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Ágrip 

Hreyfingarleysi er af mörgum talið vera mesta heilbrigðisvá samtímans, en hreyfingarleysi virðist vera 

að aukast meðal fullorðinna og er talið sérstaklega umfangsmikið hérlendis. Hreyfingarleysi eykur 

líkurnar á ýmsum sjúkdómum og frávikshegðun eins og offitu, hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki, 

háþrýstingi, unglingadrykkju og ýmsum andlegum kvillum.  

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort að hreyfing ungmenna í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla 

hafi breyst á Íslandi á árunum 2006-2014. Rannsóknarspurningin var tvíþætt: Hvernig þróaðist 

hreyfing íslenskra barna og unglinga á árunum 2006-2014 og þróun hreyfingar eftir 

bakgrunnsbreytunum aldri, kyni, þjóðfélagsstöðu og þjóðernisuppruna.  

Verkefnið byggir á landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC) sem hefur verið lögð fyrir 

íslenska grunnskólanemendur síðan 1989, en notast verður við kannanirnar frá árunum 2006 og 2014 

við vinnslu þessa verkefnis. Árið 2006 var úrtakið 11.827 börn og heimturnar voru 86%. Árið 2014 var 

úrtakið 11.019 börn og heimturnar voru 84%. Til að leggja mat á hreyfingu ungmennanna voru 

skoðaðar þrjár spurningar úr landskönnuninni en þær sneru að því hversu oft börnin höfðu stundað 

líkamlega hreyfingu í 60 mínútur eða meira daglega síðastliðna viku, hversu oft þau höfðu stundað 

hreyfingu í frítíma sínum þannig að þau mæddust mikið eða svitnuðu og hve oft þau æfðu eða kepptu 

með íþróttafélagi. 

Þeim ungmennum sem hreyfðu sig daglega í klukkustund og náðu þar með viðmiðum WHO 

fjölgaði hlutfallslega milli 2006-2014, en hlutfallið jókst úr 19,7% í 23,6%. Þó dró úr hreyfingu þar sem 

nemendur urðu móðir eða svitnuðu auk þess sem það fækkaði þeim sem iðkuðu íþróttir. Drengir náðu 

frekar viðmiðum WHO og stunduðu fremur íþróttir með íþróttafélagi en stelpur og jókst hópamunur milli 

ára. Drengir stunduðu einnig frekar áreynsluhreyfingu en stúlkur og þar minnkaði hópamunur milli ára. 

Nemendur í 6. bekk hreyfðu sig mest af nemendum þeirra bekkja sem skoðaðir voru og nemendur í 

10. bekk minnst, þannig að það dró úr hreyfingu með hækkandi aldri. Þó er minni hópamunur milli 

aldursára árið 2014 en árið 2006 þar sem nemendur í eldri bekkjum eru farnir að hreyfa sig mun 

meira. Eftir því sem efnahagsstaða nemenda var sterkari hreyfðu þeir sig meira, en nemendur með 

lága efnahagsstöðu hreyfðu sig minnst og lang hæst hlutfall þeirra hreyfði sig einungis tvo daga í viku 

eða sjaldnar. Nemendur með háa efnahagsstöðu voru talsvert líklegri til að æfa íþróttir með 

íþróttafélagi en þeir sem höfðu lága efnahagsstöðu, eða 54,6% á móti 30,4%. Þessu var öfugt farið 

þegar hreyfing af áreynslu var skoðuð en þar höfðu nemendur með lága efnahagsstöðu vinninginn á 

meðan nemendur með háa efnahagsstöðu hreyfðu sig sjaldnast af ákefð. Munur á líkamlegri hreyfingu 

nemenda eftir uppruna jókst milli ára. Nemendur af erlendu bergi brotnu náðu síður ráðleggingum 

WHO og voru einnig líklegri til að hreyfa sig sjaldnar en tvisvar sinnum í viku en börn af íslenskum 

uppruna. Þeir voru hins vegar líklegri en nemendur af íslenskum uppruna til að hreyfa sig af ákefð, en 

munurinn milli erlendra nemenda og íslenskra hefur þó minnkað á árunum 2006-2014. Árið 2006 voru 

hlutfallslega fleiri nemendur af erlendum en innlendum uppruna að æfa íþróttir með íþróttafélögum, en 

það snerist við árið 2014. 
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Áform stjórnvalda, sem fest voru í námskrá grunnskólanna árið 2011 um að auka hreyfingu barna, 

virðast vera að bera árangur þar sem hreyfing ungmenna hefur aukist þó ákefð hennar fari minnkandi. 

Stúlkur hafa að jafnaði minna sjálfstraust en drengir, hafa neikvæðari sjálfsímynd og hafa ekki jafn 

mikinn stuðning foreldra og gæti þetta haft áhrif á hópamun milli stúlkna og drengja þegar kemur að 

hreyfingu. Eftir því sem börn eldast fara áhrif vina að skipta meira máli þegar kemur að hreyfingu. 

Brotfall úr íþróttastarfi þegar börn eldast virðist tengjast aukinni áherslu á að skara fram úr og 

takmörkun á framboði hreyfingar. Kostnaður við íþróttastarf getur haft áhrif á það hverjir stunda íþróttir 

hérlendis þó að sveitarfélög bjóði mörg hver upp á íþrótta- og tómstundastyrki. Enn má sjá hópamun 

eftir efnahagsstöðu þegar kemur að íþróttum. Mögulegt er að vanþekking innflytjenda á íslensku kerfi 

og íþrótta- og tómstundastyrkjunum hamli því að erlend börn hreyfi sig jafn mikið og íslensk börn, auk 

þess sem rannsóknir gefa til kynna að vegna menningarmunar sé ekki lögð jafn mikil áhersla á 

hreyfingu á mörgum heimilum innflytjenda og hjá fólki af íslenskum uppruna.  

Lykilorð í þessu verkefni eru hreyfing, þróun hreyfingar yfir tímabil, börn og unglingar 
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Abstract 

Sedentary behaviour is thought to be the biggest health concern of our time and is thought to be 

increasing amongst adults. Research has indicated that Icelandic adults spend more time in sedentary 

behaviours than adults elsewhere in Europe. Sedentary behaviour is a risk factor for many diseases 

and deviant behaviour such as obesity, cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, underage 

drinking and a number of mental disorders.  

The goal of this essay was to see if physical activity had changed among Icelandic youth in 6th, 8th 

and 10th grade. The research question was twofold: what are the trends in physical activity amongs 

Icelandic youth in 2006-2014 and how do they differ by age, gender, socioeconomic status and 

immigration.  

Data derives from the Health Behaviour in School-aged Children survey that has been conducted 

in Icelandic schools since 1989. For the purpose of this essay the data from the 2006 (N=11,827) and 

2014 (N=11,019) surveys were used. The response rate was 86% in 2006 and 84% in 2014. To 

assess physical activity three questions from the survey were used: how often children and 

adolescents were physically active for 60 minutes or more in the past week, how often they took part 

in strenuous activity outside of school hours and how often they competed or excercised in sport 

clubs.   

The proportion of youth and adolescents that excercised for an hour each day and therefore met 

the WHO criteria for excercise, increased from 19,7% to 23,6% between 2006-2014. Strenuous 

excercise seems to be dwindling however as well as excercise with sports clubs. More boys met the 

WHO criteria than girls and boys were also more likely to excercise with sports clubs. The difference 

between the groups grew between 2006 and 2014. Boys were furthermore more likely to excerise 

strenuously than girls but there was less of a difference between the groups in 2014 than in 2006. 

Pupils in the 6th grade were more physically active than those in the 10th grade so physical activity 

decreased with growing age. There was however less of a difference between the classes in 2014 

than in 2006 as pupils in 10th grade were a lot more physically active in 2014 than they were in 2006. 

Students with higher socioeconomic status were more physically active than students with lower 

socioeconomic status. Students with lower socioeconomic status were more likely to take part in 

physical activity only for two or fewer days a week compared to students with higher socioeconomic 

status. Students with higher socioeconomic status were also more likely to participate in sports with 

sports clubs than those with lower socioeconic status (54,6% compared to 30,4%). However, students 

with low socioeconomic status participated more often in strenuous physical activity than their 

counterparts. The divide between students from an immigrant background compared to those born in 

Iceland seems to be growing. Migrant students were less likely to meet the WHO criteria and also 

more likely than native students to excercise fewer than two times a week. They were however more 

likely to exercise strenuously than Icelandic students but the difference between the two was smaller 

in 2014 than in 2006. In 2006 there were proportionally more migrant students that exercised with 

sports clubs than native students but in 2014 it was the exact opposite.  
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In 2011 a new curriculum was put forward that was supposed to help increase physical activity 

among students. This seems to be working, as physical activity grew from 2006-2014 even though its 

strenuousness was less in 2014 than in 2006. Girls seem to be less confident than boys, have more 

negative thoughts towards themselves, and recieve less support from their family than boys, and this 

might, in part, explain why boys are more physically active than girls. Peers and their attitiude towards 

physical activity seems to have more effect on children as they grow older but adolescents also report 

that they stop participating in sports as they grow older because of the growing importance on 

achievement in sports and limited scope of sport activities. The cost of participating in sports seems to 

influence which children can take part even though many municipalities offer subsidies for participation 

in sports or other recreational activity. Immigrants‘ ignorance of the Icelandic system and the sports- 

and recreational subsidies could have an effect on why their children seem to excercise less than 

native children, although cultural differences could also be at play.  

The key words of this assignment are physical activity, trends of physical activity, children and 

adolescence.   
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1 Inngangur 

Eitt af stærstu heilsufarsvandamálum 21. aldar er hreyfingarleysi en rekja má tvær milljónir dauðsfalla 

á hverju ári til þess (Durmith, Gigante, Domingues og Kohl, 2011). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) hefur gefið út leiðbeiningar um hversu mikla hreyfingu börn og unglingar þurfa til að viðhalda 

heilbrigði. Samkvæmt WHO ættu börn 5-17 ára að stunda að minnsta kosti 60 mínútur af hreyfingu á 

dag með meðalmiklilli til mikilli áreynslu en þessi hreyfing þarf þó ekki að vera samfelld og hægt er að 

skipta henni í styttri tímabil yfir daginn. Hreyfingin getur t.d. verið í formi leiks, í skipulögðu íþrótta- og 

tómstundastarfi, verið stunduð í íþróttakennslu skólanna, við það að sinna verkum á heimilinu o.s.frv. 

Mest af hreyfingu barna ættu þó að vera þolæfingar en nauðsynlegt er að hafa æfingar sem styrkja 

vöðva og bein a.m.k. þrisvar sinnum í viku (World Health Organization, e.d.). Það virðist vera neikvæð 

fylgni milli þess að stunda hreyfingu í a.m.k. klukkustund daglega og þess að vera í yfirþyngd eða vera 

að kljást við offitu, en börn sem eru í öðrum hvorum hópnum hafa 49% líkur á því að komast úr 

ofþyngd með því að stunda ráðlagðan dagskammt af hreyfingu daglega (Hong, Coker-Bolt, Anderson, 

Lee og Velozo, 2016). 

Mjög misjafnt virðist vera hversu vel lönd heimsins standa sig í því að ná viðmiðum WHO um 

hreyfingu barna- og unglinga. Samkvæmt fræðilegri samantekt frá júní 2014 og fram í febrúar 2016 

sem byggði á gögnum frá árunum 2000-2016 kom í ljós að í flestum Evrópulöndum eru undir 50% af 

börnum og unglingum sem ná ráðlögðum dagsskammti hreyfingar, en hlutfall þeirra sem ná og ná ekki 

viðmiðunum eru þó mismunandi eftir löndum og aldri. Fæst börn náðu viðmiðunum á Ítalíu, Danmörku 

og Grikklandi en flest börn ná þeim í Finnlandi, Írlandi og Búlgaríu (Hecke o.fl., 2016). Lítil hreyfing 

barna og unglinga er sérstakt áhyggjuefni þar sem jafnvel í löndum þar sem fólk hreyfir sig almennt 

mikið virðist aðeins í kringum helmingur unglinga ná viðmiðum líkamlegrar hreyfingar (Sigríður Þ. 

Eiðsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. Sigfúsdóttir og Allegrante, 2008). 

Í þessari ritgerð verður notast við svonefnda HBSC (Health Behavior in School-Aged Children) 

könnun á hreyfingu barna og unglinga sem var framkvæmd í 6., 8. og 10. bekk íslenskra grunnskóla. 

Gagnasöfnin sem notast verður við í úrvinnslu þessarar samantektar eru frá árunum 2006 og 2014. 

Leitast verður við að svara spurningum um hvort breyting hafi orðið á hreyfingu barna og unglinga á 

þessum árum, það er frá 2006 til 2014, hvort að bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, efnahagsstaða og 

uppruni hafi áhrif á hreyfingu barna og unglinga og hvort munur milli hópa hafi breyst á milli ára. 
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2 Fræðileg samantekt 

Ávinningur hreyfingar felst í heilbrigðara hjarta- og æðakerfi, heilbrigði stoðkerfisins, að vera í 

viðunandi líkamsþyngd og að þróa með sér góða samhæfingu (World Health Organization, e.d.). Þá 

hafa verið leiddar líkur að því að hreyfing hafi jákvæð áhrif á geðheilsu, fitusamsetningu líkamans og 

næmni líkamans fyrir insúlíni. Þeir einstaklingar sem hreyfa sig lítið sem börn og unglingar eru líklegri 

til að halda þeirri hegðun áfram eftir að á fullorðinsárin kemur sem eykur líkurnar á ýmsum krónískum 

sjúkdómum og heilsukvillum (Lau, Faulkner, Qian og Leatherdale, 2016) eins og t.d. hjarta- og 

æðasjúkdómum, offitu, sykursýki, háþrýstingi og krabbameini (Wang o.fl., 2016). Offita er ein helsta 

heilbrigðisvá samtímans og árið 2009 var gert ráð fyrir að offita kostaði heilbrigðiskerfið í 

Bandaríkjunum um 149 billjónir Bandaríkjadala (Hong, Coker-Bolt, Anderson, Lee og Velozo, 2016). 

Ekki má heldur vanmeta áhrif hreyfingar á andlega líðan en sýnt hefur verið fram á að hreyfing hafi 

góð áhrif á andlega heilsu þar sem hún minnkar kvíða og þunglyndi og eykur sjálfstraust (Eime, 

Young, Harvey, Charity og Payne, 2013). Íslenskar rannsóknir hafa þar að auki sýnt að þátttaka í 

skipulögðu íþróttastarfi dregur úr áhættuhegðun eins og reykingum, steranotkun og áfengisneyslu en 

íþróttaiðkun virðist sérstaklega hafa forvarnargildi fyrir þá einstaklinga sem búa við erfiðar félagslegar 

aðstæður (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2016). Skipulagt íþróttastarf getur haft þau áhrif á 

börn að þau eignist fleiri vini, læri að eiga í góðum samskiptum við aðra, hvort sem það er við fullorðna 

eða jafnaldra, læri að vinna betur í hópi en aðrir, auk þess sem þau þrói með sér betri félagshæfni en 

jafnaldrar þeirra sem stunda ekki íþróttir (Eime o.fl., 2013). 

Árið 2006 kom út skýrsla frá menntamálaráðuneytinu þar sem lagt var upp með að auka hreyfingu 

ungmenna á Íslandi. Í henni var gert ráð fyrir að skólakerfið myndi leiða þá þróun með því að innleiða í 

auknum mæli fræðslu barna og unglinga um gildi þess að lifa heilbrigðum lífsstíl 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Í námskrá grunnskóla á Íslandi sem kom út árið 2011 var tekið tillit til 

þessa og lögð var áhersla á heilbrigði og velferð barna og unglinga en það hafði ekki verið einn af 

grunnþáttum menntunar fram að því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þetta kallast 

„Heilsueflandi grunnskóli“ og gengur út á að efla skóla í því að vinna að heilsueflingu í sínu starfi 

(Embætti landlæknis, 2017). 

2.1 Þróun líkamlegrar hreyfingar 

Það segir okkur takmarkað að athuga einungis hreyfingu á einstökum tímapunktum án þess að líta til 

þess hvernig hreyfing barna og unglinga þróast með tímanum. Eru börn að hreyfa sig meira en þau 

gerðu fyrir nokkrum árum? Jafn mikið? Minna? Þetta eru mikilvægar upplýsingar sem segja okkur 

hvort við stefnum að markmiðum um að auka hreyfingu barna og unglinga eða hvort okkur fari aftur. 

Flestir virðast finna nútímanum allt til foráttu og setningin „heimur versnandi fer“ heyrist oft. Sökum 

mikillar aukningar á offitu barna og unglinga á heimsvísu hefur gjarnan verið gengið út frá því að 

hreyfing barna og unglinga hafi minnkað, en rannsóknir innan Bandaríkjanna hafa þó sýnt að tíðni 

hreyfingar af ákefð sem á sér stað eftir skólatíma hefur haldist nokkurn veginn stöðug síðustu ár og 

áratugi (Nelson, Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard og Story, 2006). Rannsókn sem kallast „Youth 

Risk Behavior Surveillance System“ (YRBSS) og var framkvæmd á árunum 1993 til 2003 sýndi aðeins 
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fram á léttvæga fækkun í þeim fjölda barna sem náðu markmiðum um hreyfingu af ákefð. Á þessu tíu 

ára tímabili sem rannsóknin tók til þá fækkaði þeim sem náðu ráðlögðum dagsskammti hreyfingar af 

ákefð um 3% (Nelson o.fl., 2006).  Önnur bandarísk rannsókn leiddi hins vegar í ljós að hreyfing hafði 

aukist á því tímabili sem þar var til skoðunar, 2001-2010. Unglingar sögðust hreyfa sig meira á 

tímabilinu 2009 - 2010 en unglingar á tímabilinu 2001-2002 (Iannotti og Wang, 2013). 

Í Bretlandi er svipaða sögu að segja því þegar hreyfing 10-15 ára ungmenna á árunum 1987 til 

2003 er skoðuð kemur í ljós að árið 2003 voru fleiri drengir sem sögðust hreyfa sig af mikilli ákefð 

þrisvar sinnum eða oftar í viku en árið 1995 og sömu þróun er að sjá hjá stúlkum á sama aldri. Þegar 

þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi utan skóla er skoðuð hefur fjöldi þeirra sem tekur þátt í slíku minnkað 

í Ástralíu. Fjöldi þeirra sem stunda hópíþróttir hefur einnig dregist saman í Svíþjóð en á móti hefur 

þeim sem taka þátt í óhefðbundnari hreyfingu fjölgað (Dollman, Norton og Norton, 2005). 

Niðurstöður HBSC kannana í Tékklandi á árunum 2002 til 2014 leiða í ljós að þeim börnum og 

unglingum sem náðu að hreyfa sig í klukkustund á dag samkvæmt ráðleggingum fækkaði á tímabilinu 

(Sigmund o.fl.,  2015) og er Tékkland því í hópi þeirra landa þar sem hreyfing hefur farið minnkandi 

síðustu ár. 

Á Íslandi var líkamleg áreynsla hjá unglingum í tveimur efstu bekkjum grunnskóla og 

framhaldsskóla hlutfallslega meiri á árunum 2003 og 2004 en árið 1992 en hún jókst þó lítið sem 

ekkert frá árinu 2000 og til ársins 2004. Þá eru hlutfallslega fleiri í dag sem reyna aldrei á sig heldur en 

árið 1992 en einnig hlutfallslega fleiri sem æfðu íþróttir árið 2004 en árið 1992 þó hægt hafi á 

aukningunni síðustu ár (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Það virðist því vera mismunandi eftir löndum heimsins hvort að hreyfing þar sé að aukast, standa í 

stað eða minnka en sameiginlegt markmið allra hefur þó lengi verið að auka hreyfingu almennings. Í 

samantekt WHO á HBSC rannsóknum í 42 Evrópulöndum, þ.á.m. Íslandi, á hreyfingu barna frá 2002 -

2014 kom fram að í flestum löndum var aukning á hlutfalli barna og unglinga sem hreyfði sig daglega 

samkvæmt ráðleggingum um hreyfingu á þessu tímabili en þó var að sjá hnignun í nokkrum löndum. 

Áreynsluhreyfing hefur haldist frekar stöðug milli ára en almenn dagleg hreyfing líkt og að ganga, hjóla 

og leika sér úti hefur horfið í auknum mæli úr lífi barna og unglinga á meðan kyrrseta, tölvunotkun og 

sjónvarpsgláp jókst gífulega á tímabilinu (World Heatlh Organization, 2017). 

2.2 Kynferði 

Það er nánast alveg sama á hvaða heimshluta er litið þegar kemur að rannsóknum á sambandi milli 

hreyfingar barna og unglinga og kyns þeirra, en drengir virðast talsvert oftar ná viðmiðunum WHO um 

hreyfingu en stúlkur. Hlutfall þeirra sem ná WHO viðmiðunum er þó breytilegt milli landa. 

Í rannsókn sem fór fram í Póllandi árið 2011 kom í ljós að þar var stærri hópur stúlkna en drengja 

sem hreyfir sig mjög lítið, eða 8,6% stúlkna miðað við 6,2% drengja. Stúlkurnar hafa einnig yfirhöndina 

þegar komið er í hópinn miðlungs mikil hreyfing (23,6% stúlkna en 17,6% drengja), meðan að 

drengirnir eru fleiri þegar kemur að mikilli hreyfingu (76,2% drengja hreyfa sig mikið samanborið við 

67,8% stúlkna) (Bergier, Bergier og Papryzcki,  2014). Á Spáni ná 46% stúlkna ekki ráðlögðum 

dagsskammti hreyfingar meðan hlutfallið er mikið lægra meðal drengja, eða 26,2% (Serrano-Sanches 

o.fl., 2011). Í Frakklandi virðist vera talsverður munur á kynjunum en þar verja drengir að meðaltali 
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710,3 mínútum á viku í íþróttaiðkun á meðan stúlkur verja að meðaltali 494,6 mínútum á viku í sömu 

iðju. Þar sjáum við einnig að strákar verja meiri tíma í mikla áreynslu en stelpur en stelpur verja meiri 

tíma í meðal áreynslu en drengir (Langlois, Omorou, Vuillemin, Briancon og Lecomte, 2017). Í 

Bandaríkjunum stunduðu 19,4% drengja á aldrinum 15-19 ára íþróttir meðan að einungis 6,1% stúlkna 

gerðu slíkt hið sama. Þá stunduðu 2,6% drengja einstaklingsíþróttir samanborið við 1,3% stúlkna 

(Deaner o.fl., 2012). 

Ekki virðist vera hægt að kenna því um að stúlkur vanmeti hreyfingu sína í könnunum þar sem það 

virðist vera sama hvort hreyfing er mæld sérstaklega með hreyfimælum eða hvort börnin eru látin 

leggja mat á eigin hreyfingu. Þegar þýsk börn voru látin vera með hreyfimæla kom í ljós að að 

meðaltali náðu drengir um 45,5 mínútum af hreyfingu á dag sem er af nægjanlegri ákefð til að uppfylla 

viðmið WHO, meðan að stúlkur náðu einungis 37,6 mínútum á dag að meðaltali (Smith, Berdel, 

Nowak, Heinrich og Schulz, 2016). Svipaða sögu er að segja í Brasilíu þar sem drengir með 

hreyfimæla stunduðu hreyfingu af miðlungs mikilli eða mikilli ákefð 23,1 mínútum lengur á dag en 

stelpurnar (Oliveira, Ferrari, Araújo og Matsudo, 2017). 

Fræðileg samantekt frá 2012 skoðaði hreyfingu 13-15 ára barna í 105 löndunum. Markmiðið var að 

sjá í hversu mörgum af þessum löndum hlutfall barna sem næðu daglegum ráðleggingum um 

hreyfingu væri undir 20%. Þetta átti við um drengi í rúmlega helmingi þeirra landa sem skoðuð voru en 

í 95% landanna hjá stúlkunum. Því var mun hærra hlutfall stúlkna víðs vegar um heim sem náðu ekki 

ráðleggingum um daglega hreyfingu árið 2012 (Hallal, Andersen, Bull, Guthold, Haskell og Ekelund, 

2012). 

Það virðist ekki bara vera munur á tíðni hreyfingar milli kynjanna heldur einnig munur á því hvaða 

hreyfingu hvort kynið um sig kaus að stunda. Við skoðun á hreyfingu kynjanna á Spáni kom í ljós að 

drengir voru líklegri til að leggja stund á fótbolta, hjólreiðar og aðrar íþróttir sem voru stundaðar 

utandyra, auk þess að lyfta lóðum, meðan stelpurnar tóku aðallega þátt í dansi, göngutúrum og þolfimi 

(Serrano-Sanches o.fl., 2011). Svipaða sögu er að segja af muni milli kynjanna í íþróttum í Ástralíu, en 

við skoðun á gögnum frá íþróttafélögum þar í landi kom í ljós að yfir 95% af iðkendum í fótbolta og 

krikket eru karlkyns meðan yfir 95% iðkenda í íþrótt sem heitir netbolti (e. netball) eru kvenkyns (Eime, 

Harvey, Charity og Payne, 2016). Íþróttakennsla skólanna virðist þá heldur ekki vera eins gott verkfæri 

fyrir bæði kynin en rannsókn sem framkvæmd var með hreyfimælum í Þýskalandi sýndi að þó að bæði 

kynin væru í 83 mínútur í íþróttakennslu náðu drengir 24 mínútum af hreyfingu af mikilli ákefð út úr 

tímanum meðan stúlkur náðu aðeins 13,4 mínútum af hreyfingu af mikilli ákefð úr sama tíma (Smith . 

o.fl., 2016). 

Íslenskar rannsóknir á kynjamuni á hreyfingu barna og unglinga leiddu í ljós að fleiri strákar virtust 

stunda hreyfingu af mikilli ákefð en stelpur meðan að stelpur tilheyrðu frekar þeim hópi að hreyfa sig 

mjög lítið. Samtals 53% íslenskra drengja hreyfðu sig reglulega af mikilli ákefð samanborið við 36% 

íslenskra stúlkna. Þá voru stelpur líklegri en strákar til að taka þátt í hreyfingu af lítilli ákefð, sem ekki 

var keppt í og sem ekki var á vegum íþróttafélaga meðan að drengir voru líklegri til að stunda 

hreyfingu af meiri ákefð og helst vildu þeir hafa hreyfinguna keppnisíþrótt (Sigríður Þ. Eiðsdóttir o.fl., 

2008). Íslenskar stelpur virðast hreyfa sig minna í frítíma sínum en íslenskir drengir (Guðrún 

Kristjánsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2007) en stelpur leggja einnig minni áherslu á það að ganga vel 
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í íþróttum og finnst ekki jafn mikið til þess koma og drengjum að skara fram úr í íþróttagreinum (Rúnar 

Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003). 

Munur milli stúlkna og drengja þegar kemur að hreyfingu virðist því vera nokkuð alþjóðlegur. 

Ástæður þess eru eflaust margar en stúlkur hafa talað um að það sem hindri þær þegar kemur að því 

að stunda íþróttir eru skortur á sjálfstrausti, hræðsla við niðurlægingu, neikvæðar hugsanir um eigin 

frammistöðu og skortur á tíma (Wetton, Raley, Jones og Pearce, 2013) auk þess sem þær hafa minni 

stuðning frá foreldrum (Telford, Telford, Olive, Cochrane og Davey, 2016). 

2.3 Aldur 

Með hækkandi aldri fer hreyfing barna og unglinga minnkandi á heimsvísu (Hecke o.fl., 2016). Fleiri 

börn á aldrinum 6-10 ára ná viðmiðunum WHO um hreyfingu en unglingar á aldrinum 11-17 ára ekki 

(Sprengeler, Wirsik, Hebestreit, Hermann og Ahrens, 2017) en þátttaka í íþróttum virðist ná hámarki 

þegar börn eru 11–13 ára og fjöldi þeirra sem stundar íþróttir fer síðan niður á við eftir því sem 

unglingsárunum fjölgar (Eime o.fl., 2013). 

Samkvæmt rannsókn sem var framkvæmd í Tokyo kemur fram að börn á aldrinum 6-7 ára taka 

flest skref á dag en unglingar á aldrinum 14-15 ára taka fæst skref á dag. Það verður aftur aðeins 

aukning á skrefafjölda í aldurshópinum 15-16 ára og þó skrefunum fækki aftur í aldursflokkinum 17-18 

ára fer sá aldurshópur samt ekki jafn langt niður í skrefafjölda og unglingar 14-15 ára (Fukushima o.fl., 

2016). 

Í Ástralíu minnkar þátttaka í skólaíþróttum dramatískt í 11. bekk. Þá minnkar þátttaka í 

keppnisíþróttum með aldrinum en þátttaka í íþróttum sem ekki er keppt í eykst eftir því sem börnin eru 

eldri (Eime, Harvey, Sawyer, Craike, Symons og Payne, 2016). Í safngreiningu (samantektarrannsókn) 

frá 2011 á hreyfingu barna og unglinga á aldrinum 10-19 ára má sjá stigvaxandi aukningu á 

hreyfingarleysi eftir því sem börnin voru eldri. Hnignun í hreyfingu var að meðaltali 5,9% ár hvert en í 

lok unglingsáranna má áætla að 60-70% skerðing hafi orðið á hreyfingu unglings frá því hann var barn 

(Durmith, Gigante, Domingues og Kohl, 2011). Í HBSC könnun meðal Evrópulanda frá 2006-2014 

lækkaði hlutfall barna og unglinga sem náðu ráðleggingum um hreyfingu um 4% að meðaltali milli 

aldurshópa. Breyting á milli hópa hélst óbreytt milli ára (World Health Organization, 2008/ 2016). 

En af hverju stafar þessi mikla hnignun í hreyfingu á unglingsárunum? Verkefnavinna var sett af 

stað í öllum 9. bekkjum á Íslandi árið 2007 í tengslum við verkefnið ,,Forvarnardagurinn” en rætt var í 

umræðuhópum hvað hægt væri að gera til að koma í veg fyrir vímuefnaneyslu barna og unglinga og fá 

þau til að stunda meiri hreyfingu. Nemendurnir sögðust veita því sérstaka eftirtekt hversu mikið brottfall 

væri úr íþróttum á unglingsárum og ástæður sem voru taldar upp fyrir því voru meðal annars aukin 

áhersla á keppni þegar þau yrðu eldri en einnig fannst mörgum hverjum skorta aukið framboð á 

íþróttum og hreyfingu (Ólöf Kristín Sívertsen og Jón Sigfússon, 2007). 

Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu árið 2006 með yfirheitið ,,Íþróttavæðum Ísland” með tillögum 

um það hvernig hægt væri að auka þátttöku barna og unglinga í hreyfingu og breyta lífsstíl þeirra til 

hins betra. Markmið tillaganna var að auka fjölbreytileika íþróttaiðkunar, kynna íþróttastarf betur og 

hvetja börn og unglinga í auknum mæli til hreyfingar. Þá átti að virkja foreldra, skóla og samfélagið í 
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heild til að sporna við brottfalli úr íþróttum og iðkun almennrar hreyfingar þegar á unglingsárin er komið 

en einnig til að hvetja til aukinnar hreyfingar almennt (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Einnig hafa ýmsir skólar hrundið af stað tilraunaverkefnum til að reyna að stuðla að aukinni 

hreyfingu hjá þeim einstaklingum sem ekki finna sig í almennum skólaíþróttum. Eitt slíkt verkefni er 

samstarfsverkefni Varmárskóla og líkamsræktarinnar Eldingar. Nemendur sem tóku þátt í því verkefni 

bættu frammistöðu sína í skólaíþróttum í kjölfarið og fóru að stunda hreyfingu í auknum mæli utan 

skólatíma (Elísabet Ólafsdóttir, 2014). 

Jákvæð tengsl fundust milli vina og fjölskyldu og hreyfingar í fræðilegri samantekt á áhrifum vina og 

fjölskyldu á hreyfingu barna og unglinga. Ef barn eða unglingur á vini sem tala jákvætt um hreyfingu 

og eru viðstaddir hreyfingu barnsins þá eru meiri líkur á að það hreyfi sig meira. Þetta samband við 

vini virðist hafa meiri áhrif eftir því sem börn verða eldri en fjölskyldan virtist vera mikilvægari þegar 

kom að hreyfingu yngri barna (Maturo og Cunningham, 2013). Unglingar hreyfa sig ekki einungis 

meira heldur einnig af meiri ákefð ef vinir þeirra eru viðstaddir (Fitzgerald, Fitzgerald og Aherne, 2012). 

2.4 Efnahagsstaða 

Tengsl efnahagsstöðu barna og þess hversu mikið þau hreyfa sig hefur verið til rannsóknar síðustu ár 

en mjög mismunandi er hvernig kannanir skilgreina efnahagsstöðu foreldra og því getur verið erfitt að 

fá samanburðarhæfar niðurstöður. 

Í samantekt WHO á könnunum innan Evrópu frá árunum 2002-2014 voru það frekar efnameiri börn 

og unglingar sem náðu ráðleggingum um hreyfingu en munur milli hópa beyttist lítið milli ára. Stærstur 

munur með vísan til efnahagsstöðu var í Danmörku, Rússlandi og Slóveníu. Þegar skoðað var hverjir 

hreyfðu sig oftar en fjórum sinnum í viku þá stækkaði bilið milli þeirra efnaminnstu og efnamestu. 

Ástæðan fyrir þessum mun á íþróttaiðkun gæti tengst betra aðgengi að íþróttafélögum hjá börnum 

efnameiri fjölskyldna en efnaminni. Niðurstöður leiða  hins vegar í ljós að aðgerðir til að auka hreyfingu 

barna og unglinga hafa einungis virkað að hluta og að nauðsynlegt er að halda áfram og bæta við 

aðgerðum (World Health Organization, 2017). 

Úr gögnum sem safnað var fyrir HBSC könnun í Wales frá 2013-2014 kom í ljós að eftir því sem 

fjölskyldur barna voru efnaðri virtust börnin eyða meiri tíma í hreyfingu almennt og meiri tíma í 

hreyfingu af mikilli ákefð en börn efnaminni foreldra (Morgan o.fl., 2016). Svipaða sögu er að segja úr 

áströlskum gögnum sem unnin voru upp úr ISCOLE (International Study of Childhood Obesity, 

Lifestyle and Environment) könnun þarlendis en þar kom fram að hærri tekjur foreldra tengdust meiri 

þátttöku barna og unglinga í hreyfingu af mikilli ákefð. Börn sem komu úr fjölskyldum sem voru í 

lægsta tekjuflokknum eyddu að meðaltali 11 mínútum skemur í hreyfingu af mikilli ákefð en börn sem 

komu úr fjölskyldum í hæsta tekjuflokknum (Dumuid, Olds, Lewis og Maher,  2016). 

Það er þó ekki algilt að betri fjárhagsstaða fjölskyldu þýði að börnin hreyfi sig meira. Gögn úr 

ISCOLE rannsókninni í Portúgal voru greind og þar kom fram að börn sem voru úr fjölskyldum sem 

töldust til hærri þjóðfélagsstiga voru með hærri settíma og eyddu minni tíma í hreyfingu af mikilli ákefð 

en börn sem komu úr fjölskyldum sem voru lægra settar. Þjóðfélagsstigum var skipt í átta flokka og ef 

farið var upp um einn flokk þá jókst settími að meðaltali um 2,4 mínútur og líkamleg hreyfing af mikilli 

ákefð minnkaði um 1,5 mínútur (Gomes o.fl., 2017). Sömu sögu er að segja frá Kína þar sem börn úr 



 19 

fjölskyldum í hærri þjóðfélagsstéttum voru líklegri til að hreyfa sig minna heldur en börn úr lægri 

þjóðfélagsstéttum (Wang o.fl., 2016).   

Börn og unglingar í Bretlandi með lága efnahagsstöðu voru líklegri til að vilja stunda meiri hreyfingu 

á skólatíma en utan hans og höfðu síður aðgang að líkamsrækt en börn og unglingar með hærri 

efnahagsstöðu. Þar spilar kostnaður helst inn í þar sem kostnaður við íþróttaiðkun í skóla er minni en 

utan skólatíma (Corder Atkin, Ekelund og van Sluijs, 2013). 

Sömu sögu er að einhverju leyti að segja hérlendis en íslenskir unglingar sem tóku þátt í 

umræðuhópum á vegum Forvarnardagsins minntust einnig á kostnað sem ástæðu fyrir brottfalli 

unglinga úr íþróttum (Ólöf Kristín Sívertsen og Jón Sigfússon, 2007). Til að reyna að koma til móts við 

þetta og að íþróttir myndu standa sem flestum til boða óháð efnahag var átakinu „Íþróttavæðum 

Ísland“ hrundið af stað (Menntamálaráðuneytið, 2006). Sveitarfélög hafa reynt að koma til móts við 

foreldra barna með fjárstyrk sem á að nota í íþróttir eða tómstundir (Reykjavíkurborg, e.d.). Þetta er 

tiltölulega nýtt kerfi og enn eru einhver sveitarfélög sem bjóða ekki upp á þennan „frístundastyrk“ þó 

meirihluti sveitarfélaga sé búinn að taka hann upp. 

2.5 Þjóðernisuppruni 

Á síðustu árum hefur samsetning íslensks þjóðfélags breyst mikið. Á árum áður voru Íslendingar 

einangruð eyþjóð sem samanstóð að langstærstum hluta af fólki sem átti forfeður sem höfðu verið 

meðal þeirra sem byggðu Ísland á sínum tíma og þeir fáu innflytjendur sem fundust hér voru flestir frá 

Norðurlöndunum (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2009). Hlutfall innflytjenda hefur hins vegar 

farið stigvaxandi á síðustu árum og áratugum með aukinni alþjóðavæðingu og betri samgöngum en 

einnig hefur samsetning innflytjenda breyst. Pólskir innflytjendur eru stærsti hópur innflytjenda á 

Íslandi í dag, en þar á eftir koma innflytjendur frá Litháen og Filippseyjum (Hagstofa Íslands, 2015). 

Innflytjendur eru skilgreindir sem einstaklingar sem eru fæddir erlendis og eiga foreldra og ömmur 

og afa sem eru einnig fæddir þar. Önnur kynslóð innflytjenda eru þá einstaklingar sem fæðast á Íslandi 

en eiga foreldra sem eru innflytjendur. Á milli 2012 og 2015 fjölgaði innflytjendum hlutfallslega í 

íslensku samfélagi úr 8% mannfjöldans og upp í 8,9%. Á sumum landssvæðum, eins og á Vestfjörðum 

og Suðurnesjum, er hlutfall innflytjenda enn hærra og nær um og yfir 15% (Hagstofa Íslands, 2015). 

Meðal þess sem þarf að skoða þegar samsetning samfélags breytist á þennan máta er hvernig 

þeim innfluttu gengur að aðlagast því samfélagi sem þeir flytja inn í. Þegar einstaklingur flytur til nýs 

lands verður ákveðinn menningarsamruni þar sem verða breytingar á hegðun og líðan viðkomandi 

þegar hann tekur upp siði og venjur frá þeirri menningu sem hann flyst inn í, meðan hann reynir samt 

að viðhalda siðum og venjum frá menningunni þaðan sem hann kemur. Ef að landið sem viðkomandi 

flytur til og landið sem hann er frá hafa mjög mismunandi menningu getur það skapað togstreitu sem 

veldur því að einstaklingurinn er líklegri til að lenda í árekstrum og leiðast út í áhættuhegðun 

(Kukaswadia, Pickett og Janssen, 2014). Því vaknar sú spurning hvort það að vera innflytjandi hafi 

einhver áhrif á hreyfingu. Nokkrar evrópskar og bandarískar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl þess 

að vera innflytjandi í landi og þess að hafa hátt BMI og haldast þessi tengsl óháð því hvort viðkomandi 

tilheyri lægri stéttum þjóðfélagsins eða þeim hærri. Í Bandaríkjunum virðast innflytjendur líta á 

hreyfingu sem tímaeyðslu eða lúxus sem þeir hafa ekki efni á að leyfa sér (Labree o.fl., 2014).   
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Í íslenskri skýrslu sem kom út árið 2009 og er byggð á könnun sem var gerð meðal fullorðinna 

innflytjenda kom í ljós að mikill meirihluti aðspurðra sagðist stunda líkamsrækt eða hreyfingu af ákefð 

reglulega. Alls sögðust 18% aldrei hreyfa sig af ákefð. Þá var munur á því hvaðan innflytjendurnir 

komu og hversu duglegir þeir voru að stunda líkamsrækt eða hreyfingu. Alls 22% innflytjenda frá 

Austur-Evrópu sagðist hreyfa sig oftar en fjórum sinnum í viku, 16% innflytjenda frá Póllandi, 11% 

innflytjenda frá Vestur-Evrópu og 10% af innflytjendum frá Asíu (Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2009).    

Samband hreyfingar og þess að vera annað hvort innfæddur eða innflytjandi var rannsakað í HBSC 

könnuninni í Kanada árið 2010. Þar kom í ljós að ef að börnin höfðu fluttst til landsins á síðustu 1-2 

árum voru þau ólíklegri en önnur kanadísk ungmenni til að ná WHO viðmiðum um hreyfingu, en ef 

lengra var liðið frá því að þau fluttu til Kanada (3 ár eða lengra) var ekki hægt að finna tölfræðilega 

marktækan mun á þeim ungmennum sem hreyfðu sig af mikilli ákefð eftir því hvort þau voru innflutt 

eða innfædd. Hreyfing innfluttra ungmenna jókst því eftir því sem lengri tími var frá því að þau höfðu 

flutt til landsins (Kukaswadia o.fl., 2014). Svipaða sögu er að segja af niðurstöðum bandarískrar 

rannsóknar sem tók til ýmissa heilsukvilla og hreyfingar innflytjenda og minnihlutahópa. Þar kom í ljós 

að börn sem voru innflytjendur voru tvisvar sinnum líklegri en börn sem voru innfædd til að hreyfa sig 

ekkert, en með hverri nýrri kynslóð innflytjenda (s.s. önnur og þriðja kynslóð) jókst tíðni og ákefð 

hreyfingar (Singh, Yu og Kogan, 2013). 

Þá hefur hreyfing innflytjenda einnig verið skoðuð í Bandaríkjunum m.t.t. þróunar yfir tíma. Drengir 

sem fæddust í Bandaríkjunum hreyfðu sig meira en drengir sem fæddust utan Bandaríkjanna, bæði 

við byrjun rannsóknarinnar og við enda hennar en rannsóknin tók til tíu ára tímabils. Sömu sögu var að 

segja um stelpurnar nema að við lok rannsóknarinnar var munurinn á hreyfingu stelpna sem höfðu 

fæðst í Bandaríkjunum og þeirra sem voru af erlendu bergi brotnar ekki lengur tölfræðilega marktækur 

(Ross, Larson, Graham og Neumark-Sztainer, 2014). 

Það virðist því vera að innflytjendur í Kanada nái að komast betur inn í samfélagið og aðlagast því 

m.t.t. hreyfingar en innflytjendur í Bandaríkjunum. Í Kanada eykst hreyfing barna og unglinga sem 

flytjast til landsins innan nokkurra ára, en í Bandaríkjunum helst fyrsta kynslóð innflytjenda með litla 

hreyfingu og aukningin verður ekki fyrr en komið er að annarri og þriðju kynslóð. 

Börn og unglingar sem tilheyra þjóðernisminnihlutahópum í Evrópu hafa greint frá því að það sé 

aðallega skortur á stuðningi og hvatningu frá fjölskyldu sem hindrar íþróttaiðkun þeirra. Þá þyrfti að 

fræða fjölskylduna um mikilvægi hreyfingar (Brophy, Crowley, Mistry o.fl., 2011). Foreldrar barna úr 

þjóðernisminnihlutahópum þekkja oft ekki ráðleggingar um hreyfingu barna og finnst þeir ekki kunna 

að hvetja börnin sín til hreyfingar. Einhverjum fannst þá ekki þörf á því að stúlkur hreyfðu sig yfirhöfuð 

(Trigwell, Murphy, Cable, Stratton og Watson, 2015).   
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknarsnið 

Unnið var úr gögnum úr fjölþjóðlegu rannsóknarsamstarfi undir heitinu Health Behaviour in School-

Aged Children (HBSC) sem Ísland hefur tekið þátt í ásamt 40 öðrum löndum. Rannsóknarstarfið byggir 

á landskönnun í hverju þátttökulandi þar sem kannaðir eru þættir tengdir heilsu og lífskjörum barna og 

unglinga á aldrinum 11-16 ára. Spurningalistar með lokuðum spurningum voru lagðir fyrir nemendur í 

almennum grunnskólum í 6., 8. og 10. bekk og svöruðu nemendur spurningunum í skólastofunni. 

Rannsóknarsniðið er megindleg könnun (e. survey) þar sem staðlaðir spurningalistar með fyrirfram 

gefnum valkostum eru settir á tölulegt form til úrvinnslu. 

3.2 Gagnaöflun 

Í þessari rannsókn voru notaðar íslenskar kannanir frá árunum 2006 og 2014. Kennarar lögðu 

spurningalista fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk í öllum grunnskólum landsins, að sérskólum 

undanskildum. Árið 2006 svöruðu 11.827 börn og unglingar spurningalistunum og voru heimtur 86%. 

Árið 2014 svöruðu alls 11.019 börn og unglingar og voru heimtur 84%. 

Við vinnslu fræðilegs kafla og umræðukafla var leitað í gagnasafninu PubMed. Leitað var í 

september og október 2017. Leitarorðin sem notast var við voru „physical activity”, „sports 

participation“ og „exercise“. Samhliða voru notuð leitarorðin „children“ og „adolescence“. Leitað var í 

greinum 5 ára eða yngri ásamt einstaka eldri greinum úr heimildaskrám nýrri greina. Þær greinar sem 

voru notaðar sneru almennt að hreyfingu barna og unglinga tengdri bakgrunnsbreytum, svo sem aldri, 

kyni, þjóðfélagsstöðu og þjóðernisuppruna. Í febrúar 2017 var síðan aftur leitað í PubMed þar sem 

orðin „trends“ og „secular trends“ voru notuð með framangreindum leitarorðum. Þá var sérstaklega 

verið að leita eftir rannsóknum sem sýndu þróun á líkamlegri hreyfingu barna og unglinga yfir tíma. 

Þar að auki fengust ábendingar frá leiðbeinanda um íslenskar greinar tengdar efninu. 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics notað. Settar voru upp krosstöflur til að 

skoða breytingu á hreyfingu barna og unglinga milli ára í sambandi við bakgrunnsbreytur. Kí-

kvaðratpróf var notað til að kanna hvort marktækt samband væri milli ára og bakgrunnsbreyta. 

Markterkarmörk eru 0,05 svo ef p-gildi er undir þeim mörkum er hægt að segja með 95% vissu að um 

samband sé að ræða milli breyta (Levin og Fox, 2011).  

Til að meta fylgni milli hópanna var fylgistuðullinn Cramers’V notaður þar sem um stærri krosstöflur 

var að ræða. Um stuðulinn gildir að ef V er 0-0,1 er veikt samband milli breyta, ef V er 0,11-0,3 er 

miðlungs samband milli breyta og ef V er yfir 0,3 þá er sterkt samband milli breyta (Levin og Fox, 

2011). 
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3.4 Breytur 

3.4.1 Hreyfing 

Til að skoða breytingu á hreyfingu barna og unglinga yfir 8 ára tímabil og tengsl við bakgrunnsbreytur 

var aðallega unnið með þrjár spurningar tengdar hreyfingu barnanna í frítíma sínum. Fyrsta spurningin 

snéri að ráðleggingum WHO um hreyfingu barna og unglinga ,,Af síðastliðnum 7 dögum, hversu 

marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á dag?” 

Svarmöguleikarnir eru í skiptum á viku frá „Engan dag” til „7 daga”. Í úrvinnslu gagna var svörunum 

skipt niður í þá sem hreyfðu sig alla daga vikunnar, 3-6 daga vikunnar og 2 daga vikunnar eða 

sjaldnar. 

Önnur spurning sem unnið var með tengist áreynslu í hreyfingu barnanna:  „Hversu oft stundar þú 

líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist verulega eða svitnir?” þar sem valmöguleikarnir 

voru „Á hverjum degi”, „4-6 sinnum í viku”, „2-3 sinnum í viku”, „Einu sinni í viku”, „Einu sinni í mánuði”, 

„Sjaldnar en einu sinni í mánuði” og „Aldrei”. Við úrvinnslu var svörum skipt niður í: „Á hverjum degi”, 

„4-6 sinnum í viku”, „1-3 sinnum í viku” og „Einu sinni í mánuði eða sjaldnar”. 

Þriðja spurningin sem unnið var með tengdist íþróttaiðkun með íþróttafélagi þar sem spurt var um: 

„Hve oft æfir þú eða keppir þú með íþróttafélagi?”. Svarmöguleikarnir voru „Nær daglega”, „4-5 sinnum 

í viku”, „1-3 sinnum í viku” og „Sjaldnar en 1 sinni í viku”. Við úrvinnslu gagna var svörum skipt í „3 

sinnum í viku eða oftar”, „2 sinnum í viku eða sjaldnar” og „Aldrei”, nema þegar skoðuð voru tengsl 

milli efnahagsstöðu og íþróttaiðkunar með íþróttafélagi en þá var svarmöguleikum skipt í „Stunda 

íþróttir með íþróttafélagi” og „Stunda ekki íþróttir með íþróttafélagi” þar sem væntitíðni var annars undir 

5 í fleiri en þrem reitum og því ekki hægt að gera kí kvaðrat próf nema skipta íþróttaiðkun frekar niður. 

3.4.2 Ár 

Borin var saman hreyfing og þátttaka í íþróttum hjá börnum og unglingum sem tóku könnunina árið 

2006 og 2014. Spurningar voru sambærilegar fyrir bæði árin að undanskyldri spurningu um 

íþróttaiðkun með íþróttafélagi þar sem einungis 10. bekkur fékk þá spurningu árið 2006 en allir bekkir 

árið 2014. 

3.4.3 Kynferði 

Kynjahlutföllin voru nokkuð jöfn, en 50,6% drengja og 49,4% stúlkna tóku þátt árið 2006 og 50,3% 

drengja og 49,7% stúlka árið 2014. 

3.4.4 Bekkur 

Mjög jafnt hlutfall var milli bekkja, en árið 2006 voru 33,2% þátttakenda í 6. bekk, 33,1% í 8. bekk og 

33,7% í 10. bekk. Árið 2014 voru 32,7% þátttakenda í 6. bekk, 34,9% í 8. bekk og 32,4% í 10. bekk. 

3.4.5 Efnahagsstaða 

Efnahagsstaða þátttakenda var metin með ,,Family Affluence Scale II” eða FAS kvarða þar sem spurt 

er um eignir fjölskyldu og gefin stig út frá því. Spurt var um fjölda bifreiða sem fjölskyldan átti, hvort 

barnið eða unglingurinn ætti eigi sitt eigið herbergi, hversu oft fjölskyldan hafi ferðast til útlanda 
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síðastliðið ár og hversu margar tölvur væru á heimilinu, og gefin stig út frá svörum (sjá töflu 3-1). 

Lægst er hægt að fá 0 stig en hæst 9 stig (Boudreau og Poulin, 2009). 

Í úrvinnslu gagna var voru 0-2 stig skilgreind sem „lág efnahagsstaða”, 3-5 stig sem „miðlungs 

efnahagsstaða” og 6-9 stig „há efnahagsstaða”.  

Tafla 3-1 Family Affluence Scale II 

 

Stig 

   

 

0 1 2 
3 

1. Á fjölskylda þín bíl? Nei Já Tvo eða fleiri 

2. Hefur þú eigið svefnherbergi? Nei Já 

  
3. Síðastliðna 12 mánuði, hversu 
oft hefur þú farið í frí til útlanda 
með fjölskyldu þinni? 

Aldrei Einu  

sinni 

Tvisvar Oftar en  

tvisvar 

4. Hversu margar tölvur á fjölskylda 
þín samtals? 

Enga Eina Tvær Fleiri en  

tvær 

(Boudreau og Poulin, 2009). 

 

3.4.6 Þjóðernisuppruni 

Þjóðernisuppruni þáttakenda var metinn með því að spyrja um hvaða tungumál væri oftast talað heima 

við. Við úrvinnslu gagna var breytunni skipt í tvo flokka, „erlent tungumál á heimili” og „íslenska á 

heimili”. Þó var einungis rétt rúmur þriðjungur sem svaraði þeirri spurningu árið 2006, en þá var 

íslenska töluð á 95,9% heimila þátttakenda, en erlent tungumál hjá 4,1% þátttakenda. Árið 2014 var 

íslenska töluð á 91,4% heimila, en erlent tungumál á 8,6% heimila. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr könnuninni þar sem borin var saman hreyfing eftir árum og 

bakgrunnsbreytum. Kaflanum er skipt í „þátttakendur og bakgrunnur”, „þróun hreyfingar”, „kynferði”, 

„bekkur”, „efnahagsstaða” og „þjóðerni” og verður innan hvers kafla farið yfir niðurstöður um tengsl 

bakgrunnsbreyta við hreyfingu og hvaða breyting hefur orðið á tengslunum milli ára. 

4.1 Þátttakendur og bakgrunnur 

Hlutfall þátttakenda milli ára var nokkuð jafnt, en árið 2006 voru 

11.827 nemendur og árið 2014 voru 11.019 nemendur sem tóku 

þátt (sbr. töflu 4-1). Af heildarúrtaki svarenda tóku 51,5%  þátt í 

könnuninni árið 2006 en 48,2% árið 2014, 8 árum síðar. 

 Kynjahlutföll voru svipuð eftir árum en árið 2006 voru 50,6% 

þátttakenda drengir en 49,4% stúlkur. Árið 2014 voru 50,3% 

þátttakenda drengir og 49,7% stúlkur. Um það bil þriðjungur 

þátttakenda var í hverjum bekk 

árið 2006 þar sem 33,2% voru í 6. 

bekk, 33,1% í voru í 8. bekk og 

33,7% voru í 10. bekk. Árið 2014 

voru 32,7% í 6. bekk en fleiri í 8. 

bekk eða 34,9% og svo 32,4% í 

10. bekk (sjá töflu 4-2).  

Varðandi efnahagsstöðu var 

minna en 1% nemendanna með 

lága efnahagsstöðu skv. FAS II 

kvarða (sbr. töflu 3-1) bæði árið 

2006 og 2018. Árið 2006 voru 18% 

með miðlungs efnahagsstöðu og 

81,4% með háa efnahagsstöðu en 

árið 2014 voru töluvert fleiri með 

miðlungs efnahagsstöðu eða 

32,2% og 67% með háa.  

Árið 2006 var mjög lágt hlutfall 

sem svaraði spurningu varðandi 

tungumál á heimili (rúmlega 

þriðjungur þátttakenda). Af þeim 

fjölda svöruðu 4,1% að erlent 

tungumál væri talað á heimili þeirra en 95,9% að íslenska væri töluð á heimili þeirra. Árið 2014 var 

mun betri svarhlutfall spurningarinnar og svaraði meirihluti þátttakenda, þar sem 8,6% sögðu erlent 

tungumál vera talað á heimili sínu en 91,4% að íslenska væri einungis töluð á heimili sínu. 

Tafla 4-1  

Lýsing á úrtak, (ár) 

 

% n 

2006 51,5% 11827 

2014 48,2% 11019 

Tafla 4-2  

Lýsing á útraki, (bakgrunnsbreytur) 

  

2006 

 

2014 

 

  

% n % n 

Kynferði 

    

 

Drengir 50,6% 5863 50,3% 5416 

 

Stúlkur 49,4% 5718 49,7% 5350 

      Aldur 

    

 

6. bekkur 33,2% 3849 32,7% 3509 

 

8. bekkur 33,1% 3828 34,9% 3740 

 

10. bekkur 33,7% 3900 32,4% 3482 

      Efnahagsstaða fjölskyldu 

    

 

Lág 0,6% 66 0,8% 75 

 

Miðlungs 18% 1947 32,2% 3225 

 

Há 81,4% 8784 67% 6685 

      Tungumál 

    

 

Erl. tungumál á  

heimili 4,1% 155 8,6% 909 

 

Íslenska á  

heimili 95,9% 3808 91,4% 9671 
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4.2 Þróun líkamlegrar hreyfingar 

Spurt var: „Af síðast-

liðnum 7 dögum, hversu 

marga daga hefur þú 

stundað líkamlega hreyf-

ingu samanlagt í 60 

mínútur eða meira á 

dag?”. Þegar árin voru 

borin saman mátti sjá að 

nemendum sem hreyfðu 

sig alla daga, og náðu þar með ráðleggingum WHO um hreyfingu, fjölgaði hlutfallslega milli ára (sbr. 

töflu 4-3) en einungis 19,7% hreyfðu sig minnst 60 mínútur á dag daglega árið 2006 á meðan 23,6% 

hreyfðu sig þann tíma daglega árið 2014. Öfuga sögu var að segja þegar horft var á hóp nemenda 

sem hreyfðu sig sjaldnar en 3 daga en þar fækkaði nemendum hlutfallslega milli ára. Marktækur 

munur var á hreyfingu milli ára en þó veik fylgni milli breyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önnur spurning var: „Hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist 

verulega eða svitnir?”. Þegar munur milli ára var skoðaður með tilliti til áreynslu þar sem nemandi 

mæddist eða svitnaði kom í ljós að marktækur munur var á milli ára en veik fylgni þar á milli (sbr. töflu 

4-4). Árið 2006 voru 19,8% nemenda sem stunduðu líkamlega hreyfingu svo þeir urðu móðir eða 

svitnuðu en hafði aðeins lækkað árið 2014 eða um 17%. Þegar skoðað var hlutfall þeirra sem hreyfðu 

sig þannig að þeir mæddust eða svitnuðu mánaðarlega eða sjaldnar árið 2006 voru það 10,7% 

nemenda en árið 2014 var sú tala hærri eða 12,7%. Því virðist sem áreynsla í líkamlegri hreyfingu hafi 

heldur minnkað með árunum. 

 

 

 

 

 

Tafla 4-3  
Hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 
mínútur eða meira á dag síðastliðna viku? 

 
2006 

 

2014 

 

  

 
% 

n % n P1 V2 

Alla daga 19,7% 2247 23,6% 2394 
  

3-6 daga 56,8% 6479 56,7% 5744 
0,000 0,06 

2 daga eða sjaldnar 23,5% 2680 19,7% 1991 
  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

Tafla 4-4 

Utan skólatíma hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú 
mæðist verulega eða svitnir? 

 
2006 

 
2014 

 

  

 
% n % n P1 V2 

Á hverjum degi 19,8% 2272 17,1% 1790   

4-6 sinnum í viku 32,4% 2705 31,9% 3337 0,000 0,04 

1-3 sinnum í viku 37,1% 4254 38,2% 3992   

1 sinni í mánuði eða sjaldnar 10,7% 1220 12,7% 1326   

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 
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Loks var spurt: „Hve oft í viku æfir þú eða keppir með íþróttafélagi?” Spurningin var þó einungis 

lögð fyrir nemendur í 10. bekk árið 2006 en fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk árið 2014. Þar sem 

marktækur munur var milli ára hvað hreyfingu varðar var ákveðið að bera einungis saman 10. bekki 

beggja áranna í þessari spurningu. Þegar munur milli ára er skoðaður má sjá að hærra hlutfall 

stundaði íþróttir með íþróttafélagi 3 sinnum í viku eða oftar árið 2014 (43,4%) en árið 2006 (40,8%) 

(sbr. töflu 4-5). Á sama tíma voru 43,8% nemenda sem ekki stunduðu íþróttir með íþróttafélagi árið 

2006, en aðeins hærri prósenta árið 2014 (46,6%). Marktækur munur var milli ára þar sem lægri 

prósenta nemenda í 10. bekk stundaði íþróttir með íþróttafélagi árið 2014 heldur en árið 2006 en veik 

fylgni var milli iðkunar og árs.  

Þegar heildarhlutfall barna og unglinga sem 

hreyfðu sig daglega og stunduðu íþróttir var 

skoðað milli ára mátti sjá 4% aukningu á hlutfalli 

barna sem hreyfðu sig daglega að lágmarki 60 

mínútur, en á sama tíma var lægra hlutfall barna 

árið 2014 sem stundaði áreynsluhreyfingu 

daglega og/eða stundaði íþróttir en árið 2006 

þar sem tæplega 3% hnignun var milli ára hvað 

varðar bæði áreynsluhreyfingu og íþróttaiðkun 

(sjá mynd 4-1). 

4.2.1 Kynferði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4-5 

Hve oft í viku æfir þú eða keppir með íþróttafélagi? (10. bekkur) 

 
2006 

 
2014 

 

  

 
% n % n P1 V2 

3 sinnum í viku eða oftar 40,8% 798 43,4% 1398 
 
0,000 

 
0,08 

2 sinnum í viku eða sjaldnar 15,5% 303 10% 323 

Aldrei 43,8% 857 46,6% 1500 
1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

Tafla 4-6 

Hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur 
eða meira á dag síðastliðna viku? 

  
Drengir Stúlkur   

  
% n % n P1 V2 

2006 Alla daga 23,1% 1302 16,0% 890 
  

 
3-6 daga 54,9% 3096 58,9% 3276 0,000 0,09 

 
2 daga eða sjaldnar 22,0% 1243 25,1% 1398   

2014 Alla daga 28,9% 1434 18,4% 914   

 
3-6 daga 52,6% 2614 60,9% 3024 0,000 0,12 

 
2 daga eða sjaldnar 18,6% 922 20,7% 1026   

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

Mynd 4-1 Breyting á líkamlegri hreyfingu 2006-2014 



 27 

Þegar kynferði var skoðað í sambandi við hreyfingu að lágmarki 60 mínútur á dag mátti sjá að mun 

fleiri drengir hreyfðu sig samkvæmt ráðleggingum daglega, en árið 2006 náðu 23,1% drengja 

ráðleggingum en 16% stúlkna (sbr. töflu 4-6). Á sama tíma var nánast jafn há prósenta sem hreyfði sig 

sjaldnar en 3 daga vikunnar eða 22% drengja og 25% stúlkna. Þó hafði hreyfingin aukist árið 2014 þar 

sem 28,9% drengja hreyfðu sig daglega í lágmarki 60 mínútur og 18,4% stúlkna og mun færri hreyfðu 

sig sjaldnar en 3 daga vikunnar eða 18,6% drengja og 20,7% stúlkna. 

Marktækur munur var á hópunum bæði árið 2006 og 2014 en það sem er athyglisvert milli ára er 

að fylgni er að styrkjast en árið 2006 var veik fylgni milli hópa en árið 2014 var miðlungs fylgni milli 

hópa. Sundurleitnina (e. divergence) má hugsanlega skýra í mikilli aukningu á hreyfingu drengja árið 

2014 en ekki jafn mikilli aukningu í hreyfingu stúlkna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar áreynsla var skoðuð eftir kynferði var marktækur munur milli drengja og stúlkna og miðlungs 

fylgni (sbr. töflu 4-7). Mun lægra hlutfall stúlkna stundaði líkamlega hreyfingu daglega svo þær 

mæddust eða svitnuðu eða 14,9% á móti 24,4% drengja árið 2006. Hlutfall stúlkna sem stunduðu 

áreynsluhreyfingu sjaldnar en vikulega árið 2006 var 11,7% en 9,7 meðal drengja. Sama var að sjá 

árið 2014 nema áreynsla við líkamlega hreyfingu minnkaði nokkuð hjá báðum hópum. Fylgni milli hópa 

var þó minni enda eru drengirnir að nálgast hlutfall stúlknanna þar sem áreynsluiðkun þeirra minnkaði 

meira en stúlknanna eða frá 24,4% árið 2006 niður í 20,8% árið 2014, á meðan stúlkurnar fóru úr 

14,9% niður í 13,4%. Eins hækkaði hlutfall drengja sem stundaði áreynsluhreyfingu sjaldnar en 

vikulega úr 9,7% í 12,9% á meðan stúlkur hækkuðu einungis úr 11,7% í 12,4%. 

Þegar íþróttaiðkun með íþóttafélagi var skoðuð eftir kynferði og ári kom í ljós að marktækur munur 

var á kynjum árið 2006 en munur á iðkun kynjanna hafði aukist árið 2014 þar sem fylgnin sem var veik 

árið 2006 en er miðlungs fylgni árið 2014. Meirihluti drengja í 10. bekk stunduðu íþróttir með 

íþróttafélagi árið 2006 en 40,8% þeirra stunduðu ekki íþróttir með íþróttafélagi. Aðeins hærra hlutfall 

stúlkna í 10. bekk árið 2006 stunduðu ekki íþróttir með íþróttafélagi eða 46,8% (sbr. töflu 4-8).  

 

Tafla 4-7 

Utan skólatíma hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist 
verulega eða svitnir? 

  
Drengir 

 
Stúlkur 

 

  

  
% N % n P1 V2 

2006 Á hverjum degi 24,40% 1386 14,90% 834 
  

 
4-6 sinnum í viku 32,2% 1822 32,6% 1822 

0,000 0,13 

 
1-3 sinnum í viku 33,7% 1911 40,8% 2274 

  

 
Sjaldnar en vikulega 9,7% 547 11,7% 653 

  

2014 Á hverjum degi 20,8% 1068 13,4% 685 
  

 
4-6 sinnum í viku 31,8% 1634 32,4% 1652 

0,000 0,11 

 
1-3 sinnum í viku 34,5% 1779 41,8% 2130 

  

 
Sjaldnar en vikulega 12,9% 663 12,4% 631 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 
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Árið 2014 var svipað hlutfall drengja sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi, en heldur fleiri drengir 

sem gerðu það 3 sinnum í viku eða oftar (49%) en árið 2006 (44,4%). Sama má segja um stúlkurnar, 

en hærra hlutfall stúlkna stunduðu íþróttir með íþróttafélagi 3 sinnum í viku eða oftar árið 2014 eða 

38% samanborið við 36,9% árið 2006. Þó var meira en helmingur (53%) stúlkna sem stundaði ekki 

íþróttir með íþróttafélagi árið 2014 sem er aukning frá árinu 2006 þegar innan við helmingur þeirra 

(46,8%) stundaði ekki íþróttir með íþróttafélagi. 

4.2.2 Bekkur 

 

Þegar svörum við spurningunni „Hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu 

samanlagt í 60 mínútur eða meira á dag?” var skipt eftir bekkjum mátti sjá ákveðinn mun milli bekkja 

þegar skoðað var hlutfall þeirra sem ná ráðleggingum varðandi hreyfingu. Árið 2006 lækkaði prósenta 

þeirra sem náðu WHO ráðleggingum um hreyfingu eftir bekk, en árið 2006 voru það 26% nemenda í 

6. bekk, 19,2% í 8. bekk og 13,6% í 10. bekk sem hreyfðu sig alla daga í lágmark klukkustund (sbr. 

töflu 4-9). Marktækur munur var þar milli hópa og miðlungs fylgni. 

Árið 2014 náðu 26% nemenda í 6. bekk ráðleggingum um hreyfingu, líkt og 2006 og marktækur 

munur var milli hópa. Fylgni bekkjar og hreyfingar var þó veikari árið 2014 enda mátti sjá vissa 

Tafla 4-8 

Hve oft í viku æfir þú eða keppir með íþróttafélagi? (10. bekkur) 

  
Drengir Stúlkur 

 

 

  
% n % n P1 V2 

2006 3 sinnum í viku eða oftar 44,4% 434 36,9% 361 0,003 0,08 

 
2 sinnum í viku eða sjaldnar 14,7% 144 16,3% 159 

 

 

 
Aldrei 40,8% 399 46,8% 458 

 

 

2014 3 sinnum í viku eða oftar 49,0% 788 38,0% 597 0,000 0,13 

 
2 sinnum í viku eða sjaldnar 11,0% 177 9,0% 140 

 

 

 
Aldrei 40,0% 643 53,0% 832 

 

 

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

Tafla 4-9 

Hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á 
dag síðastliðnaviku? 

  
6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

  

  
% n % n % n P1 V2 

2006 Alla daga 26% 965 19,2% 719 13,6% 512 
  

 
3-6 daga 69,5% 2203 59,3% 2221 52% 1951 

0,000 0,14 

 

2 daga eða 
sjaldnar 14,5% 537 21,5% 807 34,4% 1290 

  

2014 Alla daga 26% 862 21,7% 789 23,4% 691 
  

 
3-6 daga 58% 1927 59,8% 2170 51,6% 1523 

0,000 0,07 

 

2 daga eða 
sjaldnar 16% 531 18,4% 669 24,9% 736 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 
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breytingu hjá eldri bekkjum þar sem mun hærra hlutfall nemenda í eldri bekkjum hreyfði sig í 

klukkustund á dag en árið 2006.  

 

Þegar áreynsluiðkun var skoðuð eftir bekkjum mátti sjá að marktækur munur var á áreynslu milli 

bekkja bæði árið 2006 og árið 2014. Árið 2006 var hæst hlutfall daglegrar áreynsluhreyfingar hjá 6. 

bekk (26%) en lækkaði svo í 8. bekk (18,6%) og lækkaði enn meira í 10. bekk (14,8%) (sbr. töflu  

4-10). Þeir sem iðkuðu hreyfingu með áreynslu sjaldnar en vikulega voru 7,7% í 6. bekk sem hækkaði 

svo með hærri bekkjardeild í 14,9% í 10. bekk.  

Árið 2014 virtist áreynsla við líkamlega hreyfingu almennt vera minni í öllum hópum en hélst þó 

jafnari eftir bekkjum, en í 6. bekk voru 19,1% nemenda sem stunduðu daglega áreynsluhreyfingu, 

15,1% í 8. bekk og 17,2% í 10. bekk, samanber 14,8% í 10. bekk árið 2006. Því var 8. bekkur sá 

bekkur sem stundaði sjaldnast líkamlega hreyfingu af ákefð árið 2014 en árið 2006 voru það 

nemendur í 10. bekk sem hreyfðu sig sjaldnast af ákefð. Það má sjá á fylgnistuðli en árið 2006 var 

miðlungs fylgni milli bekkja og hreyfingar en aftur á móti var veik fylgni milli bekkja og 

áreynsluhreyfingar árið 2014. 

4.2.3 Efnahagsstaða 

Efnahagsstaða nemendanna hafði nokkuð að segja um hversu marga daga vikunnar þeir hreyfðu 

sig að lágmarki 60 mínútur á dag, en marktækur munur var á hreyfingu milli efnahagshópa bæði árið 

2006 og 2014 en þó veik fylgni milli hópa. Árið 2006 var áberandi lægst hlutfall nemenda með lága 

efnahagsstöðu sem hreyfði sig að lágmarki klukkustund á dag eða 7,7% nemenda en lang hæst 

hlutfall þeirra (56,9%) hreyfði sig einungis 2 daga vikunnar eða sjaldnar (sbr. töflu 4-11). Aðeins hærra 

hlutfall þeirra sem voru með miðlungs efnahagsstöðu (14,1%) náðu ráðleggingum um hreyfingu og á 

sama tíma var lægra hlutfall þeirra sem hreyfðu sig 2 sinnum í viku eða sjaldnar (31,8%). Í hárri 

efnahagsstöðu var hæst hlutfall þeirra sem náðu ráðleggingum (21,4%) og svipað hlutfall hreyfði sig 

sjaldnast (20,5%). Svipaðar niðustöður mátti sjá árið 2014 en þar hafði hreyfing aukist í öllum hópum 

Tafla 4-10 

Utan skólatíma hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist verulega 
eða svitnir? 

  
6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

  

  
% n % n % n P1 V2 

2006 Á hverjum degi 26,0% 969 18,6% 701 14,8% 556 
  

 
4-6 sinnum í viku 30,3% 1127 35,2% 1322 31,7% 1196 

0,000 0,1 

 
1-3 sinnum í viku 36,0% 1340 36,8% 1382 38,6% 1453 

  

 

Sjaldnar en 
vikulega 7,7% 285 9,4% 354 14,9% 562 

  

2014 Á hverjum degi 19,1% 631 15,1% 547 17,2% 563 
  

 
4-6 sinnum í viku 31,3% 1035 31,7% 1152 33,2% 1084 

0,000 0,05 

 
1-3 sinnum í viku 38,3% 1267 37,8% 1372 38,7% 1262 

  

 

Sjaldnar en 
vikulega 11,3% 372 15,4% 559 10,9% 357 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 
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og lægri prósenta sem hreyfði sig sjaldnar en 3 sinnum í viku. Þó hafði dagleg hreyfing aukist 

hlutfallslega mest hjá þeim með lága efnahagsstöðu eða um tæplega helming (13,9%). 

 

Tafla 4-12 

Utan skólatíma hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist verulega 
eða svitnir? 

  

Lág 
efnahags-
staða 

Miðlungs 
efnahags-
staða 

Há efnahags-
staða 

  

  
% n % n % n P1 V2 

2006 Á hverjum degi 16,9% 11 16,0% 310 20,9% 1815 
  

 
4-6 sinnum í viku 10,8% 7 27,5% 533 33,7% 2926 

0,000 0,09 

 
1-3 sinnum í viku 38,5% 25 39,9% 773 36,5% 3170 

  

 

Sjaldnar en 
vikulega 33,8% 22 16,6% 321 8,9% 771 

  

2014 Á hverjum degi 20,8% 15 14,0% 440 18,0% 1172 
  

 
4-6 sinnum í viku 16,7% 12 29,9% 939 33,5% 2179 

0,000 0,07 

 
1-3 sinnum í viku 37,5% 27 40,6% 1275 37,3% 2427 

  

 

Sjaldnar en 
vikulega 25,0% 18 15,5% 485 11,2% 721 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

 

Þegar efnahagsstaða var athuguð eftir áreynslu í hreyfingu og árum, sást marktækur munur á 

efnahagsstöðu og áreynslu bæði árið 2006 og árið 2014. Árið 2006 stunduðu 16,9% þeirra sem höfðu 

lága efnahagsstöðu líkamlega hreyfingu svo þeir svitnuðu en þeir sem höfðu háa efnahagsstöðu 

stunduðu oftast (20,9%) ákafa hreyfingu daglega (sbr. töflu 4-12). Árið 2014 stunduðu aftur á móti þeir 

sem höfðu lága efnahagstöðu oftast ákafa hreyfingu daglega eða 20,8% en áköf dagleg hreyfing 

minnkaði um 2% hjá nemendum með miðlungs efnahagsstöðu (14%) og 3% hjá nemendum með háa 

efnahagsstöðu (18%). Fylgni milli breyta minnkaði milli ára en þó var fylgnin veik bæði árin. 

Tafla 4-11 

Hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða meira á 
dag síðastliðna viku? 

  

Lág 
efnahags-
staða 

Miðlungs 
efnahags-
staða 

Há efnahags-
staða 

  

  
% n % n % n P1 V2 

2006 Alla daga 7,7% 5 14,1% 271 21,4% 1847 
  

 
3-6 daga 35,4% 23 54,1% 1043 58,1% 5036 

0,000 0,09 

 

2 daga eða 
sjaldnar 56,9% 37 31,8% 614 20,5% 1779 

  

2014 Alla daga 13,9% 10 20,2% 621 24,9% 1564 
  

 
3-6 daga 36,1% 26 56,6% 1734 57,9% 3643 

0,000 0,07 

 

2 daga eða 
sjaldnar 50% 36 23,2% 711 17,2% 1086 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 
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Tafla 4-13 

Hve oft í viku æfir þú eða keppir með íþróttafélagi? (10. bekkur) 

 

  

Lág 
efnahags-
staða 

Miðlungs 
efnahags-
staða 

Há efnahags-
staða 

  

  
% n % n % n P1 V2 

2006 
Stunda íþróttir með 
íþróttafélagi 20% 2 48,9% 172 59% 618 

 
0,000 

 
0,08 

 

Stundar ekki íþróttir 
með íþróttafélagi 80% 8 51,1% 180 41% 430 

  

2014 
Stunda íþróttir með 
íþróttafélagi 30,4% 7 48,6% 424 54,6% 1095 

 
0,000 

 
0,09 

 

Stunda ekki íþróttir 
með íþróttafélagi 69,6% 16 51,4% 449 45,4% 910 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

 

Þegar iðkun með íþróttafélagi var skoðuð eftir efnahagsstöðu og gerð marktæktarpróf þurfti að 

skipta svörum í tvo flokka, þá sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi og þá sem ekki stunduðu íþróttir 

með íþróttafélagi. Ástæðan var sú að væntitíðni innan reita lenti undir 5 í fleiri en þrem reitum þegar 

svörum var skipt í fleiri flokka. Marktækur munur var á milli hópa bæði árið 2006 og árið 2014. Það 

sem mátti sjá bæði árið 2006 og 2014 var að þeir sem höfðu lága efnahagsstöðu stunduðu í mun 

minna mæli íþróttir með íþróttafélagi eða einungis 20% þeirra árið 2006. Hlutfall þeirra sem stunduðu 

íþróttir með íþróttafélagi árið 2006 fór þó vaxandi í takt við efnahagsstöðu þar sem 48,9% nemenda 

með miðlungs efnahagsstöðu stunduðu íþróttir með íþróttafélagi og 59% þeirra með háa 

efnahagsstöðu árið 2006 (sbr. töflu 4-13). 

Miðlungs fylgni var milli íþróttaiðkunar og efnahagsstöðuhópa árið 2006 en veik fylgni árið 2014. 

Það er í samræmi við prósentutölur árið 2014 þar sem hreyfing eftir efnahagsstöðu var jafnari. Hlutfall 

einstaklinga í lágri efnahagsstöðu sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi var 30,4% en það er 10% 

hærra hlutfall en árið 2006. Engin breyting var milli ára á íþróttaiðkun nemenda í miðlungs 

efnahagsstöðu, en hlutfall einstaklinga í hárri efnahagsstöðu sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi 

var aðeins lægra árið 2014 (54,6%) samanborið við árið 2006 (59%). 

4.2.4 Þjóðerni 

Þegar athugað var hvort hreyfing væri tengd þjóðernisuppruna, eða tungumáli töluðu á heimili, þá 

reyndist vera marktækur munur bæði árið 2006 og 2014 en veik fylgni. Þó þarf að hafa í huga lítið 

svarhlutfall þessarar spurningar árið 2006 þar sem minna en helmingur barna svöruðu spurningunni. 

Að því sögðu virðist vera svipað hlutfall nemenda, óháð uppruna, sem ná ráðleggingum eða 12,8% og 

13,8% en þegar skoðað var hverjir hreyfðu sig minnst á viku þá var stærst hlutfall þeirra meðal 

nemenda af erlendum uppruna eða 48% (sbr. töflu 4-14).  
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Árið 2014 var aftur á móti mun meiri munur, en 19% barna af erlendum uppruna hreyfðu sig meira 

en klukkustund daglega á meðan 24% barna af innlendum uppruna hreyfðu sig meira en klukkustund 

daglega. Það var þó aukning í hreyfingu frá því árið 2006. Á sama tíma var mun hærra hlutfall 

nemenda af erlendum uppruna sem hreyfðu sig 2 daga vikunnar eða sjaldnar eða 28,1% á móti 18,8% 

hjá nemendum með íslenskan uppruna. Þannig virtist munur aukast á líkamlegri hreyfingu nemenda 

eftir uppruna. 

Tafla 4-15 

Utan skólatíma hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú mæðist 
verulega eða svitnir? 

  

Erlent 
tungumál á 
heimili 

Íslenska á 
heimili 

  

  
% n % n P1 V2 

2006 Á hverjum degi 17,9% 25 14,6% 517   

 
4-6 sinnum í viku 18,6% 26 32,2% 1138 

0,000 0,08 

 
1-3 sinnum í viku 37,9% 53 38,8% 1374 

  

 
Sjaldnar en vikulega 25,7% 36 14,4% 510 

  

2014 Á hverjum degi 17,4% 146 17,0% 1565 
  

 
4-6 sinnum í viku 23,3% 196 32,9% 3038 

0,000 0,11 

 
1-3 sinnum í viku 37,0% 311 38,3% 3536 

  

 
Sjaldnar en vikulega 22,4% 188 11,8% 1087 

  

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 

 

Þegar áreynsluiðkun var skoðuð í sambandi við þjóðernisuppruna nemenda var marktækur munur 

á hópum bæði árið 2006 og 2014 (sbr. töflu 4-15). Líkt og áður hefur komið fram var einungis tæpur 

helmingur sem svaraði spurningunni árið 2006 en þegar horft er á prósentuhlutfall voru fleiri sem 

stunduðu áreynsluhreyfingu daglega af erlendum uppruna (17,9%) en innlendum (14,6%) árið 2006. 

Tafla 4-14 

Hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 60 mínútur eða 
meira á dag síðastliðna viku? 

  

Erlent 
tungumál á 
heimili 

Íslenska á 
heimili 

  

  
% n % n P1 V2 

2006 Alla daga 12,8% 16 13,8% 488   

 
3-6 daga 39,2% 49 52,3% 1851 0,004 0,06 

 
2 daga eða sjaldnar 48,0% 60 33,9% 1199   

2014 Alla daga 19,5% 164 24,0% 2142 
  

 
3-6 daga 52,4% 441 57,2% 5110 0,000 0,07 

 
2 daga eða sjaldnar 28,1% 236 18,8% 1677   

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V 
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Þó er mun stærra hlutfall sem hreyfir sig af ákafa sjaldnar en vikulega hjá nemendum af erlendum 

uppruna (25,7%) heldur en af innlendum (14,4%).  

Árið 2014 hafði fylgni milli þjóðernishópa og hreyfingar aukist úr veikri í miðlungs fylgni. Ekki var að 

sjá hópamun á daglegri áreynsluiðkun, sem nam 17% hjá báðum hópum. Þó var stærsti 

hópamunurinn hjá þeim sem hreyfðu sig af áreynslu sjaldnar en vikulega, en þar var hlutfallið mun 

hærra hjá börnum af erlendum uppruna (22,4%) heldur en innlendum (11,8%). 

Tafla 4-16 
Hve oft í viku æfir þú eða keppir með íþróttafélagi? (10. bekkur) 

 

  

Erlent 
tungumál á 
heimili 

Íslenska á 
heimili 

 

 

  
% N % n P1 V2 

2006 3 sinnum í viku eða oftar 50% 37 40,7% 747 
 

 

 

2 sinnum í viku eða 
sjaldnar 17,6% 13 15,4% 283 0,147 

 
0,05 

 
Aldrei 32,4% 24 43,8% 804 

 

 

2014 3 sinnum í viku eða oftar 30,1% 52 44,4% 1290 
 

 

 

2 sinnum í viku eða 
sjaldnar 11% 19 9,8% 285 0,001 

 
0,07 

 
Aldrei 59% 102 45,8% 1331 

 

 

1 Marktekt miðast ki-kvaðrat próf 
2 Fylgnistuðull miðast við Cramers’V   

 

 

Þegar íþróttaiðkun með íþróttafélagi var skoðuð eftir uppruna nemenda út frá tungumáli á heimili, 

reyndist ekki marktækur munur milli hópa árið 2006 sem má hugsanlega skýra með dræmu 

svarhlutfalli spurningarinnar það ár. Aftur á móti var marktækur munur á íþróttaiðkun milli 

þjóðernishópa en veik fylgni árið 2014. Það ár var töluvert lægra hlutfall nemenda af erlendum 

uppruna sem stundaði íþróttir með íþróttafélagi oftar en þrisvar sinnum í viku, eða 30,1% samanborið 

við 44,4% barna af innlendum uppruna (sbr. töflu 4-16). Sama má sjá hjá nemendum sem stunda ekki 

íþróttir með íþróttafélagi, en 59% nemenda af erlendum uppruna stunda aldrei íþróttir með íþróttafélagi 

á meðan töluvert lægra hlutfall nemenda af innlendum uppruna stunda aldrei íþróttir með íþróttafélagi, 

eða 45,8%. 
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5 Umræður 

Hér á eftir verða teknar saman niðurstöður rannsóknar á hreyfingu barna og unglinga á Íslandi 

samkvæmt HBSC könnun 2006 og 2014 ásamt því að bera saman niðurstöður við fræðin og velta 

vöngum yfir því hvað foreldrar, skólar og samfélag geta gert til að auka hreyfingu barna og unglinga. 

Að lokum verður farið yfir styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar ásamt tillögum til frekari 

rannsókna. 

5.1 Samantekt 

Marktæk breyting á hreyfingu var milli ára bæði þegar ráðlögð hreyfing skv. WHO var skoðuð ásamt 

áreynsluhreyfingu og íþróttaiðkun nemendanna. Áhugavert var að sjá að árið 2014 var hærri prósenta 

nemenda sem hreyfði sig daglega að lágmarki 60 mínútur á dag eða 23% samanborið við 19,7% árið 

2006. Dæmið snýst þó við þegar áreynsla og íþróttaiðkun eru skoðuð en þar má sjá hnignun milli ára 

bæði í áreynsluhreyfingu og íþróttaiðkun nemenda. 

Drengir hreyfðu sig almennt meira en stúlkur bæði árið 2006 og 2014 en hópamunur jókst milli 

kynja þegar ráðlögð dagleg hreyfing og íþróttaiðkun var skoðuð á meðan hópamunur minnkaði milli 

ára í áreynsluhreyfingu. Mun meiri aukning var í hlutfalli drengja sem náðu ráðlagðri daglegri hreyfingu 

samanborið við stúlkur árið 2014. Sundurleitni (e. divergence) í íþróttaiðkun kynjanna stafar af því að 

mun færri stúlkur stunduðu íþróttir árið 2014 samanborið við 2006 á meðan hlutfall drengja sem 

stunduðu íþróttir árið 2006 hélst óbreytt milli ára.  

Það sem var athyglisvert að sjá í þróun hreyfingar eftir aldri var hversu áberandi munur var á milli 

aldurshópa árið 2006 en sá munur var mun minni árið 2014 bæði í ráðlagðri hreyfingu og 

áreynsluhreyfingu. Nemendur í 6. bekk hreyfðu sig áberandi mest af öllum bekkjunum bæði árið 2006 

og 2014 en áhugavert er að sjá að árið 2014 var það 8. bekkur sem rak lestina hvað varðar hreyfingu í 

stað 10. bekkjar líkt og árið 2006. Því virðist brottfall úr hreyfingu ekki hafa verið jafn mikið þegar leið á 

unglingsárin árið 2014 líkt og var árið 2006. 

Þeir sem voru í lágri efnahagsstöðu hreyfðu sig minnst á meðan nemendur í hárri efnahagsstöðu 

hreyfðu sig mest. Aukning var í daglegri hreyfingu og hreyfingu af ákefð frá 2006-2014 í öllum hópum. 

Þó má veita því athygli að árið 2014 voru það nemendur með lága efnahagsstöðu sem stunduðu 

daglega áreynsluhreyfingu (20,8%) umfram nemendur með miðlungs og háa efnahagsstöðu (14% og 

18%). Nemendur með lága efnahagsstöðu stunduðu íþróttir með íþróttafélagi í minna mæli en börn 

með miðlungs og háa efnahagstöðu, en þrátt fyrir lakari stöðu höfðu þeir þó aukið þátttöku í íþróttum 

milli ára ólíkt hinum efnahagshópunum. 

Miklar breytingar má sjá milli ára í hreyfingu barna af erlendum og innlendum uppruna. Lægra 

hlutfall barna af erlendum uppruna, samanborið við innlend börn, náðu ráðleggingum um daglega 

hreyfingu árið 2006, en árið 2014 hafði hlutfallið aukist í báðum hópum. Hærra hlutfall nemenda af 

erlendum uppruna en innlendum stunduðu áreynsluhreyfingu árið 2006, en árið 2014 voru hlutföllin 

milli hópa orðin jöfn en þó hærra hlutfall nemenda af erlendum uppruna sem hreyfði sig sjaldnar en 

vikulega (22,4%) samanborið við íslenska nemendur (11,8%). Ekki var marktækur munur milli hópa 

árið 2006 hvað varðar íþróttaiðkun en aftur á móti var munur milli hópa árið 2014 en þá var hlutfall 



 35 

nemenda af erlendum uppruna sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi (41%) 15% lægra en innlendra 

nemenda (54,2%). 

5.2 Samanburður 

5.2.1 Þróun líkamlegrar hreyfingar  

Í þessari rannsókn var marktækur munur á hreyfingu barna og unglinga frá 2006-2014. Hlutfall þeirra 

sem náðu ráðlagðri hreyfingu jókst um tæp 4% milli ára á meðan hlutfall þeirra sem stunduðu 

áreynsluhreyfingu daglega og hlutfall þeirra sem stunduðu íþróttir með íþróttafélagi minnkaði um tæp 

3% á árunum 2006-2014. Því virðist þróun daglegrar hreyfingar í að lágmarki 60 mínútur ennþá vera á 

leið upp á við líkt og á árunum 1992-2004 á Íslandi. Hlutfall íslenskra barna sem stunduðu íþróttir var 

hægt og rólega að aukast fram til ársins 2004 (Menntamálaráðuneytið, 2006) en virðist nú hafa 

stoppað og fara niður á við aftur samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Í Bandaríkjunum hefur verið væg lækkun á hlutfalli barna og unglinga sem stunda 

áreynsluhreyfingu daglega (Nelson o.fl., 2006) á meðan fleiri unglingar ná ráðleggingum um daglega 

hreyfingu (Iannotti og Wang, 2013) sem eru svipaðar niðurstöður í þróun hreyfingar og í þessari 

rannsókn hér á landi.  Í flestum löndum Evrópu sem tóku þátt í könnunum á vegum WHO árin 2002 og 

2014 mátti sjá aukningu í hreyfingu barna og unglinga, en hjá þeim löndum sem aukningin var einna 

mest var 5-10% munur á hlutfalli þeirra sem náðu ráðleggingum um daglega hreyfingu (World Heatlh 

Organization, 2017), svo Ísland er ekki langt frá efstu löndum hvað varðar mesta aukningu í hreyfingu 

með 4% aukningu frá 2006. 

Í Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) könnunum frá árunum 2006 og 2014, þar sem 

yfir 40 lönd innan Evrópu tóku þátt, sést ekki áberandi munur á hreyfingu milli ára, en árið 2006 voru 

að meðaltali 20,7% barna og unglinga innan Evrópu sem náðu ráðleggingum um hreyfingu, en 

hlutfallið hafði lítillega lækkað árið 2014 þar sem 20,3% barna og unglinga náðu ráðleggingum um 

hreyfingu. Aftur á móti ef Ísland er skoðað í þessu samhengi þá er það mun hærra á listanum yfir 

meðaltöl hreyfingar milli landa árið 2014 (5-17. sæti af 42 löndum) en árið 2006 (17-29. sæti af 41 

löndum) (World Health Organization, 2008, 2016).  

Margar orsakir og ástæður liggja að baki þessarar þróunar. Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu 

árið 2006 með markmiðssetningu um að auka hreyfingu ungmenna á Íslandi. Lagt var til að skólakerfið 

myndi meðal annars leiða þá þróun með því að leggja áherslu á kennslu barna og unglinga um gildi 

heilbrigðs lífsstíls (Menntamálaráðuneytið, 2006). Viðbrögð grunnskólasamfélagsins stóðu ekki á sér 

en í nýrri námskrá grunnskóla á Íslandi árið 2011 voru nýjar áherslur um heilbrigði og velferð barna og 

unglinga en það hafði ekki áður verið einn af grunnþáttum menntunar í fyrrum námskrám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Verkefnið kallast „Heilsueflandi grunnskóli” en verkefnið gengur út á 

„…að styðja skóla í að vinna markvisst að heilsueflingu í starfi sínu” (Embætti landlæknis, 2017). Til að 

fá heildræna mynd af þróun hreyfingar barna og unglinga yfir árin er rétt að líta á breytingar í hreyfingu 

eftir bakgrunni og hvernig hún hefur þróast í gegnum árin innan einstakra hópa. 
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5.2.2 Kynferði 

Staðreyndin er sú að drengir virðast almennt hreyfa sig meira en stúlkur án tillits til heimshluta, en í 

fræðilegri samantekt frá 2012 þar sem hreyfing 13-15 ára barna í 105 löndum var skoðuð voru færri en 

20% drengja í 56 af 105 löndum sem ekki hreyfðu sig daglega að lágmarki 60 mínútur á meðan færri 

en 20% stúlkna í 100 af 105 löndum náðu ekki ráðlagðri hreyfingu. Því er áberandi að stærra hlutfall 

stúlkna í mun fleiri löndum náðu ekki ráðleggingum um hreyfingu (Hallal, Andersen, Bull, Guthold, 

Haskell og Ekelund, 2012). 

Sama má sjá í Health Behavior in School-Aged 

Children (HBSC)  könnunum í Evrópu árin 2006 og 

2014 en bæði árin voru drengir mun líklegri til að ná 

ráðleggingum WHO um hreyfingu þar sem 

marktækur munur var á hreyfingu kynjanna.  Um og 

yfir 9% skildu kynin að þegar horft var á hlutfall 

drengja og stúlkna sem hreyfðu sig að lágmarki 60 

mínútur á dag (sbr. mynd 5-1) (World Health 

Organization, 2008, 2016).  

Þegar niðustöður þessarar rannsóknar voru 

teknar saman kom því ekki á óvart að marktækur 

munur væri milli kynja og drengir mun líklegri til að 

ná ráðleggingum WHO um hreyfingu en stúlkur, bæði árið 2006 og 2014. Bæði kynin hreyfðu sig þó 

meira árið 2014 en 2006 sem er sama þróun og má sjá í HBSC könnun innan Evrópu, þ.á.m. Íslands, 

árið 2006 og 2014 (World Health Organization, 

2008, 2016). Þó er sundurleit þróun hópamunar 

milli ára á Íslandi þar sem aukning í hreyfingu 

drengja er mun meiri en aukning í hreyfingu stúlkna 

(sbr. mynd 5-2), en í heildina samsíða þróun 

hreyfingar hópanna samkvæmt samantekt HBSC 

könnunarinnar í Evrópu 2006 og 2014 (sbr. mynd 5-

1) (World Health Organization, 2008, 2016).  

Á meðan drengir hreyfa sig oftar og lengur yfir 

daginn virðast þeir einnig hreyfa sig af meiri ákefð 

en stúlkur. Í rannsókn í Þýskalandi þar sem ákefð í 

hreyfingu í íþróttatímum innan skólans var skoðuð 

kom í ljós að drengir hreyfðu sig af mikilli ákefð rúmlega 10 mínútum lengur en stúlkur þótt um sömu 

kennslu og íþróttatíma væri að ræða (Smith, Berdel, Nowak, Heinrich og Schulz, 2016). Í íslenskri 

rannsókn sem unnin var úr upplýsingum könnunarinnar ,,Ungt fólk” mátti sjá að drengir stunduðu 

almennt hreyfingu af meiri ákefð en stúlkur og var allt að 17% munur milli kynja þegar kom að 

reglulegri áreynsluhreyfingu (Sigríður Þ. Eiðsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. Sigfúsdóttir og 

Allegrante, 2008).  

Mynd 5-1 Hlutfall nemenda sem hreyfa sig lágmark 

60 mínútur daglega (Evrópa) (World 
Health Organization, 2008, 2016) 

Mynd 5-2 Hlutfall nemenda sem hreyfa sig lágmark 

60 mínútur daglega (Ísland) (World 
Health Organization, 2008, 2016) 
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Sama hópamun má sjá í niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem drengir stunduðu daglega 

áreynsluhreyfingu í 10% fleiri tilfellum en stúlkur árið 2006. Þó virðist hópamunur milli kynja í 

áreynsluhreyfingu vera að breytast á Íslandi þar sem einungis 7% skyldu kynin að árið 2014. Hnignun 

mátti sjá hjá báðum kynjum í tíðni áreynsluhreyfingar eftir árum sem var þá töluvert meiri hjá drengjum 

en stúlkum samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

Sundurleit þróun íþróttaiðkunar milli kynja frá árunum 2006-2014 voru helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar þegar kynjamunur íþróttaiðkunar var skoðaður. Hlutfall drengja sem stunduðu íþróttir 

hélst óbreytt milli ára á meðan mun lægra hlutfall stúlkna stundaði íþróttir árið 2014 en árið 2006. Í 

bandarískri könnun frá 2003-2010 var mun hærri prósenta drengja á aldrinum 15-19 ára sem 

stunduðu íþróttir eða 19,4% samaborið við 6,1% stúlkna. Ekki var jafn mikill hópamunur í einstaklings-

íþróttum en þó fleiri drengir sem stunduðu einstaklingsíþróttir (2,6%) borið saman við stúlkur (1,3%) 

(Deaner, Geary, Puts, Ham, Kruger, Fles, Winegard og Grandis, 2012). 

En afhverju hreyfa drengir sig almennt meira en stúlkur? Í rannsókn á Englandi þar sem viðhorf 

stúlkna til hópíþrótta voru könnuð töluðu stúlkurnar um að helsta hindrun í íþróttaiðkun þeirra væru 

þættir líkt og skortur á sjálfstrausti, hræðsla við niðurlægingu, neikvæðar hugsanir um eigin 

frammistöðu og að þær hefðu ekki tíma fyrir íþróttir vegna annarra áhugamála, en þær minntust einnig 

á skort á kvenfyrirmyndum í íþróttum (Wetton, Raley, Jones og Pearce, 2013). 

Áströlsk rannsókn um sama efni leiddi í ljós að stúlkur hefðu almennt minni stuðning frá foreldrum 

en drengir hvað varðaði hreyfingu en eins eru það líffræðilegir þættir sem spila inní þar sem það 

dregur úr hreyfingu með kynþroska (Telford, Telford, Olive, Cochrane og Davey, 2016). Þetta eru því 

þættir sem taka þarf tillit til ef jafna á hreyfingu milli kynja og koma í veg fyrir að hóparnir þróist frekar í 

sundur. 

5.2.3 Bekkur 

Hækkandi aldri barna virðist almennt fylgja stigvaxandi hnignun í líkamlegri hreyfingu en það var 

sameiginlegt þema meðal 183 landa víðsvegar í heiminum í stórri fræðilegri samtantekt á hreyfingu 

barna og unglinga (Hecke, Loyen, Verloigne o.fl. 2016).  Áreynsluhreyfing minnkar þegar líður á 

unglingsárin líkt og önnur líkamleg hreyfing barna og unglinga (Hunter, Leatherdale, Storey og 

Carson, 2016). Í HBSC könnununum frá 2006 og 2014 þar sem hreyfing 11, 13 og 15 ára barna í 

Evrópu var skoðuð minnkaði hlutfall barna sem náðu ráðlagðri hreyfingu daglega um 4% að meðaltali 

milli aldurshópa, bæði árið 2006 og 2014 (World Health Organization, 2008, 2016). 

Sama má sjá í niðurstöðum þessarar rannsóknar árið 2006 hérlendis þar sem enn meiri munur var 

milli aldurshópa og hlutfall barna sem náðu ráðleggingum dalaði um 6-7% milli bekkja. Þó einkennist 

þróunin frá 2006 til 2014 af misleitni (e. divergence) þar sem hæst hlutfall náði ráðleggingum í 6. bekk 

(26%), en það hlutfall lækkaði um 4% í 8. bekk. Það sem kom á óvart var að hlutfall nemenda sem 

náðu ráðleggingum um hreyfingu hækkaði í 10. bekk upp í 23,4% sem er ólíkt þeirri þróun sem þekkist 

í öðrum löndum. Sömu þróun mátti sjá þegar áreynsluhreyfing var skoðuð, en árið 2006 minnkaði 

áreynsluhreyfing stig af stigi eftir aldri en árið 2014 dróst hún saman milli 6. og 8. bekkjar á meðan hún 

dróst í sundur milli 8. og 10. bekkjar. Í HBSC könnun innan Evrópu árið 2014 var Ísland meðal þeirra 
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fimm efstu landa þar sem unglingar í 10. bekk hreyfðu sig hvað mest á meðan Ísland var í 29. sæti af 

41 landi árið 2006 (World Health Organization, 2016). 

Í fræðilegri samantekt á áhrifum vina og fjölskyldu á hreyfingu barna og unglinga komu fram 

jákvæðar niðurstöður. Ef vinir tala jákvætt um hreyfingu og eru þátttakendur í hreyfingu þá eykur það 

líkur á að barnið eða unglingurinn hreyfi sig meira. Þá virtust vinir mikilvægari hjá eldri börnum og 

unglingum hvað hreyfingu varðaði en sterkari tengsl milli hreyfingar og fjölskyldu hjá yngri börnunum 

(Maturo og Cunningham, 2013). Þá voru unglingar líklegi til að stunda ákafari hreyfingu í hópi vina og 

kunninga en ef þeir voru einir (Fitzgerald, Fitzgerald og Aherne, 2012) 

Í umræðuhópum tengdum Forvarnardeginum kom í ljós að á meðal ástæðna sem unglingar gáfu 

fyrir brottfalli úr íþróttum voru aukin þrýstingur á að vera afreksmaður í íþróttum og vera bestur í öllu, 

en eins fannst þeim skorta framboð á fjölbreyttum íþróttum og hreyfingu (Ólöf Kristín Sívertsen og Jón 

Sigfússon, 2007). Í skýrslunni ,,Íþróttavæðum Ísland” var meðal markmiða að auka fjölbreytileika 

íþróttaiðkunar, kynna íþróttastarf betur og hvetja börn og unglinga í auknum mæli til hreyfingar, þá 

bæði foreldra, skóla og samfélag sem heild (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Þar að auki hafa verið í gangi tilraunaverkefni innan ýmissa skóla sem stuðla að aukinni hreyfingu 

hjá hópum sem virðast ekki finna sig í almennum íþróttatímum innan skólans líkt og í Varmárskóla í 

samstarfi við líkamsræktina Eldingu. Nemendur sem tóku þátt í því verkefni bættu sig í skólaíþróttum 

og fóru að stunda í meira magni hreyfngu utan skólans (Elísabet Ólafsdóttir, 2014). Þetta eru dæmi 

um verkefni sem gætu skýrt niðurstöður rannsóknar um minni hópamun milli bekkja árið 2014 borið 

saman við árið 2006. 

5.2.4 Efnahagsstaða 

Efnahagsstaða virðist tengjast líkamlegri hreyfingu barna og unglinga víðsvegar um heiminn, en í 

HBSC könnun í 42 Evrópulöndum árið 2014 voru börn og unglingar með háa efnahagsstöðu líklegri til 

að ná ráðleggingum um hreyfingu í meira en helmingi landanna sem tóku þátt í könnunninni. Á sama 

tíma tengdist lág staða fjölskyldu minni hreyfingu nemendanna. Allt að 10% munur var á milli hópanna 

(World Health Organization, 2016).  

Þess vegna kom ekki á óvart þegar svipaðar niðurstöður komu í ljós í þessari rannsókn frá árinu 

2006 þar sem minna en 10% nemenda með lága efnahagsstöðu náðu ráðleggingum um daglega 

hreyfingu á meðan yfir 20% nemenda með háa efnahagsstöðu náðu ráðleggingunum. Hópamunur 

milli efnamestu og efnaminnstu nemendanna var tæp 14%. Samleitni (e. convergence) milli hópa mátti 

sjá þar sem mun minni munur var á hópum eftir hreyfingu árið 2014, en hærri prósenta í öllum hópum 

náði ráðleggingum um hreyfingu það árið. Munur milli efnamestu og efnaminnstu nemenda sem náði 

ráðleggingum hreyfingar lækkaði um 3% frá árinu 2006-2014. Í samantekt WHO á könnunum innan 

Evrópu frá árunum 2002-2014 voru það frekar efnameiri börn og unglingar sem náðu ráðleggingum 

um hreyfingu en munur milli hópa beyttist aftur á móti lítið milli ára (World Health Organization, 2017). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar hvað áreynslu varðar voru á sama veg og ráðleggingarnar en 

hópamunur minnkaði frá árunum 2006-2014. Þá voru þeir efnaminnstu farnir að stunda 

áreynsluhreyfingu mun oftar árið 2014 en árið 2006 á meðan nemendur með bestan efnahag 

stunduðu sjaldnar áreynsluhreyfingu árið 2014. Þó voru enn tæp 14% sem skildu að hópana.  
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Ástralir komust að svipaðri niðurstöðu í ISCOLE (International Study of Childhood Obesity, Lifestyle 

and Environment) könnun sinni en börn og unglingar sem voru í lægsta tekjuflokki þar í landi eyddu að 

meðaltali færri mínútum í hreyfingu af mikilli ákefð samanborið við þá úr hærri tekjuflokkum (Dumuid, 

Olds, Lewis, og Maher, 2016). 

Sama má segja um íþróttaiðkun á Íslandi þar sem einungis 20% nemenda með lága 

efnahagsstöðu stunduðu íþróttir árið 2006 en hafði hækkað um 10% árið 2014. Aftur á móti stunduðu 

tæp 60% nemenda með háa efnahagsstöðu íþróttir með íþróttafélagi árið 2006 sem hafði dregist 

saman í tæp 55% árið 2014 sem gerir hópamun mun minni árið 2014 en árið 2006.  

Þá má gera ráð fyrir að kostnaður hreyfingar og íþróttaiðkunnar sé stór hluti hópamunar hvað 

varðar efnahag. Börn og unglingar í Bretlandi með lága efnahagsstöðu voru líklegri til að vilja stunda 

meiri hreyfingu á skólatíma en utan hans þá aðallega vegna kostnaðar (Corder, Atkin, Ekelund og van 

Sluijs, 2013). Þá minntust unglingar í umræðuhópum á vegum Forvarnardagsins á að hluti ástæðu 

brottfalls unglinga úr íþróttum væri kostnaðurinn (Ólöf Krisín Sívertsen og Jón Sigfússon, 2007). 

Í átakinu ,,Íþróttavæðum Ísland” var eitt af markmiðunum að íþróttir myndu standa flestum til boða 

óháð bakgrunni (Menntamálaráðuneytið, 2006). Þá hafa sveitafélögin brugðist við með fjárstyrk til 

foreldra með börn í íþróttum eða frístundastarfi. Ekki er langt síðan að styrknum var komið á og enn 

eru einhver sveitafélög sem bjóða ekki upp á svokallaðan ,,frístundastyrk” þó meirihluti sveitafélaga 

virðist vera komin með styrkinn sem er allt frá fimmtán til fimmtíu þúsund krónur fyrir hvert barn á 

hverju ári (Reykjavíkurborg, e.d., Akureyrarbær, 2018, Súðavíkurhreppur, e.d., Mosfellsbær, e.d.) Það 

gæti að einhverju leyti útskýrt minnkandi hópamun milli efnahagsstétta milli ára. 

5.2.5 Þjóðernisuppruni 

Í þessari rannsókn kom í ljós að svipað hlutfall barna af erlendu og íslensku þjóðerni hreyfði sig 

samkvæmt ráðleggingum um hreyfingu árið 2006. Árið 2014 var aftur á móti mun hærra hlutfall barna 

og unglinga af íslensku þjóðerni en erlendu sem hreyfði sig daglega að lágmarki 60 mínútur líkt og 

ráðleggingar kveða á um, sem þýðir að munur milli þjóðernishópa hafði aukist stórlega milli ára. Síðari 

niðurstöður samræmast því sem kom fram í kanadísku HBSC könnuninni árið 2010 þar sem aðflutt 

börn voru ólíklegri til að ná ráðleggingum um hreyfingu samanborið við innfædd börn (Kukaswadia, A. 

o.fl., 2014) en slíkt hið sama sást í samskonar rannsókn í Bandaríkjunum 2013 (Singh, Yu, og Kogan, 

2013). 

Mun meiri hópamunur var í þessari rannsókn þegar áreynsla var skoðuð eftir þjóðerni þar sem 

töluvert hærra hlutfall barna af erlendu þjóðerni stundaði áreynsluhreyfingu sjaldnar en vikulega og 

voru rúm 11% sem skyldu hópana að. Áreynsla í heild sem og hópamunur hafði minnkað hjá báðum 

hópum 2014. Í bandarískri rannsókn þar sem þróun yfir lengri tíma var skoðuð virtist hópamunur 

einnig hafa minnkað en þá var munur á innfæddum stúlkum og erlendum ekki marktækur lengur eftir 

10 ára tímabil (Ross, Larson, Graham, og Neumark-Sztainer, 2014). 

Ekki reyndist marktækur munur milli þjóðernishópa á íþróttaiðkun með íþróttafélagi í þessari 

rannsókn árið 2006 en árið 2014 var 41% barna og unglinga af erlendum uppruna sem stunduðu 

íþróttir með íþróttafélagi samanborið við rúm 54% íslenskra barna og unglinga. Það eru því 13% sem 

skilja hópana að og virðist hér mestur hópamunur eftir þjóðerni. Í annarri rannsókn á þjóðernishópum 
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og hreyfingu kom í ljós að börn og unglingar sem tilheyrðu þjóðernisminnihluta voru mun ólíklegri til að 

stunda skipulagðar íþróttir en önnur börn. Þá var almennt neikvætt viðhorf til hreyfingar meðal stúlkna 

í þjóðernisminnihlutahópum (Brophy, Crowley, Mistry o.fl., 2011). 

Ákveðinn menningarmunur er milli þjóða og gætu ólíkt viðhorf til hreyfingar milli þjóða orsakað 

þennan hópamun milli þjóðernis og hreyfingar. Til að mynda virðast innflytendur í Bandaríkjunum líta á 

hreyfingu sem tímaeyðslu eða einhvern munað sem þeir hafa ekki efni á að leyfa sér (Labree, Lötter, 

can de Mheen o.fl., 2014). Börn og unglingar sem voru partur af þjóðernisminnihluta í Evrópu töluðu 

um að ástæða fyrir lítilli íþróttaiðkun væri fyrst og fremst skortur á stuðningi og hvatningu til hreyfingar 

frá fjölskyldu og það þyrfti að fræða fjölskylduna frekar um mikilvægi hreyfingar og hvað sé í boði. 

(Brophy, Crowley, Mistry o.fl., 2011).  

Á Íslandi hefur innflytjendum fjölgað jafnt og þétt síðastliðin ár (Hagstofa Íslands, 2015). Þeir hafa 

hugsanlega ekki nægilega þekkingu á tómstundaiðju sem stendur til boða eða vita t.d. ekki af 

frístundastyrkjum sem bjóðast í mörgum sveitafélögum en það gæti verið hluti af skýringunni á því hví 

hópamunur hefur aukist svo síðastliðin ár. Þó verður einnig að huga að því að ekki var nema rúmur 

þriðjungur sem svaraði spurningu varðandi þjóðerni árið 2006 og því þarf að gæta varúðar þegar þær 

niðurstöður eru bornar saman við árið 2014. En hópamunur er engu að síður til staðar við því ber að 

bregðast við. 

5.3 Tillögur að úrbótum 

Ráðlögð hreyfing samkvæmt viðmiðum WHO eru 60 mínútur á dag í meðalmikilli eða mikilli áreynslu 

(World Health Organization, 2017). Það sem niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós er að 

einungis hluti barna og unglinga ná þessum viðmiðum á Íslandi og þótt aukning hafi verið í hlutfalli 

sem nær ráðleggingum milli ára þá er hnignun í annarri hreyfingu líkt og ástundun íþrótta og 

áreynsluhreyfingar. Þrátt fyrir ýmis átaksverkefni sem hafa verið í gangi síðastliðin ár í samfélaginu til 

að hvetja til aukinnar hreyfingar virðast börn og unglingar samfélagsins enn eiga langt í land með að 

ná viðmiðum um daglega hreyfingu. 

Mikilvægt er að halda áfram að hvetja til hreyfingar þar sem hreyfingarleysi eykur líkur á ýmsum 

lífsstílssjúkdómum og stoðkerfisvandamálum (Wang, Hui, Terry, Ma, Cheng, Deng, Gu og Zhang, 

2016). Íslenskar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þátttaka í íþróttum hefur forvarnargildi þar sem 

minni líkur eru á að börn og unglingar sýni af sér áhættuhegðun, líkt og reykingar og áfengisneyslu 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2016). Þar að auki hefur hreyfing góð áhrif á andlega heilsu, 

kemur í veg fyrir félagslega einangrun og bætir félagshæfni barna og unglinga. Að lokum hefur það 

sýnt sig að með aukinni hreyfingu sýna börn aukið sjálfstraust, minni einkenni streitu og kvíða, fá betri 

hvíld og viðhalda vináttutengslum svo eitthvað sé nefnt (Eime, Young, Harvey, Charity og Payne, 

2013). 

Foreldrar eru miklir áhrifavaldar í lífi barna sinna og margt sem þeir geta gert til að hvetja til 

aukinnar hreyfingar barnanna (Fitzgerald, Fitzgerald og Aherna, 2012). Í rannsókn til að meta viðhorf 

foreldra til hreyfingar barna sinna kom í ljós að flestir foreldrar héldu að börnin væru að hreyfa sig mun 

meira en raun bar vitni, sérstaklega foreldrar barna sem voru í kjörþyngd (Bentley o.fl., 2012). Þá 

þekktu foreldrar sem voru partur af þjóðernisminnihluta síður ráðleggingar um hreyfingu barna og voru 



 41 

óvissir um hvernig þeir gætu hvatt börn til hreyfingar og fannst í mörgun tilfellum óþarfi að stúlkur 

hreyfðu sig almennt af einhverju viti (Trigwell, Murphy, Cable, Stratton og Watson, 2015). 

Uppeldisaðferðir sem hafa reynst vel hjá foreldrum til þess að auka hreyfingu barna sinna eru 

meðal annars að gera hversdagslega hreyfingu, líkt og göngutúr eða hjálp við húsverkin, að 

skemmtilegri afþreyingu með því að gera leik úr því. Eins voru einhverjir foreldrar sem settu markmið 

með börnunum og verðlaunuðu þau fyrir góða frammistöðu á meðan aðrir sýndu samúð og hlustuðu á 

ástæður fyrir hreyfingaleysi barns og reyndu að vinna með þeim að úrlausn (De Lepeleere, DeSmet, 

Verloigne, Cardon og De Bourdeaudhuij, 2013).  

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna en þegar foreldrar hreyfa sig með börnunum sínum, sýna 

fordæmi að daglegri hreyfingu, hvetja börnin sín til að leika sér úti og sýna þeim stuðning eru börn 

þeirra mun líklegri til að hreyfa sig meira (Pyper, Harrington og Manson, 2016). Einnig skiptir máli að 

fræða foreldra um hreyfingu barna, hvað sé í boði og hvernig hægt sé að vera til staðar og hvetja 

börnin áfram í hreyfingu, til að mynda minna þau á að helgar séu lykiltími til þess að bæta líkamlega 

hreyfingu barna sem hreyfa sig lítið (Trigwell, Murphy, Cable, Stratton og Watson, 2015).  

Í umræðuhópi unglinga í 9. bekk töluðu þeir um að þeim fyndist vanta fleiri tækifæri til að stunda 

líkamlega hreyfingu og íþróttir með fjölskyldunni. Þá komu þau með hugmyndir um opna fjölskyldutíma 

í líkamsræktinni, sameiginlega tíma í hópíþróttum í íþróttahúsum og þemadaga fyrir fjölskylduna í 

félagsmiðstöðvum svo eitthvað sé nefnt. Þar að auki töluðu börnin um frístundastyrkinn og fannst að 

hann ætti að vera eitthvað sem byðist öllum börnum óháð sveitafélagi (Ólöf Kristín Sívertsen og Jón 

Sigfússon, 2007), en styrkurinn mun vonandi í framtíðinni komast á í öllum sveitafélögum landsins. 

Þótt foreldrar séu miklir áhrifavaldar í lífi barna sinna geta vinir og kunningjar jafnframt haft áhrif á 

hreyfingu þeirra, sérstaklega þegar komið er á unglingsárin, en þá fara vinirnir að skipta meira máli. 

Rannsóknir sýna að tengsl eru milli stuðnings jafningja og/eða vina og líkamlegrar hreyfingar 

(Fitzgerald, Fitzgerald og Aherne, 2012). Ef vinir tala jákvætt um hreyfingu eða stunda hreyfingu eru 

börn og unglingar mun líklegri til að stunda íþróttir og líkamlega hreyfingu almennt (Maturo og 

Cunningham, 2013). Mikilvægt er að efla jafningjastuðning meðal barna og unglinga og styrkja þá sem 

hafa ekki stuðningsnet vina og kunningja. Einnig þarf að hjálpa börnum og unglingum að styrkja 

sjálfsmynd sína og efla sjálfsöryggi (Fitzgerald, Fitzgerald og Aherne, 2012). 

Börn á aldrinum 6-16 ára eyða stærstum hluta vökutíma síns í skólanum sem gerir skólaumhverfið 

mikilvægan vettvang til að hvetja til hreyfingar (Pagels, Raustorp, Guban, Fröberg og Boldemann, 

2016). Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að hreyfing innan skólans skuli vera að lágmarki þrjár 

kennslustundir í viku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samvæmt skýrslu 

Menntamálaráðuneytisins frá 2006 var samt sem áður fjórðungur skóla sem náðu ekki þeim lágmarks 

kröfum um hreyfingu (Menntamálaráðuneytið, 2006). Ávinningur aukinnar hreyfingar innan skólans er 

meðal annars aukin einbeiting og afköst, betri námsárangur, betri hegðun og skil á heimavinnu ásamt 

færri veikindadögum (Gígja Gunnarsdóttir, 2014). 

Skólinn gæti farið ýmsar leiðir til þess að auka hreyfingu barna og unglinga og hefur nú þegar stigið 

eitthvað af þeim skrefum í átt að aukinni hreyfingu innan skólaveggjanna. Rannsóknir sýna að fyrsta 

stigs forvörn virkar vel í stórum hópum (Graf o.fl., 2014) og eru skólahjúkrunarfræðingar nú þegar að 
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sinna hlutverki heilbrigðisfræðslu í öllum bekkjum skólans ár hvert, sem byggist á 6-H heilsunnar, en 

þá er meðal annars komið inn á hreyfingu (Heilsugæsla höfuborgarsvæðisins, e.d.). Einnig er notast 

við áhugahvetjandi samtal, meðal annars tengt hreyfingu, í 1., 4., 7. og 9. bekk. Því er ætlað að virkja 

áhuga barna á að breyta lífsstíl sínum til hins betra og hjálpa þeim að taka ákvarðanir í því sambandi. 

Þó er það einungis 5. bekkur sem hlýtur sérstaka fræðslu um hreyfingu (Embætti landlæknis, 2015) 

sem væri hugsanlega hægt að kynna oftar yfir skólagönguna, sérstaklega í hópi unglinganna þar sem 

brottfall úr hreyfingu er einna mest í þeim aldurshópi. 

Árið 2014 var gefin út „Handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla” til að stuðla að aukinni hreyfingu í 

skólastarfi. Þar er að finna ýmsar tillögur og leiðir til að auka hreyfingu barna og unglinga í tengslum 

við skólann (Gígja Gunnarsdóttir, 2014). Fyrsta skrefið sem skólar gætu tekið væri að setja það inn í 

námskrá sína að þeir sem geta gangi eða hjóli í skólann. Sveitafélagið þarf að sjá til þess að aðstæður 

séu til þess m.a. með mokstri á göngustígum, góðri lýsingu í skammdeginu og fleira. Þá þarf skólinn 

að hafa aðbúnað fyrir geymslu á hjólum (Þórdís Þórisdóttir, 2014). 

Langvarandi kyrrseta getur haft slæm áhrif á bæði líkama og sál. Innan skólans er hægt að hvetja 

til aukinnar hreyfingar með stuttum æfingum milli tíma, skemmtilegum leikjum, smá dansi, og því að 

standa upp úr sætinu í smá stund inn á milli (Hildur K. Aðalsteinsdóttir, 2014). Útikennsla hefur 

sannast að auki hreyfingu og bæti þol barna og unglinga ásamt því að hreyfing utan skólatíma eykst 

(Ann-Helen Odberg, 2014) en hreyfing utandyra hefur gefið hæsta skrefamælingu samanborið við 

hreyfingu innandyra. Í sænskri rannsókn kom í ljós að árstíðir hafi áhrif á hreyfingu barna og unglinga, 

þá sérstaklega eldri krakka þar sem unglingarnir hreyfðu sig marktækt minna á veturnar en yngri 

börnin (Pagels, Raustorp, Guban, Fröberg og Boldemann, 2016). Þá þarf að hvetja nemendur til að 

klæðast í samræmi við veður, sérstaklega eldri krakkana þar sem það gæti hugsanlega haft áhrif á 

hreyfingu (Rúnar Sigríksson, 2014). Þá er mikilvægt að skólalóð bjóði upp á möguleika til fjölbreyttrar 

hreyfingar í frímínútum (Krisín Þorleifsdóttir, 2014) 

Í lok handbókarinnar um hreyfingu fyrir grunnskóla var talað um samstarf milli skóla, íþróttafélaga 

og fleiri tómstundaaðila. Í Reykjavík var samstaf milli nokkurra íþróttafélaga og skóla komið á laggirnar 

árið 2002 þar sem yngri börnin fóru í íþróttir í beinu framhaldi af skólanum en þá gætti skólinn þess að 

skólaíþróttir væru ekki sömu daga. Þá var í sumum skólum boðið upp á að starfsmaður 

frístundaheimilis innan skólans fylgdi börnunum milli staða. Verkefnið hefur gengið vel og er komið í 

fleiri sveitafélögum (Svava O. Ásgeirsdóttir, 2014). 

Hreyfivenjur barna og unglinga byggjast á mörgum þáttum og því er hægt að koma með fjölmargar 

tillögur að úrbótum. Tengsl eru milli aukinnar hreyfingar og heilbrigðs mataræðis, vatnsneyslu, nægs 

svefns og takmarkaðs skjátíma. Ráðlagður skjátími hjá börnum 12 ára og eldri eru að hámarki 120 

mínútur á dag, sem er eitthvað sem foreldrar og börn ættu að taka til sín (Graf o.fl., 2014). Ýmis 

smáforrit í síma sem eru tengd heyfingu líkt og Pokémon Go hafa jafnframt haft jákvæð áhrif á 

hreyfingu, þá sérstaklega hjá minnihlutahópum sem hreyfa sig lítið og gætu því nýst börnum og 

unglingum á jákvæðan hátt á þessum tæknitímum sem við lifum á í dag (Althoff, White og Horovitz, 

2016). Mikilvægt er að grípa snemma inn í hreyfivenjur barna þar sem þær þróast með þeim inn í 

fullorðinsárin (De Lepeleere, DeSmet, Verloigne, Cardon og De Bourdeaudhuij, 2013) 
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5.4 Styrkleikar, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru margir. Hún byggir á stóru landsúrtaki, heimtur voru góðar og því gefur 

hún góða mynd af þýðinu. Hún er unnin úr gögnum Health Behavior in School-aged Children Survey 

og byggir á stöðluðum spurningalistum sem gerir samanburð auðveldari bæði milli ára og landa. 

Óháðu breyturnar er auðveldlega hægt að meta þar sem spurningalistarnir eru sambærilegir að öllu 

leyti. Notast var við Family Affluence Scale II (FASII) til að meta efnahagsstöðu barnanna og 

unglinganna. Áreiðanleiki mælitækisins var kannaður í Kanada þar sem niðurstöður leiddu í ljós að 

mælitækið væri áreiðanlegt til að mæla efnahagsstöðu barna og unglinga. Þar að auki var mun hærra 

svarhlutfall efnahagsspurninganna en í sambærilegum kvörðum (Boudreau og Poulin, 2008).  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru meðal annars að hreyfing var einungis mæld með 

spurningalistum. Kostir spurningalista eru að þeir eru ódýrir og auðveldir í notkun í stærri rannsóknum 

en aftur á móti eru svörin að einhverju leyti huglæg. Börn og unglingar eiga það til að ofmeta hreyfingu 

sína á slíkum spurningalistum. Þá hefði mátt nota spurningalistana samhliða öðrum aðferðum líkt og 

hreyfidagbók, viðtölum eða hreyfimælum (Rääsk o.fl., 2017). Eins voru háðu breyturnar almennar og 

hugsanlega hefði verið hægt að setja upp fleiri spurningar til að meta t.d. áreynsluhreyfingu þar sem 

erfiðara getur reynst að meta áreynslu, sérstaklega hjá þeim sem hreyfa sig einna mest (Rääsk o.fl., 

2017).  

Í frekari rannsóknum mætti athuga nánar ástæður hópamunar með því að fylgja hópum barna og 

unglinga yfir lengri tíma og grafast þannig fyrir um ástæður hópamunar. Meðal annars mætti rannsaka 

nánar hreyfingu innflytjenda, mun á hreyfingu eftir þjóðerni og helstu ástæður. Þar að auki mætti 

rannsaka frekar efnahag barna og unglinga í tengslum við íþróttaiðkun og kanna áhrif frístundarstyrkja 

á þróun hreyfingar og mun á milli hópa yfir tíma. 
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Ályktanir 

Aðal niðurstöður verkefnisins voru þær að hreyfing hefur aukist á milli ára þó að ákefð hennar minnki. 

Íslenskar stúlkur hreyfðu sig minna en íslenskir drengir og hópamunur jókst milli ára, hreyfing minnkaði 

með hækkandi aldri barna en hópamunur dróst saman milli ára og unglingar eru farnir að hreyfa sig í 

mun meira mæli en áður. Börn frá vel stæðum fjölskyldum hreyfðu sig meira og stunduðu frekar íþróttir 

með íþróttafélögum en börn úr fjölskyldum þar sem fjárhagsstaðan var ekki jafn sterk en hópamunur 

minnkaði eftir árum og innflytjendur stunduðu minni hreyfingu en börn af íslenskum uppruna. 

Erfitt er að segja til um orsök og afleiðingar í þessum efnum en meðal þess sem gæti haft áhrif eru 

t.d. að ný aðalnámskrá grunnskólanna kom út árið 2011 þar sem meiri áhersla var lögð á hreyfingu en 

áður. Þá virðast stelpur fá minni stuðning foreldra sinna til íþróttaiðkunar en drengir, auk þess sem 

þær eru haldnar neikvæðari sjálfsmynd og eru hræddari við mistök en drengirnir. Eftir því sem börn 

eldast hafa jafnaldrar þeirra og vinir meira að gera með íþróttaþátttöku þeirra en áður og 

jafningastuðningur virðist skipta þau meira máli eftir því sem ofar er komið í grunnskóla. Unglingar 

virðast einnig finna fyrir því að eftir því sem aldurinn hækkar verður meiri pressa innan íþróttagreina á 

að verða bestur og keppnin eykst. Þá kvarta margir unglingar yfir því að ekki sé nægilega gott úrval 

íþrótta og að þeir finni fátt við sitt hæfi.  

Menningarmunur gæti verið á milli barna innflytjenda og barna af íslenskum uppruna en vel er 

þekkt að viðhorf gagnvart íþróttum er misjafnt eftir menningarheimum. Þá er hægt að velta fyrir sér 

hvort innflytjendur hafi nægilega þekkingu og kunnáttu á kerfinu til að nýta sér úrræði eins og íþrótta- 

og tómstundastyrkinn sem mörg sveitarfélög bjóða upp á og hvort að þetta geti útskýrt hópamun milli 

íslenskra og erlendra barna þegar kemur að hreyfingu. Íþrótta- og tómstundastyrkurinn virðist ekki 

vera að gera nóg í því að auka aðgengi allra að íþróttastarfi þar sem enn er talsverður hópamunur milli 

þeirra barna sem koma frá vel stæðum heimilum og þeirra sem verr eru sett.  

Niðurstöðurnar koma ekki stórkostlega á óvart þegar fræðin eru skoðuð en flestar heimildir og 

rannsóknir sem vísað er til í verkefninu benda í sömu átt og virðist þá litlu skipta hvaðan þær koma úr 

heiminum. Ísland er því ekki einsdæmi í þeim hópamun sem hér er að finna en sóknartækifærin eru 

mikil og ætti að stefna fullum fetum að því að minnka hópamuninn og auka hreyfingu og ákefð hennar 

enn frekar á næstu árum og áratugum til að stuðla að auknu heilbrigði og vellíðan þjóðarinnar.  
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