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Ágrip 

Verkefni þetta er heimildasamantekt með nýsköpun. Tilgangur þess er að skoða hverjar þarfir 

háskólanemenda eru til að efla heilsu sína, til hvaða aðgerða háskólar erlendis og hér á landi 

hafa gripið og hvernig stjórnendur háskóla geta staðið að heilsueflingu. Þær 

rannsóknarspurningar sem leiða verkefnið eru eftirfarandi: 1) Hverjar eru þarfir 

háskólanemenda til að efla heilsu sína? 2) Til hvaða aðgerða hafa háskólar gripið til að efla 

heilsu nemenda sinna? 3) Hvernig geta stjórnendur háskóla staðið að heilsueflingu innan 

skóla fyrir nemendur sína? Fyrri tveim spurningunum er svarað með heimildasamantekt en 

þeirri þriðju með nýsköpun. Háskólar erlendis fara ólíkar leiðir til að efla heilsu nemenda 

sinna en margir skólar hafa heilsustefnu til að framfylgja lögum. Uppbygging flestra aðgerða 

snúa að námskeiðum sem eru ýmist í námskrá eða valfrjáls, fræðslu og bættu aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu ætlaða nemendum til að bæta eigin heilsu. Þetta verkefni byggir á 

hugmyndafræði heilsueflingar, en samkvæmt henni er valdefling lykilþáttur þar sem 

markhópurinn er virkur þátttakandi í öllu ferlinu. Vísbendingar eru um að háskólanemendum 

finnist mikilvægt að vera virkir í starfsemi skólans með því að hafa ákvörðunarvald í þeim 

aðgerðum sem farnar eru til að hvetja þá til heilbrigðis. Þrátt fyrir þetta benda niðurstöður 

heimildasamantektar til þess að háskólanemendur erlendis virðast taka lítinn sem engan þátt í 

þeim aðgerðum sem fram fara. Það á bæði við um skipulagningu aðgerða og að hafa áhrif á 

hvaða aðgerðum er beitt til efla heilsu þeirra. Ein leið til að efla heilsu nemenda og tryggja 

þeim jafnan aðgang að aðgerðum er að tvinna heilsueflingu inn í námskrá skóla sem er byggð 

á þörfum nemenda. Nýsköpunin er handbók ætluð stjórnendum háskóla til að gera 

heilsueflingu hluta af námi nemenda. Markmiðið með handbókinni er að heilsuefling verði 

hluti af uppbyggingu og menningu háskóla. Handbókin fer yfir þá þætti sem stjórnendur þurfa 

að hafa í huga og gefur þeim ákveðinn ramma að vinnulagi og hugmyndir að breytingum í 
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námskrá. Þannig geta stjórnendur notað handbókina til að leiða sig áfram þegar farið er af stað 

með heilsueflingu í háskóla.  

Lykilhugtök: heilsuefling, valdefling, háskólanemendur, heilsa og líðan. 
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Abstract 

Improving the health of university students: 

Health promotion as part of the curriculum 

 

This project is a literature review with proposed innovation. Its purpose is to examine the 

need for promoting health among university students, what steps universities abroad have 

taken, and how the governors promote health within the university. The research questions 

which lead the project are the following: 1) What are the needs of university students to 

enhance their health? 2) What actions have universities resorted to promote the health of their 

students? 3) How can universitiy  governors integrate health-promotion within the university 

to enhance their student’s health? The first two questions are answered through the literature 

review, and the third one through the innovation. Foreign universities use varied measures to 

improve the health of their students and some have a health policy designed to comply with 

the law. The development of most actions taken are in the form of classes either as part of the 

curriculum or extra-curricular, instruction and easier access to the health service offered to 

students to improve their own health. The project is based on the public health promotion 

theory, according to which empowerment is a key part and the target groups are active 

throughout the whole process. Indications show that it is important to university students to 

play an active part in decision making regarding actions taken to encourage them to live a 

healthy life. Despite this, the literature review shows that university students abroad seem to 

take little or no part in the process, both the organization and in having any influence on the 

steps takent to improve their health. One way to promote the health of university students and 

to ensure them equal access  to the actions is to integrate health-promotion in the curriculum. 

The innovation is a guide intended for the governors of the university to implement health 
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promotion as a part of the curriculum. The objective of the guide is to make health a part of 

the structure and culture of the university. The step by step guide covers the factors that 

governors of the universities need to consider, and can thus use the guide as a manual to help 

them pursue health promotion in the university.  

 

Key concepts: health promotion, empowerment, university students, health and well-being. 
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Kafli I 

Inngangur 

Heilsa hefur verið skilgreind á ýmsa vegu en almennt ríkir nú sá skilningur að hún sé 

ekki einungis tengd líkamlegri heilsu heldur einnig andlegri og félagslegri (World Health 

Organization [WHO], e.d.-a). Síðustu ár hefur verið lögð aukin áhersla á hvernig megi efla 

heilsu almennings. Heilsuefling og hugmyndafræði hennar varð til vegna aukinna væntinga  

um lýðheilsu um allan heim og þeirri breyttu sýn að einstaklingurinn bæri ekki einn ábyrgð á 

heilsu sinni þar sem áhrifaþættir heilsu væru mun fleiri (WHO, e.d.-b). Áhersla er lögð á að 

einstaklingar á öllum aldri hafi þau tækifæri sem þeir þurfi til að geta bætt andlega og 

líkamlega heilsu sína. Heilsuefling fer ekki einungis fram hjá einstaklingum heldur einnig hjá 

hópum, stofnunum og samfélögum (College of Public Health, e.d.; Embætti landlæknis, 

2014a). Heilsuefling snýr að því að einstaklingar hafi stjórn á þeim áhrifaþáttum sem snerta 

lífsgæði þeirra og því er valdefling órjúfanlegur hluti heilsueflingar. Áhrifaþættir heilsu eru 

flokkaðir í gen og líffræðilega þætti, hegðun einstaklingsins, félagslegt- og efnislegt umhverfi, 

lög og reglugerðir og heilbrigðisþjónustu (WHO, 2003). 

Háskólanemendur er stór hópur ólíkra einstaklinga en erlendar rannsóknir sýna að þeir 

eru almennt undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, líkamlegri og félagslegri 

líðan þeirra (Gómez-López, Gallegos og Extremer, 2010; Deasy, Coughlan, Pironom, Jourdan 

og Mannix-Mcnamara, 2014; Lovell, Nash, Sharman og Lane, 2015). Háskólanemendur 

stunda að jafnaði grunnnám í þrjú til fimm ár en samkvæmt Dooris (2001) er sá þroski, 

hegðun og gildi sem þeir tileinka sér á þeim tíma líklegur til að standa með þeim út ævina. Í 

háskólasamfélaginu fer tíðni geðrænna vandamála vaxandi en margir þættir hafa áhrif á heilsu 

og vellíðan nemenda (Musiat o.fl., 2014). Niðurstöður benda til að áhrifaþættir heilsu 

nemenda séu bæði af félagslegum og umhverfislegum toga. Einstaklingsbundnir þættir skipta 
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einnig máli þar sem nemendur eru misvel í stakk búnir til að bregðast við streitu, kvíða og 

aðstæðum í skólaumhverfinu (Deasy o.fl., 2014; Dooris, 2001). 

Á Íslandi hefur markviss heilsuefling í háskólum ekki tíðkast þó flestir þeirra bjóði 

upp á ýmislegt til að bæta lífsgæði nemenda. Nokkur heilsueflandi verkefni eru þó í gangi í 

leik-, grunn- og framhaldsskólum (Embætti landlæknis, 2014b). Háskólar erlendis hafa farið 

misjafnar leiðir til að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Sumir háskólar hafa mótað sér 

heilsustefnu til að vinna eftir til að bæta heilsu nemenda sinna. Aðrir skólar hafa t.d. boðið 

upp á námskeið tengd heilsu og vellíðan eða bjóða nemendum upp á sérstaka 

heilbrigðisþjónustu innan skóla (Laszlo, 2015; Malmö Högskola, e.d.). Þrátt fyrir að háskólar 

erlendis fari ólíkar leiðir við að efla heilsu nemenda sinna er árangur aðgerðanna ekki alltaf 

ljós né hvernig þær voru mótaðar og unnar. Samkvæmt hugmyndafræði heilsueflingar þarf að 

huga að ýmsum þáttum til að stuðla að bættri heilsu nemenda. Fyrir utan að hafa valdeflingu 

að leiðarljósi þarf að huga að öllum áhrifaþáttum heilsu þegar farið er af stað með 

heilsueflingarverkefni. Einnig þarf að vinna á markvissan hátt með viðurkenndum aðferðum 

við að undirbúa, skipuleggja og framkvæma aðgerðir til að efla heilsuna. 

Tilgangur verkefnisins er að kanna hverjar þarfir háskólanemenda eru til að efla heilsu 

sína og hvað háskólar hafa gert til að efla heilsu nemenda sinna. Niðurstöður fræðilegrar 

samantektar eru síðan nýttar til að útbúa handbók sem nýtist stjórnendum háskóla til að gera 

heilsueflingu, byggða á þörfum nemenda, að órjúfanlegum hluta af starfi skólanna með því að 

setja hana í námskrá. Gildi verkefnisins er að háskólar eru kjörinn vettvangur fyrir 

heilsueflingu þar sem þeir ná til fjölda fólks. Þeir einstaklingar sem háskólar útskrifa eru 

vinnuafl framtíðarinnar og því er samfélagslegur ávinningur fólginn í því að stuðla að heilsu 

háskólanemenda. Því er mikilvægt að greina  hverjar þarfir háskólanemenda eru til að efla 

eigin heilsu og hvernig háskólar geta unnið sem best að því að efla heilsu nemenda sinna. 
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Hugmyndafræði heilsueflingar var höfð að leiðarljósi við gerð verkefnisins, en 

samkvæmt Tengland (2012) felur hún í sér að einstaklingar hafi vald yfir þeim þáttum er 

snerta lífsgæði þeirra og þeir taki virkan þátt að því marki sem mögulegt er . Ástæða vals á 

viðfangsefni er sameiginlegur áhugi höfunda á heilsueflingu. Við gerð verkefnisins er leitast 

við að svara eftirfarandi spurningum:   

1. Hverjar eru þarfir háskólanemenda til að efla heilsu sína? 

2. Til hvaða aðgerða hafa háskólar gripið til að efla heilsu nemenda sinna? 

3. Hvernig geta stjórnendur háskóla staðið að heilsueflingu innan skóla fyrir nemendur 

sína? 

Megin hugtök verkefnisins eru heilsuefling og heilsa. 

Heilsuefling: Er ferli sem gerir einstaklingum kleift að hafa betra vald á eigin heilsu og 

hafa þannig jákvæð áhrif á hana (WHO, e.d.-b). 

Heilsa: Er vítt hugtak þar sem jafnvægi ríkir milli andlegrar, líkamlegrar og 

félagslegrar líðan, óháð sjúkdómum og fullri getu (WHO, e.d.-a) 

Verkefni þetta skiptist í fjóra kafla að þessum inngang meðtöldum, fræðilega 

umfjöllun, nýsköpun og lokaorð. Í þessum kafla er farið yfir bakgrunn verkefnisins og 

lykilhugtök skilgreind. Að lokum eru rannsóknarspurningar sem leiða verkefnið settar fram. Í 

öðrum kafla er heimildasamantekt þar sem leitast er við að svara fyrri tveimur 

rannsóknarspurningum. Í þriðja kafla er þriðju spurningunni svarað með nýsköpun út frá 

niðurstöðum heimildasamantektarinnar. Í lokakaflanum er fjallað um gildi verkefnisins og 

takmarkanir tilgreindar.  
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Kafli II 

Fræðileg samantekt 

Hér á eftir verður greint frá helstu rannsóknum og heimildum sem tengjast 

viðfangsefninu. Hugmyndafræðin sem verkefnið byggir á er kynnt og fjallað um heilsu og 

líðan nemenda í háskólum. Farið verður yfir það sem hefur mest áhrif á heilsu, velferð og 

þarfir háskólanemenda. Einnig verða þær aðgerðir sem gerðar hafa verið innan 

háskólasamfélaga til að efla heilsu þeirra skoðaðar bæði á erlendri grundu og hérlendis. Að 

endingu eru helstu atriði kaflans dregin saman. 

Heimilda var aflað í gagnagrunnum EBSCOhost, ProQuest, Google Scholar, 

Researchgate og leitir.is. Helstu íslensku leitarorð voru: heilsuefling, valdefling, heilsustefna, 

þarfir háskólanemenda og háskólanemendur og heilsa. Helstu erlendu leitarorð voru: health 

promotion, healthy public policy, university students and health, health promotion in 

universities, university students and wellbeing, university students and empowerment og 

health factors among university students.  

Hugmyndafræði heilsueflingar 

Heilsuefling er tiltölulega nýlegt fyrirbæri en í sögulegu samhengi má rekja 

hugmyndina um að efla heilsu aftur til fimmtu aldar fyrir Krist. Síðan þá hafa hugtökin 

heilsuefling og lýðheilsa haft breytilegar myndir eftir því hvaða heilbrigðisvandamál voru til 

staðar á hverjum tíma (Berridge, Grosky og Mold, 2011). Ein algengasta skilgreining 

hugtaksins heilsuefling kemur frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Þar er heilsuefling 

skilgreind sem ferli sem ætlað er að hafa jákvæð áhrif á heilsu fólks. Miðað er út frá því að 

með heilsueflingu hafi einstaklingar stuðning og hvatningu til að taka stjórn á eigin heilsu og 

bæta hana (WHO, e.d.-b). 
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Einn af lykilþáttum heilsueflingar er að þeir sem eiga í hlut séu við stjórn að því marki 

sem mögulegt er og taki virkan þátt í eflingarferlinu. Því er valdefling órjúfanlegur hluti 

heilsueflingar (Tengland, 2012; Clift og Jensen, 2005). Heilsuefling þarf að fela í sér virka 

þátttöku þess markhóps sem heilsueflingin á að ná til, allt frá því að tilgreina vanda og 

aðgerðir til að leysa hann, til þess að meta hvort aðgerðirnar skili árangri. Í heilsueflingu felur 

valdefling í sér ákveðið ferli þar sem fólk öðlast aukna stjórn á eigin lífi sem hefur í kjölfarið 

jákvæð áhrif á heilsu þeirra. Ferlið gefur einstaklingum og hópum tækifæri til að tjá þarfir 

sínar frá byrjun og taka þannig virkan þátt í þeim aðgerðum sem gerðar eru til að mæta þeim 

(WHO, 1998). Grundvöllur virkrar þátttöku og heilsueflingar er að virða fjölbreytileika 

hópsins þar sem markhópurinn er samsettur af ólíkum einstaklingum. Mikilvægt er að virða 

og taka mið af skoðunum allra sem eru í hópnum (Letts, 2009). Hugtakið valdefling felur í sér 

að einstaklingar hafi stjórn yfir þeim áhrifavöldum sem snerta lífsgæði þeirra (Tengland, 

2012). 

Fyrsta alþjóðlega ráðstefnan varðandi heilsueflingu var haldin 21. nóvember árið 1986 

(WHO, e.d.-b). Ráðstefnan er talin marka visst upphaf að þeirri heilsueflingu sem þekkist í 

samfélögum í dag. Sett var fram ályktun sem innihélt nýjar áherslur og aðgerðir til að stuðla 

að betri heilsu fyrir alla. Ályktunin var nefnd eftir staðsetningu ráðstefnunnar sem var haldin í 

borginni Ottawa í Kanada. Ein stærsta breytingin sem átti sér stað í kjölfar ályktunarinnar var 

að sú athygli sem hafði verið á ábyrgð einstaklingsins varðandi eigin heilsu var einnig 

yfirfærð á þætti í umhverfinu (Okanagan Charter, 2015). Fyrir ráðstefnuna hafði athyglin mest 

beinst að því  hvað einstaklingurinn gæti gert til að efla eigin heilsu og snéru forvarnir að því 

að draga úr framgangi sjúkdóma eða minnka skaða þeirra. Áherslan var því á að breyta 

hegðun einstaklingsins og þannig auka þátttöku hans. Í kjölfar nýs hugsunarháttar var 

forvörnum beint að því að efla heilsu fólks með breytingum í umhverfi þess og félagslegum 

aðstæðum (Ása Fríða Kjartansdóttir, 2010; Vinnueftirlitið, 1999). Finni einstaklingar eða 
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þjóðfélagshópar fyrir hvatningu í umhverfinu til að bæta heilsu sína eru þeir líklegri til að 

breyta lífsstíl sínum. Grundvöllurinn fyrir því er að umhverfið sé styðjandi, gefi jafnan aðgang 

að upplýsingum og tækifæri til að velja heilsusamlega lífshætti (WHO, e.d.-b).  

Innan hugmyndafræði heilsueflingar er litið svo á að margir þættir geti haft áhrif á 

lífsgæði og heilsu fólks, allt frá erfðum að efnahagskerfi heimsins, og að huga þurfi að þeim 

öllum. Mikilvægt er að skilgreina þá þætti sem hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á heilsu fólks 

til að hægt sé að stuðla að aðgerðum sem hvetja til bættrar heilsu og sporna við frekari 

heilsubresti. Áhrifaþættir heilsu hafa gjarnan verið flokkaðir í fimm flokka þ.e.a.s. gen og 

líffræðilega þætti, hegðun einstaklingsins, félagslegt umhverfi, efnislegt umhverfi og 

heilbrigðisþjónustu (Letts, 2009; WHO, 2003). Erfðir, kynferði og aldur eru dæmi um 

líffræðilega þætti sem geta haft áhrif á heilsu fólks þar sem líkur á að fá ákveðna sjúkdóma 

eða heilsubresti eru sem dæmi margir tengdir kyni og aldri. Sú hegðun sem einstaklingur 

tileinkar sér er m.a. undir áhrifum frá þeim aðstæðum sem hann býr við. Fjölskylduaðstæður, 

menning og samfélagslegir þættir geta hvatt einstaklinga til að stunda heilbrigðan lífsstíls eða 

ýtt undir slæma lifnaðarhætti (WHO, e.d.-c). Félagslegt umhverfi snýr að þeim tengslum og 

stuðningi sem einstaklingar finna frá fjölskyldu sinni, vinum og því samfélagi sem þeir 

tilheyra. Að hafa sterkt tengslanet í kringum sig og finna fyrir félagslegum stuðningi hefur 

jákvæð áhrif á heilsu einstaklinga. Aftur á móti eru meiri líkur á að þeir sem upplifa lítinn 

félagslegan stuðning finni fyrir andlegri vanlíðan. Langvarandi andleg vanlíðan getur leitt til 

streitu og kvíða en viðvarandi streitueinkenni geta haft neikvæð áhrif á líkamsstarfssemi. 

Einnig geta þau leitt til þess að einstaklingurinn upplifir sig ekki við stjórn á eigin lífi (WHO, 

2003). Efnislegt umhverfi getur bæði verið frá náttúrunnar hendi eða manngert. Veðurfari, 

loftslagi, hitastigi og vatnsgæðum er erfitt að hafa stjórn á en hafa mikil áhrif á daglegt líf 

einstaklinga. Hvernig staðið er að heilbrigðismálum og gæði húsnæðis í samfélögum getur 

einnig haft áhrif á heilsu fólks (WHO, e.d.-c; Polatajko o.fl., 2007).  
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Í Ottawa ályktuninni, sem nefnd var að framan, var lögð áhersla á aðgerðir eftirfarandi 

fimm sviða: útbúa heilsustefnu fyrir almenning, stuðla að styðjandi umhverfi, styrkja aðgerðir 

innan samfélaga, þróa persónulega færni og endurskipulag heilbrigðisþjónustu (Rasmussen og 

Rivett, 2000). Fleiri alþjóðlegar ráðstefnur hafa verið haldnar síðan til að endurskilgreina 

markmið og aðgerðir sem vinna á að (WHO, e.d.-d). Árið 2005 var ráðstefna haldin í 

Bangkok í Tælandi þar sem ný ályktun var gefin út. Í henni er m.a. lögð aukin áhersla á 

mannréttindi og jöfnuð í allri stefnumótun á heilsueflingu í samfélögum (WHO, e.d.-e). 

Heilsa og þarfir háskólanemenda 

Í þessum kafla verður fjallað um heilsu, líðan og þarfir háskólanemenda sem og þau úrræði 

sem þeir nýta sér til að ráða við skólatengdar aðstæður. Háskólanemendur í grunnnámi eru að 

jafnaði þrjú til fimm ár í háskólasamfélaginu en á þeim tíma ganga þeir í gegnum mikið 

persónulegt og félagslegt þroskaferli. Samkvæmt Dooris (2001) er líklegt að þau viðhorf, gildi 

og hegðun sem háskólanemendur tileinka sér á þessum árum viðhaldist eftir útskrift. Þar sem 

margir þættir hafa áhrif á heilsu og vellíðan háskólanemenda er því mikilvægt að skoða það 

sem liggur að baki. 

Heilsa og líðan. 

Háskólanemendur eru fjölbreyttur hópur einstaklinga en rannsóknir sýna að um allan 

heim glíma þeir við svipuð vandamál og áhyggjur (Deasy o.fl., 2014). Ef íslenskir 

háskólanemendur eru bornir saman við nemendur annarra landa kemur í ljós að þeir eru alla 

jafna eldri, með eigin fjölskyldur og vinna meira með námi. Að hluta til er það vegna 

uppbyggingu skólakerfisins þar sem nemendur klára framhaldsskóla um tvítugt hérlendis 

samanber átján ára í flestum öðrum löndum. Það gæti þó verið jákvætt þar sem rannsóknir á 

sænskum og írskum nemendum benda til að einstaklingar sem eru 26 ára og eldri þegar þeir 

hefja háskólanám virðast eiga auðveldara með að aðlagast fræðilegum og félagslegum kröfum 

(Deasy o.fl., 2014; Malmö Högskola, 2013). Í íslensku samfélagi er algengt að 
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háskólanemendur sinni jöfnum höndum námi, fjölskyldu og starfi. Sú menning gæti þó verið 

að færast yfir til Norðurlandanna. Í könnun sem gerð var á nemendum í háskólanum í Malmö 

vorið 2013 var helmingur þátttakenda í hlutastarfi með náminu, einn af fimm með eigin 

fjölskyldu og meðal aldur þátttakenda 27 ár. Könnunin var send til 3026 nemenda með 31,5% 

svarhlutfalli en könnuð var heilsa og líðan nemenda við skólann. Þeir nemendur sem unnu 

samhliða náminu upplifðu að það hafði ekki áhrif á námsframmistöðu þeirra. Það sem þeim 

fannst hafa jákvæð áhrif á nám þeirra var að finna fyrir stuðningi í skólanum, stunda 

þýðingarmiklar tómstundir í frítíma sínum og læra meira en 30 klst. á viku. Andleg vanlíðan 

var það sem þátttakendur upplifuðu að hefði neikvæð áhrif á frammistöðu þeirra í náminu 

(Malmö Högskola, 2013). Rannsóknir benda til að spænskir, írskir og ástralskir 

háskólanemendur séu almennt undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, líkamlegri 

og félagslegri líðan þeirra (Gómez-López o.fl., 2010; Deasy o.fl., 2014; Lovell o.fl., 2015). 

Fyrir marga háskólanemendur umturnast daglegt líf þeirra þegar þeir hefja háskólanám 

en misjafnt er hvernig einstaklingar aðlagast félagslegum og fræðilegum kröfum í nýja 

umhverfinu. Fyrir suma háskólanema er aðlögunartímabilið stutt og fyrirhafnarlaust á meðan 

aðrir eiga í erfiðleikum með að venjast meiri ábyrgð og auknu sjálfstæði. Margir nemendur 

flytja að heiman og eru í fyrsta skipti fjarri fjölskyldu og vinum. Það geta því verið mikil 

félagsleg viðbrigði fyrir fyrsta árs nemendur þegar háskólaganga hefst. Eigindleg rannsókn 

Seviniç og Gizir (2014) á 25 tyrkneskum nemendum á fyrsta ári af ýmsum námsbrautum 

bendir til að þeir upplifi oft tilfinningar eins og feimni, heimþrá, einmannaleika og ótta við 

höfnun. Rannsókn Deasy o.fl. (2014) bendir til að aðrir þættir valdi vanlíðan hjá nemendum 

sem komnir eru lengra í námi. Fjárhagsáhyggjur er þáttur sem flestir háskólanemendur finna 

fyrir í gegnum allt námið, hins vegar þegar nær dregur útskrift snúa þær að 

atvinnumöguleikum og stöðugum tekjum að námi loknu. Vegna þeirra breytinga sem eiga sér 

stað á lífi háskólanemenda þegar nám hefst og þeim áhyggjum sem þeir upplifa í náminu eiga 
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nemendur það til að þróa með sér óheilbrigða heilsuhegðun eins og slæmar matarvenjur, 

ónóga hreyfingu og aukna áfengis- og tóbaksnotkun. Rannsóknin var gerð á írskum 

háskólanemendum en þeir leita gjarnan í mat, áfengi eða önnur lyf sem geta skaðað heilsu 

þeirra til að deyfa vanlíðan. Alls tóku þátt 1557 nemendur í grunnnámi í kennaranámi, 

hjúkrunar- og ljósmóðurfræði þátt. Stór hluti þátttakenda tók fram að þeir fyndu fyrir miklum 

einkennum streitu eða 41,9%. Þau atriði sem þátttakendur tóku fram að hefðu mest áhrif voru 

tengd of miklu vinnuálagi í námskeiðum og kröfum í verknámi. Einnig ýttu félagslegar og 

fjárhagslegar áhyggjur undir streitueinkenni. Tekin voru viðtöl við 59 af þátttakendunum til 

að dýpka skilning á áhrifaþáttum streitu. Þar kom m.a. fram að nemendur höfðu áhyggjur af 

því að geta ekki klárað námið vegna fjárhagserfiðleika, en til að halda sér á floti unnu þeir 

mikið samhliða náminu. Einnig höfðu þeir áhyggjur af atvinnumöguleikum eftir útskrift.  

Rannsóknir benda til þess að stór hluti ástralskra, tyrkneskra og breskra 

háskólanemenda finni fyrir andlegri vanlíðan en tíðni geðrænna vandamála fer vaxandi í 

háskólasamfélaginu (Lovell o.fl., 2015; Seviniç og Gizir, 2014; Musiat o.fl., 2014). Nemendur 

sem finna fyrir andlegri vanlíðan upplifa oft litla stjórn á námi sínu og aðstæðum í skólanum 

sem getur haft neikvæð áhrif á líf, hegðun og námsárangur þeirra (Pekmezovic, Popovic, 

Tepavcevic, Gazibara og Paunic, 2011; Malmö Högskola, 2013). Margir þættir geta haft 

neikvæð áhrif á námsárangur háskólanemenda, þar á meðal streita en rannsókn Deasy o.fl. 

(2014) á háskólanemendum á Írlandi gaf til kynna að nemendurnir finni fyrir meiri einkennum 

streitu heldur en jafnaldrar þeirra á vinnumarkaði. Streita í litlu magni getur þó haft jákvæð 

áhrif á námsárangur og hvatt nemendur til að standa sig betur. Ef streitueinkenni fara 

hinsvegar yfir ákveðinn þröskuld leiðir það yfirleitt til hegðunar sem hefur neikvæð áhrif á 

vitræna starfsemi og aðlögunarhæfni og getur leitt til slakari frammistöðu í námi (Holt, Monk, 

Powell og Dooris, 2015). Rannsókn sem gerð var á 56 iðnnemendum í svissneskum háskóla 

kannaði hver tengsl á milli andlegrar heilsu og kulnunar í námi væru. Einnig var skoðað í 



10 

rannsókninni hvort regluleg hreyfing hefði áhrif á þessi tengsl. Lagðir voru fyrir þátttakendur 

spurningalistar til að fá mynd af upplifun þeirra á streitu og einkennum andlegrar vanlíðunar 

en einnig til að athuga hvort magn hreyfingar þeirra hefði áhrif á kulnun í námi. Niðurstöður 

bentu til að kulnun tengdist andlegri vanlíðan, meira tilfinninganæmi og gæðalitlum svefni. 

Hreyfing virtist hafa jákvæð áhrif á þessa þætti en regluleg hreyfing stuðlaði að betri andlegri 

líðan og þ.a.l. minni líkum á kulnun í námi (Gerber o.fl., 2015).  

Þar sem einkenni streitu eru algeng meðal háskólanemenda og hafa skaðleg áhrif á 

heilsu þeirra og líðan er mikilvægt að vinna á þeim vanda. Margar rannsóknir benda til að 

hreyfing hafi jákvæð áhrif á líkama og sál en þrátt fyrir þá vitneskju stunda háskólanemendur 

almennt litla hreyfingu (Tyson, Wilson, Crone, Brailsford, og Laws 2010; Lapa, 2015; Bray 

og Born, 2004. Hugsanlega er það vegna þess hversu erfitt getur verið að sameina reglulega 

hreyfingu námi, fjölskyldulífi og félagslífi (Martínez-Lemos, Ribera og Garcia-Garcia, 2014). 

Mikil kyrrseta fylgir háskólanámi en hreyfingarleysi er orðið verulegt heilbrigðisvandamál 

meðal þessa hóps (Awadalla o.fl., 2014; Joseph, Royse, Benitez og Pekmezi, 2014; Tyson 

o.fl., 2010). Háskólaumhverfið getur haft mikil áhrif á nemendur, sérstaklega á líkamlega 

heilsu þeirra. Háskólanemendur sitja oft klukkutímum saman yfir verkefnum og fyrirlestrum 

þar sem þeir setja yfirleitt skólatengd verkefni í forgang (Kilpatrick, Hebert, og Bartholomew, 

2005; Lýðheilsustöð, 2008). Mikil kyrrseta getur leitt til bakverkja og stoðkerfisvandamála, 

sérstaklega ef húsgögn eru óhentug (Shirzaei, Mirzaei, Khaje-Alizade, og Mohammadi, 

2015). Niðurstöður rannsókna frá Íran og Tyrklandi leiddu í ljós að þau húsgögn sem skólar 

bjóða upp á henta í flestum tilvikum ekki líkamsbyggingu nemenda. Því er ekki að undra að 

stór hluti nemenda finni fyrir ótilgreindum sársauka í mjóbaki, sér í lagi vegna óhentugra 

vinnuaðstæðna í kennslustofum (Baharampour, Nazari, Dianat og Asgharijafarabadi, 2013; 

Taspinar, Taspinar, Cavlak og Celik, 2013). Rannsóknir benda líka til þess að líkamleg- og 

andleg líðan nemenda hafi áhrif á námsárangur og mætingu þeirra (Higgins, Hall, Wall, 
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Woolner og McCaughey, 2005). Því er það skólayfirvöldum í hag að huga að húsgögnum 

með augum vinnuvistfræði þegar skólaumhverfið er skipulagt og stuðla þannig að vellíðan og 

heilsu nemenda (Baharampour o.fl., 2013; Hill og Epps, 2010). Þar sem regluleg hreyfing 

getur fyrirbyggt andlega vanlíðan, bakverki og stoðkerfisvandamál er mikilvægt að skoða 

hvað nemendum finnst hvetja þá til hreyfingar (Tyson o.fl., 2010; Lapa, 2015; Taspinar o.fl., 

2013; Shirzaei o.fl., 2015). Aðrir þættir í umhverfinu eins og hitastig, lýsing og loftgæði geta 

einnig haft neikvæð áhrif á vellíðan nemenda (Higgins o.fl., 2005). 

Þarfir háskólanemenda og úrræði. 

Háskólanemendur þurfa að fullnægja ákveðnum grunnþörfum til að geta eflt heilsu 

sína samhliða námi. Fyrir marga háskólanemendur getur það þó verið krefjandi þar sem 

togstreita myndast milli hlutverka (Martínez-Lemos o.fl., 2014). Grunnþarfir Glasser‘s eru 

völd (e. power), lífslöngun (e. survival), gleði (e. fun), ást (e. love) og frelsi (e. freedom) 

(Changing Minds, e.d.). Þessir þættir samtvinnast vel hugmyndafræði heilsueflingar. 

Niðurstöðurnar úr rannsókn Holt o.fl. (2015) sem gerð var á 423 nemendum í háskólum í 

Englandi, Skotlandi og Wales benda til að háskólanemendum finnist mikilvægt að vera virkir 

þátttakendur í starfsemi skólans með því að hafa völd yfir þeim aðgerðum sem notaðar eru til 

að hvetja þá til heilbrigðis. Lífslöngun háskólanemenda snýr að lífeðlislegum þörfum þeirra. 

Finni nemendur fyrir vanlíðan eða verkjum getur það haft áhrif á aðrar grunnþarfir þeirra. 

Eins og áður hefur verið fjallað um finna margir háskólanemendur fyrir verkjum í baki en 

þátttakendur í rannsókn Taspinar o.fl. (2013) fundu flestir fyrir ótilgreindum sársauka í 

mjóbaki vegna húsgagna í skólaumhverfinu. Að finna fyrir gleði er mikilvægt en fram kom 

bæði í rannsókn Deasy o.fl. (2014) á Írlandi og við háskólann í Malmö að háskólanemendur 

upplifðu að það að stunda þýðingarmiklar tómstundir í frítíma hafði jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra (Malmö Högskola, 2013). Það er öllum mikilvægt að finna fyrir ást og að 

tilheyra. Þátttakendur í rannsókn Deasy o.fl. (2014) nefndu að félagslegur stuðningur 
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fjölskyldu, vina og samnemenda væri þeim mikilvægur. Heilsueflingarverkefni getur farið á 

mis við grunnþörfina frelsi ef ekki er að gáð. Í heilsueflingu, þegar unnið er eftir líkönum um 

hegðunarbreytingu, er ekki tekið mið af frelsi einstaklingsins heldur er unnið að leiðum til að 

breyta hegðun hans. Þegar unnið er að eflingu heilsu fullorðinna einstaklinga þarf að huga að 

rétti þeirra til að stunda það líferni sem þeir vilja (Fahlberg, 1995). Til að háskólanemendur 

geti fullnægt þessum grunnþörfum þarf skólaumhverfið því að koma til móts við þá en upplifi 

nemendur það ekki benda rannsóknir til þess að nemendur leiti í ákveðin úrræði. Þau geta 

bæði haft jákvæð eða neikvæð áhrif á heilsu þeirra en háskólanemendur eru misvel í stakk 

búnir til að takast á við streituvaldandi aðstæður í skólaumhverfinu. Margir af þátttakendum í 

rannsókn Deasy o.fl. (2014) tóku fram að til að takast á við erfiðar námslegar aðstæður leituðu 

þeir eftir stuðningi frá fjölskyldu, vinum og samnemendum. Einhverjir þeirra stunduðu einnig 

þýðingarmiklar tómstundir í frítíma sínum. Hins vegar var stór hluti þeirra sem sóttist í úrræði 

sem geta verið skaðleg heilsu þeirra í stað þess að takast á við sálfélagslega streitu.  

Heimildasamantektin hér að ofan um heilsu og líðan háskólanemenda gefur 

vísbendingar um að huga þurfi að ýmsu varðandi heilsu og þarfir þessa hóps þar sem margir 

finna fyrir streitu og vanlíðan. Ætli skóli að koma til móts við nemendur er mikilvægt að þeir 

séu hafðir með í ráðum. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á háskólanemendum í sjö 

skólum í Englandi, tveimur í Skotlandi og tveimur í Wales sýndi fram á að nemendur telja að 

góð hjólaaðstaða við byggingu skólans hafi hvetjandi áhrif á hreyfingu þeirra. Alls tóku 423 

nemendur af ýmsum námsbrautum þátt en 367 þeirra svöruðu spurningalista og 56 tóku þátt í 

rýnihópum. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá skoðun nemenda á því hvað heilsuefling í 

háskóla ætti að fela í sér. Þátttakendur töldu mikilvægt að mynda ný félagsleg tengsl innan 

skólans en margir nefndu að aðgangur að líkamsrækt innan skólans gæti verið góður 

vettvangur til þess. Einnig tóku þeir fram að hlýlegt umhverfi með góðum anda og starfsfólki 

sem er bæði aðgengilegt og hjálpfúst séu lykilþættir í að skapa gott vinnuumhverfi. 



13 

Þátttakendum fannst mikilvægt að vera virkir í starfsemi skólans með því að hafa 

ákvörðunarrétt í þeim aðgerðum sem farnar eru til að hvetja þá til heilbrigðis. Það sem 

nemendur töldu heilsueflandi háskóla eiga að fela í sér var m.a. sanngjarnt verð á hollum mat 

og að þeir hefðu aðgang að hreyfisal innan skólans. Margir tóku fram að þeir töldu að 

áhrifaríkasta leiðin að heilsueflingu innan skóla væri að tvinna hana inn í námskrá. Mikilvægt 

væri þó að námskráin tæki mið af þörfum allra nemenda (Holt o.fl., 2015).  

Niðurstöður rannsókna á bæði erlendum og íslenskum háskólanemendum sýna fram á 

að meirihluti þeirra hefur áhuga á að sækja heilsueflandi námskeið á vegum háskóla (Sóley S. 

Bender o.fl., 2015; Holt o.fl., 2015). Einnig hafa þeir áhuga á að hafa sérstaka 

heilbrigðisþjónustu sem er þeim aðgengileg. Bæði hafa verið gerðar rannsóknir á því hvort 

heilbrigðisþjónustan sé veitt af öðrum nemendum eða fagfólki en flestir nemendur eru 

jákvæðir í garð beggja kostanna (Holt o.fl., 2015; Sóley S. Bender o.fl., 2015). Árið 2011 var 

rafræn könnun lögð fyrir 9744 nemendur við Háskóla Íslands en 1487 þeirra svöruðu. 

Tilgangurinn var að kanna hvort þeir sæju þörf fyrir heilbrigðisþjónustu á vegum skólans þar 

sem nemendur við heilbrigðisvísindasvið sæju um þjónustuna. Þannig mætti bæði styrkja 

klíníska námið undir leiðsögn leiðbeinanda sem og auðvelda nemendum aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að meirihluti þátttakenda sér þörf á 

heilbrigðisþjónustu á vegum skólans. Mörgum nemendum finnst almenn heilbrigðiþjónusta 

vera dýr, biðtíminn of langur eða vita ekki hvert þeir eiga að leita og sleppa því að leita sér 

aðstoðar þrátt fyrir að eiga við einhver heilbrigðisvandamál að stríða (Sóley S. Bender o.fl., 

2015). Svipaðar niðurstöður fengust í annarri rannsókn þar sem kvíði og þunglyndi voru 

skoðuð meðal kvenkyns nemenda við Háskóla Íslands. Meirihluti þeirra vildi sjá 

heilbrigðisþjónustu á vegum skólans af sömu ástæðum og nemendur fyrrgreindrar rannsóknar 

(Bernhardsdóttir og Vilhjálmsson, 2013). Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þeim 

umhverfisþáttum sem hafa áhrif á nemendur leggja áherslu á umhverfið í skólanum eins og 
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kennslu og aðgengi að starfsfólki. Samkvæmt Sevinic og Gizir (2014) þurfa nemendur þó að 

huga að fjórum aðlögunarferlum í skólaumhverfinu. Fyrsta aðlögunin er af fræðilegum toga 

en hún snýr að hæfni nemandans til að fást við skólatengd verkefni og sætta sig við 

akademíska umhverfið. Hvernig nemendum tekst til við að takast á við nýtt félagslegt 

umhverfi í skólanum nefnist félagsleg aðlögun. Þar er horft til hæfni þeirra til félagslegra 

samskipta s.s. eignast nýja vini og taka þátt í félagsstarfi á vegum háskólans. Þriðja aðlögunin 

er tilfinningalegs eðlis en hún snýr að velferð nemenda. Síðasta aðlögunin er viðhorf nemenda 

til skólans. Stór hluti af því er hvort þeir upplifi sig sem part af skólastarfinu. Rannsóknir sýna 

fram á að auðvelda mætti nemendum aðlögunarferlið með ýmiskonar aðferðum. Nemendur á 

fyrsta ári eiga oft erfitt með að fóta sig bæði námslega og félagslega. Því er mikilvægt að 

nýnemar fái þá námslegu og félagslegu ráðgjöf sem þeir þurfa á að halda til að sporna við 

streitu og vanlíðan. Með mentor kerfi milli nýnema og eldri nemenda mætti auðvelda fyrsta 

árs nemendum aðlögunartímabilið og koma til móts við þarfir þeirra (Thawabieh og Qaisy, 

2012). Einnig benda rannsóknir til að ýmis námskeið s.s. í núvitund, streitustjórnun og 

hugleiðslu sýni fram á jákvæðan árangur. Þegar huga á að íhlutun til að efla heilsu nemenda 

þarf hún þó bæði að taka á sálfélagslegum og líkamlegum þáttum. Hinsvegar verja nemendur 

miklum tíma í samfélagslega umhverfinu og því er nauðsynlegt að horfa á þá umhverfisþætti 

sem hafa áhrif á nemendur í víðara samhengi. Einnig spila gildi nemenda inn í þar sem þau 

hafa áhrif á ákvörðunartöku og hegðun þeirra (Arambewela og Hall, 2013).  

Heilsuefling í háskólum 

Háskólar erlendis hafa stuðlað að ýmsum aðgerðum til að efla heilsu nemenda sinna 

en misjafnt er hvaða leiðir þeir fara og að hve miklu marki þeir nýta hugmyndafræði 

heilsueflingar. Ef horft er til grunnskóla og hvernig þeir standa að málum er heilsuefling orðin 

partur af uppbyggingu skólakerfa víða um heim út frá verkefninu heilsueflandi skólar. 

Samtökin European Network of Healthy Promoting Schools (ENHPS) halda utan um 
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verkefnið en til að meta hvort það skilaði tilsettum árangri stóðu þau fyrir tveimur 

rannsóknum. Síðari rannsóknin var gerð í 15 löndum innan Evrópusambandsins en 

niðurstöðurnar voru birtar í skýrslu haustið 1999. Gögnin bentu til að heilsueflandi 

grunnskólar séu árangursríkasta leiðin til að innleiða, skipuleggja og viðhalda 

heilbrigðisfræðslu í námskrá (Rasmussen og Rivett, 2000). Þótt markhópur grunnskóla og 

háskóla hafi ólíkar þarfir má þó álykta að háskólar geti nýtt sér ýmsar aðgerðir frá verkefninu. 

Háskólar sem ætla að innleiða heilsueflingu þurfa að hafa nokkra þætti í huga ef vel á 

að takast. Það krefst tíma, orku, skuldbindingar og færni til að hugmyndafræðin verði partur 

af uppbyggingu og menningu háskóla. Sérstaklega þarf að taka mið af fjórum þáttum þegar 

farið er af stað. Í fyrsta lagi þarf að auka sýnileika og skilning á þeim þörfum sem eru til 

staðar hjá háskólanemendum og hindrunum í umhverfinu. Í öðru lagi er nauðsynlegt að 

tryggja skuldbindingu skólastjórnenda til að innleiða hugmyndafræði heilsueflingar. Þriðji 

þátturinn snýr að forgangsröðun meginatriða og markmiða til að gera verkefnið hluta af 

uppbyggingu og menningu skólans. Síðasti þátturinn er að þær aðgerðir sem lagt er upp með 

leggi áherslu á samspil milli háskólaumhverfisins, háskólanemenda, lífsstíls þeirra og heilsu. 

Með markvissri heilsueflingu í háskólum má dýpka skilning nemenda á heilsu þannig að þeir 

eigi auðveldara með að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl (Tsouros, Dowding og Dooris, 1998). 

Að innleiða heilsueflingu í háskóla er stórt verkefni og því er nauðsynlegt að 

skipuleggja og fylgjast vel með öllu ferlinu. Markmið, framkvæmd áætlunar og framtíðarsýn 

þurfa að vera skýr öllum aðilum sem taka þátt í verkefninu. Til að verkefnið verði 

árangursríkara getur verið gott að skipa ákveðinn hóp sem stýrir og innleiðir áætlunina, 

jafnvel innleiða heilsustefnu. Heilsustefna vísar til þeirra aðgerða og áætlana sem gerðar eru 

til að ná ákveðnum samfélagslegum markmiðum á sviði heilbrigðismála. Með heilsustefnu má 

auðvelda innleiðingu heilsueflingar þannig að framkvæmd hennar sé skýr (WHO, e.d.-f). 

Helstu þættir sem þarf að hafa í huga við stefnumótun er að bera kennsl á þau vandamál sem 
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eru til staðar, hvernig setja á stefnuna fram, framkvæma hana og meta. Þrátt fyrir að þessir 

þættir virðist vera í rökréttri tímaröð er ferlið í raun ekki línulegt heldur samfellt félagslegt og 

pólitískt ferli (Green og Tones, 2014). Eftir að aðgerðir hafa verið settar af stað er mikilvægt 

að meta hvort tilsettum markmiðum og árangri hafi verið náð (Tsouros o.fl., 1998). Mikilvægt 

er þó að meta hvernig allt ferlið hefur gengið þar sem í sumum tilfellum þarf að breyta 

markmiðum, jafnvel uppbyggingu stefnunnar (Green og Tones, 2014). Þegar skipuleggja á 

heilsueflandi verkefni, útbúa aðgerðaráætlun og koma henni í framkvæmd getur verið gott að 

nýta sér einhver af þeim fjölmörgu líkönum sem til eru. Eitt það þekktasta er Precede-Proceed 

Líkan (PPL) Green og Kreuter. Líkanið er alþjóðlega viðurkennd aðferð til að undirbúa, 

skipuleggja og framkvæma lýðheilsulegar aðgerðir (Birna Baldursdóttir, 2010) og hentar vel 

t.d. þegar skoða á andlega líðan ákveðins hóps þar sem markhópurinn tekur virkan þátt á 

öllum þrepum þess (Vandiver, 2009).  

Precede-Proceed Líkanið. 

Líkanið innifelur átta þrep en ferli þess er línulegt. Fyrstu fjögur þrepin snúa að 

gagnaöflun og skipulagningu íhlutunar. Á fyrsta þrepi fer fram félagslegt mat þar sem þarfir 

markhópsins eru skoðaðar sem og þau markmið sem hann vill vinna að (Phillips, Rolley og 

Davidson, 2012). Til þess er hægt að nota nokkrar aðferðir þ.á.m. rýnihópa, 

spurningakannanir eða viðtöl en til að fá fram áreiðanlegar upplýsingar getur verið gott að 

blanda saman aðferðum. Með þarfagreiningu fást upplýsingar um lífsgæði markhópsins og 

þau markmið sem hann vill að heilsueflingin miði að. Til að fá greinargóðar upplýsingar um 

þarfir markhópsins er lykilatriði að þarfagreiningin sé góð (Community Tool box, 2015). 

Mögulegt er að taka gögn frá svipuðum markhópi til að spara tíma og peninga en það getur 

verið vafasamt þar sem ekki er hægt að yfirfæra að fullu aðstæður og þarfir milli hópa (Green 

og Kreuter, 2005). Á þrepi tvö fer fram faraldsfræðilegt mat sem byggt er á upplýsingum úr 

fyrsta þrepi. Þar eru þeir þættir hegðunar, lífsstíls og umhverfis sem geta haft áhrif á þau 
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markmið sem markhópurinn forgangsraðaði í þrepi 1 skoðaðir, til að greina heilsufarsvanda 

(Phillips, o.fl., 2012; Community Tool box, 2015). Á þrepi þrjú eru allir áhrifaþættirnir sem 

markhópurinn forgangsraðaði á þrepi tvö skoðaðir með tilliti til hvað hefur áhrif á þá og 

hvernig megi breyta þeim. Þeir eru síðan flokkaðir í þrennt, þ.e.a.s. áhugahvetjandi þætti, 

styrkjandi þætti og eflandi þætti. Áhugahvetjandi þættir eru allt það sem hefur áhrif á vilja 

markhópsins til breytinga eins og þekking, gildi, sjálfsmynd og viðhorf. Styrkjandi þættir 

innifela það sem hvetur og eflir til hegðunarbreytingar t.d. í formi félagslegs stuðnings eða 

jákvæðrar svörunar frá jafnöldrum og fjölskyldu. Eflandi þættir geta verið auðlindir, hindranir 

eða færni af sálfræðilegum, tilfinningalegum eða efnislegum toga sem geta haft áhrif á 

hegðun (Green og Kreuter, 2005; Borgarholtsskóli, 2012). Stjórnunar- og stefnumat á sér stað 

á fjórða þrepi líkansins. Þar eru borin kennsl á þær auðlindir og takmarkanir í 

stofnanaumhverfinu sem gætu haft áhrif á íhlutunina. Einnig er íhlutunin skipulögð út frá 

þeim áhrifaþáttum sem markhópurinn tiltók að væri mikilvægast að vinna að. Eigi íhlutunin 

að vera árangursrík er nauðsynlegt að skilgreina þau markmið sem unnið er að og skilvirkustu 

leiðina að þeim (Green og Tones, 2014). Á fimmta þrepi fer fram íhlutun til að efla heilsu 

markhópsins. Mikilvægt er að horfa á íhlutunaraðferðina en ekki útkomuna á þessu þrepi. 

Síðustu þrjú þrep líkansins snúa að mati. Hversu árangursrík íhlutunin verður fer eftir þátttöku 

markhópsins í ferlinu. Mat á framkvæmd íhlutunarinnar fer fram á þrepi sex. Á þrepi sjö er 

lagt mat á hvort þau áhrif sem íhlutunin hefur á heilsu markhópsins hafi verið árangursrík. 

Heildarmat á sér stað á þrepi átta en þar er skoðað hvernig gekk að ná þeim markmiðum sem 

lagt var upp með (Green og Kreuter, 2005; Phillips o.fl., 2012). Þegar heimildir um notagildi 

PPL eru skoðaðar fæst ekki einhliða mynd á hvort notkun þess sé auðveld eða flókin. Líkanið 

krefst mikils skipulags til að ná fram þeim árangri sem er lagt er upp með. Ef vantar upp á 

skipulag þegar farið er á stað með líkanið er hætta á mistökum í ferlinu. Það hefur því verið 

gagnrýnt fyrir að vera of flókið í notkun (Raingruber, 2014). Hinsvegar hefur það einnig 
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fengið hrós fyrir að vera auðvelt að fylgja ef gerður er greinarmunur á að líkanið felur í sér 

tvær megin hliðar íhlutunar, þ.e.a.s. skipulag hennar og mat (Crosby og Noar, 2011). 

Það getur tekið langan tíma að gera þætti heilsustefnu hluta af stofnun og því þarf að 

horfa á árangur til langs tíma en ekki einungis strax eftir íhlutun (Tsouros o.fl., 1998). Helstu 

ástæður þess að heilsustefna gengur ekki upp, fyrir utan fjárhagserfiðleika, eru að 

framkvæmdaraðilar stefnunnar eru ekki sammála um gildi hennar og þá skortir færni, 

þekkingu og áhuga (Heiman, Smith, McKool, Mitchell og Beyer, 2016). Ávinningur 

heilsueflingar nær ekki einungis til nemenda heldur einnig starfsfólks skólans og 

samfélagsins. Því búa háskólar yfir einstöku tækifæri til að efla heilsu fjölda fólks (Tsouros 

o.fl., 1998). 

Heilsuefling í háskólum erlendis. 

Heilsuefling er partur af starfi margra háskóla innan Evrópu en þó eru þær leiðir sem 

farnar eru með ólíku sniði. Sænskum háskólum ber sem dæmi að hafa heilsustefnu til að efla 

heilsu nemenda með einhverju sniði samkvæmt lögum. Þar hafa aðgerðir til að efla heilsu 

nemenda verið í þróun síðan 1934 þegar Háskólinn í Stokkhólmi byrjaði að efla heilsu 

nemenda sinna til að sporna við berklafaraldri. Í kringum 1980 voru háskólar svo sameinaðir 

opinbera heilbrigðiskerfinu og falla undir lög þess (Studenthälsan i Stockholm, e.d.). 

Pannonia háskólinn í Ungverjalandi fór þá leið að bjóða nemendum upp á námskeið ætlað til 

að efla heilsu þeirra. Markmið námskeiðsins var að efla stjórn nemenda á eigin lífi, auka 

vitneskju þeirra til að geta tileinkað sér heilbrigðan lífstíl og þannig aukið lífsgæði sín. 

Námskeiðið er valfrjálst og í boði á hverri önn. Til að koma til móts við misjafnar þarfir 

kynjanna er námskeiðinu kynjaskipt. Bygging námskeiðsins er þess eðlis að bókleg kennsla í 

formi fræðslu fer fram í tvo klukkutíma og verkleg kennsla í aðra tvo (Laszlo, 2015). Kocaeli 

háskólinn í Tyrklandi fór svipaða leið þar sem bóklegt heilsueflandi námskeið var sett í 

námskrá. Þar tóku 41 verkfræðinemendur þátt í námskeiðinu sem var kennt í 30 klukkustundir 
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sem dreifðust á 15 vikna tímabil. Á báðum námskeiðunum tóku nemendur próf í byrjun og 

lok þess til að meta hvort þau væru árangursrík leið til heilsueflingar (Altun, 2008; Laszlo, 

2015). Í Pannonia háskólanum mátu nemendur eigin líkamshreysti til að fá raunhæfa mynd af 

eigin getu og settu sér markmið samhliða því. Eftir að hafa fengið bóklega og verklega 

kennslu útbjuggu nemendur sér líkamsþjálfunaráætlun til að fylgja, með aðstoð fagaðila. Alls 

tóku 86 nemendur þátt í rannsókninni með því að svara spurningalistum varðandi eigin heilsu. 

Af þeim voru tekin viðtöl við 24 einstaklinga til að fá dýpri skilning á upplifun þeirra (Laszlo, 

2015). Nemendur Kocaeli háskólans svöruðu sömu tveimur matslistunum í byrjun og lok 

námskeiðsins. Markmið námskeiðsins var að efla ábyrgðartilfinningu nemenda á eigin heilsu. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að eftir námskeiðið voru nemendur meðvitaðri um eigin heilsu 

og flestir bættu heilsuhegðun sína, bæði varðandi að stunda reglulegri hreyfingu og leita sér 

aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks þegar við átti (Altun, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar í 

Pannonia háskólanum sýndu einnig að námskeiðið hafði jákvæð áhrif á heilsu og lífsgæði 

nemenda. Meirihluti nemenda fann fyrir meiri stjórn á eigin heilsu sérstaklega varðandi 

skipulagningu hreyfingar. Allir viðmælendur greindu frá áhuga í garð heilsusamlegri og 

virkari lífsstíls eftir námskeiðið (Laszlo, 2015). Í háskóla í Noregi tóku 29 nemendur þátt í 

rannsókn á áhrifum núvitundar á heilsu þeirra. Námskeiðið var valfrjálst og stóð í átta vikur 

en nemendur tóku einnig þátt í jóga, umræðuhópum og gerðu heimaverkefni á milli tíma. 

Nemendunum var fylgt eftir í eitt og hálft ár eftir að námskeiðinu var lokið til að kanna 

langtímaáhrif námskeiðsins. Til að byrja með fundu flestir nemendurnir fyrir eirðarleysi og 

þreytu en eftir átta vikur upplifðu þeir allir meiri ró við æfingar í núvitund. Á námskeiðinu 

lærðu nemendur að beita róandi öndun sem hafði almennt jákvæð áhrif á hugsanir og 

tilfinningar þeirra. Sumir notuðu öndunina í streituvaldandi aðstæðum en aðrir reglulega yfir 

daginn. Misjafnt var eftir nemendum hversu mikið þeir notuðu öndunina og þau áhrif sem hún 

hafði á þá. Einn nemandinn gerði hana ávallt fyrir svefninn og fannst hann sofa betur. Annar 
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nemandi fann fyrir minni áhyggjum í lífinu og var tilbúnari til að takast á við óvæntar 

aðstæður (Hjeltnes, Binder, Moltu og Dundas, 2015). Niðurstöður þessara þriggja rannsókna 

benda því til að námskeið í háskólum sé árangursrík leið til að hafa jákvæð áhrif á heilsu og 

lífsgæði nemenda. Þrátt fyrir það er ekki sýnilegt að þau hafi verið unnin eftir hugmyndafræði 

heilsueflingar þar sem nemendur voru ekki hafðir með í ráðum varðandi uppbyggingu þeirra. 

Einnig var lögð áhersla á hegðunarbreytingu nemenda en ekki kom fram hvort gerðar voru 

breytingar á skólaumhverfinu til að efla heilsu nemenda frekar. Hugsanlega geta nemendur 

nýtt sér vitneskju frá þessum námskeiðum til að ráða betur við skólatengdar aðstæður en þau 

taka ekki á rót vandans. Hugmyndafræðin miðar að því að áhrifaþættir heilsu eru skoðaðir til 

að hægt sé að vinna að aðgerðum til að stuðla að bættri heilsu áður en heilbrigðisvandi er 

tilkominn (Laszlo, 2015; Altun, 2008; Hjeltnes o.fl., 2015).  

Ef málefni heilsueflingar eru skoðuð hjá nágrannaþjóðum okkar hafa flestir 

háskólanemendur aðgengi að sérstakri heilbrigðisþjónustu, en margar þeirra eru staðsettar á 

skólasvæðum (Nordic Social Insurance Portal, e.d.). Í Finnlandi hafa háskólanemendur 

aðgang að ýmiskonar heilbrigðisþjónustu þeim að kostnaðarlausu, í gegnum 

heilbrigðisþjónustu nemenda. Á heimasíðu þeirra má sem dæmi finna upplýsingar um að 

öllum fyrsta árs háskólanemendum er boðið í allsherjar heilbrigðisskoðun í byrjun skólaárs. 

Hins vegar er ekki að finna upplýsingar um hvort nemendur séu að nýta sér þessa skoðun, 

hvort endurmat eigi sér stað eða hvort þessar skoðanir hafi langtíma áhrif á heilsu nemenda 

(Finnish Student Health Service, e.d.). Í Svíþjóð eru heilsustefnur í háskólum hugsaðar sem 

viðbót við opinbera heilbrigðiskerfið og ber skólum að framfylgja lögum þess (Sveriges 

Riksdag, e.d.). Líkt og í Finnlandi hafa sænskir háskólanemendur aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu, en misjafnt er hvort hún er innan skólans og þeim að kostnaðarlausu. Í 

öllum háskólum starfar framkvæmdarstjóri sem sér um að halda utan um aðgerðir til að efla 

heilsu og lífsgæði nemenda og ber ábyrgð á að kröfum um gæði sé framfylgt. Í háskólanum í 
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Malmö er heilbrigðisþjónusta innan skólans. Þar er gögnum varðandi fjölda heimsókna, kyn 

og ástæðu fyrir komu safnað saman og þau notuð í ársskýrslur. Niðurstöðurnar eru svo nýttar 

til að þróa og bæta þjónustuna (Malmö Högskola, 2015). Gerð var stór rannsókn árið 2013 

sem snéri að líðan og þörfum háskólanemenda til að þróa starfsemina út frá sjónarhorni þeirra 

(Malmö Högskola, 2013). Hins vegar eru engar upplýsingar að finna um hvort nemendur 

komi að þeim aðgerðum sem ákveðnar eru út frá gögnunum og er því ekki hægt að segja að 

þeir séu virkir þátttakendur í þróun starfseminnar. Í ársskýrslum áranna 2013 og 2014 kom í 

ljós að stærsti hluti þeirra nemenda sem leituðu eftir heilbrigðisþjónustu kom vegna kvíða og 

andlegrar vanlíðunar. Á hverri önn eru ýmis námskeið í boði fyrir nemendur en þau eru oft 

haldin utan skólatíma. Þær aðgerðir sem gerðar eru innan skólans eru háðar fjárhag hans og 

tíma starfsfólks. Sem dæmi benda niðurstöður ársskýrslunnar 2014 til að gæði þjónustunnar 

hafi minnkað vegna niðurskurðar á þeim fjármunum sem heilbrigðiþjónustan fékk úthlutað frá 

skólanum. Á heimasíðu skólans eru ekki upplýsingar um hvaða hugmyndafræði liggur að baki 

heilsustefnunni né hvort unnið sé eftir ákveðnu líkani. Einnig eru ekki upplýsingar um 

árangur heilsustefnunnar (Malmö Högskola, e.d.). Starf skólans snýr að því að veita 

nemendum þjónustu þegar heilbrigðisvandi er til staðar í stað þess að efla heilsu nemenda til 

að fyrirbyggja slíkan vanda. 

Önnur útfærsla á heilbrigðisþjónustu innan skóla er að nemendur á 

heilbrigðisvísindasviði sjá um hana undir leiðsögn fagaðila. Það er þá hluti af þeirra námi að 

starfa á sérstakri göngudeild. Slíkar göngudeildir eru víða í háskólum í Bandaríkjunum og 

Kanada. Deildirnar eru hugsaðar fyrir aðra nemendur og almenning í þeim tilgangi að efla 

heilsu þeirra og hafa þannig jákvæð áhrif á samfélagið í heild (Simpson og Long, 2007; 

Holmqvist, Courtney, Meili og Dick, 2012).  
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Heilsuefling í háskólum á Íslandi. 

Samkvæmt vinnuverndarlögum ber atvinnurekandi ábyrgð á tryggja starfsfólki sínu 

öruggt og heilsusamlegt umhverfi og að gerð sé skrifleg áætlun sem byggir á áhættumati (lög 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Þar sem háskólanemendur 

flokkast sem námsmenn en ekki starfsmenn innan háskólaumhverfisins ná þessi lög ekki til 

þeirra. Eins og staðan er í háskólum hér á landi fer engin markviss heilsuefling fram ætluð 

nemendum. Embætti landlæknis (EL) sér um málefni heilbrigðisþjónustu, heilsueflingar og 

forvarna landsmanna. Þó að háskólanemendur falli að vissu leyti undir þann hóp eru engin 

verkefni sem EL sér um sem snúa að þeim sérstaklega. Hinsvegar vinnur embættið að ýmsum 

verkefnum til heilsueflingar í samfélögum, leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins 

(Embætti landlæknis, 2014b). Árið 2013 var verkefnið Heilsueflandi samfélag sett á laggirnar 

en tilgangur þess er að vinna markvisst að heildrænni heilsueflingu innan samfélaganna. Lögð 

er áhersla á fjóra grundvallar áhrifaþætti heilbrigðis, þ.e. lífsgæði, hreyfingu, geðrækt og 

næringu. Sérstök áhersla er lögð á hvert þessara atriða í eitt ár. Einnig er lagt er upp með að 

bæta manngert og félagslegt umhverfi íbúa og draga þannig úr ójöfnuði í samfélaginu. 

Mikilvægt er að virkja allt samfélagið eigi vel til að takast og þar eru skólar stór partur. Þau 

sveitarfélög sem eru þátttakendur í verkefninu heilsueflandi samfélag eru hvött til að virkja 

skóla og frístundaheimili til að verða heilsueflandi. Verkefnið heilsueflandi grunnskóli hefur 

verið starfrækt í einhverri mynd á Íslandi síðan 1999. Í stefnumótun EL kemur fram að eitt af 

markmiðunum er að árið 2016 séu allir leik-, grunn- og framhaldsskólar landsins heilsueflandi 

(Elva Gísladóttir, 2013; Embætti landlæknis, 2012.). Markmiðinu hefur einungis verið náð hjá 

framhaldsskólum landsins en í nóvember árið 2015 voru þeir allir orðnir heilsueflandi en 

einungis 40% grunnskóla búnir að óska eftir aðild í verkefninu (Embætti landlæknis, 2014b; 

Ingibjörg Guðmundsdóttir, 2015). Enn er verið að vinna að verkefninu Heilsueflandi 

leikskólar en fulltrúar frá tíu tilraunaleikskólum unnu að handbók fyrir verkefnið á árunum 
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2013-2014 (Embætti landlæknis, 2014b). Samkvæmt upplýsingum af vef EL hefur ekki verið 

opnað formlega fyrir umsóknir fyrir leikskóla til að taka þátt í verkefninu (Embætti 

landlæknis, e.d.). Tíminn sem börn og ungmenni í vestrænum heimi eyða í skólanum er 

talsverður og er hann því kjörinn vettvangur fyrir heilsueflingu. Með heilsueflingu er hægt að 

hafa jákvæð áhrif á heilsuhegðun barna sem mótar lifnaðarhætti þeirra í framtíðinni (Green og 

Tones, 2014).  

Þó að framhaldsskólanemendur standi háskólanemendum næst er markhópurinn þó 

ólíkur. Við átján ára aldur verður einstaklingur lögráða en því fylgir ákveðin ábyrgð 

(lögræðislög nr. 71/1997). Fleiri háskólanemendur eru með eigin fjölskyldu og á leigumarkaði 

en framhaldsskólanemendur (Tyson o.fl., 2010). Einnig sinna háskólanemendur almennt fleiri 

hlutverkum og hafa því minni tíma utan skóla (Martínez-Lemos o.fl., 2014; Tyson o.fl., 

2010). Í framhaldsskóla er haldið betur utan um námstengda þætti eins og mætingu þar sem 

nemendur þurfa að uppfylla ákveðna mætingarskyldu (Verkmenntaskólinn á Akureyri, e.d.). 

Heilsueflandi framhaldsskólar leggja áherslu á hreyfingu, geðrækt, næringu og lífsstíl í formi 

fræðslu og aukins framboðs af íþróttatímum og hollum mat í mötuneyti. En þrátt fyrir að allir 

framhaldsskólar landsins séu heilsueflandi eru ekki til nein opinber gögn um hvort verkefnið 

sé að skila tilsettum árangri. Þær aðgerðir sem unnið er að virðast leggja áherslu á hvað 

nemendur geta gert til að efla eigin heilsu en minna skoðað hvernig koma má til móts við 

þarfir þeirra. Ekki kemur fram í gögnum hvort nemendur séu hafðir með í ráðum þegar 

aðgerðir eru skipulagðar sem er eitt af undirstöðuatriðum valdeflingar. Einnig miðar 

hugmyndafræðin að því að allir eigi jafna möguleika á að taka þátt en margt af því sem 

skólarnir bjóða upp á er utan skólatíma. Þrátt fyrir að heilsuefling innan háskóla sé ekki 

markviss er samt sem áður ýmislegt gert innan þeirra sem ætlað er að stuðla að bættum 

lífsgæðum nemenda. Háskólinn í Reykjavík stefndi að markvissri heilsueflingu með því að 

innleiða heilsustefnu í skólann fyrir nemendur og starfsfólk hans en það gekk ekki eftir. Gerð 
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var greinagerð árið 2010 þar sem kom fram hvernig standa átti að málum við mótun 

heilsustefnunnar, markmiðum hennar og áhersluþáttum. Einnig var gerð aðgerðaráætlun þar 

sem fram komu ábyrgðaraðilar fyrir aðgerðum heilsustefnunnar til að fylgja 

stefnumótunarvinnunni eftir. Hafist var handa við gerð stefnunnar í byrjun maí árið 2009 með 

stofnun vinnuhóps með það markmiði að leiða heilsutengd málefni innan skólans. Við 

stefnumótunina notaði hópurinn við PPL. Lagt var upp með að heilsustefnan legði áherslu á 

líkamlega og andlega heilsu en einnig á vinnuumhverfi og lífsgæði. Til að meta hvort 

heilsustefnan væri árangursrík átti m.a. að horfa til bættrar andlegrar og líkamlegrar heilsu, 

færri veikindadaga, aukins skilnings og þekkingar á heilsueflingu og breyttum hreyfi- og 

matarvenjum. Hópurinn lagði upp með að árangurinn yrði mældur á tveggja ára fresti með 

könnun sem nemendur og starfsfólk áttu að svara (Birna Baldursdóttir, 2010). Greinagerðinni 

og aðgerðaráætluninni var þó ekki framfylgt eins og ætlunin var en spilaði skortur á fjármagni 

þar stóran part. Sú ákvörðun var tekin að einbeita sér að starfsfólki skólans til að byrja með og 

vinna markvisst að því að efla heilsu og vellíðan þess (Birna Baldursdóttir, munnleg heimild, 

29. apríl 2016). Stýrihópurinn skipulagði heilsustefnuna út frá PPL en hugsanlega voru þrep 

þess ekki nægilega vel ígrunduð áður en farið var af stað með verkefnið þar sem ekki var 

tekið mið af þeim þáttum sem urðu til þess að heilsustefnan varð ekki að veruleika.  

Heilsuefling við Háskólann á Akureyri 

Við Háskólann á Akureyri (HA), líkt og í öðrum skólum hér á landi, fer ekki fram 

markvisst heilsueflingarstarf. Þó eru ýmsir aðilar sem standa bæði að gagnaöflun og 

aðgerðum við skólann til að meta og efla heilsu nemenda. Við HA starfar öryggisnefnd sem 

ber að gæta að heilsu og velferð starfsmanna HA samkvæmt vinnuverndarlögum (Háskólinn á 

Akureyri [HA], e.d.-a; Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). 

Eins og áður hefur komið fram þá ná þau þó ekki yfir nemendur skólans. Hins vegar starfar 

einnig gæðaráð við skólann sem hefur m.a. það hlutverk að safna saman gögnum varðandi 
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starfsemi skólans og gæði hans. Í sambandi við það hefur gæðaráðið gert ýmsar kannanir til 

að sjá hvað nemendur telja skólann gera vel og hvað mætti betur fara (HA, e.d.-b). Fyrir 

vorprófin árin 2015 og 2016 stóð bókasafnið og kennslumiðstöðin að streitulausum degi þar 

sem boðið var upp á ýmislegt fyrir nemendur. Þar gátu þeir m.a. klappað hundi, fengið frítt 

kaffi, nudd og farið í útileiki til að minnka streitu og kvíða sem oft fylgja prófum (HA, 2015, 

2016). Félag stúdenta býður nemendum upp á íþróttastarf nemendum að kostnaðarlausu, bæði 

í skólanum og utan. Tvisvar í viku er boðið upp á jóga í hreyfisal skólans og opna íþróttatíma 

einu sinni í viku utan skólans, þar sem boðið er upp á ýmsar boltaíþróttir (Félag Stúdenta við 

Háskólann á Akureyri, e.d.). Hreyfisalur skólans eru opinn nemendum og starfsfólki alla virka 

daga frá morgni til kvölds (HA, e.d.-c).  

Á hverri önn geta nemendur svarað námskeiðskönnun þar sem þeir geta komið 

skoðunum sínum varðandi námskeið annarinnar á framfæri (HA, e.d.-b). Einnig eru reglulega 

lagðar fyrir nýnema-, viðhorfs- og námsumhverfiskannanir. Niðurstöður nýnemakannana árin 

2006 og 2009, viðhorfskönnunar 2011 og námsumhverfiskönnunar 2013 gefa svipaða mynd 

af jákvæðum og neikvæðum þáttum skólans. Helstu kostir samkvæmt nemendum er hvað 

skólinn er lítill, staðsetning hans, lág innritunargjöld, viðmót starfsfólks og gott félagslíf. 

Niðurstöður kannananna varðandi umhverfisþætti samsvara niðurstöðum rannsókna sem 

gerðar hafa verið erlendis. Skólaumhverfið getur skipt miklu máli fyrir námsárangur og nefna 

nemendur HA marga umhverfisþætti sem þeim finnst misbrestur á. Þættir líkt og þrengsli í 

stofum, óþægilegir stólar, lág kennsluborð, léleg les- og vinnuaðstaða voru nefndir. Einnig að 

umhverfið væri ekki hlýlegt sem bæta mætti með listaverkum á veggjum. Um kvöld og helgar 

eru skólastofur ekki aðgengilegar nemendum sem skapar klið í mötuneyti skólans þegar 

margir eru. Þetta er sérlega óþægilegt fyrir nemendur í prófatíð þegar einbeiting þarf að vera í 

hámarki. Almennt séð eru nemendur óánægðir með vinnuaðstöðu fyrir hópa innan skólans. 

Varðandi námið sjálft finna nemendur gjarnan fyrir miklu vinnuálagi vegna tíðra 
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verkefnaskila. Einnig finna nemendur fyrir álagi í lotum þar sem farið er yfir mikið efni og 

dagarnir því langir. Aðrir þættir sem nemendur nefndu voru dýrt mötuneyti, illa skipulögð 

bílastæði og opnunartími hreyfisalsins mætti spanna lengri tíma. Þegar ástæður brottfalls úr 

skólanum eru skoðaðar má sjá rauðan þráð úr niðurstöðum kannananna hér að ofan. Sumir 

nemendanna fundu fyrir miklu álagi og að námið væri of erfitt og hættu því. Hjá einhverjum 

nemendum liggur ástæðan þó í að þeir voru einnig að vinna og áttu erfitt með að sinna 

skólatengdum verkefnum samhliða vinnunni. Nemendur með fjölskyldur fundu margir fyrir 

erfiðleikum við að samræma daglegt líf fjölskyldunnar og námið. Einhverjir nemendur hættu 

námi vegna fjárhagserfiðleika og snéru því á vinnumarkað (HA, munnleg heimild, 2006, 

2009, 2011, 2013)  

Þær aðgerðir sem gerðar hafa verið við skólann til að efla heilsu og líðan nemenda 

hafa ekki verið metnar til árangurs. Engar upplýsingar er að finna um mætingu á þessa 

viðburði né hvort nemendur hafi haft gagn af. Að auki eru ekki til sýnileg gögn varðandi 

skipulag og á hvaða upplýsingum aðgerðirnar eru byggðar. Hugsanlega yrði starfið 

markvissara ef allar aðgerðir til að efla heilsu nemenda við HA væru undir sameiginlegri 

verkefnastjórn. Í mörgum tilfellum snúa aðgerðir til að efla heilsu nemenda við skólann að 

hegðunarbreytingu nemenda en ekki hvað skólinn getur gert til að stuðla að bættri heilsu 

þeirra. Sú heilsuhegðun sem nemendur hafa þróað með sér gegnum háskólanám getur fylgt 

þeim þegar á vinnumarkað er komið. Á Íslandi eru geðrænir sjúkdómar og 

stoðkerfisvandamál algengustu orsök örorku (Velferðarráðuneytið, 2016). Á hverju ári 

útskrifast fjöldi nemenda frá Háskólanum á Akureyri og öðrum háskólum á landinu. Stór hluti 

nemendanna eru verðandi fagaðilar víðs vegar um landið. Því er það í hagur íslenska 

samfélagsins í heild að huga að heilsu háskólanemenda og stuðla þannig að heilbrigðu 

vinnuafli.  
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Samantekt 

Almennt ríkir sá skilningur að heilsa sé vítt hugtak en síðustu ár hefur verið lögð aukin 

áhersla á hvernig megi efla heilsu almennings. Heilsuefling gengur út frá því að þeir sem eiga 

í hlut taki virkan þátt í ferlinu og séu við stjórn að því marki sem mögulegt er. Því er 

valdefling órjúfanlegur hluti heilsueflingar. Þar sem áhrifaþættir heilsu eru margvíslegir, eins 

og t.d. hegðun einstaklingsins og félagslegt umhverfi, er nauðsynlegt að taka mið af 

víxláhrifum þeirra á hvern annan. Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að þeir þættir 

sem háskólanemendur telji að hafi mest áhrif eru mikið vinnuálag vegna tíðra verkefnaskila, 

togstreita milli hlutverka, félagslegur stuðningur og að geta sinnt því sem þeir vilja. 

Vísbendingar eru um að háskólanemendum finnist mikilvægt að vera virkir þátttakendur í 

þeim aðgerðum sem háskólar skipuleggja og framkvæma til að hvetja þá til heilbrigðis.  

Niðurstöður benda til að fyrsta árs nemendur eigi erfitt með að aðlagast nýjum félagslegum og 

fræðilegum kröfum. Háskólanemendur eru almennt undir miklu álagi en rannsóknir benda til 

að þeir finni fyrir meiri einkennum streitu en jafnaldrar á vinnumarkaði. Viðvarandi 

streitueinkenni geta haft neikvæð áhrif á líkama og sál en til að deyfa vanlíðan er hætta á að 

háskólanemendur tileinki sér hegðun sem getur haft slæm áhrif á heilsu þeirra. Hins vegar  

benda rannsóknir til að ef háskólanemendur taki virkan þátt í skólastarfinu, geti sinnt því sem 

þeir vilja og upplifi félagslegan stuðning hafi það jákvæð áhrif á heilsu þeirra.  

Þar sem háskólar ná til fjölda fólks eru þeir kjörinn vettvangur fyrir heilsueflingu. Háskólar 

erlendis vinna yfirleitt að heilsueflingu af einhverjum toga en misjafnt er hvernig staðið er að 

þeim málum. Sumir skólar hafa heilsustefnu til að framfylgja lögum en aðrir bjóða upp á 

námskeið sem ætluð eru til að hafa jákvæð áhrif á heilsu nemenda. Uppbygging aðgerða í 

flestum háskólum snýr að námskeiðum, fræðslu og bættu aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

ætlaða nemendum til að bæta eigin heilsu. Það er þó oft utan skólatíma og því ekki 

aðgengilegt fyrir alla nemendur. Samkvæmt hugmyndafræði heilsueflingar ættu aðgerðir 
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skólans frekar að snúa að fyrirbyggjandi starfi og vera á skólatíma til að allir nemendur eigi 

þess kost að nýta sér þær. Ein leið sem háskólar geta farið er að tvinna heilsueflingu inn í 

námskrá þannig að hún sé hluti af náminu. Lykilþáttur heilsueflingar er að nemendur taki 

virkan þátt í öllu ferlinu. Háskólar búa yfir miklum mannauði sem hægt er að nýta þegar farið 

er af stað með heilsueflingar verkefni. Nýta má þá reynslu sem nemendur hafa öðlast í 

gegnum námið á þann hátt að nemendur deili þekkingu og læri af hverjum öðrum. Þannig má 

einnig halda kostnaði í lágmarki ef fjármagn er takmarkað. Þegar farið er af stað með aðgerðir 

er mikilvægt að hafa í huga að þar sem háskólanemendur eru fjölbreyttur hópur eru þarfir 

þeirra ólíkar. Því þurfa aðgerðirnar að taka á margvíslegum þáttum.  Mikilvægt er að reglulegt 

mat eigi sér stað til að kanna hvort að aðgerðir skili árangri eða hvort breytinga sé þörf til að 

bæta gæði þjónustunnar. Eigi heilsuefling að vera markviss þarf allt ferlið að vera skýrt frá 

upphafi til loka. Til að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með getur verið gagnlegt að 

vinna eftir líkani sem gefur ákveðinn ramma. PPL getur hentað vel til að leiða heilsueflingar 

verkefni í háskólum þar sem það tekur mið af þörfum nemenda, þeim þáttum sem hafa áhrif á 

heilsu þeirra og umhverfisþáttum í skólanum sem styrkja eða hindrað geta aðgerðir. Þar sem 

líkanið byggist á virkri þátttöku markhópsins ýtir það undir að háskólanemendur taki þátt í 

undirbúningi, skipulagningu og framkvæmd heilsueflandi aðgerða. Ákveðinn gæðastimpill 

fylgir verkefnum ef framkvæmd þess og það vinnulag sem fram fer er skýrt tekið fram á 

öllum stigum. 
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Kafli III 

Nýsköpun: Heilsuefling í háskólum 

Í þessum kafla eru niðurstöður heimildasamantektar nýttar til að svara þriðju 

rannsóknarspurningunni sem er: Hvernig geta stjórnendur háskóla staðið að heilsueflingu 

innan skóla fyrir nemendur sína? Niðurstöðurnar benda til að þær aðgerðir sem háskólar 

framkvæma virðast ekki vera unnar eftir hugmyndafræði heilsueflingar, þar sem litlar 

upplýsingar er  að finna um skipulag íhlutunar, vinnulag, áætlanagerðir og árangur. Einnig er 

valdefling lykilþáttur heilsueflingar þar sem markhópurinn er virkur þátttakandi í öllu ferlinu. 

Rannsóknir gefa til kynna að háskólanemendur vilji taka meiri þátt í skólastarfinu og hafa 

ákvöðrunarvald yfir þeim aðgerðum sem farnar eru til að efla heilbrigði þeirra. Hins vegar 

benda niðurstöður heimildasamantektar til að háskólanemendur taka lítinn sem engan þátt í 

skipulagningu og framkvæmd íhlutunar. Einnig eru margar aðgerðir sem háskólar bjóða upp á 

ekki aðgengilegar öllum nemendum þar sem þær fara fram utan skólatíma.  

 Heimildasamantektin gefur því vísbendingar um að háskólar þurfa að fara aðrar leiðir 

til að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Nýsköpun þessa verkefnis gefur stjórnendum 

háskóla hugmynd að leið til að efla heilsu nemenda sinna með því að tvinna 

hugmyndafræðina inn í námskrána. Þannig hafa nemendur jafnan aðgang að þeim aðgerðum 

sem skólinn fer eftir og taka virkan þátt í undirbúningi, skipulagningu og framkvæmd þeirra. 

Nýsköpunin snýr að handbók fyrir stjórnendur háskóla hérlendis til að gera heilsueflingu hluta 

af námskrá þeirra. Handbókin er hugsuð sem ákveðið verkfæri stjórnendum til leiðbeiningar 

þegar farið er af stað með íhlutun þar sem hugmyndafræði heilsueflingar er höfð að 

leiðarljósi. Handbókin felur í sér upplýsingar um vinnulag en aftast í henni er að finna 

hugmyndabanka að breytingum í námskrá (sjá fylgiskjal A).  
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Handbók til heilsueflingar í háskóla 

Á Íslandi eru nokkrir háskólar sem hver um sig býr yfir miklum mannauði. Misjafnt er 

eftir háskólum hvaða nám þeir bjóða upp á og því er nauðsynlegt að hver skóli fyrir sig skoði 

þarfir sinna nemenda og möguleika til breytinga í námskrá. Þar sem höfundar þessa 

lokaverkefnis stunda nám við Háskólann á Akureyri er hann notaður sem fyrirmynd í dæmum 

handbókar. Aftast í handbókinni er hugmyndabanki með fleiri dæmum um breytingar í 

námskrá sem horfa einnig til mannauðsins sem Háskólinn á Akureyri býr yfir.  

Handbókin byggir á hugmyndafræði heilsueflingar. Lagt er upp með að stjórnendur 

háskóla séu tilbúnir til að skipa ákveðinn stýrihóp til að heilsuefling verði markviss innan 

skólans. Til að tryggja gæði starfsins er æskilegt að í stýrihópnum starfi framkvæmdastjóri 

sem ber ábyrgð á framkvæmd allra aðgerða. Til að taka mið af sjónarhorni allra deilda innan 

háskóla er ákjósanlegt að einn kennari af hverju sviði sitji í hópnum. Í handbókinni er lögð 

áhersla á að háskólanemendur taki virkan þátt í gegnum allt ferlið þar sem kjarni 

hugmyndafræði heilsueflingar er virk þátttaka markhópsins. Því er grundvallaratriði að 

nemendur eigi fulltrúa innan stýrihópsins.  

Þar sem uppbygging og menning háskóla er ólík er æskilegt að stýrihópur hvers skóla 

útbúi eigin aðgerðaráætlun til að vinna að bættri heilsu nemenda sinna. Aðgerðaáætlun 

innifelur nákvæma lýsingu á verkþáttum allra aðgerða og þeim aðilum sem bera ábyrgð á 

þeim. Markmið verkefnisins og framtíðarsýn þess eru tilgreind. Einnig þarf að koma fram 

hvernig fjármagna á íhlutun og með hvaða mælikvörðum árangur hennar verður mældur. 

Áður en hafist er handa við heilsueflinguna er mikilvægt að meta heilsu og lífsgæði 

háskólanemenda. Þannig má sýna fram á hvort sú íhlutun sem lagt er upp með sé að skila 

árangri. Eigi heilsueflingin að vera skýr og markviss er nauðsynlegt að það fari fram mat 

reglulega. Þannig má einnig bera saman heilsu og lífsgæði háskólanemenda ár eftir ár.  
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Handbókin er sett upp eftir líkaninu PPL þar sem þrep þess leiða starf stýrihópsins. 

Líkanið er alls átta þrep en skiptist í tvo hluta (sjá mynd 1, fylgiskjal A). Fyrri hlutinn snýr að 

undirbúningi og skipulagningu á þeirri íhlutun sem lagt er upp með til að efla heilsu 

háskólanemenda. Síðari hluti líkansins snýr að framkvæmd íhlutunar og að meta árangur 

hennar. Farið verður yfir hvert þrep fyrir sig hér á eftir. 

Þrep 1: Félagslegt mat. 

Á fyrsta þrepi líkansins fer fram félagslegt mat en þar er lögð áhersla á hvað 

háskólanemendur vilja og þær þarfir sem þeir hafa til að efla heilsu sína. Til að fá skýra mynd 

af tilteknum atriðum varðandi heilsu, líðan og þarfir nemenda er mikilvægt að stýrihópurinn 

hafi ákveðna mynd af því sem þarfagreiningin þarf að taka á. Því getur verið gagnlegt að 

skoða efni sem til er um háskólanemendur áður en hafist er handa. Eins og kemur fram að 

ofan eru háskólanemendur undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilsu þeirra. Flestir háskólar leggja fyrir eigin kannanir varðandi ýmis málefni 

innan skóla sem geta komið að gagni. Mögulegt er að nýta gögn frá öðrum háskólum til að 

spara fjármagn og tíma en það getur þó verið vafasamt þar sem uppbygging og menning skóla 

geta verið ólík. Þar sem farið er eftir hugmyndafræði heilsueflingar er nauðsynlegt að 

stýrihópurinn fái sýn háskólanemenda á þær niðurstöður sem komu úr gagnasöfnuninni. 

Einungis þannig fæst viðhorf nemenda gagnvart þeim afrakstri sem þeir vilja sjá með 

heilsueflingu innan skólans. Sá árangur getur verið sem dæmi bætt lífsgæði, viðhorfsbreyting, 

jafnt vinnuálag í gegnum námið eða hentug vinnuaðstaða fyrir nemendur innan skólans. Til að 

afla upplýsinga um þann afrakstur sem nemendur vilja fá fram er hægt að nota ýmsar aðferðir 

t.d. spurningakannanir, rýnihópa og viðtöl en til að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður er hægt 

að blanda saman aðferðum. Til að virkja nemendur enn frekar gæti stýrihópurinn óskað eftir 

að fá tillögur frá nemendum um hvernig breyta mætti áföngum og gera heilsueflingu hluta af 
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náminu. Lykilatriði er að staðið sé vel að þarfagreiningunni til að fá greinagóðar upplýsingar 

um lífsgæði háskólanemenda (sjá dæmi 1, fylgiskjal A). 

Þrep 2: Faraldsfræðilegt mat. 

Annað þrep er byggt á þeim upplýsingum sem fram komu úr fyrsta þrepi. Í 

handbókinni er lagt upp með að háskólanemendur vilji vinna að eftirfarandi markmiði: Jafnt 

vinnuálag í gengnum námið. Á þessu þrepi þarf stýrihópurinn að bera kennsl á þá styðjandi og 

hindrandi þætti sem geta haft áhrif á það. Þeir eru síðan skoðaðir í tengslum við hegðun 

nemenda, lífsstíl þeirra og umhverfi. Hegðun og lífsstíll beinist að þeim venjum sem 

háskólanemendur hafa tileinkað sér og geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á heilsu þeirra. 

Dæmi um það er nemandi sem vinnur skipulega yfir önnina og er mun líklegri til að ná 

markmiðinu en nemandi sem sinnir illa námi. Umhverfisþættir eiga við bæði efnislegt og 

félagslegt umhverfi. Þar undir eru t.d. þau viðhorf sem finnast í háskólasamfélaginu varðandi 

verkefnavinnu og aðgengi að kennurum. Eftir að þeir áhrifaþættir sem hafa mest áhrif á 

markmiðið hafa verið túlkaðir með gagnrýnni hugsun, er nauðsynlegt að nemendur 

forgangsraði þeim. Séu nemendur virkir þátttakendur á þessu þrepi verður allt ferlið 

markvissara og minni líkur á að upp komi vandamál á næstu þrepum (sjá dæmi 2, fylgiskjal 

A). 

Þrep 3: Mennta- og vistfræðilegt mat. 

Á þrepi þrjú eru allir áhrifaþættirnir sem nemendur forgangsröðuðu á þrepi tvö 

skoðaðir með tilliti til hvað hefur áhrif á þá og hvernig megi breyta þeim. Þeir eru síðan 

flokkaðir í þrennt, þ.e.a.s. áhugahvetjandi þætti, styrkjandi þætti og eflandi þætti. 

Áhugahvetjandi þættir eru einstaklingsbundnir og hafa áhrif á vilja nemendanna til breytinga 

líkt og gildi, viðhorf, sjálfsmynd og trú á eigin getu. Vanti nemanda sem dæmi þekkingu á 

tímastjórnun getur það leitt til að hann verði óskipulagður og ýti á undan sér verkefnum yfir 

önnina. Styrkjandi þættir innifela það sem hvetur og eflir til hegðunarbreytingar t.d. 
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félagslegur stuðningur, jákvæð svörun frá jafnöldrum og fjölskyldu og námsumhverfi. Ef 

viðhorf samnemanda eru almennt jákvæð gagnvart verkefnaskilum getur það haft jákvæð 

áhrif og leitt til að nemandi reyni einnig að tileinka sér slíkt viðhorf. Eflandi þættir geta verið 

auðlindir, aðgerðir eða færni. Heimilis- og samfélagslegar aðstæður, samnemendur, starfsfólk 

skólans og líkamlegt ástand einstaklings geta haft áhrif á hegðun hans. Í byrjun hverrar annar 

fá nemendur námskeiðáætlun sem þeir geta nýtt sér til að skipuleggja verkefnaskil yfir önnina 

(sjá dæmi 3, fylgiskjal A).  

Þrep 4: Stjórnar- og stefnumat. 

Fjórða þrepið felur í sér ákveðna áskorun þar sem nauðsynlegt er að stýrihópurinn og 

stjórnendur háskólans séu samhljóma um þá íhlutun sem heilsueflingin á að fela í sér. Því 

þurfa að eiga sér stað viðræður á milli þeirra um hvernig best sé að skipuleggja og 

framkvæma breytingar í námskrá. Bera þarf kennsl á þær auðlindir og takmarkanir í 

háskólaumhverfinu sem geta haft áhrif á íhlutunina. Auðlindir geta t.d. verið bæði sá 

mannauður sem stundar nám við háskólann sem og starfsfólk. Þar sem nemendur geta lært 

margt af hvor öðrum væri hægt að nýta þá sérþekkingu sem þeir hafa tileinkað sér í náminu. 

Ein útfærsla á því væri að nemendur kæmu vitneskju sinni á framfæri með ýmsum 

námskeiðum og verklegri kennslu með áherslu á samstarf milli deilda. Sem dæmi gætu 

iðjuþjálfanemendur frætt nemendur á fyrsta ári um tímastjórnun. Á sama tíma og 

iðjuþjálfanemendur fá reynslu í að vinna verklega með þekkingu sína öðlast aðrir nemendur 

kunnáttu sem þeir geta nýtt sér í náminu. Takmarkanir eins og skortur á fjármagni og tíma 

starfsfólks til að breyta uppbyggingu námskrár gæti gert stýrihópnum erfiðara fyrir þegar fara 

á í framkvæmdir. Stýrihópurinn þarf að hafa þessa þætti í huga þegar hann skipuleggur 

heilsueflandi íhlutun. Eigi iðjuþjálfanemendur að sjá um fræðslu fyrir aðra nemendur skólans 

er nauðsynlegt að skoða þá möguleika sem námskráin býður upp á. Gera þarf breytingar á 
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námskeiði bæði hjá iðjuþjálfanemendum og nemendum á fyrsta ári þannig að íhlutunin sé sem 

árangursríkust (sjá dæmi 4, fylgiskjal A).  

Þrep 5: Framkvæmd íhlutunar. 

Á fimmta þrepi er sú íhlutun sem stýrihópurinn skipulagði á þrepi fjögur framkvæmd. 

Ef haldið er áfram með dæmið að ofan er námskeiði hjá iðjuþjálfanemendum og fyrsta árs 

nemendum breytt. Þekking iðjuþjálfanemenda er nýtt með þeim hætti að eitt af verkefnum 

áfangans Stjórnun og handleiðsla, sem kennt er á haustönn hjá fjórða árs nemendum, er að 

kenna tímastjórnun tvisvar yfir önnina, tvær klukkustundir í senn. Kennslan verður hluti af 

áfanganum Vinnulag í háskólanámi, en allir fyrsta ár nemendur sitja þann áfanga. Fyrri 

kennslustundirnar eru snemma á önninni en þær seinni á miðri önn. Markmiðið er að allir 

nemendur fái ákveðinn grunn í tímastjórnun sem þeir geti nýtt sér í gegnum námið. Einnig fá 

iðjuþjálfunarnemar reynslu í stjórnun og handleiðslu. Aftast í handbókinni er hugmyndabanki 

fyrir breytingar í námskrá þar sem nokkur dæmi eru tekin um hvernig megi nýta nemendur til 

heilsueflingar innan háskóla. Öll dæmin taka mið af þeim mannauði sem stundar nám við 

Háskólann á Akureyri (sjá viðhengi 1). Mikilvægt er að horfa einungis á framkvæmdina en 

ekki útkomuna á þessu þrepi. Mat á íhlutuninni fer fram á síðustu þremur þrepum líkansins en 

sýni þau ekki fram á árangur gæti þurft að endurskipuleggja framkvæmd hennar (sjá dæmi 5, 

fylgiskjal A).  

Þrep 6: Mat á framkvæmd. 

Á þrepi sex fer fram mat á framkvæmdinni þ.e.a.s. hvernig gekk að framkvæma 

íhlutunina eins og lagt var upp með. Þar metur stýrihópurinn hvernig breytingar á námskrá 

hafi farið fram m.a. með tilliti til hvernig framkvæmdin gekk og hvort allir viðkomandi aðilar 

hafi skilað sínu vinnuframlagi. Mat á framkvæmd fer fram þremur vikum eftir að breytingar 

hafa átt sér stað á námskrá. Mikilvægt er að matið fari fram áður en áfangar hefjast til að hægt 

sé að bregðast við og lagfæra það sem þarf áður en önnin hefst (sjá dæmi 6, fylgiskjal A).  
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Þrep 7: Áhrifamat. 

Á þrepi sjö er lagt mat á hvort þau áhrif sem íhlutunin hefur á heilsu háskólanemenda 

hafi verið árangursrík. Þar metur stýrihópurinn hvort þær breytingar sem áttu sér stað í 

námskeiðinu Vinnulag í háskólanámi hafi verið árangursríkar. Öllum fyrsta árs nemendum er 

sendur spurningalisti í vefpósti eftir seinni kennslu iðuþjálfanemenda, til að kanna hvort þeir 

hafi haft gagn af kennslunni í tímastjórnun. Einnig er óskað eftir nemendum í rýnihóp til að fá 

nákvæmari upplýsingar um viðhorf nemenda og hvort þessi íhlutun hafi skilað árangri. Til að 

meta hvort iðjuþjálfanemendur hafi haft gagn af því að kenna fjórar kennslustundir í 

tímastjórnun er haldinn umræðutími með umsjónarkennara áfangans. Þar geta nemendur 

komið á framfæri því sem þeim fannst takast vel og hvað mætti betur fara (sjá dæmi 7, 

fylgiskjal A) .  

Þrep 8: Heildarmat. 

Á þrepi átta fer fram heildarmat þar sem skoðað er hvernig gekk að ná þeim 

markmiðum sem sett voru á þrepi eitt. Í námskeiðsmatinu í lok áfangans Vinnulag í 

háskólanámi bætir stýrihópurinn við spurningum sem snúa sérstaklega að þeirri kennslu sem 

nemendur fengu í tímastjórnun. Það sama á við um áfangan Stjórnun og handleiðsla, en þar 

snéru spurningarnar að því hvort iðjuþjálfanemendur töldu það að kenna sjálfir vera 

árangursrík leið til að efla þekkingu sína. Ef markmiðum hefur ekki verið náð þarf 

stýrihópurinn að skoða hvað liggur að baki. Íhlutunin sem var framkvæmd lagði e.t.v. ekki 

áherslu á rétta þætti. Ef útkoman í heildarmatinu er ekki sú sem stýrihópurinn og stjórnendur 

háskólans lögðu upp með þarf að endurskoða og skipuleggja nýja íhlutun til að ná 

markmiðinu. Heildarmatið gæti sem dæmi sýnt fram á að nemendum finnist íhlutunin ekki 

mæta þörfum þeirra að fullu og myndu vilja róttækari aðgerðir (sjá dæmi 8, fylgiskjal A).  
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Kafli IV 

Lokaorð 

Í öðrum kafla þessa verkefnis var leitast við að svara rannsóknarspurningunum: 

Hverjar eru þarfir háskólanemenda til að efla heilsu sína? Og til hvaða aðgerða hafa háskólar 

gripið til að efla heilsu nemenda sinna? Í þriðja kafla var leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig geta stjórnendur háskóla staðið að heilsueflingu innan skóla 

fyrir nemendur sína. Niðurstöður heimildasamantektar gáfu til kynna að háskólanemendur eru 

almennt undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan 

þeirra. Margir þættir hafa áhrif á heilsu háskólanemenda sem ýmist geta ýtt undir bætta heilsu 

eða óheilbrigðan lífsstíl. Heimildasamantektin bendir til að þær aðgerðir sem háskólar 

erlendis framkvæma séu ekki unnar eftir hugmyndafræði heilsueflingar þar sem 

háskólanemendur erlendis virðast taka lítinn sem engan þátt í að undirbúa, skipuleggja og 

framkvæmd aðgerða innan háskóla auk þess sem litlar upplýsingar er að finna almennt um  

skipulag aðgerða, á hvaða þarfagreiningu þær byggja, vinnulag, áætlanagerðir og árangur. Ein 

leið sem háskólar geta farið er að tvinna hugmyndafræði heilsueflingar inn í námskrá. Þannig 

er nemendum tryggður jafn aðgangur að heilsueflandi aðgerðum og hugmyndafræðin verður 

hluti af uppbyggingu og menningu skóla. Með því má einnig tryggja að unnið sé út frá þörfum 

háskólanemenda, ýtt sé undir þátttöku þeirra og þ.a.l. fært þeim ákveðið vald til að efla heilsu 

sína.   

Takmarkanir 

 Rannsakendur fundu engar heimildir þar sem skýrt kom fram að háskólar nýttu sér 

hugmyndafræði heilsueflingar við skipulagningu og framkvæmd aðgerða til að efla heilsu 

nemenda sinna. Lítið hefur verið rannsakað um heilsu, líðan og þarfir háskólanemenda á 

Íslandi. Þrátt fyrir það má nýta vísbendingar úr niðurstöðum erlendra rannsókna sem benda til 

að háskólanemendur eru almennt undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, 
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líkamlegri og félagslegri líðan. Einnig eru litlar upplýsingar að finna um árangur heilsueflandi 

aðgerða innan háskóla bæði erlendis og hér á landi. 

 Þótt nýsköpunin sé í formi handbókar ætlaða stjórnendum allra háskóla á Íslandi 

byggja dæmin í henni og hugmyndabankinn á innviðum og starfsemi HA. Þar sem háskólar 

landsins bjóða upp á mismunandi nám þarf hver skóli fyrir sig að taka mið af þeim mannauð 

sem hann hefur.  

Gildi 

Háskólar eru kjörinn vettvangur fyrir heilsueflingu þar sem þeir ná til fjölda fólks. Sú 

heilsuhegðun sem háskólanemendur tileinka sér er líkleg til að standa með þeim út lífið. Á 

Íslandi eru geðrænir sjúkdómar og stoðkerfisvandamál algengasta orsök örorku. Þar sem 

háskólar útskrifa fjölda fólks ár hvert er það samfélagslegur ávinningur að huga að heilsu 

háskólanemenda til að stuðla að heilbrigðu vinnuafli. Það er von höfunda að nýsköpunin sem 

þetta verkefni leiddi af sér verði til að auðvelda stjórnendum háskóla hér á landi að gera 

heilsueflingu að hluta af skólastarfinu.  

Hugmyndir af framtíðarrannsóknum 

 Þar sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar á háskólanemendum á Íslandi væri gagnlegt 

að kanna heilsu, líðan og þarfir þeirra frekar. Jafnvel að skoða hvaða heilsueflandi aðgerðir 

nemendur vilja að háskólar framkvæmi. Þar sem ekki hefur reynt á framkvæmd 

nýsköpunarinnar væri athyglisvert ef rektor HA myndi hrinda henni í framkvæmd og skólinn 

verða þá fyrstur á Íslandi sem eflir markvisst heilsu nemenda sinna.  
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Inngangur  

Hér gefur að líta handbók ætlaða til að leiðbeina stjórnendum háskóla hér á landi til að 

gera heilsueflingu að hluta af námi háskólanemenda. Á Íslandi eru nokkrir háskólar sem hver 

um sig býr yfir miklum mannauð. Misjafnt er hvaða nám háskólar bjóða upp á og því er 

nauðsynlegt að hver skóli skoði þarfir sinna nemenda og möguleika til breytinga í námskrá. 

Þar sem höfundar þessa lokaverkefnis stunda nám við Háskólann á Akureyri er hann notaður 

sem fyrirmynd í dæmum handbókar. Aftast í handbókinni er hugmyndabanki með fleiri 

dæmum um breytingar í námskrá sem horfa einnig til mannauðsins sem Háskólinn á Akureyri 

býr yfir.  

Handbókin gefur ákveðinn ramma þar sem hugmyndafræði heilsueflingar leiðir ferlið. 

Hugmyndafræði heilsueflingar felur í sér að háskólanemendur séu virkir þátttakendur í þróun 

og framkvæmd þeirra íhlutunar sem efla eiga heilsu þeirra. Þegar undirbúa, skipuleggja og 

framkvæma á viðamikið verkefni þarf að huga að ýmsum þáttum. Því getur verið gott að 

fylgja líkani þar sem aðgerðir fyrir hvert þrep eru tilteknar. Líkanið Precede-Proceed (PPL) 

hentar vel þegar fara á af stað með íhlutun á sviði lýðheilsu þar sem hluti þess er einnig að 

meta og ákveða aðgerðir. Líkanið verður notað samhliða uppbyggingu handbókarinnar þar 

sem farið er ítarlega í hvert stig þess.  

Handbók þessi styðst við lokaritgerðina Að efla heilsu háskólanemenda: Heilsuefling 

sem hluti af námskrá, sem unnin var af Ellen Jordan, Helgu Sif Pétursdóttur og Huldu Júlíu 

Ólafsdóttur í iðjuþjálfunarfræðum við Háskólann á Akureyri 2016. Þar voru helstu rannsóknir 

varðandi þarfir háskólanemenda til að efla eigin heilsu og þær aðgerðir sem háskólar erlendis 

hafa framkvæmt til að efla heilsu nemenda sinna teknar saman. Heimildasamantektin gefur til 

kynna að háskólanemendur eru almennt undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, 

líkamlegri og félagslegri líðan þeirra. Rannsóknir gefa til kynna að tíðni geðrænna vandamála 

fari vaxandi í háskólasamfélaginu en vísbendingar eru um að háskólanemendur finni fyrir 
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meiri einkennum streitu en jafnaldrar á vinnumarkaði. Viðvarandi streitueinkenni geta haft 

neikvæð áhrif á líkama og sál en til að deyfa vanlíðan er hætta á að háskólanemendur tileinki 

sér hegðun sem getur haft slæm áhrif á heilsu þeirra. Rannsóknir sýna að ef háskólanemendur 

taka virkan þátt í skólastarfinu, geti sinnt því sem þeir vilja og upplifi félagslegan stuðning 

hafi það jákvæð áhrif á heilsu þeirra. Litlar upplýsingar er að finna um undirbúning, skipulag 

og vinnulag þeirra aðgerða sem erlendir háskólar hafa framkvæmt til að efla heilsu nemenda 

sinna. Háskólanemendur virðast taka lítinn þátt í þeim aðgerðum sem fram fara þrátt fyrir að 

vísbendingar séu um að þeir vilji vera virkir í öllu ferlinu. Einnig eru margar af þeim 

aðgerðum sem háskólar erlendis framkvæma ekki aðgengilegar öllum nemendum þar sem þær 

fara fram utan skólatíma. Ef unnið er eftir hugmyndafræði heilsueflingar er gengið út frá því 

að háskólanemendur séu virkir þátttakendur á öllum stigum aðgerða og hafi jafnan aðgang að 

heilsueflingu innan skóla. Ein leið til að tryggja að heilsuefling nái til allra nemenda og að 

þeir hafi tækifæri til að taka þátt í þeim aðgerðum sem eru framkvæmdar er að tvinna 

hugmyndafræðina inn í námskrá. Þannig verður hún hluti af uppbyggingu og menningu skóla.  
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Heilsuefling í háskólum, hvað þarf að hafa í huga?  

Þar sem uppbygging og menning háskóla er ólík er æskilegt að hver skóli fyrir sig 

útbúi aðgerðaráætlun til að vinna að bættri heilsu nemenda sinna. Aðgerðaráætlun innifelur 

nákvæma lýsingu á verkþáttum allra aðgerða og þeim aðilum sem bera ábyrgð á þeim. 

Markmið verkefnisins og framtíðarsýn þess er tilgreind. Einnig þarf að koma fram hvernig 

fjármagna á íhlutun og með hvaða mælikvörðum árangur þeirra verður mældur.  

Til að tryggja gæði starfsins er æskilegt að skipa stýrihóp sem hefur yfirumsjón með 

öllum verkþrepum. Eigi stýrihópurinn að vera skilvirkur er ráðlagt að í honum starfi 

framkvæmdastjóri sem ber ábyrgð á framkvæmd allra aðgerða. Til að taka mið af sjónarhorni 

allra deilda innan háskóla er ákjósanlegt að einn kennari af hverju sviði sitji í hópnum. Þar 

sem kjarni hugmyndafræði heilsueflingar er virk þátttaka markhópsins er grundvallaratriði að 

nemendur eigi þar fulltrúa.  

Þegar fara á af stað með heilsueflingu innan háskóla er æskilegt að stýrihópurinn noti 

líkan sem gefur ákveðinn ramma sem leiðir verkefnið. PPL hentar vel þegar unnið er að 

heilsueflingu þar sem áhersla er lögð á að markhópurinn, hér háskólanemendur, sé virkur 

þátttakandi á öllum þrepum. Líkanið er alls átta þrep en skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn snýr 

að undirbúningi og skipulagningu á þeirri íhlutun sem lagt er upp með til að efla heilsu 

háskólanemenda. Síðari hluti líkansins snýr að framkvæmd íhlutunar og að meta árangur 

hennar (sjá mynd 1).  

Áður en hafist er handa við heilsueflinguna er mikilvægt að meta heilsu og lífsgæði 

háskólanemenda. Þannig má sýna fram á hvort sú íhlutun sem lagt er upp með skili árangri. 

Eigi heilsueflingin að vera skýr og markviss er nauðsynlegt að það fari fram reglulegt mat. 

Þannig má einnig bera saman heilsu og lífsgæði háskólanemenda ár eftir ár.  
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1. Félagslegt mat 

Á fyrsta þrepi líkansins fer fram félagslegt mat en þar er lögð áhersla á hvað 

háskólanemendur vilja og þær þarfir sem þeir hafa til að efla heilsu sína. Til að fá skýra mynd 

af tilteknum atriðum varðandi heilsu, líðan og þarfir nemenda er mikilvægt að stýrihópurinn 

hafi ákveðna mynd af því sem þarfagreiningin þarf að taka á. Því getur verið gagnlegt að 

skoða efni sem til er um háskólanemendur áður en hafist er handa. Eins og fram hefur komið 

eru háskólanemendur undir miklu álagi sem getur komið niður á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilsu þeirra. Flestir háskólar leggja fyrir eigin kannanir varðandi ýmis málefni 

innan skóla sem geta komið að gagni. Mögulegt er að nýta gögn frá öðrum háskólum til að 

spara fjármagn og tíma en það getur þó verið vafasamt þar sem uppbygging og menning skóla 

geta verið ólík.  

Þar sem farið er eftir hugmyndafræði heilsueflingar er nauðsynlegt að stýrihópurinn 

fái sýn háskólanemenda á þær niðurstöður sem komu úr gagnasöfnuninni. Einungis þannig 

fæst viðhorf nemenda gagnvart þeirri útkomu sem þeir vilja sjá með heilsueflingu innan 

skólans. Sú útkoma getur verið sem dæmi bætt lífsgæði, viðhorfsbreyting, jafnara vinnuálag í 

gegnum námið eða hentug vinnuaðstaða fyrir nemendur innan skólans. Til þess er hægt að 

nota ýmsar aðferðir t.d. spurningakönnun, rýnihópa og viðtöl en til að fá sem áreiðanlegastar 

niðurstöður er hægt að blanda saman aðferðum. Mikilvægt er að afla upplýsinga um 

líkamlega, andlega og félagslega heilsu nemenda og því þurfa spurningar að taka á þeim 

þáttum. Einnig þurfa spurningar að snúa að þeim þörfum sem nemendur hafa til að efla eigin 

heilsu og hvaða útkomu þeir vilja sjá með heilsueflingunni.  

Til að virkja nemendur enn frekar gæti stýrihópurinn óskað eftir að fá tillögur frá 

nemendum um hvernig breyta mætti áföngum og gera heilsueflingu hluta af náminu. 

Lykilatriði er að staðið sé vel að þarfagreiningunni til að fá greinargóðar upplýsingar um 
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lífsgæði háskólanemenda. Það getur því verið gagnlegt fyrir stýrihópinn að útbúa minnislista 

um heilsu, líðan, þarfir og vilja háskólanemenda út frá þeim gögnum, sem nýttur er við gerð 

þarfagreiningar innan hvers skóla. Sjá dæmi um spurningar hér fyrir neðan. 

□ 
Hvernig upplifir þú andlega heilsu þína? 

□ 
Hvernig upplifir þú líkamlega heilsu þína? 

□ 
Hvernig upplifir þú félagslega heilsu þína? 

□ 
Að hvaða leyti kemur háskólinn til móts við þarfir þínar? 

□ 
Að hvaða leyti kemur háskólinn ekki til móts við þarfir þínar? 

□ 
Til að skólinn geti komið til móts við þarfir þínar, hverju myndir þú vilja breyta/bæta? 

□ 
Til að skólinn geti komið til móts við þarfir þínar varðandi andlega líðan, hverju myndir 

þú vilja breyta/bæta? 

□ 
Ef þú gætir breytt skólaumhverfinu til að efla heilsu þína, hverju myndir þú vilja breyta? 

□ Hvaða áfanga sem þú hefur tekið á fyrri önnum finnst þér að mætti breyta og tengja við 

heilsueflingu? 

□ 
Hvaða heilsueflandi námskeið hefur þú áhuga á að bætt sé inn í námskrá þinnar deildar? 

□ 
Hvað finnst þér stuðla að heilsu og vellíðan þinni  innan skólans? 

□ 
Er þú með hugmyndir um hvernig mætti nýta nám þitt í samstarfi við aðrar deildir? 

□ 
Hvernig vilt þú að heilsuefling innan háskólans nýtist þér? 
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Tekin verða dæmi um hvernig framkvæma megi aðgerðir út frá hverju þrepi fyrir sig. 

Framkvæmdin á sér stað innan Háskólans á Akureyri þar sem unnið er út frá einu markmiði. 

 

 

 

 

 

 

Dæmi 1 

 

2. Faraldsfræðilegt mat 

Annað þrep er byggt á þeim upplýsingum sem fram komu úr fyrsta þrepi. Stýrihópurinn þarf 

að bera kennsl á þá styðjandi og hindrandi þætti sem geta haft áhrif á þau markmið sem 

háskólanemendur kjósa að vinna að. Þeir eru síðan skoðaðir í tengslum við hegðun nemenda, 

lífsstíl þeirra og umhverfi. Hegðun og lífsstíll beinist að þeim venjum sem háskólanemendur 

hafa tileinkað sér og geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á heilsu þeirra. Mikilvægt er að 

stýrihópurinn túlki þau tengsl sem eru á milli líðan og lifnaðarhátta háskólanemenda. 

Umhverfisþættir eiga við bæði efnislegt og félagslegt umhverfi. Þar undir eru t.d. þau viðhorf 

sem finnast í háskólasamfélaginu varðandi heilsueflingu. Eftir að þeir áhrifaþættir sem hafa 

mest áhrif á markmiðið hafa verið túlkaðir með gagnrýnni hugsun, er nauðsynlegt að 

nemendur forgangsraði þeim. Séu nemendur virkir þátttakendur á þessu þrepi verður allt ferlið 

markvissara og minni líkur á að upp komi vandamál á næstu þrepum. 

Dæmi: Háskólinn á Akureyri nýtir upplýsingar úr viðhorfskönnun um 

námsumhverfi frá árinu 2013, nýnemakönnun frá árinu 2009, brottfallskönnun 

frá árinu 2013 og úr námsmati frá árunum 2014 og 2015 til að fá ákveðna 

mynd af vilja og þörfum háskólanemenda við skólann. Eftir að stýrihópurinn 

hefur unnið úr þessum gögnum eru niðurstöðurnar bornar undir nemendur. Til 

að fá skýra mynd af vilja og þörfum nemenda við skólann beitir stýrihópurinn 

mismunandi aðferðum. Búinn er til spurningalisti sem sendur er á alla 

nemendur við skólann og óskað er eftir nemendum í rýnihópa til að dýpka 

niðurstöður hans. Þannig má fá greinargróðar upplýsingar varðandi þarfir og 

vilja nemenda. Þau markmið sem gengið er út frá að nemendur við Háskólann 

á Akureyri tilgreini eru jafnt vinnuálag yfir önnina og hentug vinnuaðstaða 

fyrir nemendur  innan skólans. 
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Dæmi 2 

Tafla 1 

  

Jafnt vinnuálag í gegnum námið 

                                    Styrkjandi þættir Hindrandi þættir 

 

Hegðun 

Nemandi er 

skipulagður og 

lærir jafnt yfir 

önnina 

Nemandi er óskipulagður 

og ýtir undan sér 

verkefnum yfir önnina  

 

 

Lífsstíll 

Nemandi hugar að 

vitrænni starfsemi 

með reglulegri 

hreyfingu og 

næringarmiklu 

matarræði 

Nemandi hugar ekki að 

vitrænni starfsemi og 

stundar ónóga hreyfingu 

og borðar næringarlítinn 

mat 

 

 

Umhverfi 

Nemendur hafa 

gott aðgengi að 

kennurum og það 

eru persónuleg 

samskipti þeirra á 

milli 

Kennarar skipuleggja ekki 

verkefnaskil milli áfanga 

sem getur leitt til að 

mörgum verkefnum í 

mismunandi áföngum á að 

skila á sama eða svipuðum 

tíma 

Dæmi: Stýrihópurinn ber kennsl á þá styðjandi og hindrandi þætti sem 

niðurstöður kannanna og rýnihóparnir benda til að hafi áhrif á jafnt 

vinnuálag yfir önnina. Þær niðurstöður eru kynntar nemendum og þeir 

flokka þá þætti sem hafa mest áhrif á þá . Dæmi um hvaða hegðunar-, 

lífsstíls- og umhverfisþætti nemendur tilgreindu fyrir vinnuálag eru gefin í 

töflu 1.  
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3. Mennta- og vistfræðilegt mat 

Á þrepi þrjú eru allir áhrifaþættirnir sem nemendur forgangsröðuðu á þrepi tvö 

skoðaðir með tilliti til hvað hefur áhrif á þá og hvernig megi breyta þeim. Þeir  eru síðan 

flokkaðir í þrennt, þ.e.a.s. áhugahvetjandi þætti, styrkjandi þætti og eflandi þætti. 

Áhugahvetjandi þættir eru einstaklingsbundnir og hafa áhrif á vilja nemendanna til breytinga, 

líkt og gildi, viðhorf, sjálfsmynd og trú á eigin getu. Styrkjandi þættir innifela það sem hvetur 

og eflir til hegðunarbreytingar t.d. félagslegur stuðningur, jákvæð svörun frá jafnöldrum og 

fjölskyldu og námsumhverfi. Eflandi þættir geta verið auðlindir, aðstæður eða færni. 

Heimilis- og samfélagslegar aðstæður, samnemendur, starfsfólk skólans og líkamlegt ástand 

einstaklings geta haft áhrif á hegðun hans.  

 

 

Dæmi 3 

Hegðun: Nemandi er óskipulagður og ýtir undan sér verkefnum yfir önnina 

Áhrifahvetjandi þættir Nemenda vantar þekkingu á tímastjórnun  

Styrkjandi þættir Viðhorf samnemenda gagnvart 

verkefnaskilum er almennt jákvætt 

Eflandi þættir Nemandi fær í byrjun áfanga 

námskeiðsáætlun 

Tafla 2 

 

 

 

 

Dæmi: Þeir áhrifaþættir hegðunar, lífsstíls og umhverfis sem nemendur Háskólans á Akureyri 

forgangsröðuðu á þrepi tvö eru greindir enn frekar. Þeir áhrifahvetjandi, styrkjandi og eflandi 

þættir sem hafa mest áhrif á að nemendur nái markmiðinu „jafnt vinnuálag yfir önnina“ eru 

skoðaðir. Ef haldið er áfram með dæmið úr töflu 1 má sjá hvernig þessir þættir geta haft áhrif á 

hegðun nemenda í töflu 2. 
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4. Stjórnar- og stefnu mat 

Fjórða þrepið felur í sér ákveðna áskorun þar sem nauðsynlegt er að stýrihópurinn og 

stjórnendur háskólans séu samhljóða um þá íhlutun sem heilsueflingin á að fela í sér. Því 

þurfa að eiga sér stað viðræður á milli þeirra um hvernig best sé að skipuleggja og 

framkvæma hana. Bera þarf kennsl á þær auðlindir og takmarkanir í háskólaumhverfinu sem 

geta haft áhrif á íhlutunina. Auðlindir geta t.d. verið bæði sá mannauður sem stundar nám við 

háskólann sem og starfsfólk. Þar sem nemendur geta lært margt af hver öðrum væri hægt að 

nýta þá sérþekkingu sem þeir hafa fengið í náminu. Ein útfærsla á því væri að nemendur 

kæmu vitneskju sinni á framfæri með ýmsum námskeiðum og verklegri kennslu með áherslu á 

samstarf milli deilda. Takmarkanir eins og skortur á fjárhag og tíma starfsfólks til að breyta 

uppbyggingu námskráar gæti gert stýrihópnum erfiðara fyrir þegar fara á í framkvæmdir. 

Stýrihópurinn þarf að hafa þessa þætti í huga þegar hann skipuleggur heilsueflandi íhlutun.  

 

 

 

 

 

 

 

Dæmi 4 

 

Dæmi: Stýrihópurinn og stjórnendur Háskólans á Akureyri funda til að 

ræða vinnuálag í tengslum við verkefni í áföngum. Erfitt getur verið að 

breyta uppbyggingu allra áfanga þar sem nemendur þurfa að ljúka 

ákveðnu vinnuframlagi eftir einingarfjölda. Því var ákveðið að breyta 

lítillega áfanganum Vinnulag í háskólanámi þar sem allir nemendur á 

fyrsta ári taka þann áfanga. Breytingarnar sem stýrihópurinn og 

stjórnendur Háskólans á Akureyri lögðu upp með er að 20% verkefni sem 

er í áfanganum Vinnulag í háskólanámi sé tekið út. Í staðinn fá allir 

nemendur kennslu í tímastjórnun. Til að nýta þann mannauð sem 

Háskólinn á Akureyri býr yfir var ákveðið að nýta þekkingu 

iðjuþjálfanemenda á tímastjórnun. Með þeirri leið þarf þó einnig að 

skipuleggja hluta af námskeiðinu stjórnun og handleiðsla sem 

iðjuþjálfanemendur taka á fjórða ári. Undirbúningur og kennsla nemenda 

kæmi þá í stað 25% verkefnis í áfanganum. 
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5. Framkvæmd íhlutunar 

Á fimmta þrepi er íhlutunin sem var skipulögð á þrepi fjögur framkvæmd. Í 

hugmyndabankanum aftast í handbókinni eru tekin fleiri dæmi um hvernig nýta megi 

nemendur til að efla heilsu sína og annarra nemenda. Mikilvægt er að horfa einungis á 

framkvæmdina en ekki útkomuna á þessu þrepi. Mat á útkomunni fer fram á síðustu þremur 

þrepum líkansins en sýni þau ekki fram á árangur gæti þurft að endurskipuleggja íhlutunina.  

 

 

 

 

Dæmi 5 

6. Mat á framkvæmd  

Á þrepi sex fer fram mat á framkvæmd íhlutunar. Þar metur stýrihópurinn hvernig þær 

breytingar á námskrá hafi farið fram m.a. með tilliti til hvernig framkvæmdin gekk og hvort 

allir aðilar hafi skilað sínu vinnuframlagi. Til að meta framkvæmdina er gott fyrir stýrihópinn 

að spyrja sig hvort íhlutunin var framkvæmd eins og skipulagt var, hvort hún nái til 

markhópsins og hvort markhópurinn sé ánægður með íhlutunina. Til að meta hvort 

háskólanemendur séu ánægðir er spurningalisti lagður fyrir þá eftir að íhlutun hefur verið í 

gangi í einhvern tíma. Ef háskólanemendur eru ekki ánægðir með hana gæti þurft að fara til 

baka og endurskipuleggja ferlið.  

 

  

Dæmi: Iðjuþjálfanemendur á fjórða ári kenna tvisvar sinnum tvær 

kennslustundir, snemma á önninni og á miðri önn. Öllum fyrsta árs 

staðarnemendum er skipt í hópa og iðjuþjálfanemendur fara yfir 

tímastjórnun með þeim. Fyrir fjarnemendur á fyrsta ári er efnið tekið upp 

hjá einum hópi. Fjarnemar í iðjuþjálfun sjá um seinni kennsluna í 

staðarlotu. Markmiðið með íhlutuninni er að auka þekkingu allra 

nemenda við skólann á tímastjórnun til að þeir séu betur í stakk búnir til 

að skipuleggja nám sitt og lendi síður í tímaþröng. 
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Dæmi 6 

7. Áhrifamat 

Á þrepi sjö er lagt mat á hvort þau áhrif sem íhlutunin hefur á heilsu háskólanemenda hafi 

verið árangursrík. Stýrihópurinn metur því hvort þær breytingar sem áttu sér stað hafi náð 

tilsettum árangri. Til að meta árangur getur stýrihópurinn sem dæmi sent út spurningalista eða 

verið með rýnihópa. Á þessu þrepi er mikilvægt að stýrihópurinn fái upplýsingar um þá þætti 

íhlutunarinnar sem háskólanemendum finnst vera jákvæð eða neikvæð.   

 

 

 

 

 

 

 

Dæmi 7 

Dæmi: Stýrihópurinn metur hvernig gekk að breyta áföngunum Vinnulag í 

háskólanámi og Stjórnun og handleiðsla. Til þess er sendur spurningalisti á 

alla fyrsta árs nemendur í vefpósti eftir fyrri kennslu iðjuþjálfanemenda í 

tímastjórnun. Til að meta viðhorf iðjuþjálfanemenda er umræðutími með 

umsjónarkennara áfangans þar sem nemendur rýna í hvernig þeim gekk, svo 

bæta megi seinni kennslustund ef þörf krefur. 

Eftir að stýrihópurinn hefur unnið úr niðurstöðum spurningalistans og 

umræðutímans skoðar hann hvort nemendur hafi haft gagn af. Ef nemendur 

eru almennt óánægðir með breytingar áfanga þarf stýrihópurinn að kanna af 

hverju og skoða hvort gera þurfi einhverjar ráðstafanir til að seinni kennslan 

verði árangursríkari. 

 

 

Dæmi: Eftir að seinni kennsla í tímastjórnun hefur átt sér stað er sami 

spurningalisti sendur á alla fyrsta árs nemendur í vefpósti til að kanna hvort 

viðhorf þeirra hafi breyst að einhverju leiti. Einnig er óskað eftir nemendum í 

rýnihóp til að fá nákvæmari upplýsingar frá nemendum um hvort íhlutunin 

hafi skilað árangri og hvað þeim fannst jákvætt eða neikvætt. Niðurstöður 

spurningakönnunarinnar og rýnihóps gáfu til kynna að nemendur voru 

almennt ánægðir með að fá kennslu í tímastjórnun. Hins vegar vildi stærsti 

hluti þátttakenda að meiri áhersla yrði lögð á þennan þátt í námskeiðinu 

heldur en marga aðra sem farið var yfir.  

Til að meta viðhorf iðjuþjálfanemenda var annar fundur með 

umsjónarkennara áfangans stuttu eftir seinni kennslustund. Þar geta þeir 

tilkynnt hvað þeim fannst ganga vel og hvað hefði mátt betur fara. Meiri hluti 

iðjuþjálfanemenda var ánægður með breytinguna en fannst mega 

endurskipuleggja verklag. Flestum fannst tíminn sem þeir fengu til að 

undirbúa námskeiðið í stundaskrá áfangans vera of stuttur og því vinnuálagið 

of mikið.  
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8. Heildarmat 

Á þrepi átta fer fram heildarmat þar sem skoðað er hvernig gekk að ná þeim markmiðum sem 

sett voru á þrepi eitt. Ef markmiðum hefur ekki verið náð þarf að skoða hvað liggur að baki. 

Sú íhlutun sem framkvæmd var lagði e.t.v. ekki áherslu á rétta þætti. Ef árangurinn í 

heildarmatinu er ekki sá sem stýrihópurinn lagði upp með þarf að byrja á ferlinu upp á nýtt og 

skipuleggja nýja íhlutun. 

 

 

 

 

 

 

Dæmi 8 

 

 

 

 

 

  

Dæmi: Í námskeiðsmatinu í lok áfangans Vinnulag í háskólanámi var bætt inn spurningum 

sem sneru sérstaklega að þeirri kennslu sem nemendur fengu í tímastjórnun. Það sama var í 

námskeiðsmatinu í áfanganum Stjórnun og handleiðsla. Þar snéru spurningarnar þó að því 

hvort iðjuþjálfanemendur töldu það að kenna sjálfir vera árangursríka leið til að efla 

þekkingu þeirra.  

Heildarmatið gaf til kynna að fyrsta árs nemendum fannst þeir ekki fá næga þekkingu á 

tímastjórnun til að geta nýtt sér áfram í náminu. Flestir þeirra hefðu viljað fá markvissari 

kennslu yfir alla önnina í stað fjögurra tíma. Meiri hluti iðjuþjálfanemenda fannst krefjandi 

að kenna fyrsta árs nemendum en fannst þeir öðlast dýrmæta reynslu. Mörgum þeirra 

fannst þó fjórar kennslustundir lítill tími til að fara yfir allt efni tímastjórnunar. Einnig 

hefðu þeir viljað fá meiri tíma til undirbúnings í stundaskrá áfangans til að minnka 

vinnuálag áfangans.  

Með þessar upplýsingar í huga þarf stýrihópurinn og stjórnendur Háskólans á Akureyri að 

endurskoða tímafjöldann í námskeiðinu, jafnvel að skipuleggja nýja íhlutun til að ná 

markmiðinu. 



65 

Hugmyndabanki fyrir breytingar í námsskrá  

Mentor kerfi 

Miklar breytingar geta orðið á lífi einstaklinga þegar þeir hefja háskólanám en misjafnt 

er hvernig fyrsta árs nemendur aðlagast fræðilegum og félagslegum kröfum í nýja 

umhverfinu. Margir fyrsta árs nemendur upplifa feimni og eru einmanna fyrstu vikurnar þar 

sem þeir þekkja enga samnemendur í byrjun annar. Með mentor kerfi þar sem nemendur á 

þriðja ári leiðbeina fyrsta árs nemendum mætti sem dæmi auðvelda nemendum að mynda ný 

félagsleg tengsl bæði við eldri nemendur og samnemendur. Einnig fengju þeir gagnlegar 

upplýsingar um hvernig vefir skólans virka, samanber moodle, uglu og vefpóstur skólans hjá 

Háskólanum á Akureyri. Mentor kerfið er hugsað sem hluti af náminu hjá öllum þriðja árs 

nemendum við skólann á haustönn, þar sem hver nemandi reynist einum til tveim fyrsta árs 

nemendum innan handar yfir önnina. Þar sem tæknin bíður upp á ýmsa möguleika geta þriðja 

árs nemendur leiðbeint fjarnemendum í gegnum tölvu. Með því að leiðbeina yngri nemendum 

fá þeir reynslu í mannlegum samskiptum og leiðtogahæfni. Samstarfið hefst strax í nýnema 

vikunni þar sem þrír til fimm þriðja árs staðarnemendur standa fyrir hópefli innan hverrar 

deildar. Þar fá fyrsta árs nemendur tækifæri til að kynnast hvor öðum í þægilegu andrúmslofti. 

Eftir hópeflið hittast svo allar deildir á útisvæði skólans þar sem nemendafélög bjóða upp á 

grillaðar pylsur.  

Vinnuvistfræði og líkamsbeiting  

Háskólanemendur sitja oft klukkutímum saman yfir fyrirlestrum og við verkefnavinnu 

en rannsóknir sýna að mikil kyrrseta getur leitt til bakverkja og stoðkerfisvandamála. Þau 

húsgögn sem háskólar bjóða upp á henta í flestum tilvikum ekki líkamsbyggingu allra 

nemenda. Niðurstöður úr könnunum sem Háskólinn á Akureyri lagði fyrir nemendur rennir 

stoðum undir það en margir þeirra telja að borð séu of lítil, stólar óþægilegir og vinnuaðstöðu 
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ekki góða. Þar sem fjöldi nemenda stundar nám er ekki raunhæft að skipta út öllum 

húsgögnum samtímis þótt skólinn gæti unnið að því jafnt og þétt yfir lengri tíma. Hins vegar 

er hægt að aðlaga umhverfið og fræða nemendur um hvernig megi bæta þá vinnuaðstöðu sem 

er til staðar. Með því að nýta þá þekkingu sem iðjuþjálfanemendur búa yfir á vinnuvistfræði 

mætti sporna við stoðkerfisvandamálum meðal nemenda skólans. Einnig búa þeir yfir góðri 

þekkingu á líkamsbeitingu. Á vorönn þriðja árs eru tvær lotur hjá iðjuþjálfanemendum en 

hægt væri að nýta hluta af þeim í verklega kennslu. Iðjuþjálfanemendur myndu skipta liði og 

fara inn í bekki allra fyrsta árs nemenda annarra deilda til að auka þekkingu þeirra á 

ákjósanlegri vinnuaðstöðu og góðri líkamsbeitingu. Þar sem Háskólinn á Akureyri býður upp 

á fjarnám og ekki er hægt að ætlast til að allir nemendur séu mættir í tíma væri kostur að geta 

tekið fræðsluna upp. Við háskólann er kennd fjölmiðlafræði en ef hægt væri að samstilla lotu 

þeirra við fyrri lotu iðjuþjálfanemenda væri hægt að koma á samstarfi sem gagnast öllum 

skólanum. Fjölmiðlafræðinemendur myndu fara með inn í bekki og taka upp fræðsluna og 

vinna svo úr því myndbönd sem færu á vef skólans. Til að taka á sem flestum þáttum 

vinnuvistfræði og líkamsbeitingar fær hver hópur ákveðið þema. Reynt verður að tengja 

þemun við framtíðarstörf nemenda og almenna vinnuvistfræði tengda námsumhverfinu.  

Núvitund  

Stór hluti nemenda upplifa andlega vanlíðan en tíðni geðrænna vandamála fer vaxandi 

í háskólasamfélaginu. Rannsóknir sýna að háskólanemendur finna fyrir meiri einkennum 

streitu en jafnaldrar þeirra á vinnumarkaði. Algengt er að einkenni streitu og vanlíðunar séu til 

komin vegna mikils vinnuálags og af félagslegum og fjárhagslegum áhyggjum. Þar sem slík 

líðan getur haft neikvæð áhrif á námsframmistöðu er það í hag skólans að koma til móts við 

þarfir nemenda og ýta undir andlega vellíðan. Hægt væri að breyta námsfyrirkomulagi með 

þeim hætti að nemendur öðlist þekkingu í að ráða við streituvaldandi aðstæður og á sama tíma 

minnka verkefnaálag. Rannsóknir benda til að ýmis námskeið s.s. í núvitund, hugleiðslu og 
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streitustjórnun geta haft jákvæð áhrif andlega líðan háskólanemenda. Við Háskólann á 

Akureyri mætti sem dæmi nýta sálfræðinemendur á öðru ári til að koma þekkingu sinni áfram 

og halda tíma í núvitund. Þeir gætu kennt öðrum annars árs nemendum núvitund á haustönn 

þar sem kennsla færi fram einu sinni í viku fyrir hvern hóp, hálftíma í senn. Sálfræðinemendur 

skipta niður á milli sín virkum dögum en allir annars árs nemendur geta valið í byrjun annar 

hvaða dagur hentar þeim að mæta. Fjarnemar í sálfræði kenna á námskeiðinu þá viku sem lota 

er. Einnig verður hljóðupptaka í boði fyrir alla fjarnemendur á vef skólans.  

Þjónusta fyrir nemendur 

Víða í Bandaríkjunum og Kanada er hluti af námi nemenda á heilbrigðisvísindasviði 

að veita sérstaka þjónustu fyrir samnemendur undir leiðsögn fagaðila. Þjónustan er hugsuð 

sem leið fyrir nemendur til að auka færni, þekkingu og öðlast starfsreynslu sem og auka heilsu 

og vellíðan nemenda skólans. Þjónustan er opin tvo daga vikunnar, tvo tíma í senn. 

Sálfræðinemendur og hjúkrunarfræðinemendur á þriðja ári bjóða upp á tíma þar sem 

nemendur geta pantað tíma eða mætt ef það er laust. Nemendur geta leitað ráðgjafar hjá 

sálfræðinemanda. Hjúkrunarfræðinemendur bjóða upp á lífsstílsmælingar þar sem 

blóðþrýstingur, blóðsykur og þyng eru m.a. mæld. Hjúkrunarfræðinemendur skrá upplýsingar 

í gagnabanka til að nemendur geti fylgst með eigin heilsu í gegnum námið. Þegar staðarlotur 

eru sjá fjarnemendur um þjónustuna.  

Fjármálalæsi 

Háskólanemendur hafa oft fjárhagsáhyggjur sem getur leitt til meiri streitu. Með því 

að nýta reynslu viðskiptafræðinemenda á haustönn þriðja árs mætti auka þekkingu annarra 

nemenda á fjármálalæsi. Viðskiptafræðinemendur halda fjármálanámskeið fyrir nemendur á 

öðru ári. Námskeiðið fer fram í staðarlotum í hverri deild fyrir sig og tekur tvær 

klukkustundir.  
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