiri stelpur en strákar töldu sig vera of feita 

en fleiri strákar heldur en stelpur töldu sig vera of granna þó svo að flestir 

þátttakenda telji sig vera mátulega. Einkunnir þátttakenda í íslensku og 

stærðfræði voru hærri hjá þeim nemendum sem æfðu íþróttir eða líkamsrækt 

fjórum sinnum í viku eða oftar.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í grunnnámi í Íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fær hún 

mínar bestu þakkir fyrir endalausa þolinmæði, hvatningu og yfirlestur á ritgerðinni.  

Laufey Haraldsdóttir fær sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og góða hvatningu. 

Fjölskylda mín fær þakkir fyrir hvatningu, þolinmæði og endalausan stuðning. Þá fær 

Snjólaug Haraldsdóttir þakkir fyrir alla veitta aðstoð og að leyfa mér að búa hjá sér á 

meðan lokahönd var lögð á ritgerðina.  
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1. Inngangur 

Í eftirfarandi ritgerð verður fjallað um það hvort að hreyfing og íþróttaiðkun hafi 

jákvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan unglinga í framhaldsskólum. Höfundur 

sér um barna og unglingaþjálfun í Crossfit og fannst áhugavert að skoða hversu 

mikil áhrif hreyfing getur haft á unglinga bæði til hins góða og þess verra. 

Rannsóknargögn voru fengin hjá rannsóknarmiðstöðinni, Rannsókn & greiningu, 

sem sérhæfir sig í rannsóknum á ungu fólki. Valdar spurningar af lista sem var 

gerð á ungu fólki í framhaldsskólum árið 2013 voru notaðar. 

Niðurstöður eru bornar saman við fleiri rannsóknir um sama efni og er þessum 

rannsóknarspurningum leitast við að svara í ritgerðinni. 

 

 Líður unglingum á framhaldsskólaaldri betur andlega og líkamlega eftir 

því hversu oft í viku íþróttir eða líkamsrækt eru stundaðar? 

 Telja unglingar á framhaldsskólaaldri sjálfs- og líkamsímynd sína verða 

betri eftir því sem íþróttir eða líkamsrækt er stunduð oftar í viku? 

 Telja unglingar á framhaldsskólaaldri námsárangur sinn verða betri eftir 

því hversu oft í viku íþróttir eða líkamsrækt eru stundaðar? 

2. Fræðilegur hluti 
Þátttaka í íþróttum getur spilað mikilvægt og jákvætt hlutverk í heilsueflingu barna og 

ungmenna (Kwan, Bobko, Faulkner, Donnelly og Cairney, 2014). Þar má til dæmis 

nefna áhrif á andlega heilsu og vöxt og styrk beina (Pedro C Hallal, 2006). Sá tími 

sem fer í íþróttaþátttöku gefur börnum tækifæri á að byggja upp hæfni í íþróttum sem 

skilar sér í aukinni ánægju með eigin hæfileika á öðrum sviðum (Slutzky og 

Simpkins, 2009). Skólar og íþróttafélög eru ákjósanlegir staðir til þess að kynna 

hreyfingu og heilsueflingu fyrir börnum og unglingum (Vander Ploeg, Maximova, 

McGavock, Davis og Veugelers, 2014).  

Óljóst er hversu mikil hreyfing er ákjósanleg fyrir ungmenni vegna þess að 

viðmiðunin fyrir unglinga er ekki jafn skýr og hjá fullorðnum (Pedro C Hallal, 2006).  

Viðmiðunarreglur um hreyfingu unglinga frá árinu 1994 (Sallis og Patrick, 1994) 

mæltu með að unglingar hreyfðu sig að minnsta kosti tuttugu mínútur á dag á góðum 

hraða, þrisvar í viku eða oftar, til viðbótar við daglega hreyfingu (Pedro C Hallal, 

2006).  
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 Árið 1998 komu fram nýjar viðmiðunarreglur (Biddle, Cavill og Sallis, 1998), 

þar sem lagt var til að auka hreyfinguna í sextíu mínútur í senn. Þessa auknu 

hreyfingu ætti að framkvæma að minnsta kosti tvisvar í viku til þess að auka styrk 

beina og vöðva (Pedro C Hallal, 2006). Nú miða flestar ráðleggingar við hreyfingu í 

þrjátíu til fjörutíu mínútur, þrjá til fimm daga vikunnar en eftir að önnur rannsókn 

kom fram (Strong o.fl., 2005) þar sem rannsakendur hennar höfðu skoðað yfir 850 

rannsóknir um efnið mæltu þeir með að krakkar og unglingar á skólaaldri skyldu 

hreyfa sig í sextíu mínútur eða meira á dag alla daga vikunnar. Hreyfingin skal vera 

hófleg en þróttmikil og passa þarf að hún sé fjölbreytt og að þátttakendur hafi gaman 

af (Pedro C Hallal, 2006). Flest börn hreyfa sig þó ekki í sextíu mínútur á dag eins og 

mælt er fyrir um (Vander Ploeg o.fl., 2014). Á undanförnum áratug hafa orðið miklar 

breytingar á lífsstíl sem kennir og dregur úr möguleikum á líkamlegu athæfi og má 

þar nefna mikla tölvunotkun og sjónvarp. Það veldur því að of mörg börn og 

unglingar hreyfa sig ekki nægilega mikið (Hills, Dengel og Lubans, (e.d.)). Rætt hefur 

verið um hvort að áhrif inngrips í hreyfingu barna hafi sterkari áhrif á þau börn sem 

eru heilbrigð fyrir en hafi ekki nægilega mikil áhrif á þau sem eru líklegust til þess að 

hreyfa sig lítið sem ekkert og lifa óheilbrigðum lífsstíl (Vander Ploeg o.fl., 2014).  

Nýlegar rannsóknir benda til þess að þátttaka í íþróttum á meðal barna í 

grunnskólum leiði til jákvæðrar félagslegrar virkni og gefi aukið sjálfstraust. Flestar 

rannsóknir hafa þó beint sjónum sínum að unglingum og hvaða áhrif íþróttaþátttaka á 

þeirra aldri hefur (Slutzky og Simpkins, 2009). Rannsóknir benda meðal annars til að 

skólaíþróttir leiði til betri árangurs í bóklegum fögum, t.d. í stærðfræði, lestri og ensku 

og að íþróttirnar bæti athygli og einbeitingu í skóla (Babey, Wu og Cohen, 2014). 

Engar rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing og þátttaka í íþróttum dragi úr 

akademískum árangri (Babey o.fl., 2014). Yfir helmingur þeirra barna sem rannsökuð 

voru í rannsókn gerð árið 2011 á yfir 7000 börnum, voru mikið í kyrrsetu sem gefur 

til kynna að skólaíþróttir séu ekki að hvetja börn til nægilega mikillar hreyfingar 

(Bocarro o.fl., 2012).   

Áhyggjur af líkama og útliti aukast með aldrinum og þá sérstaklega þegar börn 

komast á unglingsárin (Gehrman, Hovell, Sallis og Keating, 2006). Almennt hafa 

rannsóknir sýnt fram á að íþróttir geti byggt upp sjálfstraust og rannsóknir sýna 

jákvæða tengingu á milli almennrar hreyfingar og heildarsjálfs viðkomandi 

(Bahaeloo-Horeh og Assari, 2008). Almennt sýna rannsóknir fram á að hreyfing í 
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barnæsku og á unglingsárum hefur í för með sér fleiri kosti en galla (Pedro C Hallal, 

2006). Þetta á meðal annars við um líkamlega heilsu 

2.1 Líkamleg heilsa 
 
Léleg líkamleg heilsa getur bæði haft áhrif á andlega líðan og andlegt heilbrigði og 

komið í veg fyrir að viðkomandi taki þátt í íþróttum eða líkamsrækt af einhverju tagi 

(Steptoe og Butler, 1996). Börn og unglingar með jákvæðari hugmyndir um eigin 

líkamsímynd eru líklegri til að vera áhugasöm um að hreyfa sig og lifa heilbrigðari 

lífsstíl heldur en þau sem hafa neikvæðari hugmyndir um eigin líkamsímynd 

(McIntyre, Chivers, Larkin, Rose og Hands, (e.d.)). 

Þó sýnt hafi verið fram á að líkamlegt atgervi sé hollt fyrir ungt fólk er það 

önnur saga og flóknari að vekja áhuga hjá börnum þannig að þau vilji stunda 

hreyfingu. Fræðimenn telja að þörf sé á fleiri rannsókna til þess að finna út hvað 

vekur hjá þeim áhuga og í framhaldinu að gera hreyfingu að daglegum venjum hjá 

börnum (Waade, 2004). 

Færa má rök fyrir því að íþróttafélögin geti skipt máli í þessu sambandi hér á 

landi. Að æfa með íþróttafélagi er frekar algengt á Íslandi, hér eru 465 íþróttafélög 

með 147,921 félögum í heildina sem er 46,3% af þjóðinni (Gísladóttir, Matthíasdóttir, 

& Kristjánsdóttir, 2013). 

Markmið íþróttafélaga er að útbúa skipulagt lærdómsumhverfi fyrir félaga þar 

sem áhersla er á fleiri hluti en að bæta líkamlegan þrótt og styrk (Gísladóttir o.fl., 

2013). Rannsókn sem framkvæmd var á 14-16 ára unglingum á Íslandi árið 2010, 

sýndi að þeir sem æfðu oft íþróttir með íþróttafélagi mátu sem svo að þeir væru í góðu 

líkamlegu ástandi miðað við þá sem æfðu oft, sjaldan eða aldrei og þeir höfðu einnig 

jákvæðari ímynd gagnvart eigin líkama. Þeir sem æfðu oft voru einnig líklegri til að 

telja að andleg heilsa þeirra væri betri heldur en þeir sem æfðu sjaldan eða aldrei 

(Gísladóttir o.fl., 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þátttaka í íþróttum með 

íþróttafélagi hafi jákvæð áhrif á unglinga. Þátttakendur í rannsókninni sem sögðust 

æfa íþróttir oft í viku með íþróttafélagi voru jákvæðari gagnvart framtíðinni heldur en 

þeir sem æfðu sjaldan eða aldrei íþróttir með íþróttafélagi (Gísladóttir o.fl., 2013).  

Þó hreyfing sé jákvæð getur hreyfing á unglingsárum líka valdið skaða (Pedro 

C Hallal, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að sérhæfing í íþróttum hjá ungum börnum 
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eykur líkurnar á brottfalli úr íþróttinni fyrr en ella, frammistaðan verður lakari og 

hreyfiþroski á fullorðinsárum verri ásamt því að líkur á meiðslum aukast. Til dæmis 

ætti að fara varlega í lyftingar á unglingsárum á meðan líkaminn er að þroskast en þær 

geta valdið meiðslum og hindrað vöxt og þroska (Pedro C Hallal, 2006). Hreyfing og 

íþróttaiðkun getur leitt til þess að ungt fólk verði upptekið af útliti sínu og því að falla 

inn í staðlaðar ímyndir um líkama kynjanna. Átröskunarsjúkdómar eru oft til komnar 

vegna þrýstings um að sýna árangur í íþróttum eða bæta útlit og það að byrja að lyfta 

of snemma getur valdið taugaskaða og hindrað eðlilegan vöxt (Pedro C Hallal, 2006). 

Það má því deila um hvort að hreyfing hvetji til bættrar líkamsímyndar og 

persónuleika sem endurspeglar líkamlega getu og hæfileika frekar en að endurspegla 

útlit og kyn (Abbott og Barber, 2011). 

Það að vera neydd til þess að hreyfa sig og stunda íþróttir í barnæsku og á 

unglingsárum getur valdið því að unglingar hætti allri hreyfingu þegar á fullorðinsárin 

er komið (Pedro C Hallal, 2006). 

2.1.1 Líkamsímynd 
Eitt af því sem talið er skipta miklu máli til að börn og unglingar þrói jákvætt 

samband við líkama sinn og hugsi vel um hann, er góður skilningur á eigin 

líkamsímynd. (Monteiro Gaspar, Amaral, Oliveira og Borges, 2011). Á 

unglingsárunum verður líkaminn að miðdeplinum í lífi einstaklingsins þar sem hann 

er að þroskast frá barni yfir í fullorðna manneskju. Ímynd eigin líkama verður þá 

mikið áhyggjuefni fyrir marga unglinga (Abbott og Barber, 2011).  

Líkamsímynd er skilgreind sem skynjun einstaklinga á líkama sínum og er 

samansett af tilfinningalegri, vitsmunalegri og atferlislegri skynjun. Þessi flókna 

samsetning gerir líkamsímynd að margþættu fyrirbæri sem byggt er upp á þeim 

gildum sem hver einstaklingur leggur í einstaka hluta líkama síns (Abbott og Barber, 

2011). Líkamsímynd er þannig ekki einungis skilgreind út frá fegurð eða útliti, heldur 

meðal annars út frá því hvernig líkaminn virkar, hreyfanleika hans, hvernig 

einstaklingnum líður og hverju líkaminn fær áorkað (Abbott og Barber, 2011). 

Hreyfing sem virkar jákvætt á þessa þætti hefur því góð áhrif á líkamsímynd 

einstaklingsins og styrkir sjálfsímynd hans. Bætt sjálfsímynd dregur úr einkennum 

heilsubrests, meðal annars þunglyndiseinkennum (Jewett o.fl., 2014). Líkamsímynd er 

því talinn mikilvægur þáttur í líðan unglinga og neikvæð líkamsímynd hefur verið 
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tengd við lélegt sjálfstraust, þunglyndi og óreglulegar matarvenjur (Abbott og Barber, 

2011). 

Kyn, aldur og þjóðerni eru þættir sem hafa áhrif á sambandið milli 

offitu/ofþyngdar og óánægju einstaklings með líkamsímynd (Monteiro Gaspar o.fl., 

2011). Rannsókn sem gerð var á 45.000 Áströlum á aldrinum 11-24 ára  leiddi í ljós 

að þrjú helstu áhyggjuefni ungs fólks voru líkamsímynd, fjölskylduerjur og að eiga 

við daglegt stress. Ein af hverjum fjórum stelpum í rannsókninni sagði líkamsímynd 

vera stærsta áhyggjuefnið og höfðu stelpur yfirhöfuð meiri áhyggjur af líkamsímynd 

sinni heldur en strákar (Abbott og Barber, 2011). Fleiri rannsóknir á þróun 

sjálfstrausts benda til þess að tímabilið rétt fyrir kynþroskaskeiðið sé mikilvægt og á 

því fari fram miklar breytingar og ákvarðanataka um eigið ágæti og ímynd, ásamt því 

að unglingar læra að meta eigið ágæti (Slutzky og Simpkins, 2009).  

Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2011 á 234 þátttakendum á aldrinum 10-17 

ára sýndi að óánægja með líkamsímynd var frekar há (Monteiro Gaspar o.fl., 2011). Á 

unglingsárunum fer fram mikilvægur þroski og munur á kynjunum eykst og verður 

afgerandi (McPhie og Rawana, 2012). Þá kemur oft fram kynjamunur á viðhorfi til 

eigin líkama þar sem stelpur eru almennt óánægðari með líkamsímynd sína heldur en 

strákar (Monteiro Gaspar o.fl., 2011) og er óánægja með líkamsímynd orðin svo 

algeng meðal kvenna að það er nánast talið eðlilegt (Gehrman o.fl., 2006). Jafnvel 

þótt að stelpur séu í eðlilegri þyngd eða aðeins undir líður þeim oft eins og þær séu 

feitar eða ekki í réttum hlutföllum og upplifa því falska líkamsímynd (Monteiro 

Gaspar o.fl., 2011). Algengt er að stelpur upplifi meiri stríðni í tengslum við íþróttir 

heldur en strákar (Slater og Tiggemann, 2011) og á meðan á íþróttum stóð voru 

stelpur líklegri en strákar til að finnast einhver vera að stara/horfa á þær vegna útlits. 

Þá upplifðu þær að það yrði hlegið að þeim vegna þess hvernig þær hreyfðu sig og að 

þær yrðu kallaðar nöfnum sem gerðu lítið úr stærð þeirra og þyngd (Slater og 

Tiggemann, 2011). Þrátt fyrir að strákar hafi almennt minni áhyggjur af því að vera 

grannir heldur en stelpur upplifa þeir þó áhyggjur sem svipar mjög til þeirra sem 

stelpur upplifa (Gehrman o.fl., 2006). Niðurstöður rannsókna sýndu að þátttaka í 

íþróttum sem einblína meira á útlit og framkomu tengist frekar áhyggjum af eigin 

ímynd (Slater og Tiggemann, 2011) og er áhættuþáttur í þróun átröskunarsjúkdóma 

(Pedro C Hallal, 2006). Nánar verður komið að þessum þætti í kaflanum hér á eftir. 

Óánægja á meðal unglinga í kjörþyngd skiptist í tvennt eftir kyni. Strákum langar að 

byggja sig upp og bæta á sig vöðvum á meðan að stelpur vilja verða grennri 
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(Monteiro Gaspar o.fl., 2011). Þetta getur stafað af því að strákar fá fleiri skilaboð frá 

fullorðnum, systkinum, vinum og samfélagsmiðlum um að þeir þurfi að bæta við sig 

vöðvamassa á meðan að stelpur fá skilaboð um að grennast (Monteiro Gaspar o.fl., 

2011). Samanborið við þá unglinga sem eru í normalþyngd, sýna þeir unglingar sem 

eru í ofþyngd eða of feit fram á mikla óánægju með líkamsímynd. Almennt vilja bæði 

kyn vera grennri þó svo að strákar vilji vera vöðvameiri heldur en stelpur (Monteiro 

Gaspar o.fl., 2011). Upplifun á eigin líkamsímynd breytist í gegnum lífið vegna þeirra 

breytinga sem verða við vöxt og þroska einstaklings (Monteiro Gaspar o.fl., 2011).  

Þátttaka í íþróttum spáir jákvætt fyrir um sjálfsímynd barna í íþróttum. Börn 

með sterkari sjálfsímynd varðandi íþróttir hafa einnig meira sjálfstraust almennt en 

börn með veikari sjálfsímynd í íþróttum (Slutzky og Simpkins, 2009). 

2.1.2 Líkamlegir sjúkdómar 
Bandaríska stofnunin The Institution of Medicine IOM, sem er óháð stofnun um 

heilsuráðgjöf, mæla með að allir geri hreyfingu að reglubundnu athæfi til þess að 

draga úr hættu á offitu, auka heilbrigði og hreysti og draga úr líkum á endurteknum og 

varanlegum sjúkdómum (Babey o.fl., 2014). Það er sannað að regluleg hreyfing hefur 

marga kosti fyrir andlega og líkamlega heilsu t.d. minnkaðar líkur á hjartasjúkdómum, 

sykursýki, lækkuðum blóðþrýsting, mismunandi tegundum krabbameins, 

beinþynningu, kvíða og þunglyndi (Monteiro Gaspar o.fl., 2011).  

Minni hreyfing og aukin kyrrseta valda því að ofþyngd, offita og aðrir 

heilsutengdir sjúkdómar hafa aukist. Útkoman verður slæm líkamleg og andleg heilsa 

hjá sífellt yngri aldurshópum sem endurspeglast í því að börn og unglingar eru greind 

með efnaskipta og hjarta- og æðasjúkdóma sem voru áður eingöngu greindir hjá 

fullorðnum, t.d. týpa II af sykursýki (Hills o.fl., (e.d.)). Mikil kyrrseta hjá börnum og 

unglingum og lélegt líkamlegt atgervi hjá unglingum eru hvorutveggja þættir sem 

tengdust lélegri heilsu hjá fullorðnum (Pedro C Hallal, 2006). 

Ávinningar af hreyfingu á unglingsárum þegar á fullorðinsárin er komin eru 

ótvíræðir, t.d. áhrif á vöxt og styrk beina, aukin hreyfing, betra líkamsform og bætt 

heilsa fullorðinsáranna (Pedro C Hallal, 2006). Ekki eru til margar rannsóknir um 

þetta efni vegna þess að þær krefjast eftirfylgni sem getur tekið mörg ár og eru því 

tímafrekar og kostnaðarsamar (Pedro C Hallal, 2006). Ljóst er ó að það sem 

ungmenni gera á unglingsárunum setur grunninn fyrir fullorðinsárin þar sem margir 
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ákveða sinn lífsstíl á meðan á unglingsárunum stendur og því er æskilegt að hreyfing 

byrji snemma (Pedro C Hallal, 2006).  

Stelpur sem æfa í líkamsræktarstöð upplifa meiri skömm á eigin líkama og eru 

líklegri til að hafa falin einkenni átröskunarsjúkdóma. Líklegt þykir að það sé til 

komið vegna mannhæðarhárra spegla, myndum af fitness módelum og notkun á 

þröngum fötum meðal kvenna sem æfa á líkamsræktarstöðvum. Þetta er í samræmi 

við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á fullorðnum konum (Slater og 

Tiggemann, 2011). Þessi rannsókn, sem gerð var á 714 unglingum, sýndi að tíma sem 

var eytt í íþróttir sem teljast listrænar, svo sem ballet, fimleikar og æfingar í ræktinni 

var jákvætt tengdur við einkenni sem falla undir átröskunarsjúkdóma bæði hjá 

strákum og stelpum (Slater og Tiggemann, 2011).  

Átröskunarsjúkdómar eru sífellt að aukast, sérstaklega á meðal stelpna á 

unglingsaldri og má það oft rekja til aukinnar og of mikillar hreyfingar. Krafan á að 

stelpur séu grannar hefur farið vaxandi síðustu ár og þetta eru oft afleiðingarnar 

(Pedro C Hallal, 2006). Æxlunarfæri kvenna geta einnig skaðast við of mikla 

hreyfingu og ungar stelpur hætta oft á blæðingum (Pedro C Hallal, 2006). Betra getur 

verið að hvetja stelpur til að æfa á stöðum þar sem ekki er lagt svona mikið upp úr 

hinni ,,fullkomnu” líkamsímynd til þess að auka sjálfstraust þeirra og vellíðan (Slater 

og Tiggemann, 2011).  

2.2 Andleg heilsa 
Fjölmargar rannsóknir greina frá tengslum á milli líkamlegs athæfis og andlegrar 

heilsu (Jewett o.fl., 2014). Fram kemur á heimasíðu Embætti Landlæknis (Embætti 

Landlæknis, 2014) eða dagleg hreyfing sé nauðsynleg fyrir unglinga og að hún auki 

almenna vellíðan og félagslega heilsu. Meðal annars að þeir sem stunda íþróttir eru 

andlega heilbrigðari og líður betur heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir (Jewett o.fl., 

2014). Niðurstöður sýna jákvæða upplifun unglinga af því að stunda hreyfingu sem 

fólst í því að hafa gaman, félagslegri viðurkenningu, félagsskapnum og að hitta nýtt 

fólk (Hohepa, Schofield og Kolt, 2006). Þátttaka í íþróttum hefur jákvæð áhrif á álit 

unglinga á þeirra eigin heilsu, þunglyndi, kvíða og sjálfstraust (Gísladóttir o.fl., 2013). 

Á milli 10% og 20% barna eiga við sálfræðileg og hegðunartengd vandamál að stríða 

og sannað hefur verið að líkamleg ástundun er ekki aðeins hagkvæm fyrir líkamlega 

heilsu (Waade, 2004) heldur eykur hún líka sjálfstraust (Slutzky og Simpkins, 2009), 
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sérstaklega hjá börnum sem eru í hættu á að glíma við þunglyndi, slæma hegðun og 

lélegt sjálfstraust (Waade, 2004). Líkamlegt athæfi hafði jafn mikil áhrif á andlega 

líðan hjá bæði yngri og eldri strákum á unglingsárum. Mesti munurinn var á strákum á 

öllum aldri og eldri stelpum (McPhie og Rawana, 2012). Að öllu jöfnu sýndu stelpur 

fleiri einkenni þunglyndis, lægra sjálfstraust og tóku minna þátt í líkamlegu athæfi 

heldur en strákar þó að munurinn hafi verið lítill (McPhie og Rawana, 2012).  

Kvíðaeinkenni og raskanir á unglingsaldri eru tengd við lélegt sjálfstraust, 

þroskavandamál, félagslega einangrun, sjálfsmorðsætlanir, minnkaða skólasókn og 

lélegra sjálfstraust á árangri í skóla (O’Loughlin o.fl., 2013). Önnur rannsókn sýndi að 

hreyfing og líkamlegt athæfi dregur úr fjölda kvíðakasta og fyrirboða þeirra (Pedro C 

Hallal, 2006).  

2.2.1 Þunglyndi og kvíði 
Fólk með þunglyndi lítur oft á sig sem lítils virði, sem afkastalitla og óhæfa 

einstaklinga og við alvarlegt þunglyndi aukast þessi einkenni. Fólk með þunglyndi 

lítur einnig frekar neikvæðum augum á allt í kringum sig (Moghadami, 2010). Full á 

stæða er því til að sporna við þunglyndi, bæði hjá börnum og fullorðnum. 

Þunglyndi, ásamt kvíða (Aliabadi, Zobairy og Zobairy, 2013), er stórt 

heilbrigðisvandamál hjá unglingum og er þriðja mesta vandamálið sem veldur sviptri 

starfsorku og óvinnufærni í heiminum í dag (McPhie og Rawana, 2012). 23-40% af 

ungmennum sýna fram á háa tíðni þunglyndiseinkenna, einhver stress einkenni og 

lélegt mat á andlegri heilsu (Jewett o.fl., 2014). Þessi einkenni dragast oft fram á 

fullorðinsár og eru til staðar hjá 9,3-24% af þeim sem eru greindir með einkennin 

(McPhie og Rawana, 2012). 

 O’Loughlin o.fl., (2013) taka í sama streng og segja yfir einn þriðja af ungu 

fólki í heiminum upplifa lítil til miðlungs kvíðaeinkenni yfir ævina. Byrjun á kvíða 

hjá unglingum getur haft langtímaáhrif og er áhættuþáttur fyrir kvíðaraskanir, 

þunglyndi, hegðunarvandamál og notkun lyfja á fullorðinsaldri. Þetta getur einnig leitt 

til vandræða í einkalífi, verri menntunar og vinnu seinna í lífinu ef ekkert er að gert 

(O’Loughlin o.fl., 2013). 

Útbreiðsla kvíðaeinkenna virðist vera að aukast á meðal unglinga og eru að 

öllu jöfnu algengari hjá konum þó að einkenni sjúklegrar hræðslu eða fælni gætu 

verið algengari hjá strákum (O’Loughlin o.fl., 2013). Einkenni þunglyndis, mikið 

stress og lágt sjálfsmat endurspegla slæma andlega heilsu og geta haft mikil áhrif á 
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heilsu viðkomandi, líðan og lífsgæði (Jewett o.fl., 2014). Mikilvægt að auka skilning 

á þeim áhættuþáttum sem geta valdið þunglyndi og kvíða og hvað hægt er að gera til 

að koma í veg fyrir það á meðan unglingsárin standa yfir (McPhie og Rawana, 2012). 

Vegna þess að léleg andleg heilsa fylgir oft einstaklingnum fram á fullorðinsárin er 

það mikilvægt að greina þær leiðir sem hægt er að fara á unglingsárunum til að koma 

í veg fyrir áframhald einkenna fram á fullorðinsárin (Jewett o.fl., 2014). Ein af 

þessum leiðum er markviss hreyfing og iðkun íþrótta. Mikill tengsl eru á milli þess 

sem unglingar gera í frítíma sínum og þunglyndis. Þeir sem hanga í tölvu og horfa á 

sjónvarpið sýndu meiri einkenni heldur en þeir sem stunda hreyfingu að staðaldri 

(Aliabadi o.fl., 2013). Frítími hefur þó oftast jákvæð áhrif á andlega heilsu og 

minnkar þunglyndi (Aliabadi o.fl., 2013). Fólki með kvíðaraskanir getur þó liðið eins 

og líkamlegt athæfi geri einkenni kvíðans verri vegna þess að einkenni ákafrar 

hreyfingar geta minnt á líkamleg einkenni kvíða t.d. vöðvaspenna, ör hjartsláttur, sviti 

og þyngsl fyrir brjóstkassa (O’Loughlin o.fl., 2013). Þó vantar fleiri rannsóknir til að 

styðja við þessar niðurstöður (McPhie og Rawana, 2012). 

2.2.2 Sjálfstraust 
Rannsóknir hafa sýnt að ef geta barna og unglinga í íþróttinni er lítil getur það leitt til 

verri sjálfsímyndar og minna sjálfstrausts í íþróttum. Þó að tíminn sem börn eyða í 

íþróttir sé vanalega tengdur við betri íþróttasjálfsímynd þá getur það farið á hinn 

veginn ef börn og unglingar hafa ekki hæfileikann til að standa sig vel í tiltekinni 

íþrótt (Slutzky og Simpkins, 2009), það er því er mikilvægt að tekið sé tillit til 

hæfileika og getu hvers og eins. Það er enginn vafi á að jákvætt og aukið sjálfstraust 

er ákjósanleg útkoma úr íþróttaiðkun, gott sjálfstraust hefur jákvæð áhrif á 

margskonar afrekstengda hegðun og er tengdari betri líðan og hamingju heldur en lágt 

sjálfstraust (Bahaeloo-Horeh og Assari, 2008). 

Einstaklingur með skert sjálfstraust er líklegur til að forðast hreyfingu vegna 

orkuleysis, þreytu, minnkaðrar getu til þess að upplifa gleði, af hræðslu við félagslega 

eða líkamslega snertingu eða við að missa stjórn á aðstæðum (O’Loughlin o.fl., 

2013). Margir sérfræðingar sem vinna með ungu fólki með lágt sjálfstraust leitast við 

að auka sjálfstraustið hjá þeim með inngripi eða beinum afskiptum (Marshall o.fl., 

2015), það er að að kynna þau fyrir úrlausnum og leiðbeina þeim án þess að 

viðkomandi finnist sér vera ógnað. Bein afskipti geta þó skilað sér í því að ungt fólk 

verði fullt sjálfsaðdáunar eða ófélagsleg, þau geta einnig leitt til þess að ungt fólk 
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haldi í þá ímynd sem það hefur og neiti að taka þátt í áskorunum eða verkefnum sem 

geta ógnað þeim og þeirra öryggi (Marshall o.fl., 2015). 

Þar sem hættan á neikvæðum atburðum tengdum hreyfingu hjá ungu fólki er 

lág og hreyfing hefur margskonar jákvæð áhrif á líkamlega heilsu er hreyfing 

mikilvægt tæki til að bæta sjálfsmynd hjá börnum (Waade, 2004). Mikilvægt er þó að 

skilja að heilsukvillar og einkenni þeirra valda því oft að viðkomandi tekur minni þátt 

í hreyfingu en ella (O’Loughlin o.fl., 2013) og of mikill þrýstingur getur verið 

neikvæður.  

Nokkrar kenningar skoða íþróttaþátttöku hjá börnum rétt fyrir 

kynþroskaskeiðið og mikilvægi þeirra. Erikson setti fram kenningu um að á þessum 

aldri séu börn að mótast sem mest og sjálfstraustið að þróast (Slutzky og Simpkins, 

2009). Þessu er einnig hægt að snúa við en óánægja með líkamsímynd getur einnig 

dregið úr þátttöku í líkamlegu athæfi (Monteiro Gaspar o.fl., 2011).  

2.3 Nám og hreyfing 
Börn og unglingar sem eru í ofþyngd eða of feit gengur oft verr í skóla heldur en 

börnum og unglingum í kjörþyngd. Rannsókn frá árinu 2001 sýndi að bæði stelpur og 

strákar í ofþyngd voru líklegri til þess að vera með lélegri einkunnir og álíta sjálfan 

sig vera lélegri nemendur heldur en þeir sem voru í kjörþyngd (Kristjánsson, 

Sigfúsdóttir og Allegrante, 2010). Þetta getur stafað af því að unglingar í ofþyngd 

hafa oft lægra sjálfstraust heldur en þeir sem eru í kjörþyngd sem gerir þeim erfiðara 

að einbeita sér og halda athygli í kennslustundum (Lu, Chou og Lin, 2014). Það hefur 

líka verið sýnt fram á að þeir unglingar sem eru undir kjörþyngd gengur oft líka ver í 

námi heldur en þeir sem eru í kjörþyngd. Þeir hafa minna sjálfstraust og hafa oft 

einhver einkenni þunglyndis og depurðar, einnig eru meiri líkur á að þeir verði veikir 

á einhvern hátt og eru þá oft lengur að ná sér heldur en þeir sem eru í kjörþyngd (Lu 

o.fl., 2014).  

Þeir unglingar sem stunda íþróttir af kappi finnast þeir ekki eingöngu vera í 

góðu líkamlegu ástandi, þeim líður líka vel og trúa að þeir geti náð langt á öðrum 

sviðum í lífinu, t.d. í námi (Gísladóttir o.fl., 2013). Þeir eru líklegri til að ná góðum 

árangri í skóla almennt og halda betur athygli og einbeitingu (Babey o.fl., 2014). 

Rannsókn sem gerð var á krökkum í níunda og tíunda bekk leiddi í ljós að þeir sem 
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voru í kjörþyngd, tóku þátt í líkamlegu athæfi, borðuðu hollan mat og voru almennt 

með hærri einkunnir og stóðu sig betur í skólanum (Slutzky og Simpkins, 2009).  

Rannsókn á stelpum frá 2006 sem innihélt 7000 þátttakendum sýndi að þær 

sem fóru yfir kjörþyngd á tímabilinu frá leikskóla og að lok þriðja bekkjar voru 

líklegri til að vera með lægri einkunnir heldur en þær sem voru í kjörþyngd á sama 

tímabili (Kristjánsson o.fl., 2010). Rannsókn sem var gerð á íslenskum nemendum á 

sambandi þyngdar og einkunna sýndi svipaðar niðurstöður og þessar fyrri rannsóknir 

(Kristjánsson o.fl., 2010).  

Hægt er að virkja börn og unglinga til að hreyfa sig meira í skólanum nokkra 

vegu. Til dæmis með því að setja inn prógröm fyrir og eftir skóla, lengja skóladaginn 

um sextíu mínútur með því að bæta við hreyfingu og að bæta við stuttum hléum í 

kennslustundum sem ætluð eru til hreyfingar. Rannsókn frá árinu 2013 sýndi að 

lenging á skóladegi með því að bæta við hreyfingu og að bjóða uppá stutt hlé til 

hreyfingar í kennslustundum  er besta leiðin til að auka hreyfingu á skólatíma (Babey 

o.fl., 2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að þátttaka í íþróttum með 

íþróttafélagi hafi jákvæð áhrif á unglinga, m.a. hvað varðar nám. Börn og unglingar 

verja miklum tíma í skólanum sem gerir skólann að góðu tækifæri til þess að auka 

hreyfingu ungmenna. Rannsóknir sýna að hreyfing tengd skóla eykur reglulega 

hreyfingu hjá ungu fólki (Babey o.fl., 2014). Það er ekki vitað hvort að þátttaka í 

íþróttum tengdum skólanum hjálpi til við að koma í veg fyrir andleg vandamál en þær 

geta þó haft jákvæð áhrif á heilsu unglinga (Jewett o.fl., 2014), og ættu unglingar því 

að vera hvattir til að taka þátt í þeim. Íþróttir innan veggja skólans bjóða unglingum 

þó uppá að vera líkamlega virk í góðu samfélagslegu umhverfi þar sem þjálfarinn 

þeirra er oft líka kennari og liðsfélagar eru einnig bekkjarfélagar (Jewett o.fl., 2014).  

Þeir nemendur sem stunduðu skipulagðar íþróttir utan skólans sýndu færri 

þunglyndiseinkenni, lægri stresseinkenni og hærra sjálfsmat á eigin andlegri heilsu 

heldur en þeir sem tóku aldrei þátt (Jewett o.fl., 2014). Skipulagðar íþróttir utan 

skólans bjóða nemendum uppá tækifæri til þess að kynnast öðrum nemendum, finnast 

þeir betur tengdir skólanum og að hafa góð samskipti við samnemendur og kennara. 

Allir þessir þættir geta haft jákvæð áhrif á andlega heilsu (Jewett o.fl., 2014). 
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3. Aðferð 
Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar ásamt 

rannsóknarspurningum sem leitast er við að svara. Lýst er þeim aðferðum sem notaðar 

eru í rannsókninni, ásamt framkvæmd og úrvinnslu gagna. 

Leitast er við að svara þessum spurningum í ritgerðinni. 

 Líður unglingum á framhaldsskólaaldri betur andlega og líkamlega eftir 

því hversu oft í viku íþróttir eða líkamsrækt eru stundaðar? 

 Telja unglingar á framhaldsskólaaldri sjálfsímynd sína verða betri eftir því 

sem íþróttir eða líkamsrækt er stunduð oftar í viku? 

 Telja unglingar á framhaldsskólaaldri námsárangur sinn verða betri eftir 

því hversu oft í viku íþróttir eða líkamsrækt eru stundaðar? 

 

Rannsóknin er unnin úr fyrirliggjandi gögnum frá rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknir 

& greining. Valdar voru úr gögnunum þær spurningar sem nýst gætu við gerð 

þessarar ritgerðar og með hliðsjón að markmiðum hennar og rannsóknarspurningum. 

3.1 Þátttakendur 
Unnið var með um 2000 manna úrtak úr gagnasettinu ,,Ungt fólk 2013” sem 

Rannsóknir & greining lagði fyrir nemendur í framhaldsskólum á Íslandi árið 2013. 

Fjöldi þátttakenda í gagnasafninu sem var notað voru 2070, þar af voru 1022 (49%) 

strákar og 995 (48%) stelpur, um 3% tilgreindu ekki kyn. Þátttakendur koma úr 

þrjátíu og einum framhaldsskóla á landinu og tryggt að svörin væru ekki rekjanleg. 

Þátttakendur voru þeir nemendur framhaldsskólanna sem staddir voru í kennslustund 

þegar könnunin var lögð fyrir. Í heildina tóku 11.116 nemendur þátt í rannsókninni og 

svarhlutfall var 75.5%, þar af voru 5394 strákar og 5590 stelpur.  

Í úrtakinu sem höfundur fékk til greiningar voru 2070 þátttakendur sem valdir voru af 

handahófi. 

3.2 Mælitæki 
Við gerð ritgerðarinnar var notast við spurningalista sem gerðir voru af Rannsóknum 

& greiningu. Í könnunum sem þessum eru spurningalistar nýttir sem mælitæki til að 

mælta, t.d. viðhorf eða upplifun fólks. Er það fagfólk í félagsvísindum sem sér um að 

móta spurningarnar þannig að þær leiði til áreiðanlegra og réttmætra niðurstaðna. 

Spurningalistinn árið 2013 var 95 spurningar á 35 blaðsíðum en einungis var notast 

við hluta þeirra við gerð rannsóknarinnar. Til að auka réttmæti spurninganna var 
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notast við kvarða sem svarmöguleika og var svokallaður Likert-kvarði mest áberandi í 

þessum spurningalista. Kvarðar eru oft notaðir til þess að mæla hugsanir, viðhor eða 

tilfinningar og er Likert kvarðinn sérstaklega notaður ef fólk þarf að taka afstöðu til 

fullyrðinga og láta í ljós sínar skoðanir með því að staðsetja sig á kvarða hverrar 

spurningar (t.d. sammála, ósammála). Likert kvarðinn þarf að hafa allavega tvö gildi 

en þar sem það getur verið þvingandi og gefið og grófa niðurstöður er mælt með að 

nota fjögur til átta gildi. Fleiri gildi en níu geta verið ruglandi fyrir þátttakendur og 

dregið úr merkingu rannsóknarinnar (Trochim, 2006).  

Við val á spurningum listans réðu markmið rannsóknarinnar för og leitast var við að 

finna svör við spurningum sem varpað gátu ljósi á þá þætti sem líklegir voru til að 

svara rannsóknarspurningum. Sérstaklega voru valin svör nemenda við spurningum 

um líkamlega og andlega heilsu þeirra. Líðan þeirra í skóla, námsárangur og hversu 

oft þau æfa íþróttir í viku á eigin vegum, innan skólans eða með íþróttafélagi (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2014) 

3.3 Framkvæmd 
Spurningalistarnir ,,Ungt fólk 2013 – framhaldsskólanemar” voru sendir til þeirra 

framhaldsskóla sem tóku þátt og þar sáu kennarar hvers bekkjar um að leggja þá fyrir 

nemendur samkvæmt ákveðnum fyrirmælum. Allir nemendur voru beðnir um að 

svara spurningunum á listanum eftir bestu getu og samvisku og ekki hika við að biðja 

um hjálp ef þeir töldu þörf á.  

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 
Notast við við tölfræðiforritið SPSS við úrvinnslu gagna og fá fram niðurstöður. 

Rannsóknarspurningarnar út frá lýsandi tölfræði og Kí-kvaðrat tölfræðiprófið var 

notað til þess að kanna hvort að marktækur munur hafi verið á meðaltölum vissra 

flokkabreyta í rannsókninni. Allar myndir og töflur sem eru í verkefninu voru unnar í 

forritinu Microsoft Excel 2011. 
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4.Niðurstöður 
Eins og áður sagði er unnið með svör 2070 einstaklinga sem tóku þátt í 

rannsókninni ,,Ungt fólk 2013 – framhaldsskólar”. Skoðað verður hvort að 

andlega og líkamleg líðan unglinga á framhaldsskólaaldri verður betri eða verri 

með aukinni hreyfingu. Þá verður athugað hvort að líkamsímynd þátttakenda 

verður betri eða verri með aukinni hreyfingu ásamt því að skoða einkunnir og 

líðan í skóla. 

 

 

Mynd 1: Aldur þátttakenda í rannsókninni skipt eftir kyni og heild 

Á mynd 1 má sjá að langflestir þátttakendur í rannsókninni voru 15-19 ára þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir árið 2013. Kynjahlutfallið var mjög jafnt. Af 

kvenkyns þátttakendum voru 95% 15-19 ára og 5% 20-23 ára. Af karlkyns 

þátttakendum voru 91% 15-19 ára og 9% 20-23 ára. Í heildina voru 93% 

þátttakenda 15-19 ára og 7% voru 20-23 ára. 

 

Í töflu 1 má sjá líðan þátttakenda. Af þeim sem svöruðu töldu 43% þátttakenda það 

ekki lýsa þeim nógu vel að þeim finnist þeir oft vera ófríð eða óaðlaðandi. 

Meirihlutinn var ánægður með líkama sinn, 40.90% fannst það lýsa þeim nokkuð vel 

og 18.20% fannst það lýsa þeim mjög vel að þau væru ánægð með líkama sinn.  

Talsvert fleiri töldu sig vera sterk og hraust, einungis 5.50% fannst það alls ekki lýsa 

þeim og 22.50% sögðu að það lýsti þeim ekki nógu vel. 
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Stór meirihluti var ánægður með líf sitt, 40% fannst það lýsa sér mjög vel og 40.70% 

fannst það lýsa sér nokkuð vel. Niðurstöður úr hvort að þátttakendur teldu sig vera 

hamingjusama var svipuð en 42.90% sögðu að það lýsti sér mjög vel og 37.60% 

sögðu að það lýsti þeim nokkuð vel. 

 
Tafla 1: Hversu vel á við um þig 

 Lýsir mér vel Lýsir mér ekki vel 

Mér finnst ég oftast vera ófríð(ur) og 
óaðlaðandi 

26% 71.6% 

Ég er ánægð(ur) með líkama minn 60% 38.7% 

Mér finnst ég vera sterk(ur) og 
hraust(ur) 

70% 28% 

Ég er ánægð(ur) með líf mitt 80.8% 17% 

Ég er hamingjusöm /hamingjusamur 80.6% 17% 

 

 

Mynd 2: Hversu vel á við  um þig skipt eftir kyni og heild 

Á mynd 2 sést hvernig þátttakendur líta á eigin líkama. Helmingur þátttakenda í 

rannsókninni lítur á líkama sinn sem mátulegan eða 50%, 26.6% telja sig vera aðeins 

of feita og 14.3% telja sig vera aðeins of granna. Mjög fáir telja sig vera allt of feita 

eða 3.50% og sama gilti um þá sem töldu sig vera allt of granna eða um 3%. Fleiri 

stelpur en strákar telja sig vera mátulega eða um 53%. Þó munaði ekki miklu en 

49.4% stráka töldu sig vera mátulega. Fleiri stelpur en strákar telja sig vera of feita 

eða 33.5% á móti 21% stráka og þær eru einnig fleiri sem telja sig vera allt of feita 
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eða 5.6% á móti 2%. Aftur á móti telja fleiri strákar sig vera of granna eða 23% á 

móti 6.6% hjá stelpum. Fleiri strákar telja sig einnig vera allt of feita eða 5% á móti 

1%.  

Almennt eru bæði kyn sátt við líkama sinn, strákar eru þó líklegri til að finnast þeir 

vera of grannir og stelpur líklegri til þess að finnast þær vera of feitar. 

 

 

Mynd 3: Hversu oft í viku þátttakendur stunda íþróttir eða líkamsrækt, skipt eftir kyni og heild 

Á mynd 3 má sjá hversu stórt hlutfall þátttakenda stundaði íþróttir eða líkamsrækt. Af 

þeim sem svöruðu voru flestir sem sögðust stunda íþróttir eða líkamsrækt fjórum 

sinnum í viku eða oftar eða 41%, 37% stunduðu íþróttir einu sinni til þrisvar sinnum í 

viku og 17% stunduðu nær aldrei íþróttir. Strákar stunduðu íþróttir oftar í viku heldur 

en stelpur. Af þeim sem stunduðu íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar voru 48% 

strákar en 38% stelpur. Af þeim sem stunduðu íþróttir einu sinni til þrisvar sinnum í 

viku voru 34% strákar en 44% stelpur og þau sem stunduðu íþróttir nær aldrei voru 

um 18% bæði hjá strákum og stelpum.  

Í heildina stunduðu flestir þátttakendur íþróttir eða líkamsrækt fjörum sinnum í viku 

eða oftar. Fleiri strákar heldur en stelpur æfa oftar í viku og fáir þátttakendur hreyfðu 

sig nær aldrei. 
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Mynd 4: Yfirlit yfir hreyfingu og ástundun þátttakenda eftir því hvort þeir æfa með íþróttafélagi, á 
vegum skólans eða hvorki á vegum skóla né íþróttafélaga 

Á mynd 4 sjáum hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir stunda sína hreyfingu með 

íþróttafélagi, á vegum skólans eða á eigin vegum. Miðað við hlutföll má gera ráð fyrir 

að einhverjir þátttakendur falli í fleiri en einn flokk. Þeir sem æfðu íþrótt eða hreyfðu 

sig á fjórum sinnum í viku eða oftar stunduðu hlutfallslega flestir íþróttir með 

íþróttafélagi eða 24%. Einnig voru flestir sem fóru nær aldrei á æfingar með 

íþróttafélagi eða 59% á móti 52% af þeim sem æfðu í skóla fyrir utan skyldutíma og 

37% af þeim sem æfðu á eigin vegum. Þeir sem æfðu á eigin vegum einu sinni til 

þrisvar sinnum í viku voru 39%, af þeim sem æfðu með íþróttafélagi voru það 11.5% 

og af þeim sem æfðu í skóla fyrir utan skyldutíma voru 28%.  
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4.1 Líkamsímynd 

 

Mynd 5: Líkamsímynd þátttakenda eftir því hversu oft í viku þeir stunda íþróttir eða líkamsrækt 

Mynd 5 sýnir líkamsímynd þátttakenda eftir því hversu oft í viku þau æfa íþróttir eða 

líkamsrækt. Af þeim sem telja sig vera mátulega eru 59.3% sem æfa fjórum sinnum í 

viku eða oftar, 46.5% æfa einu sinni til þrisvar sinnum í viku og 41.6% æfa nær 

aldrei. Af þeim sem telja sig vera aðeins of feita voru flestir sem æfðu nær aldrei eða 

32%, 31.7% æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku og 22% æfðu fjórum sinnum í 

viku eða oftar. Ekki munaði miklu á því hvort að fólk teldi sig vera aðeins of granna 

og hversu oft þau æfðu í viku en í öllum tilvikum voru þátttakendur í kringum 15%. 

Þátttakendur voru líklegri til að finnast líkami þeirra vera mátulegur eftir því sem þeir 

hreyfðu sig oftar í viku. Eftir því sem þeir hreyfðu sig sjaldnar voru þeir líklegri til að 

finnast þeir vera of feitir en lítill munur var á þeim sem töldu sig vera of granna. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á því hvernig þátttakendum fannst um 

líkama sinn eftir því hversu oft í viku þeir stunduðu íþróttir eða líkamrækt (X
2
 (8) = 

58.7, p < 0.05) 
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Mynd 6: Líkamsímynd þátttakenda eftir því hversu oft á viku þátttakendur æfðu hvorki með 
íþróttafélagi eða á vegum skóla 

Á mynd 6 sjáum við mun á líkamsímynd þátttakenda sem æfa á eigin vegum. Flestir 

þátttakendur telja líkama sinn vera mátulegan og 60% af þeim æfðu fjórum sinnum í 

viku eða oftar. 51% af þeim sem telja líkama sinn vera mátulegan æfðu einu sinni til 

þrisvar sinnum í viku og 47% æfðu nær aldrei. Af þeim sem telja sig vera aðeins of 

feita voru 30.3% sem æfðu nær aldrei, 27.7% æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku 

og 22% æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. Af þeim sem telja sig vera aðeins of 

granna var staðan nokkuð jöfn eða um 15% í öllum flokkum. 

Mjög svipaðar niðurstöður og sáust á mynd 12. Þátttakendur eru líklegri til að finnast 

þeir vera mátulegir ef þeir æfa oftar í viku og feitari eftir því sem þeir æfa sjaldnar í 

viku. Ekki var mikill munur á þeim sem töldu sig vera of granna. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er því hvað þátttakendum finnst um líkama 

sinn eftir því hversu oft í viku þau æfa íþróttir eða líkamsrækt hvorki á vegum 

íþróttafélaga eða skóla (X
2
 (8) = 22, p < 0.05). 
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Mynd 7: Líkamsímynd þátttakenda eftir því hversu oft í viku þátttakendur æfðu íþróttir með 
íþróttafélagi 

Mynd 7 sést svo líðan þátttakenda eftir því hversu oft í viku þeir æfðu íþróttir með 

íþróttafélagi. Flestum fannst líkami sinn vera mátulegur og við sjáum að af þeim voru 

64% sem æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. 48.7% af þeim sem fannst líkami sinn 

vera mátulegur æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku og 46% æfðu nær aldrei. 

Fleirum fannst líkami sinn vera aðeins of feit(ur) eftir því sem þau æfðu sjaldnar í 

viku, 32% æfðu nær aldrei, 24% æfðu einu sinni til þrisvar í viku og 18.6% æfðu 

fjórum sinnum í viku eða oftar. Af þeim sem fannst líkami sinn vera of grannur æfðu 

flestir einu sinni til þrisvar sinnum í viku eða 19%. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr myndum 12 og 13. Þeir sem æfa 

oftar í viku eru líklegri til að telja líkama sinn vera mátulegan. Af þeim sem telja 

líkama sinn vera of feitan eru fleiri sem æfa sjaldan eða nær aldrei. Af þeim sem telja 

líkama sinn vera of grannan voru flestir sem æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á því  hvað þátttakendum finnst um líkama 

sinn eftir því hversu oft í viku þau æfa íþróttir eða líkamsrækt með íþróttafélagi (X
2
 

(8) = 70, p < 0.05). 
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4.2 Líkamleg heilsa 
 

 

Mynd 8: Líkamleg heilsa þátttakenda, skipt eftir kyni og heild 

Af þeim sem svöruðu töldu flestir þátttakendur sig vera við góða líkamlega heilsu, 

38% þeirra voru við mjög góða líkamlega heilsu, 39.30% voru við góða líkamlega 

heilsu og 17.50% við sæmilega líkamlega heilsu. 2.60% töldu sig vera við lélega 

heilsu. Af þeim sem töldu sig vera við mjög góða heilsu voru strákar í meirihluta eða 

44% á móti 34% stelpna. Heldur fleiri stelpur en strákar töldu sig þó vera við góða 

líkamlega heilsu eða 44% á móti 37% stráka. Þær voru einnig fleiri sem töldu sig vera 

við sæmilega heilsu eða 19.4% stelpna á móti 16.6% stráka. Þá voru svipað margir 

sem töldu sig vera við lélega heilsu eða í kringum 3%. 

Almennt telja bæði kyn sig vera við ágæta likamlega heilsu.  
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Mynd 9: Líkamleg heilsa þátttakenda eftir því hversu oft í viku þeir æfa 

Á mynd 9 má sjá að þátttakendur telja líkamlega heilsu sína vera betri eftir því sem 

þau stunda íþróttir eða líkamsrækt oftar í viku. Af þeim sem töldu líkamlega heilsu 

sína vera mjög góða voru 61% sem æfðu fjörum sinnum í viku eða oftar, 24.3% æfðu 

einu sinni til þrisvar sinnum í viku og 13.3% æfðu nær aldrei. Af þeim sem töldu 

líkamlega heilsu sína vera góða voru flestir sem æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í 

viku eða 52%, 30.6% æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar og 38% æfðu nær aldrei. 

Af þeim sem töldu líkamlega heilsu sína einungis vera sæmilega voru 40% sem 

stunduðu nær aldrei í íþróttir eða líkamsrækt, 22.3% æfðu einu sinni til þrisvar 

sinnum í viku og einungis 4.7% æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. Mjög fáir töldu 

sig vera við lélega líkamlega heilsu eða 9% af þeim sem stunduðu nær aldrei íþróttir 

eða líkamsrækt og rúm 1% af þeim sem æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku og 

fjórum sinnum í viku eða oftar. 

Langflestir af þeim sem telja líkamlega heilsu sína vera mjög góða æfa fjórum sinnum 

í viku eða oftar og flestir af þeim sem telja heilsu sína vera góða æfa einu sinni til 

þrisvar sinum í viku. Af þeim sem telja heilsu sína vera sæmilega æfa flestir nær 

aldrei og sama gegnir um þá sem telja heilsu sína vera lélega. 

Marktækur munur er á líkamlegri heilsu eftir því hversu oft í viku viðkomandi 

stundaði líkamsrækt eða íþróttir (X
2
 (6) = 524, p < 0.05).  
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Mynd 10: Líkamleg heilsa þátttakenda eftir því í hversu góðri þjálfun þeir eru 

Á mynd 10 sést greinilega að þátttakendur telja líkamlega heilsu sína vera talsvert 

betri ef þeir eru í góðri þjálfun. Af þeim sem töldu sig vera í mjög góðri þjálfun voru 

44.8% við mjög góða líkamlega heilsu, 4.1% var við góða líkamlega heilsu og 1-2% 

voru við sæmilega eða lélega heilsu. Af þeim sem töldu sig vera í góðri þjálfun voru 

38% í mjög góðu líkamlegu formi og 31.4% í góðu líkamlegu formi, þeir sem voru í 

sæmilegu eða lélegu líkamlegu formi voru einungis 2-3%. Eftir því sem fólk taldi sig 

vera í lélegri þjálfun þeim mun verri var líkamleg heilsa þeirra. Hjá þeim sem taldi sig 

vera í sæmilegri þjálfun voru 50% í góðu líkamlegu formi og 37% í sæmilegu 

líkamlegu formi. Þeir sem töldu sig vera í lélegri þjálfun voru flestir í sæmilegu 

líkamlegu formi (46.6%) eða í lélegu líkamlegu formi (39%). Af þeim sem töldu sig 

vera í mjög lélegri þjálfun voru 47% sem töldu sig vera í lélegu líkamlegu formi en 

einungis 0.5-1% sögðu vera í góðu eða mjög góðu líkamlegu formi. 

Marktækur munur er á líkamlegri heilsu eftir því í hversu góðri þjálfun viðkomandi er 

(X
2
 (12) = 1326.732, p < 0.05).  
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Mynd 11: Líkamleg heilsa þátttakenda sem stunduðu íþróttir eða líkamsrækt hvorki með 
íþróttafélagi eða á vegum skóla 

Mynd 11 sýnir líkamlega heilsu þátttakenda eftir því hversu oft á viku það æfir á eigin 

vegum. Þar sést að þátttakendur telja líkamlega heilsu sína vera mjög góða ef þeir æfa 

fjórum sinnum eða oftar í viku eða um 60%, 41% æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í 

viku og 27% æfðu nær aldri. Af þeim þátttakendum sem töldu líkamlega heilsu sína 

vera góða voru flestir sem æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku eða 44%, 40% 

æfðu nær aldrei og 32.7% æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. Þeir sem töldu sig 

vera við sæmilega líkamlega heilsu æfa flestir nær aldrei eða 27.6%, 14% æfa einu 

sinni til þrisvar sinnum í viku og 6% æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. Mjög fáir 

töldu líkamlega heilsu sína vera lélega.  

Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á líkamlegri heilsu þátttakenda eftir því 

hversu oft í viku þeir stunduðu íþróttir eða líkamsrækt hvorki á vegum íþróttafélaga 

eða skóla (X
2 

(6) = 192, p < 0.05). 
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4.3 Andleg heilsa 

 

Mynd 12: Andlega heilsa þátttakenda, skipt eftir kyni og heild 

Mynd 12 sýnir andlega heilsu þátttakenda. Á henni sjáum við að andleg heilsa 

þátttakenda er almennt mjög góð. Flestir töldu heilsu sína vera góða eða mjög góða 

eða 70%, en 27% sæmilega eða lélega. Strákar töldu andlega heilsu sína almennt vera 

betri en stelpur. 39.4% stráka töldu andlega heilsu sína vera mjög góða en einungis 

26.5% stelpna. Af þeim sem töldu heilsu sína vera góða voru 39% strákar og 39.4% 

stelpur. Af þeim sem töldu heilsu sína vera sæmilega voru 15% strákar en 24.5% 

stelpur og af þeim sem töldu heilsu sína einungis vera lélega voru 7% strákar og 9.6% 

stelpur. 

Mjög jafnt var á kynjunum en strákar voru líklegri til þess að telja að heilsa sín væri 

mjög góð heldur en stelpur. Fleiri stelpur töldu heilsu sína einungis vera sæmilega eða 

lélegra heldur en strákar. 
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Mynd 13: Andleg heilsa þátttakenda eftir því hversu oft í viku þeir æfa 

Eins og sést á mynd 13 virðist andleg heilsa betri eftir því sem viðkomandi stundar 

hreyfingu eða íþrótt oftar í viku. Af þeim sem töldu andlega heilsu sína var mjög góða 

voru 43% sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku, 28% æfðu einu sinni til þrisvar 

sinnum í viku og 21% æfðu nær aldrei. Af þeim sem töldu andlega heilsu sína vera 

góða voru 37.5% sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku, 41% sem æfðu einu sinni 

til þrisvar sinnum í viku og 37% sem æfðu nær aldei. Eftir því sem þátttakendur æfðu 

sjaldnar í viku varð andleg heilsa þeirra verri. Af þeim sem töldu andlega heilsu sína 

vera sæmilega voru 24.7% sem æfðu nær aldrei, 23.3% sem æfðu einu sinni til þrisvar 

í viku og 14% sem æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. Af þeim sem töldu heilsu 

sína vera lélega voru 17% sem æfðu nær aldrei, 7.3% sem æfðu einu sinni til þrisvar í 

viku og 5.3% sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku.  

Þátttakendur töldu andlega heilsu sína vera betri eftir því sem þeir æfðu oftar í viku og 

hún var að sama skapi lélegri eftir því sem þeir æfðu sjaldnar í viku. 

Marktækur munur er á andlegri heilsu þátttakenda eftir því hversu oft í viku þeir 

stunda líkamsrækt eða íþróttir (X
2
 (6) = 110, p < 0.05).  
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Mynd 14: Andleg heilsa þátttakenda eftir því í hversu góðri þjálfun viðkomandi er 

Á mynd 14 sést að andleg heilsa verður betri eftir því sem að viðkomandi er í betri 

þjálfun. Af þeim sem sögðust vera við mjög góða andlega heilsu voru 61.6% í mjög 

góðri þjálfun, 37% voru í góðri þjálfun og 24.6% í sæmilegri þjálfun, aðeins 11.5% 

töldu sig vera í mjög lélegri þjálfun. Af þeim sem töldu sig vera við lélega andlega 

heilsu voru aðeins 1.3% sem sögðust vera í mjög góðri þjálfun, 17.3% sögðust vera í 

lélegri þjálfun og 36% sögðust vera í mjög lélegri þjálfun. 

Andleg heilsa þátttakenda varð talsvert betri eftir því sem þátttakendur voru í betri 

þjálfun og að sama skapi varð hún lélegri eftir því sem þátttakendur voru í lélegri 

þjálfun. 

Marktækur munur er á andlegri heilsu eftir því í hversu góðri þjálfun viðkomandi er 

(X
2
 (12) = 361, p < 0.05).  
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Mynd 15: Andleg heilsa þátttakenda sem æfðu íþróttir eða líkamsrækt hvorki með íþróttafélagi eða 
á vegum skóla 

Á mynd 15 má sjá andlega heilsu þeirra þátttakenda sem æfðu á eigin vegum, það er 

hvorki með íþróttafélagi eða á vegum skólans. Af þeim sem sögðu andlega heilsu sína 

vera mjög góða voru 43% sem æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar, 35% æfðu einu 

sinni til þrisvar sinnum í viku og 26.3% æfðu nær aldrei. Ekki var mikil breyting á 

andlegri heilsu þátttakenda eftir því hversu oft í viku viðkomandi stundaði íþrótt eða 

líkamsrækt. 40% af þeim sem æfðu nær aldrei og einu sinni til þrisvar sinnum í viku 

töldu andlega heilsu sína almennt vera góða en 35.5% af þeim sem æfðu fjórum 

sinnum í viku eða oftar töldu andlega heilsu sína vera góða. Af þeim sem töldu 

andlega heilsu sína vera sæmilega voru það 22% sem æfðu nær aldrei, 19% sem æfðu 

einu sinni til þrisvar sinum í viku og 15% sem æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. 

Hjá þeim sem æfðu oftar en fjórum sinnum í viku var líklegra að andlega heilsa væri 

mjög góð en hjá þeim sem töldu hana vera góða voru fleiri sem æfðu sjaldan eða nær 

aldrei. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á andlegri líðan þátttakenda eftir því hversu 

oft í viku þeir stunda íþróttir eða líkamsrækt hvorki á vegum íþróttafélaga eða skóla 

(X
2
 (6) = 49, p < 0.05). 
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4.4 Tengsl námsárangurs og hreyfingar 

 

Mynd 16: Einkunnir nemenda í íslensku eftir því hversu oft í viku þátttakendur stunda íþróttir eða 
líkamsrækt 

Á mynd 16 má sjá að algengustu einkunnir í íslensku voru í kringum 7 og 8. Af þeim 

sem æfðu íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum eða oftar í viku voru flestir með 

einkun um 8 eða um 29% en fæstir voru með einkun undir 4 eða 1.3%. Af þeim sem 

æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku voru flestir með einkun um 7 eða 25.6% en 

fæstir voru með einkun undir 4 eða 1.3%. Af þeim sem æfðu nær aldrei íþróttir eða 

líkamsrækt voru flestir með einkun um 7 eða 21.7% en fæstir voru með einkun um 10 

eða 2%. Eins og sést fara einkunnir hækkandi eftir því sem þátttakendur æfa oftar í 

viku. Af þeim sem voru með einkunnina 9 voru flestir sem æfðu fjórum sinnum eða 

oftar í viku eða 18%. Þessar niðurstöður gefa til kynna jákvæða fylgni milli 

hreyfingar og námsárangurs í íslensku. 

Marktækur munur var á einkunnum nemenda í íslensku eftir því hvort að þeir 

stunduðu íþróttir og líkamsrækt eða ekki (X
2
 (16) = 78.7, p < 0.05). 
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Mynd 17: Einkunnir nemenda í stærðfræði eftir því hversu oft í viku þátttakendur stunda íþróttir 
eða líkamsrækt 

Á mynd 17 sést að algengustu einkunnirnar í stærðfræði hjá þátttakendum voru í 

kringum 7 og 8. Af þeim sem æfðu íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í viku eða 

oftar voru flestir sem fengu einkunnina 8 eða 21.7% en fæstir fengu einkun undir 4 

eða 3%. Af þeim sem æfðu íþróttir eða líkamsrækt einu sinni til þrisvar sinnum í viku 

voru flestir með einkun um 8 eða í kringum 19% en fæstir voru með einkun undir 4 

eða 4%. Af þeim sem æfðu nær aldrei íþróttir eða líkamsrækt voru flestir með einkun 

um 6 eða 8 eða í kringum 15% en fæstir voru með einkun um 10 eða 4%. 

Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á einkunnum nemenda í stærðfræði eftir 

því hvort að  þeir stunduðu íþróttir og líkamsrækt eða ekki (X
2
 (16) = 77.5, p < 0.05). 

Ef skoðaðar eru myndir 2 og 3 sést að velgengni var almennt betri í íslensku heldur en 

í stærðfræði þó svo að fleiri nemendur hafi fengið einkunn um 10 í stærðfræði. 
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5. Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að andleg og líkamleg heilsa unglinga 

á framhaldsskóla aldri yrði betri eða verri eftir því hvort að þau stunduðu íþróttir eða 

ekki. Einnig voru tengsl hreyfingar og líkamsímyndar rannsökuð. Þá var skoðaður 

munur á heilsu þeirra eftir því hvort þau æfðu íþróttir eða líkamsrækt á eigin vegum, á 

vegum skólans eða með íþróttafélagi og munur á árangri í námi eftir því hvort að 

íþróttir voru stundaðar eða ekki.  

Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur töldu líkamlega heilsu sína vera betri 

ef þau stunduðu íþróttir eða líkamsrækt sem er í samræmi við fyrri rannsóknir en 

samkvæmt Steptoe og Butler (1996) getur léleg líkamleg heilsa komið í veg fyrir að 

unglingar taki þátt í líkamsrækt eða íþróttum af einhverju tagi. Waade (2004) er 

sammála því að mikilvægt er fyrir unglinga að stunda hreyfingu af einhverju tagi en 

telur það þó flókið að vekja áhuga allra unglinga á hreyfingu við hæfi. 

Líkamleg heilsa þátttakenda var best hjá þeim sem töldu sig vera í bestri 

þjálfun. Hún var einnig best ef stundaðar voru íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í 

viku eða oftar en þeir sem æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku töldu sig einnig 

vera við þokkalega líkamlega heilsu. Verst var heilsan hjá þeim sem æfðu sjaldnast. 

Þetta er í samræmi við þann æfinga fjölda sem Strong o.fl. (2005) mæla með fyrir 

börn og unglinga en það er að hreyfa sig í sextíu mínútur á dag eða meira alla daga 

vikunnar en samkvæmt rannsókn Vander Ploeg o.fl. (2014) er talsverð vöntun á því 

að börn og unglingar fylgi þessum fyrirmælum. 

Líkamleg heilsa þeirra þátttakenda sem æfðu íþróttir eða líkamsrækt hvorki á 

vegum íþróttafélaga eða skóla var mjög góð hjá þeim sem æfðu fjórum sinnum í viku 

eða oftar en þegar skoðuð er líkamleg heilsa þeirra þátttakenda sem töldu sig vera við 

góða líkamlega heilsu sést að þar æfa flestir einu sinni til þrisvar sinnum í viku eða 

nær aldrei. Þetta er í samræmi við rannsókn þar sem höfundar telja að unglingar með 

jákvæðari hugmyndir um eigin líkamsímynd eru líklegri til að hafa meiri áhuga á 

hreyfingu (McIntyre o.fl., (e.d.)), það er því líklegra að þeir sem eru jákvæðari 

varðandi líkamsímynd sína hafi meiri áhuga á því að hreyfa sig oftar heldur en hinir. 

Þessar niðurstöður eru líka í samræmi við Slater og Tiggemann (2011) en þeir segja 

að unglingar sem æfa á líkamsræktarstöðvum (sérstaklega stelpur) séu líklegri til að 

upplifa skömm á eigin líkama. Þær æfa því sjaldnar og eftir því sem þær fara sjaldnar 

inn á líkamsræktarstöðvar þeim mun betur líður þeim. 
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Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur töldu andlega heilsu sína vera betri ef 

þeir stunduðu íþróttir eða líkamsrækt og jókst hún eftir því sem þeir æfðu oftar í viku. 

Flestir af þeim sem töldu heilsu sína vera mjög góða æfðu fjórum sinnum í viku eða 

oftar og þar á eftir komu þeir sem æfðu einu sinni til þrisvar sinnum í viku. Þeir sem 

töldu heilsu sína vera góða æfðu flestir einu sinni til þrisvar sinnum í viku en þar á 

eftir komu þeir sem æfðu nær aldrei og þeir sem æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar. 

Þetta er í samræmi við þær rannsóknir sem voru skoðaðar við gerð þessarar ritgerðar, 

meðal annars telur Jewell (2014) að þeir sem stundi íþróttir séu andlega heilbrigðari 

heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir. Þórdís Lilja Gísladóttir (2013) er sammála 

þessu og segir að þátttaka í íþróttum hafi jákvæð áhrif á heilsu og sjálfstraust 

unglinga.  

Einnig kom í ljós að andleg heilsa verður betri eftir því sem að þátttakendur 

eru í betri þjálfun. Á mynd 9 á bls 25 sést greinilega hvernig andleg líðan þátttakenda 

verður verri eftir því sem þeir þátttakendur voru í lélegri þjálfun og öfugt. Rannsókn 

Monteiro Gaspar o.fl. (2011) er í samræmi við þetta en þar segir að óánægja með 

líkamsímynd geti dregið úr þátttöku í líkamlegu athæfi og hreyfingu. Önnur rannsókn 

sýndi sömuleiðis fram á sömu niðurstöður og benti á að ef geta unglinga í tiltekinni 

íþrótt er lítil getur það leitt til verri sjálfsímyndar og minna sjálfstraust (Slutzky og 

Simpkins, 2009). Af þessu má áætla að þeir unglingar sem eru með sæma sjálfsímynd 

og sjálfstraust í íþróttum mæti sjaldnar á æfingar og séu því í lélegri þjálfun heldur en 

þeir sem eru með betri sjálfsímynd og sjálfstraust. 

Andleg heilsa þeirra sem æfa á eigin vegum, það er hvorki með íþróttafélagi 

eða á vegum skóla var mjög góð hjá þeim sem æfðu fjórum sinnum í viku eða oftar en 

ekki munaði miklu þar á og þeim sem æfðu einu sinni til þrisvar í viku og hjá þeim 

sem æfðu nær aldrei. Hjá þeim sem voru við góða andlega heilsu voru jafnmargir sem 

æfðu nær aldrei og einu sinni til þrisvar sinnum í viku, færri æfðu fjórum sinnum í 

viku eða oftar. Þessar niðurstöður eru í samræmi rannsókn Slater og Tiggemann 

(2011) sem segir að unglingar sem æfa í líkamsræktarstöðvum upplifi meiri skömm á 

eigin líkama ásamt því að þeim finnist einhver vera að stara á þau og dæma eftir því 

hvernig þau hreyfðu sig. Þetta gefur til kynna að þeir sem hafa meira sjálfstraust 

sækist ef til vill meira í það að æfa á líkamsræktarstöðvum og þá oftar í viku heldur en 

þeir sem hafa lélega sjálfsímynd og sjálfstraust. Þeir eru líklegri til að mæta sjaldnar 

og líður þá ef til vill betur og andleg heilsa batnar ef þau mæta ekki á æfingu á þeim 

stöðum sem þau upplifa stríðni eða lítillækkun. 
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Flestir þátttakendur litu svo á að holdafar sitt væri mátulegt. Af þeim sem 

töldu sig vera of feita voru fleiri stelpur heldur en strákar og af þeim sem töldu sig 

vera of granna voru fleiri strákar heldur en stelpur. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við aðrar niðurstöður um að strákum langi að byggja sig upp og bæta við sig 

vöðvamassa og stelpur vilja vera grennri (Monteiro Gaspar o.fl., 2011) en þetta stafar 

af þeim skilaboðum sem stelpur og strákar fá í gegnum aðstandendur, vini og 

samfélagið og þykir eðlilegt í dag. Höfundur þessarar ritgerðar telur þetta vera að 

breytast og eru sífellt fleiri stelpur sem æfa til þess að þeim líði vel í eigin líkama 

frekar en til þess að reyna að uppfylla kröfur samfélagsins. 

Námsárangur þátttakenda var betri eftir því sem þeir æfðu oftar í viku en 

einkunnir úr stærðfræði og íslensku voru mjög svipaðar. Í báðum tilfellum voru 

algengustu einkannirnar um 7 og 8 og í báðum tilfellum voru fleiri sem æfðu einu 

sinni í viku eða oftar heldur en þeir sem æfðu nær aldrei. Í báðum tilvikum voru flestir 

þátttakendur af þeim sem fengu einkunn um 9 sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í 

viku og munaði þar miklu á þeim sem æfðu nær aldrei. Af þeim sem fengu um 5 eða 6 

voru fleiri sem æfðu nær aldrei eða einu sinni til þrisvar sinnum í viku. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn frá 2001 sem segir að þeir unglingar sem eru 

of þungir eru líklegri til þess að vera með lélegri einkunnir og álíta sig einnig vera 

lélega nemendur (Kristjánsson o.fl., 2010). Það má álykta miðað við fyrri niðurstöður 

að feitari nemendur æfi sjaldnar í viku og séu því með lélegar einkunnir. Þórdís Lilja 

Gísladóttir o.fl. (2013) héldu því fram að þeir unglingar sem stunda íþróttir af kappi 

líði betur og hafi meiri trú á því að þeir nái langt á öðrum sviðum í lífinu eins og námi 

sem er í samræmi við niðurstöður úr þessari rannsókn. Þá sýndu Slutzky og Simpkins 

(2009) fram á að unglingar í níunda og tíunda bekk voru almennt með hærri einkunnir 

og stóðu sig betur í skóla ef þeir voru í kjörþyngd og tóku þátt í líkamlegu athæfi. Þar 

sem þessi aldur er mjög nálægt þeim aldri sem var algengastur í þessari ritgerð má 

áætla að þessar niðurstöður megi einnig færa yfir á niðurstöður þessarar ritgerðar.  

Líðan unglinga í skólanum var almennt mjög góð og þeim nemendur sem 

æfðu oftar í viku leið betur í skólanum heldur en þeim sem æfðu sjaldan eða aldrei. 

Ekki var skoðað í þessu samhengi hvort að íþróttirnar fóru fram innan veggja skólans 

eða ekki en rannsókn eftir Jewett (2014) sýnir að bæði þeir nemendur sem stunda 

íþróttir utan veggja skólans og innan eru líklegri til að hafa hærra sjálfsmat og lægri 

stresseinkenni. Þeir fá þarna tækifæri til þess að vera líkamlega virk í góðu umhverfi 

og er líklegt að það ýti undir sjálfstraust og auki betri líðan í skóla og utan hans. 
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Helstu takmarkanir við gerð rannsóknarinnar voru þær að rannsakandi samdi 

hvorki né lagði fyrir þær spurningar sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar. 

Skemmtilegra hefði verið að leggja spurningar fyrir sjálf en með þessu móti varð 

úrtakið stærra og fjölbreyttara. Áhugavert hefði verið að rannsaka ítarlegar tenginguna 

á milli námsárangurs og hreyfingar þar sem hægt hefði verið að fara dýpra í þætti 

offitu og átröskunarsjúkdóma í því samhengi. Að sama skapi hefði rannsakandi viljað 

skoða betur tenginguna á milli andlegrar heilsu þeirra sem æfðu á eigin vegum og 

líkamsræktarstöðva. Hvort að það að unglingar upplifi meiri stríðni ef þau æfa á 

líkamsræktarstöðvum heldur en með íþróttafélagi og hvort að sjálfsímynd þeirra og 

sjálfstraust verði betra eða verra. 

Áhugaverðast fannst mér að sjá þær niðurstöður að stelpum þyki þær oft vera 

of feitar en að strákum þyki þeir vera of grannir. Það að stelpur vilji vera mjóar og 

strákar vilji bæta á sig vöðvum er viðfangsefni sem höfundi þætti gaman að skoða 

nánar. Er þetta pressa frá vinum og fjölskyldu eða eru það þessar týpísku 

staðalímyndir sem valda þessu hugarfari. 

Kynna þarf mikilvægi hreyfingar eins snemma og kostur er og gera hana að 

eðlilegum hluta af því að viðhalda almennri heilsu. 
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