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Ágrip 

Svefn er öllum manneskjum nauðsynlegur. Hann er flókið lífeðlislegt ferli sem 

er ákaflega viðkvæmt fyrir hvers kyns röskunum. Ófullnægjandi svefn getur 

haft víðtækar og alvarlegar afleiðingar en hann getur meðal annars haft 

neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Svefn er sérstaklega mikilvægur 

unglingum en rannsóknir sýna að stór hluti unglinga fær ekki nægan svefn. 

Ófullnægjandi svefn unglinga er gjarnan rakinn til svefnvenja en margir 

unglingar temja sér slæmar svefnvenjur. Þetta er alþjóðlegt vandamál sem 

leita þarf lausna við.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skýra frá svefnvenjum unglinga í 8.-

10. bekk í grunnskólum á landsbyggðinni, skoða hvort tengsl væru milli 

svefnvenja og þekkingar þeirra á svefni og hvort góð þekking á svefni stuðlaði 

að betri svefnvenjum. Meginmarkmiðið var þannig að varpa ljósi á hvort 

kennsla um svefn í grunnskólum stuðlaði að bættum svefnvenjum meðal 

unglinga sem myndu skila sér í betri svefni. Rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á áhrifum kennslu um svefn á svefnvenjur gefa ólíkar niðurstöður. Sumar 

þeirra gefa til dæmis til kynna að svefnkennsla stuðli að bættum svefnvenjum 

en aðrar benda til þess að kennsla um svefn hafi engin áhrif á svefnvenjur. 

Rannsóknin var megindleg og notast var við spurningalista með lokuðum 

spurningum til að afla upplýsinga um svefnvenjur þátttakenda. Fjölvalspróf 

með einum réttum svarmöguleika var notað til að varpa ljósi á þekkingu þeirra 

á svefni. Þátttakendur voru 142 unglingar úr sex grunnskólum á 

landsbyggðinni.  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þátttakendur höfðu tamið sér betri 

svefnvenjur en margir aðrir unglingar. Þær bentu jafnframt til að engin 

marktæk fylgni reyndist vera milli þekkingar á svefni og svefnvenja. Þar af 

leiðandi virðist góð þekking á svefni ekki endilega stuðla að betri svefnvenjum 

meðal unglinga ef marka má þessa rannsókn. Sökum þess hversu fáir tóku þátt 

í rannsókninni skal taka niðurstöðunum með fyrirvara. Rannsakandi telur 

brýnt að rannsaka þetta frekar, með stærra úrtaki, því ýmislegt bendir til að 

finna þurfi leiðir til þess að bæta svefn unglinga. 



 

 

 

Abstract 

 

Sleep is essential for everyone. Sleep is a highly complex state that is very 

vulnerable to disruption of any kind. Insufficient sleep can have serious 

consequences, including mental and physical health problems. Sleep is 

particularly crucial for adolescents, but studies have shown that a large 

proportion of them do not get enough sleep. Inadequate sleep among 

adolescents is often linked to poor sleep hygiene. This is a global problem that 

needs to be solved. 

The aim of this study was to shed light on sleep hygiene among students 

in 8th to 10th grade in compulsory schools outside of the capital region in 

Iceland, examine the relationship between sleep hygiene on one hand and 

knowledge about sleep in the other hand, and whether good sleep knowledge 

leads to better sleep and sleep hygiene. Previous studies that have examined 

the effects of sleep knowledge on sleep hygiene give different results, 

therefore it is worth to examining this relationship further. The study was 

quantitative and a questionnaire with closed questions was used to gather 

information about the participants sleep hygiene. Multiple choice test was 

used when gathering information about sleep knowledge. Participants were 

142 students from six compulsory schools outside the capital region.  

The findings indicate that participants generally have better sleep hygiene 

than many adolescents. No significant correlation was found between sleep 

hygiene and sleep knowledge. As a result, judging from this study, good sleep 

knowledge seems not to contribute to better sleep hygiene and better sleep 

among adolescents. Due to the small number of participants involved in the 

study, the findings should be interpreted with caution. The researcher 

considers it necessary to study this further, with a larger sample, because of 

the great need of finding ways to improve sleep of adolescents.



 

 

 





 

 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni til fullnustu M.Ed.-

prófs í menntunarfræði með áherslu á efsta stig grunnskóla við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi við ritgerðina var Brynhildur Bjarnadóttir,  

lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég vil þakka henni fyrir góða 

leiðsögn og ómetanlega hvatningu. Þátttakendum rannsóknarinnar færi ég 

mínar bestu þakkir því án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika. Ég vil 

einnig þakka samstarfsfólki mínu fyrir hvatninguna og fjölskyldu minni fyrir 

stuðninginn, gagnlegar ábendingar og fyrir að eyða páskunum í yfirlestur. 
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1. Inngangur 

 

Svefn hefur lengi verið manninum ráðgáta. Í margar aldir hafa menn spurt sig 
hvers vegna við sofum og myndir úr óraunveruleika kvikna í hugum okkar í 
draumi (Scully, 2013, bls. 1). Gríski náttúruspekingurinn Aristóteles (384-322 
f.Kr) var sannfærður um að upptök svefns væri að finna í heilanum og að hann 
væri nátengdur dauðanum. Hann taldi að dauðinn væri draumlaus svefn (Erla 
Björnsdóttir, 2017, bls. 13). Manneskja sefur að meðaltali 30% af lífi sínu. Það 
má því gera ráð fyrir því að áttræð manneskja sé búin að sofa í um 24 ár 
samanlagt um ævina. Þrátt fyrir að menn eyði svona miklum tíma sofandi er 
enn lítið vitað um ástæður þess að menn sofa. Russell Foster (2012) telur þá 
fáfræði vera meginástæðu þess að samfélaginu finnist lítið til svefns koma. Í 
besta falli er viðurkennt að manneskjur þurfa svefn en í versta falli er horft á 
svefn sem sjúkdóm sem þurfi að lækna (bls. 848). Erla Björnsdóttir (2017) 
telur að svefn sé, ásamt hreyfingu og næringu, ein af grunnstoðum heilsu (bls. 
189) enda er hann öllum nauðsynlegur og enginn getur án hans verið. 

Í þessu verkefni er einblínt á svefn unglinga í 8.-10. bekk í grunnskóla á 
landsbyggðinni. Svefn er sérstaklega mikilvægur fyrir unglinga því hann spilar 
stórt hlutverk í þroska heilans sem og tilfinninga-, vitsmuna- og hreyfiþroska 
(Kiel, Hummel og Luebbe, 2015, bls. 52). Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti 
unglinga fær ekki fullnægjandi nætursvefn (Ming o.fl, 2011, bls. 74; Shin, 
2016, bls. 27). Íslenskir unglingar eru engin undantekning en rannsóknir hafa 
leitt í ljós að aðeins brot af þeim fær fullnægjandi svefn á virkum dögum (Erla 
Björnsdóttir, 2017, bls. 94; Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls. 83). Ónógur 
svefn getur haft víðtækar og alvarlegar afleiðingar í för með sér en að sofa of 
lítið stuðlar meðal annars að ýmsum heilsukvillum, bæði andlegum og 
líkamlegum (Foster, 2012, bls. 848). Einnig má finna rannsóknir sem gefa til 
kynna að lítill svefn virðist einnig hafa neikvæð áhrif á námsgetu unglinga sem 
langflestir eru í skóla (Gradisar, Terrill, Johnston og Douglas, 2008, bls. 146). 
Það hlýtur því að teljast brýnt að finna leiðir til að bæta svefn unglinga. 

Svefnvenjur hafa mikil áhrif á svefn, bæði svefnlengd og svefngæði. 

Samkvæmt íslenskri orðabók (e.d., án bls.) er venja það sem er vanalegt, það 

er að endurtaka sömu hegðunina aftur og aftur. Skilgreina má því svefnvenjur 

sem endurtekna hegðun fólks sem viðurkemur svefni. Irish, Kline, Gunn, 

Buysse og Hall (2015) skilgreina svefnvenjur sem ekki aðeins endurtekna 

hegðun varðandi svefn heldur telst það einnig til svefnvenja hvernig 

umhverfisþáttum er stjórnað (bls. 23). Sem dæmi um svefnvenjur má nefna 

að fara alltaf á sama eða svipuðum tíma að sofa, notkun raftækja uppi í rúmi 
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rétt fyrir svefninn, sofa meira um helgar en á virkum dögum, stjórnun birtu í 

svefnherberginu og margt fleira. Skilgreiningin á góðum svefnvenjum í 

rannsókninni sem hér er greint frá var fjórþætt. Í fyrsta lagi var litið til 

svefnlengdar. Það eru merki um góðar svefnvenjur unglinga að sofa í átta 

klukkustundir eða lengur að meðaltali, bæði á virkum dögum og um helgar. Í 

öðru lagi felast góðar svefnvenjur í því að fara oftast eða alltaf á sama eða 

svipuðum tíma að sofa á kvöldin, bæði á virkum dögum og um helgar. Að sama 

skapi er góð svefnvenja að vakna alltaf eða oftast á sama eða svipuðum tíma 

alla morgna. Í þriðja lagi var einblínt á snjalltæki. Það eru góðar svefnvenjur 

að hafa ekki snjalltæki inni í svefnherbergi á nóttunni og nota ekki snjalltæki 

uppi í rúmi fyrir svefninn. Í fjórða og síðasta lagi var viðhorf gagnvart svefni 

talið mikilvægur þáttur svefnvenja. Rannsóknir hafa bent til þess Að finnast 

mikilvægt að fá fullnægjandi svefn sé hluti af góðum svefnvenjum sem og að 

fórna aldrei eða sjaldan svefni fyrir eitthvað annað (Grandner o.fl., 2013, bls. 

5). Margir unglingar temja sér ekki góðar svefnvenjur sem skilar sér oft í 

ófullnægjandi svefni. Ýmis konar þættir hafa áhrif á svefnvenjur unglinga en 

þar ber helst að nefna lífeðlislega þætti, tækninotkun, viðhorf gagnvart svefni 

og skólabyrjun á morgnana. 
Á unglingsárunum glímdi ég lengi við svefnleysi og afleiðingar þess. Mér 

leið bæði illa andlega og líkamlega og námsárangur minn hrundi. Ég gerði mér 
ekki grein fyrir því þá að svefnleysið orsakaði alla þessa vanlíðan. Ég hafði 
tamið sér afar slæmar svefnvenjur sem ollu að öllum líkindum svefnleysinu og 
viðhéldu því. Eftir á að hyggja hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði bætt 
svefnvenjur mínar ef ég hefði haft betri þekkingu á svefni og góðum 
svefnvenjum. Hefði ég slökkt á fartölvunni og sett hana fram ef ég hefði verið 
meðvituð um áhrif raftækja á svefn? Hefði ég ítrekað fórnað svefni fyrir 
eitthvað annað ef ég hefði áttað mig á að vanlíðanin sem ég fann var afleiðing 
svefnleysisins? Út frá þessum vangaveltum spratt þetta verkefni. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á svefnvenjur nemenda í 8-10. 

bekk á Íslandi. Einblínt er á nemendur á landsbyggðinni því í rannsókn Vöku 

Rögnvaldsdóttur á svefni unglinga sem kom út fyrr á árinu voru unglingar í 

Reykjavík í forgrunni. Jafnframt var skoðað hvort tengsl væru milli svefnvenja 

unglinga og þekkingar þeirra á svefni og um leið hvort góð þekking á svefni 

stuðlaði að betri svefnvenjum. Tilgangurinn með rannsókninni var að leiða í 

ljós hvort mikilvægt væri að leggja áherslu á kennslu um svefn í grunnskólum 

í þeirri von að bæta svefn ungmenna. 
Verkefnið skiptist í þrjá meginhluta. Fyrsti hlutinn er fræðilegur 

bakgrunnur viðfangsefnis rannsóknarinnar, sem skiptist í þrjá meginkafla. Í 
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fyrsta kaflanum er farið stuttlega yfir uppbyggingu svefns, hvað felst í 
fullnægjandi svefni og hvaða afleiðingar ófullnægjandi svefn getur haft. Í 
öðrum kafla er skýrt frá svefnvenjum unglinga og nokkrum þáttum sem hafa 
áhrif á þær. Þriðji kaflinn varpar ljósi á niðurstöður fyrri rannsókna sem gerðar 
hafa verið á áhrifum aukinnar þekkingar á svefni á svefnvenjur. Í öðrum hluta 
er greint frá rannsókninni, það er markmiðum, aðferðafræðinni og 
niðurstöðum. Í þriðja hlutanum eru niðurstöður rannsóknarinnar tengdar og 
bornar saman við fræðilega bakgrunninn.  
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2. Svefn 

Lífverur teljast vera vakandi þegar þær sýna vitræna svörun gagnvart 
umheiminum. Þessi virkni felur í sér hreyfingar, inntöku næringarefna, fjölgun 
og samskipti við aðra. Svefn er andstæðan við vöku á mörgum sviðum. Helsta 
atriðið sem greinir svefn frá vöku er að í svefni sýna dýr minni viðbrögð við 
örvun (Deboer, 2015, bls. 2). Hegðun er ekki alltaf áreiðanlegur mælikvarði á 
ástand meðvitundar enda tala margir og jafnvel ganga í svefni. Marktækasta 
aðferðin til þess að meta meðvitund, þar með talið svefn, er mæling á rafvirkni 
í heilanum með heilarafriti (e. EEG). Auðvelt er að greina svefn frá dauða og 
öðrum fyrirbærum eins og svæfingu (e. anesthesia), dái (e. coma) og dvala (e. 
hypernation). Það sem skilur svefn að frá fyrrnefndum fyrirbærum er fyrst og 
fremst það að tiltölulega auðvelt er að vekja fólk af svefni á stuttum tíma 
(Deboer, 2015, bls. 2; Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 14). 

 Sýnt hefur verið fram á að svefn á rætur sínar að rekja til dægursveiflu 
líkamans sem hefur áhrif á efnaskipti. Hún stjórnar rúmlega 200 efnaskiptum 
í frumum mannslíkamans á einn eða annan hátt (National Sleep Foundation, 
2006, bls. 3). Birta örvar taugar í auganu sem sendir taugaboð til undirstúku 
(e. hypothalamus) heilans. Þar er sérstök miðstöð sem sendir merki til annarra 
heilasvæða sem stjórna hormónum, líkamshita og annarri líkamsstarfsemi 
sem stýrir syfju og árvekni. Þessi sérstaka miðstöð heilans kallast 
líkamsklukka. Líkamsklukkan stýrir svefni, það er hvenær við sofum eða 
finnum fyrir syfju og hvenær við vöknum. Birta og reglulegar breytingar á 
henni í umhverfinu stjórna líkamsklukkunni að mestu leyti (Júlíus K. Björnsson, 
e.d., án bls.; National Sleep Foundation, 2006, bls. 3).  

Líkamsklukkan hefur sérstaklega mikil áhrif á framleiðslu líkamans á 
hormóni sem kallast melatónín. Það spilar stórt hlutverk í svefni. Framleiðsla 
melatóníns hefst í líkamanum þegar það fer að dimma á kvöldin. Melatónín í 
blóðinu gerir það að verkum að menn fer að syfja og þar af leiðandi sofna þeir. 
Líkaminn heldur áfram að framleiða melatónín yfir nóttina en framleiðslan 
stöðvast þegar augun skynja birtu á morgnanna. Árvekni eykst þegar 
melatónínið tekur að hverfa úr líkamanum (National Sleep Foundation, e.d.a, 
án bls.). Líkamsklukkan er þó misnæm fyrir birtu á ólíkum tímum 
sólarhringsins sem gerir henni kleift að aðlaga sig að árstíðum og lengingu og 
styttingu daga. Líkamsklukkan er næmust fyrir birtu í kringum sólarupprás og 
sólsetur (Garcia, Rosen og Mahowald, 2001, bls. 229). Ónáttúruleg birta, eins 
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og blá birta sem berst frá raftækjum, getur hins vegar haft neikvæð áhrif á 
þessa náttúrulegu stýringu líkamsklukkunnar á svefni og vöku. Birtan getur 
ruglað líkamsklukkuna og seinkað framleiðslu melatóníns sem jafnframt 
veldur seinkun á svefni (National Sleep Foundation, e.d.a, án bls.).  

Líkamsklukkan stýrir ekki aðeins svefni heldur veldur reglulegum 
breytingum á líkamlegri sem og andlegri starfsemi líkamans á hverjum 
sólarhring. Þetta veldur því að hæfni fólks til þess að framkvæma ýmis konar 
verkefni, árvekni þeirra, einbeiting og athygli eru töluvert háð tíma 
sólarhringsins (Júlíus K. Björnsson, e.d., án bls.).  

Til er þrenns konar ástand meðvitundar, það er hefðbundinn svefn, 
draumsvefn og vökuástand (National Sleep Foundation, 2006, bls. 4-5). 
Hefðbundinn svefn skiptist í þrjú ólík stig. Á fyrsta svefnstiginu er einstaklingur 
næst vöku en svefninn dýpkar fljótt og fer þá á annað stig. Að lokum fer 
svefninn á þriðja stig þar sem hann er dýpstur. Flestir eyða um 1% nætur á 
fyrsta svefnstiginu, hálfri nóttinni á öðru svefnstiginu og um það bil 20% á því 
þriðja. Allir fara í gegnum þessi svefnstig nokkrum sinnum á nóttu og kallast 
þetta ferli svefnhringrás. Hver hringrás endar í draumsvefni þar sem 
meðaleinstaklingur eyðir rúmlega fjórðungi næturinnar. Ferlið tekur um það 
bil 90 mínútur og endurtekur sig nokkrum sinnum yfir nóttina. Hringrásin 
getur þó verið breytileg milli nátta og einstaklinga (Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 
17).  

Eins og áður segir er svefn á fyrsta stiginu léttur og hefst um leið og 
einstaklingur sofnar en hann varir ekki lengur en í um fimm mínútur. 
Einstaklingur á fyrsta svefnstigi er í djúpri slökun á milli svefns og vöku. Það 
hægist á huga og líkama sem búa sig undir djúpan svefn. Margir fá skyndilega 
vöðvakippi á þessu svefnstigi og/eða finnst þeir vera að detta (National Sleep 
Foundation, 2006, bls. 5). Það er einnig algengt á þessu stigi að fólk sé 
meðvitað og skynji umhverfi sitt með einhverjum hætti. Um 80% fólks neitar 
því að hafa verið sofandi þegar það er vakið af fyrsta stigs svefni þrátt fyrir að 
lífeðlisleg virkni sýni ótvírætt að um svefn hafi verið að ræða (Erla 
Björnsdóttir, 2017, bls. 18). Fólk eyðir um það bil 20 mínútum á svefnstigi tvö. 
Á því stigi vita fæstir af sér og flestir skynja ekki umhverfi sitt. Líkamshitinn er 
lægri og hjartsláttur og öndun hægari. Þrátt fyrir að svefninn sé dýpri en á 
fyrsta stigi og líkamsstarfsemin breytt er ennþá auðvelt að vekja fólk af öðru 
svefnstigi. Það er algengt að fólk skynji léttan svefn á fyrstu svefnstigunum 
sem vökuástand og vanmeta þar með svefntíma sinn en það er sérstaklega 
algengt meðal fólks sem hefur lengi glímt við svefnleysi (Erla Björnsdóttir, 
2017, bls. 19; National Sleep Foundation, 2006, bls. 5). Líkaminn er orðinn 
alveg slakur og kominn í djúpan svefn á þriðja svefnstiginu. Hjartslátturinn er 
orðinn ennþá hægari, vöðvar slakir, engar augnhreyfingar eru til staðar og 
bæði líkamshiti og blóðþrýstingur hafa lækkað. Ýmis lífeðlisleg starfsemi fer 
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fram í djúpsvefni og er hann því afar mikilvægur. Losun vaxtarhormóna fer til 
dæmis fram á þessu stigi sem er nauðsynleg bæði fyrir ungmenni og fyrir þá 
sem eldri eru þar sem losun þeirra hraðar endurnýjun fruma (Erla 
Björnsdóttir, 2017, bls. 20; National Sleep Foundation, 2006, bls. 5). Í 
djúpsvefninum verða til nýjar minningar. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar 
gefa til kynna að heilinn flokki áreiti sem hann verður fyrir yfir daginn í 
djúpsvefni og ákveður hvað skuli festa í minni og hvað ekki. Yfirleitt er erfitt 
að vekja fólk af djúpsvefni en hann veitir fólki sem mesta hvíld. Ef skortur er á 
djúpsvefni vaknar fólk að öllum líkindum þreytt. Ef einstaklingur fær ekki 
nægan djúpsvefn nokkra daga í röð reynir heilinn að bæta það upp með því 
að stytta svefn á hinum svefnstigunum en ekki er mögulegt að vinna upp 
langvarandi skort á djúpsvefni (Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 21; National Sleep 
Foundation, 2006, bls. 5). 

Hver hringrás endar á draumsvefni eða REM-svefni (e. Rapid Eye  
Movement) eins og hann er gjarnan kallaður því hann einkennist af hröðum 
augnhreyfingum og mikilli heilastarfsemi. Heilabylgjurnar eru hraðar og 
ósamstilltar og heilarit minna á vökuástand. Ástæðan fyrir hröðum 
augnhreyfingum í draumsvefni er talin geta verið sú að fólk sé að horfa á og 
fylgja eftir myndum drauma sinna. Útlimir eru hins vegar alveg slakir, nánast 
lamaðir og telja sumir að það sé leið náttúrunnar til þess að koma í veg fyrir 
að fólk leiki eftir drauma sína. Heilinn er hins vegar mjög virkur á þessu stigi 
en heilalínurit sýnir stuttar og hraðar bylgjur sem líkjast helst mælingum á 
vökuástandi. Blóðþrýstingur, hjartsláttur og öndun eru hraðari og óreglulegri 
miðað við á hinum svefnstigunum (Erla Björnsdóttir, 2017, 21-22; National 
Sleep Foundation, 2006, bls. 5). Draumsvefn er talinn gegna mikilvægu 
hlutverki í langtíma- og skammtímaminni, í afleiðslu og skipulagningu 
vitsmunahugsana og tilfinningajafnvægi. Ef einstaklingur missir ítrekað 
draumsvefn reynir hann ómeðvitað að bæta það upp með því að fara oftar á 
það svefnstig þegar hann sefur og eyðir meiri tíma þar en áður (National Sleep 
Foundation, e.d.). 

2.1 Fullnægjandi svefn 

Erla Björnsdóttir (2017) greinir frá því að svefnþörf sé einstaklingsbundin og 

það geti því verið breytilegt milli einstaklinga hversu mikinn nætursvefn þeir 

þurfi. Sumir þurfi níu klukkustunda nætursvefn til þess að finnast þeir 

endurnærðir á meðan aðrir telja sig úthvílda eftir sex klukkustundir. 

Heilbrigðir, fullorðnir einstaklingar þurfa að meðaltali sjö og hálfrar 

klukkustundar nætursvefn en einnar klukkustundar sveiflur frá meðaltalinu 
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teljast eðlilegar. Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að konur þurfi aðeins 

meiri svefn heldur en karlar og getur þar munað um 30-60 mínútur. Þar sem 

svefnþörf er einstaklingsbundin er mikilvægara að hlusta á líkama sinn fremur 

en að telja klukkustundirnar. Ef einstaklingur vaknar endurnærður og 

viðheldur orku yfir daginn eru allar líkur á því að hann fái fullnægjandi svefn. 

Ef hann á erfitt með að komast fram úr rúminu á morgnana og finnur fyrir 

þreytu á daginn þarf hann hins vegar að öllum líkindum meiri svefn (Erla 

Björnsdóttir, 2017, bls. 32).  

 Margir sofa of lítið en í hröðu nútímasamfélagi telja sumir sig ekki hafa 

tíma til þess að sofa. Samkvæmt Erlu Björnsdóttur (2017) er algengt meðal 

Íslendinga að sofa lítið á virkum dögum og bæta það upp um helgar (bls. 33). 

Slíkar svefnvenjur geta hins vegar haft slæmar afleiðingar til lengri tíma litið 

með því að trufla líkamsklukkuna. Að sofa lítið stóran hluta vikunnar og sofa 

svo út um helgar ruglar náttúrulegt svefn- og vökukerfi líkamans. Svefnleysi 

er til að mynda afar algengt aðfaranótt mánudags og er það oftar en ekki 

afleiðing of mikils svefns um helgina. Mikilvægt er að viðhalda reglu á svefni 

með því að fara alltaf á svipuðum tíma að sofa á kvöldin og vakna á svipuðum 

tíma á morgnana til þess að stuðla að svefngæðum og forðast svefnvandamál 

(Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 33).  

Svefnþörf unglinga á aldrinum 13-18 er meiri en fullorðinna. 

Fræðimenn virðast flestir vera sammála um að unglingar þurfi um níu 

klukkustunda nætursvefn. Samkvæmt bandarísku svefnsamtökunum þurfa 

unglingar átta til tíu klukkustunda nætursvefn (National Sleep Foundation, 

e.d.b, án bls.). Hirshkowitz o.fl. (2015) telja að til þess að svefn unglinga sé 

talinn fullnægjandi skulu þeir ekki sofa minna en sjö klukkustundir að nóttu 

og ekki meira en ellefu (bls. 41-43). Héðinn Svarfdal Björnsson (2009) telur 

unglinga þurfa að sofa að minnsta kosti níu klukkustundir á nóttu til þess að 

fá fullnægjandi hvíld (án bls). Í íslenskri rannsókn var ófullnægjandi svefn 

unglinga skilgreindur sem styttri en átta klukkustundir á sólarhring (Vaka 

Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls. 79).  

2.2 Svefnraskanir 

Svefnraskanir eru algengar og hafa áhrif á lengd og gæði svefns. Þeim sem 
þjást af svefnröskunum er gjarnan skipt í nokkra meginflokka. Þessir flokkar 
eru þeir sem geta ekki sofið, þeir sem geta ekki sofnað, þeir sem þjást af mikilli 
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dagsyfju og þeir sem kljást við auknar hreyfingar í svefni (Ramar og Olson, 
2013, bls. 231). Ógrynni af svefnröskunum hafa verið greindar en nokkrar af 
þeim algengustu eru svefnleysi, fótaóeirð, drómasýki og kæfisvefn.  

Svefnleysi (e. insomnia) er ein algengasta svefnröskunin en hún er 
skilgreind sem viðvarandi erfiðleikar við að sofna, rofinn svefn og erfiðleikar 
við að sofna aftur (Xie o.fl., 2017, bls. 560; Cerolini, Ballesio og Lombardo, 
2015, bls. 1; Ramar og Olson, 2013, bls. 231). Samkvæmt Ramar og Olson 
(2013) hefur um það bil 10% bandarísku þjóðarinnar einhvern tímann þjáðst 
af svefnleysi á hverju kvöldi í að minnsta kosti tvær vikur í senn. Svefnleysi 
sem felur í sér þessa erfiðleika með svefn taka lítið mið af svefnvenjum 
viðkomandi, það er þrátt fyrir að viðkomandi reyni að viðhalda góðum og 
heilbrigðum svefnvenjum getur þessi svefnröskun komið fram (bls. 231-232). 

Fótaóeirð (e. restless legs syndrome) er algengur sjúkdómur sem plagar 
10-20% Íslendinga (Ólafur Árni Sveinsson og Albert Páll Sigurðsson, 2012, bls. 
33-34). Fótaóeirð er vangreindur sjúkdómur og margir sem þjást af henni leita 
sér seint eða alls ekki læknisaðstoðar. Það líða að meðaltali fimmtán ár frá því 
að einkenni sjúkdómsins koma fram þangað til hann er greindur. Það reynist 
gjarnan erfitt fyrir sjúklinga að lýsa einkennum fótaóeirðar. Þau lýsa sér sem 
óþægindatilfinningu, djúpt inni í vöðvum eða beinum, í leggjum og kálfum 
sem kemur fram við setu eða legu, sérstaklega fyrir svefn. Sjúklingarnir fá 
gríðarlega þörf til þess að hreyfa fæturnar, sparka eða nudda og jafnvel standa 
upp og ganga um til að draga úr óþægindunum. Þar sem einkennin eru oft 
einna verst þegar lagst er til hvílu þá hefur þetta oftast í för með sér 
svefnröskun. Fólk sem þjáist af fótaóeirð leitar sér gjarnan hjálpar læknis 
vegna afleiðinga svefntruflanana sem fylgja fótaóeirðinni fremur en 
sjúkdómnum sjálfum. Þrátt fyrir að vera taugasjúkdómur þá er fótaóeirð 
gjarnan flokkuð sem svefnröskun vegna þess að hún hefur í nánast öllum 
tilfellum í för með sér miklar truflanir á svefni. Þeir sem þjást af sjúkdómnum 
eiga í sérstökum erfiðleikum með að sofna vegna óþæginda sem af honum 
stafa (Ólafur Árni Sveinsson og Albert Páll Sigurðsson, 2012, bls. 33-34). 

Drómasýki (e. narcolepsy) er einnig taugasjúkdómur sem veldur 
margvíslegum svefntruflunum. Sjúkdómurinn kemur yfirleitt fram á 
unglingsárum eða þrítugsaldri. Helstu einkenni drómasýki eru skyndileg, 
óstjórnanleg syfja, slekjuköst (e. cataplexy), ofskynjanir þegar viðkomandi er 
að sofna og/eða vakna og svefnlömun. Slekjuköst lýsa sér þannig að sjúklingar 
missa skyndilega stjórn á vöðvunum, þeir verða sem lamaðir. Þessi köst koma 
gjarnan í kjölfarið á einhverri tilfinningalegri kveikju, til dæmis hlátri, reiði eða 
undrun. Köstin geta varað í allt frá nokkrum sekúndum í að nokkrar mínútur. 
Líkt og áður hefur komið fram er eðlilegt að flestir vöðvar lamist í draumsvefni 
til að koma í veg fyrir að fólk leiki eftir drauma sína en slekjuköst 
drómasýkinnar virðast fela í sér að einkenni draumsvefns komi fram á 
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óheppilegum tíma. Svefnlömun lýsir sér hins vegar þannig að þessi lömun 
draumsvefns komi fram of snemma, það er rétt áður en fólk festir svefn, eða 
varir of lengi og er enn til staðar eftir að fólk vaknar (Ramar og Olson, 2013, 
bls. 236).  

Kæfisvefn má skilgreina sem endurteknar öndunartruflanir í svefni. 
Syfja á daginn er einnig einkennandi fyrir þá sem þjást af kæfisvefni. Þrengsli 
eða lokun í efri hluta öndunarvegarins valda oft öndunarhléum í kæfisvefni. 
Einstaklingurinn reynir þá að ná andanum með kraftmiklum 
innöndunartilraunum. Þessi öndunarhlé trufla eðlilega uppbyggingu svefns 
sem getur orðið til þess að viðkomandi vaknar ítrekað yfir nóttina. Þessar 
vökur vara oftast stutt og því er ekki víst að viðkomandi muni eftir þeim 
daginn eftir. Þrátt fyrir það hafa þær neikvæð áhrif á bæði svefnlengd og 
svefngæði (Þórarinn Gíslason o.fl., e.d., bls. 1-3). 

Svefnröskun að einhverju tagi getur hrjáð alla einhvern tímann á 
ævinni, burtséð frá því hvort einstaklingur hefur tamið sér góðar svefnvenjur 
eða ekki. Slæmar svefnvenjur geta hins vegar aukið hættuna á svefnröskunum 
hjá öllum aldurshópum. Eins geta góðar svefnvenjur skipt sköpum í meðferð 
við svefnröskunum.  

 

2.3 Afleiðingar ófullnægjandi svefn 

Svefn er mjög flókið ástand sem rekja má til samskipta milli fjölda svæða 

heilans, taugaboðsleiða og hormóna. Það er þetta flókna ferli sem felst í svefni 

sem gerir hann afar viðkvæman fyrir röskunum. Smáar breytingar í starfsemi 

heilans geta haft mikil áhrif á svefn og röskun á svefni og getur leitt til 

margvíslegra heilsuvandamála. Svefnröskun er nátengd aukinni næmni fyrir 

fjölmörgum sjúkdómum. Tengsl eru til dæmis á milli röskunar á svefni og 

lélegs minnis og árvekni, lengri andlegs og líkamlegs viðbragðstíma, 

þunglyndis, svefnleysis, meltingatruflana og offitu. Svefnröskun er einnig talin 

auka líkur á krabbameini (Foster, 2012, bls. 848). 

Áhrif ófullnægjandi svefns á geðheilbrigði 

Það ætti ef til vill ekki að koma á óvart að náið samband er milli svefns og 

geðheilbrigðis þar sem svipaðar taugaboðleiðir og hlutar taugakerfisins koma 

við sögu í stjórnun svefns og tilfinninga (Sloan, 2011, bls. 509). Svefnleysi 

hefur lengi verið tengt við aukin vandamál við að stjórna tilfinningum. Þessi 
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vandamál geta haft mikil, neikvæð áhrif á andlega heilsu fólks, bæði hjá 

heilbrigðum einstaklingum og þeim sem voru veikir fyrir. Svefnleysi getur haft 

bein áhrif á geðheilbrigði en hefur einnig óbein áhrif á það með því að koma 

óreglu á tilfinningalífið (Cerolini o.fl., 2015, bls. 1). 

 Short og Louca (2015) rannsökuðu áhrif svefnleysis í einn sólarhring á 

skaplyndi andlega heilbrigðra ungmenna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

sýnilega í verra skapi eftir að hafa vakað í sólarhring en eftir fullnægjandi 

nætursvefn. Eftir andvökunóttina voru þeir niðurdregnir og kvíðnari en áður. 

Þeir fundu fyrir aukinni reiði og voru fljótari að missa stjórn á skapi sínu en 

undir venjulegum kringumstæðum. Þeir kvörtuðu einnig undan meiri syfju og 

depurð. Því skal samt haldið til haga að aðeins kvenkyns þátttakendur fundu 

fyrir auknum kvíða og depurð (bls. 990).  

Lífeðlislegar breytingar verða í heilanum fái hann ekki fullnægjandi 

svefn. Þessar breytingar kalla meðal annars fram aukin kvíðaviðbrögð með því 

að hafa áhrif á hormón sem stjórna kvíða. Tengsl hafa verið rakin á milli 

ófullnægjandi svefns og andlegrar heilsu ungmenna. Ungmenni sem fá of 

lítinn svefn eru líklegri til að fá einkenni þunglyndis síðar á ævinni en unglingar 

sem fá fullnægjandi svefn (Chan o.fl., 2016, bls. 22; Pavia, Gaspar og Matos, 

2015, bls. 521). Ófullnægjandi svefn eykur einnig líkur á einmanaleika, 

áhyggjum og kvíða. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ungmenni sem fá 

ófullnægjandi svefn eru líklegri til þess að sýna áhættuhegðun eins og að 

reykja, drekka áfengi, nota fíkniefni og stunda óöruggt kynlíf (Medic, Willie og 

Hemels, 2017, bls. 156; Pasch, Latimer, Cance, Moe og Lytle, 2012, bls. 1192).  

 Í viðamikilli rannsókn Ohayon og Roth (2003) í nokkrum evrópskum 

löndum höfðu 18% þátttakenda þjáðst að svefnleysi síðustu sex mánuðina. Af 

þeim voru 26% sem höfðu glímt við geðröskun áður og tæplega helmingur 

þeirra (48%) voru að fást við geðröskun þegar rannsóknin var gerð. Til 

samanburðar voru aðeins 8% þeirra sem ekki þjáðust af svefnleysi sem höfðu 

einhvern tímann glímt við geðröskun. Hjá þátttakendum sem glímdu við bæði 

geðröskun og svefnleysi var sérstaklega skoðað hvort kom á undan því oft 

reynist erfitt að greina hvað væri orsök og hvað afleiðing í þessu sambandi. Í 

ljós kom að í 41% tilfella komu einkenni svefnleysis fram á undan einkennum 

lyndisraskana (e. mood disorder) meðal þátttakenda sem voru að glíma við 

geðröskun í fyrsta skipti. Einkenni beggja raskana komu fram á sama tíma í 

29,4% tilvika og einkenni lyndisraskana komu fram á undan svefnleysinu í 

28.9% tilfella. Hjá meira en helmingi þátttakenda (56,2%)  sem ekki voru að 
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glíma við lyndisröskun í fyrsta sinn komu einkenni svefnleysis fyrst í ljós. 

Einkennin komu á sama tíma fram í 22,1% tilfella en einkenni lyndisröskunnar 

gerðu fyrst viðvart í 21,6% tilvika. Samkvæmt þessum niðurstöðum er 

algengara að svefnleysi komi fram á undan lyndisröskunum og má því álykta 

að svefnleysi auki hættuna og stuðli að lyndisröskunum, til dæmis þunglyndi 

(bls. 13).  

 Samband kvíðaraskana og svefnleysis er hins vegar að einhverju leyti 

ólíkt sambandi svefnleysis og lyndisraskana. Niðurstöður Ohayon og Roth 

(2003) sýndu að hjá 18% þátttakenda sem höfðu aldrei áður þjáðst af 

kvíðaröskun komu einkenni svefnleysis fyrst fram. Í 38,6% tilvika komu 

einkennin fram á sama tíma en í flestum tilfellum, eða 43,5%, komu einkenni 

kvíðaröskunar fyrst í ljós. Í 42,5% tilvika komu einkenni svefnleysis og 

kvíðaröskunar fram á sama tíma meðal þátttakenda sem voru ekki að glíma 

við kvíðaröskun í fyrsta skipti. Kvíðaröskun fylgdi í kjölfar svefnleysis í 22,1% 

tilvika en kvíðaröskunin kom fram á undan í 34,3% tilfella. Öfugt við 

lyndisraskanir eru kvíðaraskanir taldar líklegri til þess að vera orsakavaldur í 

sambandi kvíða og svefnleysis (bls. 13). Þessar niðurstöður eru studdar af Erlu 

Björnsdóttur (2017) en samkvæmt henni er kvíði algengasta orsök svefnleysis 

(bls. 137). 

Sivertsen, Harvey, Lundervold og Hysing (2014) rannsökuðu tengsl 

svefns og þunglyndis meðal noskra unglinga á aldrinum 16-18 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós sterk tengsl milli svefnleysis og 

þunglyndis. Líkt og áður hefur komið fram getur verið erfitt að greina hvort sé 

orsök og hvað sé afleiðing. Svefnleysi er eitt af einkennunum sem horft er eftir 

við greiningu þunglyndis. Þátttakendur sem þjáðust af þunglyndi sváfu minna 

á nóttunni og eyddu minni tíma í rúminu en þeir sem ekki þjáðust af 

sjúkdómnum. Þeir sem þjást af svefnleysi, sofa of lítið eða illa eru líklegri til 

þess að þjást af þunglyndi en þeir sem fá fullnægjandi nætursvefn. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar voru þeir sem sváfu fimm til sex klukkustundir 

á sólarhring, þrisvar sinnum líklegri til þess að veikjast af þunglyndi en þeir 

sem sváfu sjö til níu klukkustundir (bls. 684-686).  

Áhrif ófullnægjandi svefns á líkamlega heilsu 

Fylgni er á milli ófullnægjandi svefns og þyngdaraukningu og annarra 
þyngdartengdra vandamála, bæði hjá fullorðnum og ungmennum. 
Líkamsklukkan kemur þar við sögu. Langvarandi svefnröskun getur ruglað 
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líkamsklukkuna sem tekur þátt í stýringu margvíslegra þátta 
líkamsstarfseminnar. Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að of lítill svefn 
hefur neikvæð áhrif á brennslu líkamans (Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 39). 
Svefnleysi dregur úr næmni fyrir insúlíni og veldur því að efnaskipti glúkósa 
verða ekki sem skyldi og veldur þetta röskun á sykurbúskap (Medic o.fl., 2017, 
bls. 157). Þessi röskun eykur hættuna á sykursýki og getur valdið ruglingi á 
hormónum í undirstúku heilans sem stjórna svengd. Þetta getur leitt til 
aukinnar matarþarfar og þar með matarinntöku (Knutson, 2010, bls. 735; 
Pilorz, Helfrich-Förster og Oster, 2018, bls. 231).  

Samkvæmt Pilorz o.fl. (2018) stjórnar líkamsklukkan einnig mörgum 
þáttum ónæmiskerfisins en rannsóknir hafa sýnt breytingar á virkni flestra 
ónæmisfruma eftir tíma sólarhringsins. Að auki stjórnar líkamsklukkan ýmsum 
genum sem bera ábyrgð á sjúkdómsvörnum og varnarviðbrögðum líkamans. 
Þar af leiðandi skerðist geta líkamans til þess að verjast sýkingum og 
sjúkdómum ef truflun verður á líkamsklukkunni sem ófullnægjandi svefn 
hefur gjarnan í för með sér (bls. 233).  

Það hefur sýnt sig að truflun á líkamsklukkunni og ófullnægjandi svefn 
hraðar æxlamyndun og getur því aukið hættuna á krabbameini. Birta á 
nóttunni dregur úr framleiðslu líkamans á melatónín sem getur leitt til 
aukinnar framleiðslu á æxlunarhormónum. Melatónín gegnir mörgum 
mikilvægum hlutverkum, meðal annars gerir það við erfðaefni (e. DNA) og 
hamlar vexti á æxlum (Medic o.fl., 2017, bls. 157).  

Samkvæmt finnskri rannsókn er skýr fylgni á milli ófullnægjandi svefns 
og höfuð- og kviðverkja (Medic o.fl., 2017, bls. 155) og einnig hefur hár 
blóðþrýstingur og ýmsir hjarta- og æðasjúkdómar verið raktir til of lítils svefns 
(Chan o.fl., 2016, bls. 22; Pavia o.fl., 2015, bls. 521). Þeir sem þjást af 
langvarandi verkjum glíma oft á tíðum einnig við svefnvanda. Eðlilega getur 
verið erfitt fyrir þann sem finnur fyrir miklum sársauka að festa svefn og 
viðhalda honum yfir nóttina en ófullnægjandi svefn lækkar sársaukaþröskuld 
viðkomandi. Skynjun sársauka verður næmari en fólk finnur fyrir meiri 
sársauka eftir því sem það sefur minna. Þar af leiðandi getur myndast 
vítahringur í sambandi svefns og sársauka. Sársauki hefur neikvæð áhrif á 
svefn og of lítill svefn leiðir til meiri sársauka (Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 179-
180).  

Áhrif ófullnægjandi svefns á námsgetu 

Bæði skammtíma- og langtímarannsóknir hafa sýnt að svefnleysi lengir 
viðbragðstíma viðkomandi, skerðir einbeitingu og hefur neikvæð áhrif á 
vinnsluminni, langtímaminni, rökhugsun og ákvörðunartöku (Alkadhi, Zagaar, 
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Alhaider, Salim og Aleisa, 2013, bls. 234). Nemendur þurfa að nota þessa 
vitsmunalegu eiginleika til þess að læra og ná árangri í skóla. Þessir eiginleikar 
eru sérstaklega viðkvæmir fyrir röskun á svefni (Gradisar o.fl., 2008, bls. 146).  

Eins og komið hefur fram hér að framan hefur röskun á svefni slæm 
áhrif á vinnsluminni. Vinnsluminni fellur undir skammtímaminni en hefur þó 
afmarkaðari skilgreiningu. Það má skilgreina sem eiginleikann til þess að 
geyma tímabundið og vinna úr upplýsingum um leið og flókin, vitsmunaleg 
verkefni eru leyst. Ennisblaðið kemur við sögu þegar leysa á verkefni sem 
reynir á vinnsluminnið (Gradisar o.fl., 2008, bls. 146). Rannsóknir hafa sýnt að 
eftir 24-72 klukkustunda svefnleysi dregur úr efnaskiptum glúkósa í heilanum 
um 6-8% en þau skerðast um allt að 15% í ennisblaði og stúku sem eru 
lykilþættir í að viðhalda einbeitingu og vitsmunalegum aðgerðum. Það skýrir 
að einhverju leyti hvernig svefnleysi hefur neikvæð áhrif á námsgetu (Alkadhi 
o.fl., 2013, bls. 234). 

Niðurstöður margra rannsókna, meðal annars rannsókn Gradisar og 
félaga (2008), sýna marktæka fylgni milli ófullnægjandi svefns ungmenna og 
lélegs námsárangurs, lægri einkunna, lægri meðaleinkunna, seinkomu í 
kennslustundir á morgnana og slakrar mætingar í skólann (Gradisar o.fl., 
2008, bls. 146). Rannsókn Roberts, Roberts og Duong (2010) er dæmi um slíka 
rannsókn en niðurstöður hennar sýndu að of stuttur nætursvefn á virkum 
dögum gat leitt til slakari frammistöðu í námi (bls. 6). Samkvæmt Ming o.fl. 
(2011) er hins vegar ekki marktæk fylgni á milli lengdar nætursvefns á virkum 
dögum og námsárangurs. Styttri nætursvefn en sjö klukkustundir á frídögum 
eða bæði á frídögum og á virkum dögum hafði aftur á móti neikvæð áhrif á 
námsgetu og námsárangur (bls. 76). Samkvæmt niðurstöðum Ming o.fl. er því 
mikilvægara að nemendur vinni upp tapaðan svefn á frídögum heldur en að 
þeir fái fullnægjandi svefn á virkum dögum.   

2.4 Samantekt 

Meðalmanneskja eyðir um það bil þriðjungi ævi sinnar í svefni. Svefn er flókið, 

lífeðlislegt ferli sem er afar viðkvæmt gagnvart röskun að einhverju tagi. Svefn 

á rætur sínar að rekja til dægursveiflu líkamans sem stjórnað er af 

líkamsklukkunni. Líkamsklukkan stýrir að mestu leyti framleiðslu líkamans á 

hormóninu melatónín. Melatónín spilar stórt hlutverk í svefni. Þegar dimma 

tekur á kvöldin hefst framleiðsla melatóníns í líkamanum og eftir því sem 

styrkur þess eykst í blóðinu finnur fólk fyrir meiri syfju sem hjálpar þeim að 

sofna. Um leið og augun skynja dagsbirtu stöðvast framleiðsla melatóníns og 
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árvekni eykst. Svefn skiptist í fjögur ólík svefnstig sem hvert hefur sín sérkenni 

og mikilvægi.  

 Svefnþörf er breytileg milli einstaklinga en fullorðnir þurfa að meðaltali 

um sjö klukkustunda nætursvefn. Unglingar þurfa lengri svefn en miðað er við 

að þeir þurfi að sofa í um níu til tíu klukkustundir á nóttu til að fá fullnægjandi 

hvíld. Margir fá hins vegar ekki nægjan svefn en margvíslegar orsakir geta 

legið þar að baki. Sjúkdómar sem valda truflunum á svefni kallast 

svefnraskanir. Svefnröskunum er gjarnan skipt í nokkra meginflokka eftir því 

á hvaða þátt svefns þær hafa áhrif. Meginflokkarnir eru svefnraskanir sem 

valda erfiðleikum með að sofna, þær sem koma í veg fyrir að fólk muni sofa, 

þær sem hafa í för með sér mikla dagsyfju og að lokum þær sem valda auknum 

hreyfingum í svefni. Algengustu svefnraskanirnar eru svefnleysi, fótaóeirð, 

drómasýki og kæfisvefn. Allir geta þjáðst af svefnröskun af einhverju tagi, 

einhvern tímann á ævinni burtséð frá því hvort einstaklingur hafi góðar 

svefnvenjur eður ei. Góðar svefnvenjur geta hins vegar dregið úr hættunni á 

svefnröskunum og eru yfirleitt mikilvægur þáttur í meðferð við þeim.  

 Ófullnægjandi svefn getur haft margar og víðtækar afleiðingar í för með 

sér. Náið samband er milli svefns og skaplyndis því sömu hlutar taugakerfisins 

koma að stjórnun svefns og tilfinninga. Svefnleysi gerir fólk viðkvæmara 

gagnvart áreiti og veldur gjarnan auknum neikvæðum tilfinningum eins og 

depurð, reiði og kvíða. Fjöldi rannsókna hafa sýnt að ófullnægjandi svefn 

eykur hættuna á ýmsum geðröskunum, þá sérstaklega þunglyndi og 

kvíðaröskunum. Það getur hins vegar verið erfitt að greina hvort er orsök eða 

afleiðing því kvíði eða hvers kyns tilfinningalegt ójafnvægi eru algengar orsakir 

svefnleysis. Of lítill svefn getur einnig valdið ýmsum líkamlegum kvillum. 

Ófullnægjandi svefn eykur til dæmis hættuna á offitu, sykursýki, æxlamyndun 

og krabbameini og getur leitt til höfuð- og kviðverkja.  

 Svefnleysi getur einnig haft neikvæð áhrif á námsgetu nemenda. Það 

dregur úr getu heilans til að takast á við vitsmunaleg verkefni og illa sofnir 

nemendur eru líklegri til þess að mæta illa í skólann sem getur leitt til slakari 

námsárangurs.  
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3. Svefnvenjur unglinga 

Þrátt fyrir að fólk sé almennt meðvitaðra um mögulegar slæmar afleiðingar 

ófullnægjandi svefns virðist það ekki hafa skilað sér í lengri meðalsvefntíma 

unglinga en hann hefur styst á undanförnum árum. Ungmenni fá ekki nægan 

nætursvefn en samkvæmt Sheldon (2015) er ófullnægjandi svefn unglinga eitt 

algengasta og alvarlegasta heilsuvandamál nútímasamfélagsins (bls. 595). 

Samkvæmt rannsókn Kira og félaga má ætla að um þriðjungur ungmenna 

þjáist af svefnvandamálum (Kira, Maddison, Hull, Blunden og Olds, 2014, bls. 

787) og rannsóknir hafa sýnt að stór hluti eða 60-70% unglinga vilji og telji sig 

þurfa meiri svefn og þá sérstaklega á virkum dögum (Rigney o.fl., 2015, bls. 

736-737). 

Gera má ráð fyrir að of stuttan nætursvefn ungmenna megi rekja að 

einhverju leyti til svefnvenja þeirra. Niðurstöður rannsóknar Bartel, Gradisar 

og Williamson (2015) leiddu í ljós að góðar svefnvenjur stuðluðu að fyrri 

háttatíma, styttu tímann sem það tók að sofna og höfðu jákvæð áhrif á 

svefnlengd þátttakenda (bls. 82).  

Samkvæmt Breus (2015) er mikilvægt að temja sér og viðhalda góðri reglu 

á svefni til þess að fá fullnægjandi nætursvefn. Þeir sem fara alltaf eða oftast 

á sama tíma að sofa á kvöldin og vakna á sama eða svipuðum tíma á morgnana 

eru líklegri til þess að fá fullnægjandi svefn að staðaldri og sleppa við 

svefnleysi. Skýr regla á hvenær farið er að sofa og farið á fætur gerir það 

auðveldara að sofna á kvöldin og að vakna á morgnana og dregur úr stressi. 

Ef regla er til staðar er óþarft að hugsa og ákveða hvað skal gera á síðustu 

stundu fyrir háttatímann og á morgnana en í þeim aðstæðum er algengt að 

stress láti á sér kræla (án bls.).  

3.1 Svefnlengd 

Ming o.fl. (2011) gerðu rannsókn á svefni nemenda á aldrinum 13-18 ára í 

Bandaríkjunum. Aðeins 34% þátttakenda töldu sig fá fullnægjandi svefn á 

virkum dögum. Stærstur hluti þeirra eða 80% töldu sig hins vegar fá nægan 

svefn á frídögum sem gefur til kynna að þeir bættu þá upp tapaðan svefn (bls. 
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74). Árið 2009 var gerð rannsókn á svefni unglinga í nokkrum löndum, þar á 

meðal í Bandaríkjunum, Kína, Japan og Kóreu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að rúmlega 30% kóreískra unglinga á aldrinum fjórtán til átján ára 

sváfu í kennslustundum sem bendir til þess að þeir fái of lítinn nætursvefn. 

Meira en helmingur allra þátttakenda á aldrinum ellefu til þrettán ára eða 

53,6% töldu sig sofa of lítið og hið sama á við um 69,5% þátttakenda á 

aldrinum fjórtán til átján ára (Shin, 2016, bls. 27). Samkvæmt nýrri íslenskri 

rannsókn sem gerð var á meðal nemenda í 10. bekk í Reykjavík sofa íslenskir 

unglingar einnig of lítið og sofa líka meira á frídögum en á virkum dögum. Í 

rannsókninni var miðað við að fullnægjandi nætursvefn væri að minnsta kosti 

átta klukkustundir á sólarhring. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að aðeins 5% 

stráka og 19,8% stelpna fá fullnægjandi nætursvefn á virkum dögum. Á 

frídögum fengu 68,9% stráka fullnægjandi svefn en 65,6% stelpna (Vaka 

Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls. 83). Samkvæmt eldri íslenskri rannsókn sofa 

unglingar hér á landi að jafnaði sex klukkustundir á virkum dögum. Aðrar 

rannsóknir á íslenskum unglingum hafa leitt í ljós að íslenskir unglingar fara 

seinna að sofa en jafnaldrar þeirra í nágrannalöndunum og svefntími þeirra 

styttist þegar líður á unglingsárin. Stór hluti unglinga hérlendis þjáist þar af 

leiðandi af mikilli dagsyfju sem hefur neikvæð áhrif á námsárangur, líðan og 

daglegt líf (Erla Björnsdóttir, 2017, bls. 94). Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti 

eða 60-70% unglinga telja sig þurfa og vilja meiri svefn og þá sérstaklega á 

virkum dögum (Rigney o.fl., 2015, bls. 736-737).  

3.2 Áhrifavaldar á svefnvenjur unglinga 

Margvíslegir þættir hafa áhrif á svefnvenjur unglinga. Unglingsárin eru 

mikilvægt þroskaskeið sem hefur í för með sér margar lífeðlislegar breytingar. 

Þessar breytingar hafa meðal annars áhrif á líkamsklukkuna og þar með á 

svefnvenjur unglinga. Ýmsir ytri þættir hafa einnig áhrif á svefnvenjur þeirra. 

Þar má sérstaklega nefna tækninotkun, viðhorf gagnvart svefni og 

skólabyrjun. 

Lífeðlislegar skýringar  

Menn hafa lengi verið meðvitaðir um að svefnmynstur breytist hjá flestum á 

unglingsárunum. Lengi vel skrifuðu margir þessar breytingar alfarið á ytri 
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þætti, til dæmis félagslíf og heimavinnu. Rannsókn Crowley, Acebo og 

Carskadon (2007) varpaði hins vegar ljósi á að lífeðlislegir þættir spiluðu 

einnig hlutverk í breyttu svefnmynstri unglinga. Líkamsklukku þeirra seinkar 

(bls. 606).  

Í rannsókn Carskadon, Wolfson, Acebo, Tzischinsky og Seifer (1998) var 

gerður samanburður á nemendum í 9. bekk annars vegar og nemendum í 10. 

bekk hins vegar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að marktækur munur var á 

dægursveiflu hópanna. Líkamsklukka þeirra sem voru eldri og þroskaðari var 

seinni heldur en þeirra sem voru yngri. Niðurstöðurnar sýndu að framleiðsla 

og seyting melatóníns í líkamanum byrjar seinna á kvöldin hjá unglingum en 

bæði hjá börnum og fullorðnum. Þetta veldur því að þeir finna seinna fyrir 

syfju á kvöldin og fara því seinna að sofa (bls. 875).  

 Roenneberg o.fl. (2004) rannsökuðu svefn ungmenna á tvítugsaldri um 

helgar og niðurstöðurnar leiddu í ljós línulega seinkun á háttatíma þeirra um 

tvær til þrjár klukkustundir yfir áratuginn, seinkunin var um það bil tólf til átján 

mínútur á hverju ári. Samkvæmt Roenneberg o.fl. markar viðsnúningur á 

seinkun háttatíma endalok unglingsáranna (bls. 1038-1039). 

Unglingar hafa því tilhneigingu frá náttúrunnar hendi til að vera 

nátthrafnar, þeir sýna meiri árvekni seinni part dags og á kvöldin og þeir þurfa 

að sofa lengur fram eftir á morgnana. Líkamsklukka unglinga getur haldið fyrir 

þeim vöku til 23:00 eða seinna á kvöldin, jafnvel þótt að þeir fari snemma að 

sofa og viðhaldi góðum svefnvenjum (Wheaton, Chapman og Croft, 2016, bls. 

3).  

Tækninotkun 

Samkvæmt Gradisar og félögum (2013) nota níu af hverjum tíu 
Bandaríkjamönnum raftæki síðasta klukkutímann fyrir svefninn. Í rannsókn 
þeirra var sjónvarpsáhorf algengast en fólk undir þrítugt var líklegra til þess 
að nota snjallsíma. Fylgni var á milli tíðni og lengd raftækjanotkunar í 
svefnherberginu síðasta klukkutímann fyrir svefn og erfiðleika við að sofna. 
Marktækur munur var á áhrifum raftækjanotkunnar fyrir svefninn eftir því 
hvaða raftæki voru notuð. Þeir sem notuðu gagnvirk raftæki eins og 
snjallsíma, tölvur eða spiluðu tölvuleiki voru líklegri til þess að eiga í 
vandræðum með að sofna á kvöldin og sofa illa heldur en þeir sem horfðu til 
dæmis á sjónvarp eða hlustuðu á tónlist (bls. 1296).  

Rannsókn Calamaro og félaga frá árinu 2009 sýndi að stór hluti unglinga 
hafði einhvers konar raftæki í herberginu sínu. Þriðjungur þátttakenda hafði 
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tölvu í svefnherberginu, 66% höfðu sjónvarp, 79% höfðu tónhlöðu og 
yfirgnæfandi meirihluti eða 90% þátttakenda höfðu farsíma í 
svefnherberginu. Stór hluti unglinganna eða 82% sögðust horfa á sjónvarpið í 
eina og hálfa klukkustund að meðaltali eftir klukkan 21:00 á kvöldin. Rúmlega 
þriðjungur þeirra sendi smáskilaboð á kvöldin, 44% töluðu í símann og 
rúmlega helmingur (55%) sögðust vera á internetinu eftir klukkan 21:00. Að 
meðaltali notuðu þátttakendur fjögur raftæki á kvöldin og þeir eyddu að 
jafnaði einni til tveimur klukkustundum í hverju þeirra (Calamaro, Mason og 
Ratcliffe, 2009, bls. 1007). 

Johansson, Petrisko og Chasens (2016) rannsökuðu áhrif 
tækninotkunar unglinga fyrir svefninn á líðan og virkni þeirra yfir daginn. 
Rannsóknin leiddi í ljós að 97% þátttakenda notuðu einhvers konar raftæki 
síðasta klukkutímann fyrir svefninn og um helmingur þátttakenda töldu sig 
ekki fá fullnægjandi svefn. Algengust var notkun þeirra á símum og 
tölvunotkun kom þar næst á eftir. Strákar voru líklegri til að spila tölvuleiki en 
stelpur voru líklegri til að senda skilaboð, tala í símann, nota samfélagsmiðla 
eða einhvers konar ritvinnsluforrit. Einstaklingar sem töldu sig fá 
ófullnægjandi svefn voru líklegri til að senda skilaboð, skoða veraldarvefinn 
og nota samfélagsmiðla en þeir sem töldu sig fá fullnægjandi svefn. 
Samkvæmt niðurstöðunum var marktækur munur á áhrifum tækninotkunnar 
á virkni og líðan yfir daginn eftir því hvernig tæknin er notuð. Mikil syfja yfir 
daginn var meðal þeirra sem notuðu internetið eða samfélagsmiðla, spiluðu 
ofbeldisfulla tölvuleiki, notuðu persónulegan tölvupóst, horfðu á myndbönd í 
síma eða skrifuðu skilaboð rétt fyrir svefninn (bls. 501).  

Moulin og Chung (2017) rannsökuðu einnig tækninotkun ungmenna 
fyrir svefninn og einblíndu á áhrif notkunarinnar á nám og svefn þátttakenda. 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur á fyrstu árunum í háskóla og 
nemendur í menntaskóla. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 80% 
háskólanemanna sem tóku þátt notuðu snjallsíma síðasta klukkutímann fyrir 
svefninn en aðeins 24% slökktu á símunum sínum eða settu þá til hliðar. 
Margir menntaskólanemar (65%) notuðu símann í fimm mínútur eða lengur 
eftir að þeir lögðust upp í rúm en meira en helmingur þeirra (61%) notar hann 
í allt frá fimmtán mínútum upp í tvær klukkustundir. Flestir háskólanemarnir 
sem tóku þátt í rannsókninni (85%) notuðu símann eftir að þeir lögðust upp í 
rúm, í allt frá fimm mínútum upp í tvær klukkustundir. Sjö af hverjum tíu eða 
73% af þátttakendum, bæði nemendum í menntaskóla og háskóla, sváfu með 
síma eða spjaldtölvu uppi í rúmi hjá sér. Um fjórðungur háskólanema vakna á 
nóttunni og nota raftæki, til dæmis til að skoða og svara skilaboðum. Tæplega 
90% þátttakenda í menntaskóla fundu fyrir syfju yfir daginn og 76% geispuðu 
oftar en einu sinni á dag (bls. 301-304). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna 
er skýr fylgni á milli notkunnar á nettengdum raftækjum á kvöldin og/eða á 
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nóttunni og skorti á heilbrigðum svefni og þar af leiðandi slakrar frammistöðu 
í skólanum morguninn eftir (Moulin og Chung, 2017, bls. 314; Lemola, 
Perkinson-Gloor, Brand, Dewald-Kaufmann og Grob, 2015, bls. 415).  

Fjöldi annarra rannsókna hefur styrkt þessar niðurstöður að notkun 
raftækja á kvöldin geti aukið hættuna á svefntruflunum. Rannsókn Bartel o.fl. 
(2016) er dæmi um það. Niðurstöður hennar sýndu að internet- og/eða 
farsímanotkun þátttakenda hafði neikvæðustu áhrifin á svefn þeirra í öllum 
þremur löndunum þar sem rannsóknin var gerð (bls. 101). Gengið hefur verið 
út frá að nokkrir ólíkir þættir tækninotkunar geti haft í för með sér slæm áhrif 
á svefn unglinga. Einn af þessum þáttum er hvernig tækninotkun hefur bein 
áhrif á seinkun svefns, það er að unglingar vaka einfaldlega lengur til að njóta 
tækninnar sem þeir eru að nota. Unglingar virðast bæði nota tæknina fram 
eftir kvöldi sér til afþreyingar og til að eiga samskipti við vini sína. Annar þáttur 
tækninotkunar sem virðist geta leitt til svefntruflana er bláa birtan sem kemur 
frá mörgum raftækjum en hún getur ruglað framleiðslu melatóníns og þannig 
seinkað líkamsklukkunni. Andleg, líkamleg og lífeðlisleg örvun sem getur til 
dæmis falist í ofbeldisfullum tölvuleikjum, spennumyndum eða samskiptum 
við vini er dæmi um annan þátt tækninotkunnar sem getur stuðlað að 
ófullnægjandi svefni (Owens, 2014, bls. 923-924).  

Líkt og áður hefur komið fram er marktæk fylgni milli ófullnægjandi 

svefns og internetsnotkunnar almennt en samfélagsmiðlar hafa sérstaklega 

mikil áhrif á svefn ungmenna. Það sem greinir notkun samfélagsmiðla frá 

almennri internetnotkun er fyrst og fremst að samfélagsmiðlarnir fela í sér 

tilkynningar og þar með truflun allan tíma sólarhringsins (Woods og Scott, 

2016, bls. 42). Samkvæmt rannsókn Espinoza og Juvonen (2011) töldu 37% af 

268 ungmennum sem tóku þátt í rannsókninni sig missa svefn vegna notkunar 

á samfélagsmiðlum (bls. 707). 

Viðhorf gagnvart svefni 

Menningarlegir og félagslegir þættir spila stórt hlutverk í mótun trúar og 

viðhorfs gagnvart svefni sem geta haft mikil áhrif á svefnvenjur og þar með 

svefn. Sem dæmi má nefna að ef einstaklingi er kennt að svefn sé ekki 

mikilvægur fyrir heilsuna má áætla að sá hinn sami sé ólíklegri til að leitast við 

að fá fullnægjandi svefn og líklegri til að fórna honum fyrir eitthvað annað 

(Grandner o.fl., 2013, bls. 5). Arslan, Kocoglu og Durmus (2015) rannsökuðu 

áhrif mismunandi trúar og viðhorfs gagnvart svefni á svefnlengd. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að viðhorfið „svefn er tímasóun, þar af leiðandi á að sofa 
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lítið“ hafði mest áhrif á svefnlengd þátttakenda en þeir sem hafa þetta viðhorf 

eru líklegri til að sofa minna en aðrir (bls. 294).  

Rebecca Robbins (2015) rannsakaði samband umtals um svefn og 

svefnvenja meðal háskólanema en meðalaldur þátttakenda voru 20 ár. 

Niðurstöður hennar leiddu í ljós að jákvæð viðhorf gagnvart svefni og jákvætt 

umtal um hann hefur ekki marktæk áhrif á svefn og svefnvenjur. Neikvæð 

viðhorf gagnvart svefni og neikvæðar umræður um svefn, til dæmis umtal um 

að fara seint að sofa eða jafnvel sleppa því, auka aftur á móti hættuna á 

ófullnægjandi svefni. Robbins telur að með því ýta undir jákvæð viðhorf 

gagnvart svefni með jákvæðu umtali megi stuðla að betri svefnvenjum og þar 

með betri svefni (bls. 309). 

Skólabyrjun 

Eins og áður hefur komið fram hafa margir þættir áhrif á hversu seint 

unglingar fara gjarnan að sofa á kvöldin en hins vegar er aðeins ein 

meginástæða fyrir því að þeir vakna snemma á virkum dögum og það er 

skólinn (Wheaton, o.fl., 2016, bls. 3). Þar sem unglingum er eðlislægt að vaka 

fram eftir kvöldi og sofa lengur fram eftir degi væri eðlilegt að skólar aðlöguðu 

upphaf skóla á morgnana að því (Wahlstrom, Berger og Widome, 2017, bls. 

217). Amerísk samtök um velferð barna (e. American Academy of Pediatrics) 

gáfu til dæmis út stefnuyfirlýsingu árið 2014 þess efnis að skólar ættu að 

seinka skólabyrjun á morgnana til að auðvelda nemendum að fá fullnægjandi 

svefn (Wheaton o.fl., 2016, bls. 3). Í stefnuyfirlýsingunni mældu samtökin 

gegn því að nemendur á aldrinum 13-18 ára í Bandaríkjunum byrjuðu fyrir 

klukkan 8:30 á morgnana. Nýjustu gögnin yfir skólabyrjun á morgnana, sem 

eru frá skólaárinu 2011/2012, sýndu hins vegar að aðeins 15% bandarískra 

skóla fylgja þessu viðmiði (Wahlstrom o.fl., 2017, bls. 217). Víða hefur verið 

lögð fram sú hugmynd að seinka skólabyrjun á morgnana til að sporna við 

ófullnægjandi svefnlengd ungmenna og þar með stuðla að bættum 

námsárangri, draga úr áhættuhegðun og styðja að betri heilsu.  

Owens, Belon og Moss (2010) rannsökuðu áhrif þess að seinka skólabyrjun 

á morgnana á unglingastigi grunnskóla og fyrri hluta menntaskóla (e. high 

school) í Bandaríkjunum. Fyrir rannsóknina áttu nemendur að mæta í skólann 

klukkan 8:00 að morgni en því var seinkað um hálftíma eða til 8:30 (bls. 608). 

Þátttakendur svöruðu spurningalista um svefnvenjur sínar bæði fyrir og eftir 
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seinkunina. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að marktækur fjöldi nemenda töldu 

sig fá lengri svefn eftir breytinguna og færri kvörtuðu undan dagsyfju. 

Nemendur vöknuðu ekki eingöngu seinna á morgnanna eftir seinkunina 

heldur fóru þeir einnig fyrr að sofa sem skilaði að meðaltali 45 mínútna lengri 

svefni. Hlutfall þeirra sem töldu sig fá minna en sjö klukkustunda nætursvefn 

lækkaði um 79% (úr 33,8% í 7%) og hlutfall þeirra sem fengu að minnsta kosti 

átta klukkustunda nætursvefn hækkaði úr 16,4% í 54,7%. Nemendur töldu sig 

jafnframt finna minna fyrir einkennum þunglyndis, hafa aukinn áhuga á að 

taka þátt í ýmsu starfi, til dæmis félags- og/eða íþróttastarfi og færri leituðu 

sér læknisaðstoðar vegna kvilla tengda svefntruflunum (Owens o.fl., 2010, 

bls. 613). 

Wheaton o.fl. (2016) skoðuðu og báru saman niðurstöður tæplega fjörutíu 

rannsókna á áhrifum þess að seinka skólabyrjun á morgnana. Það kemur ef til 

vill ekki á óvart að nemendur í skólum sem byrja seinna á morgnana fara 

seinna á fætur en þeir sem byrja fyrr. Fylgni milli seinkaðrar skólabyrjunar og 

að nemendur fari fyrr að sofa er hins vegar afar misjöfn eftir rannsóknum. Af 

þeim nítján rannsóknum sem rannsökuðu þessi tengsl sýndu niðurstöður 

ellefu þeirra að engar marktækar breytingar urðu á því hvenær nemendur 

fóru að sofa eftir að skólabyrjun var seinkað. Niðurstöður sex rannsókna 

bentu til þess að nemendur færu enn seinna að sofa eftir breytingarnar á 

upphafi skóladagsins. Tvær rannsóknir skáru sig hins vegar úr og sýndu að eftir 

að nemendur þurftu að mæta seinna í skólann á morgnana fóru þeir fyrr að 

sofa. Tvær samanburðarrannsóknir gáfu til kynna að seinkun skólabyrjunar 

hafði ekki áhrif á svefnlengd nemenda. Niðurstöður flestra rannsóknanna 

leiddu hins vegar í ljós að nemendur fengu að meðaltali lengri nætursvefn 

þegar þeir þurftu að mæta seinna í skólann hvort sem það var vegna þess að 

þeir sváfu lengur á morgnana eða sváfu bæði lengur og fóru fyrr að sofa (bls. 

5). 

 

3.3 Samantekt 

Ófullnægjandi svefn ungmenna er eitt algengasta og alvarlegasta 
heilsuvandamál heimsins í dag. Fjöldi rannsókna sýnir að stór hluti unglinga 
víða um heim sofa of lítið, þar á meðal íslenskir unglingar. Meginástæðan fyrir 
að unglingar fá ófullnægjandi svefn er sú að þeir temja sér ekki nægilega góðar 



 

26 

 

svefnvenjur. Ýmsir þættir, bæði innri og ytri, hafa áhrif á svefnvenjur unglinga. 
Unglingar eru nátthrafnar af náttúrunnar hendi en hormónabreytingar 
unglingsáranna seinka líkamsklukkunni svo þeir finna seinna fyrir syfju sem 
gerir það að verkum að þeir fara seinna að sofa og sofa lengur fram eftir degi.  

Margir ytri þættir hafa áhrif á svefnvenjur unglinga.  
Rannsóknir hafa leitt í ljós að tækninotkun hefur neikvæð áhrif á svefn. Flestir 
unglingar eiga og nota raftæki og meirihluti þeirra notar raftæki af einhverju 
tagi síðasta klukkutímann fyrir svefninn. Áhrif tækninotkunarinnar felst fyrst 
og fremst í tveimur þáttum. Annars vegar gefa flest raftæki frá sér bláa birtu 
sem getur ruglað framleiðslu melatóníns sem seinkar syfju. Hins vegar veldur 
tækninotkun gjarnan andlegri örvun sem gerir það erfiðara að komast í ró og 
sofna. Ofbeldisfullir tölvuleikir, internetnotkun og félagsleg samskipti eins og 
samfélagsmiðlar eru algengustu orsakir örvunnar. Viðhorf gagnvart svefni 
geta haft áhrif á svefnvenjur og þar með svefn. Jákvæð viðhorf gagnvart svefni 
virðast vega minna en þau neikvæðu en þau síðarnefndu auka hættuna á 
ófullnægjandi svefni.  

Meginástæðan fyrir því að unglingar vakna snemma, oft eftir að hafa  
farið seint að sofa, en það er að skólinn byrjar árla morguns. Margar 
rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif þess að seinka skólabyrjun á svefn 
unglinga. Það er unglingum eðlislægt að vaka langt fram eftir kvöldi og vakna 
seint um morgun svo eðlilegt er að skólinn aðlagi sig að því og byrji seinna á 
daginn. 
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4. Þekking á svefni 

4.1 Kennsla um svefn 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er heilbrigði og velferð einn af 

grunnþáttum menntunnar. Heilbrigði felur í sér andlega, líkamlega og 

félagslega vellíðan og allt skólastarf skal markvisst stuðla að því. Hvíld er 

meðal helstu þátta heilbrigðis sem nauðsynlegt er að leggja áherslu á í skólum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Þrátt fyrir áherslu 

aðalnámskrár á heilbrigði er svefn ekki áberandi í henni en hann er aðeins 

einu sinni nefndur á nafn. Sérstaklega er fjallað um mikilvægi fræðslu um 

hinar grunnstoðir heilsu, hreyfingu og næringu, en ekki er sérstaklega fjallað 

um fræðslu um svefn. Svefni er því ekki gert hátt undir höfði í aðalnámskrá 

grunnskóla heldur er hann að mestu ónefndur þáttur heilbrigðis.  

Samkvæmt hæfniviðmiðum náttúrugreina eiga nemendur að geta skýrt frá 

mikilvægi svefns við lok 4. bekkjar. Við lok 10. bekkjar eru viðmiðin opnari en 

þá eiga nemendur að geta útskýrt hvernig hægt er að stuðla að eigin velferð 

með ábyrgri hegðun og skýrt frá einkennum lífsskilyrða manna og hvað felst í 

að taka ábyrgð á heilsu sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

173).  

Mannslíkaminn er kennslubók í náttúrufræði sem ætluð er unglingastigi 

grunnskóla. Bókin var gefin út af Menntamálastofnun árið 2011. Líkt og titill 

hennar gefur til kynna fjallar hún um gerð og starfsemi líkamans. Á heildina 

litið er afar lítið fjallað um svefn í bókinni en fjallað er um hann á tveimur 

stöðum. Annars vegar er stutt umfjöllun um hvað gerist þegar við sofum og 

ólík stig svefns og hins vegar er lítillega fjallað um melatónín og hlutverk þess 

í svefni (Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson og Nystrand, 2011, bls. 87 og 

105). Ekkert er fjallað um mikilvægi svefns, hvernig megi viðhalda góðum 

svefnvenjum né hversu mikið einstaklingar þurfa að sofa svo eitthvað sé 

nefnt.  

4.2 Tengsl þekkingar á svefni og svefnvenja 

Mikilvægt er að leita leiða til þess að stuðla að betri svefnvenjum ungmenna 

og bæta vonandi þar með svefn þeirra. Margir hafa búist við því að markviss 
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kennsla um svefn, sem eykur þekkingu ungmenna á svefni, stuðli að bættum 

svefnvenjum. Slík kennsla um önnur heilsutengd mál hefur skilað árangri, 

kennsla í næringarfræði hefur til dæmis stuðlað að betri matarvenjum. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum svefnkennslu á svefnvenjur 

en niðurstöður margra þeirra hafa hins vegar leitt í ljós að ekki er marktæk 

fylgni á milli aukinnar þekkingar á svefni og bættra svefnvenja (Gruber, 2017, 

bls. 2).  

Niðurstöður rannsóknar Chesson o.fl. (1999) sýndu að aukin þekking á 

svefni og heilbrigðum svefnvenjum virtust ekki duga til að bæta svefnvenjur 

(bls. 1132). Gallasch og Gradisar (2007) komust að sömu niðurstöðu. Engin 

marktæk fylgni var á milli nokkurs konar þekkingar á svefni og svefnvenja hjá 

þeim sem fengu ítrekað ófullnægjandi svefn. Að sama skapi virtust 

þátttakendur ekki tileinka sér betri svefnvenjur þrátt fyrir góða þekkingu á 

heilbrigðum svefnvenjum.  

Sama var uppi á teningnum í niðurstöðum Wing o.fl. (2015) sem gerðu 

samanburðarrannsókn á áhrifum svefnkennslu á svefnvenjur í Hong Kong. 

Tilraunahópurinn fékk fimm vikna kennslu um svefn en 

samanburðarhópurinn fékk enga slíka kennslu (bls. 637). Niðurstöðurnar 

sýndu að þrátt fyrir að kennsla um svefn stuðlaði að aukinni þekkingu á svefni 

meðal þátttakendanna í tilraunahópnum virtist hún ekki hafa jákvæð áhrif á 

svefnvenjur. Raunin varð hins vegar sú að svefn á virkum dögum styttist meðal 

þátttakenda í báðum hópum. Styttingu svefnsins má að mestu rekja til seinni 

háttatíma sem bendir til þess að svefnlengd nemenda styttist eftir því sem 

líður á skólaárið (Wing, o.fl., bls. 641). Voinescu og Szentagotai-Tatar (2015) 

komust að sömu niðurstöðu. Að vera meðvitaðari um mikilvægi góðra 

svefnvenja tryggir ekki endilega bættar svefnvenjur. Þvert á móti, 

þátttakendur rannsóknarinnar sem höfðu lakari þekkingu á svefni og góðum 

svefnvenjum höfðu tamið sér betri svefnvenjur, sem skiluðu sér í auknum 

svefngæðum, en þeir sem bjuggu yfir meiri þekkingu. Voinescu og Szentagotai 

ályktuðu að unglingarnir fengju ófullnægjandi svefn þrátt fyrir að vera 

meðvitaðir um mikilvægi svefns vegna þess að þeir tömdu sér ekki góðar 

svefnvenjur, sem þeir þó þekktu, vegna álags sökum heimanáms, vinnu 

og/eða félagslegra samskipta (bls. 3-4).  

Aftur á móti hafa einnig verið gerðar rannsóknir á áhrifum svefnkennslu á 

svefnvenjur sem hafa sýnt marktæka fylgni á milli þekkingar á svefni og 

svefnvenja. Rannsókn Miyazaki o.fl. (2015) er dæmi um það. Þátttakendur 
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voru ungmenni á aldrinum tólf til fimmtán ára. Margir þeirra kvörtuðu yfir 

dagsyfju og höfðu þörf fyrir að leggjast niður og hvílast yfir daginn sem bendir 

til þess að þeir hafi búið við ófullnægjandi svefn. Þátttakendur hlustuðu á 

einnar klukkustundar langan fyrirlestur um svefn og kannað var hvaða áhrif 

það hafði á svefnvenjur þeirra. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að marktækur 

munur var á svefnlengd þátttakenda eftir kennsluna sem stafaði fyrst og 

fremst af því að þeir fóru fyrr að sofa en áður (bls. 6). 

Hópur rannsakenda við McGill háskóla í Kanada þróaði kennsluáætlun sem 

ætlað var að stuðla að lengri heildarsvefni barna og unglinga á skólaaldri í 

samstarfi við hóp af kennurum. Kennsluáætlunin spannaði sex vikur og lögð 

var áhersla á að foreldrar tækju virkan þátt í svefnkennslu nemenda. 

Kennsluáætlunin var prófuð og áhrif kennslunnar á svefn nemenda voru 

rannsökuð með hlutlægum mælingum. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar skilaði kennslan um svefn bættum svefnvenjum 

þátttakenda. Nætursvefn þeirra lengdist um 18,2 mínútur að meðaltali og 

svefntruflanir minnkuðu um 2,3% (Gruber, Somerville, Bergmame, Fontil og 

Paquin, 2016, bls. 94-97).  

Niðurstöður Gruber o.fl. (2016) styðja niðurstöður 

samanburðarrannsóknar Sousa, Souza, Louzada og Azevedo (2013) sem 

leiddu einnig í ljós að svefnkennsla stuðlaði að jákvæðum breytingum á 

svefnvenjum. Að kennslunni lokinni fóru þátttakendur að meðtaltali átján 

mínútum fyrr að sofa en áður á virkum dögum og vöknuðu ellefu mínútum 

seinna. Þessar breytingar skiluðu þátttakendum að meðaltali 26 mínútna 

lengri heildarsvefntíma á virkum dögum. Heildarsvefntími þátttakenda á 

frídögum lengdist hins vegar ekki en þeir fóru einni klukkustund og nítján 

mínútum fyrr að sofa en vöknuðu tæplega tveimur klukkustundum fyrr. Þar 

af leiðandi var minni munur á lengd svefntíma á virkum dögum og frídögum. 

Þrátt fyrir þessar jákvæðu breytingar á svefnvenjum þátttakenda þá fundu 

þeir enn fyrir syfju yfir daginn og fengu sér gjarnan blund. Áframhaldandi 

dagsyfja þátttakenda bendir til þess að 26 mínútna lengri heildarsvefntími á 

virkum dögum hafi ekki dugað til og fengu þeir ennþá ófullnægjandi svefn (bls. 

150).   

Niðurstöður Levenson o.fl. (2016) bentu til þess að námskeið um svefn, 

sem ætlað var að bæta svefnvenjur meðal menntaskólanema, stuðlaði að 

aukinni þekkingu þátttakenda á svefni sem og jákvæðum breytingum á 

svefnmynstri þeirra. Þátttakendur fóru gjarnan seinna að sofa en það tók þá 



 

30 

 

styttri tíma að sofna og svefngæði þeirra urðu almennt betri. Svefnlengd 

þeirra þátttakenda sem sváfu sem styst fyrir námskeiðið lengdist sem bendir 

til þess að þeir hafi bætt svefnvenjur sínar að því loknu (bls. 172). 

 

4.3 Samantekt 

Reynt hefur verið að sporna við ófullnægjandi svefni ungmenna og 

fylgikvillum hans með svefnkennslu í von um að aukin þekking stuðli að betri 

svefnvenjum. Slík kennsla um aðra þætti heilbrigðis sem ætlað er að bæta 

venjur fólk hefur skilað árangri. Ekki er lögð mikil áhersla á svefn í aðalnámskrá 

grunnskóla en hann er einu sinni nefndur á nafn. Þónokkrar rannsóknir hafa 

verið gerðar á áhrifum svefnkennslu og aukinnar þekkingar á svefni á 

svefnvenjur. Niðurstöður margra þeirra hafa gefið til kynna að ekki sé fylgni 

milli þekkingar á svefni og svefnvenja og þar af leiðandi beri það ekki árangur 

í að bæta svefnvenjur ungmenna að kenna þeim um svefn og góðar 

svefnvenjur. Aftur á móti hafa niðurstöður annarra samskonar rannsókna leitt 

hið gagnstæða í ljós eða að aukin þekking á svefni stuðli að betri svefni. Slíkar 

rannsóknir hafa bent til að þátttakendur hafi breytt svefnmynstri sínu og 

tamið sér bættar svefnvenjur eftir að hafa fengið kennslu um svefn og góðar 

svefnvenjur. Þessar misvísandi niðurstöður gefa vísbendingar um að margt 

reynist enn óljóst varðandi samband þekkingar á svefni og svefnvenja.  
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5. Markmið 

Í þessari rannsókn eru þekking ungmenna á svefni og svefnvenjur þeirra til 

skoðunar. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á svefnvenjur unglinga 

á landsbyggðinni. Ófullnægjandi svefn unglinga er alþjóðlegt vandamál. 

Slæmar svefnvenjur eru gjarnan tengdar ófullnægjandi svefni og því var 

ákveðið að skoða svefnvenjur íslenskra unglinga. Nýleg rannsókn var gerð á 

svefnvenjum reykvískra unglinga og því er einblínt á svefnvenjur unglinga á 

landsbyggðinni í þessari rannsókn. Leitast er við að kanna samband 

svefnvenja unglinga og þekkingar þeirra á svefni og góðum svefnvenjum til 

þess að skoða hvort mögulegt sé að sporna við ófullnægjandi svefni meðal 

unglinga með því að auka þekkingu þeirra á svefni.  

Rannsóknarspurningar rannsóknarinnar voru: 

o Hvers eðlis eru svefnvenjur unglinga í 8.-10. bekk á landsbyggðinni? 

o Eru tengsl á milli svefnvenja og þekkingar ungmenna á svefni í 8.-10. 

bekk á landsbyggðinni? 
o Stuðlar góð þekking á svefni að góðum svefnvenjum? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vonandi vísbendingar um gildi þess að 

viðhafa formlega kennslu um svefn í skólum til þess að stuðla að bættum 

svefnvenjum unglinga.
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6.  Aðferð 

Í rannsókninni var notast við megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative 

research methods). Þær henta vel til að útskýra samband tveggja breyta, það 

er hvernig ein breyta hefur áhrif á aðra, líkt og leitast var við í þessari rannsókn 

og því urðu þær fyrir valinu. Megindlegar rannsóknaraðferðir felast fyrst og 

fremst í því að endurkóða upplýsingar í tölur svo mögulegt sé að nota 

tölfræðilegar aðferðir til skýra frá niðurstöðum og draga ályktanir um stærri 

hóp (Creswell, 2012, bls. 13-15).  

Leitast var við að safna upplýsingum um svefnvenjur annars vegar og hins 

vegar þekkingar á svefni. Gagna um svefnvenjur var aflað með 

spurningakönnun. Til að fá upplýsingar um þekkingu þátttakenda á svefni var 

fjölvalspróf sem reyndi á þessa þekkingu lagt fyrir þá. Spurningalistinn og 

fjölvalsprófið var hvort tveggja rafrænt.  

6.1 Framkvæmd og úrvinnsla 

Skólastjórar skólanna fengu í hendurnar vefslóð á rannsóknina sem þeir 

deildu með nemendunum. Ekki voru gerðar kröfur til þess að rannsóknin yrði 

lögð fyrir á skólatíma og kusu flestir skólarnir að gera það ekki. Biðlað var til 

nemenda um að taka þátt utan skóla en enginn var skyldugur til þess. 

Þátttakendum og foreldrum þeirra var lofað nafnleynd.  

Vefsíðan Surveymonkey.com var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Rafrænn spurningalisti (sjá fylgiskjal 2), sem saminn var af rannsakanda, var 

lagður fyrir nemendur  á unglingastigi í grunnskóla.  Listinn innihélt sextán 

spurningar, þar af voru tvær bakgrunnsspurningar og fjórtán spurningar um 

svefnvenjur. Spurningalistanum var ætlað að varpa ljósi á svefnvenjur 

þátttakenda. Einungis var notast við lokaðar spurningar þar sem þátttakendur 

gátu aðeins valið einn svarmöguleika. Þátttakendum gafst þó alltaf kostur á 

að sleppa að svara spurningunni. Allar spurningarnar voru mældar á 

raðkvarða nema ein sem mæld var á nafnkvarða. Flestar spurningarnar voru 

á fimm þrepa raðkvarða. 
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Fjölvalsprófið (sjá fylgiskjal 3) var einnig samið af rannsakanda en bók Erlu 

Björnsdóttur (2017) var höfð til hliðsjónar og rétt svör við spurningunum var 

þar að finna. Fjölvalsprófið innihélt tíu spurningar en aðeins eitt rétt svar var 

við hverri spurningu.  

Svör þátttakenda úr bæði spurningalistanum og fjölvalsprófinu voru færð 

inn í tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) sem 

notað var við úrvinnslu gagnanna. Notast var við lýsandi tölfræði til að skýra 

frá svefnvenjum þátttakenda. Einkunnir þátttakenda úr fjölvalsprófinu, sem 

voru á kvarðanum 0-10, voru sameinaðar í eina breytu, þekking á svefni. Til 

að ákvarða hvort breytan væri nothæf var dreifing hennar skoðuð. Til þess að 

sjá hvort breytan væri normaldreifð var tíðnidreifing hennar sett upp í 

stöplarit og ofan í það var samsvarandi dreifingarferill teiknaður. Eins og sjá 

má á mynd 1 er breytan ekki normaldreifð en ekki má miklu muna. Skeif (e. 

skewness) dreifingarinnar er -0,066 og ferilris (e. kurtosis) er -0,491. 

Rannsakandi mat það svo að frávik breytunnar frá normaldreifingu væru nógu 

smávægileg til þess að breytan væri nothæf yfir þekkingu á svefni.  

 

Mynd 1 Dreifing einkunna þátttakenda úr fjölvalsprófi um svefn 
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Breyturnar í hversu margar klukkustundir sefur þú að meðaltali á sólarhring á 

virkum dögum?, í hversu margar klukkustundir sefur þú að meðaltali á 

sólarhring um helgar? og hversu mikilvægt finnst þér að fá fullnægjandi svefn? 

voru endurkóðaðar og svarmöguleikar sameinaðir. Til að bera saman hópa var 

annars vegar notast við óháð t-próf og hins vegar við alhliða dreifigreiningu 

(anova). Þar sem flestar breyturnar eru á raðkvarða var fylgni milli breyta 

skoðuð með Spearman‘s rho. Miðað var við 95% öryggismörk, p < 0,05. 

6.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur í 8.-10. bekk í grunnskólum á 

landsbyggðinni. Nemendur í 8.-10. bekk í grunnskólum utan 

höfuðborgarsvæðisins voru 4.741 árið 2016 samkvæmt Hagstofu Íslands 

(Hagstofa Íslands, e.d.a, án bls.). Samband var haft við fræðslustjóra fjölda 

sveitarfélaga á landsbyggðinni en gríðarlega margir svöruðu ekki. Haft var 

samband við skólastjóra allra grunnskóla í sveitarfélögum fræðslustjóranna 

sem lögðu blessun sína yfir rannsóknina. Vegna fjölda rannsókna á þessum 

árstíma báðust margir skólar undan þátttöku en sex grunnskólar leyfðu 

aðgang að nemendum sínum. Árið 2016 voru 397 nemendur í 8.-10. bekk í 

grunnskólunum sem tóku þátt (Hagstofa Íslands, e.d.b, án bls.) og áætla má 

að sú  tala hafi ekki tekið miklum breytingum ári síðar. Það er því áætlað að 

úrtakið, sem var hentugleikaúrtak, hafi ekki verið nema 8% af þýðinu.  

6.3 Siðferðileg atriði 

Rannsóknin  var tilkynnt til Persónuverndar sem gerði engar athugasemdir við 

hana. Byrjað var á því að hafa samband við fræðslustjóra nokkurra 

sveitarfélaga á landsbyggðinni og þeim gerð grein fyrir rannsókninni og 

markmiðum hennar. Þeir sem svöruðu  gáfu allir leyfi sitt til þess að samband 

yrði haft við skólastjórnendur grunnskóla í sveitarfélaginu og óskað eftir  

nemendum til að taka þátt í rannsókninni. Skólastjórnendurnir sem 

samþykktu þátttöku fengu í hendurnar bréf til foreldra frá rannsakanda (sjá 

fylgiskjal 1) sem þeir sáu um að koma í réttar hendur. Foreldrum var gefinn 

kostur á því að neita að barnið þeirra tæki þátt í rannsókninni. Gætt var að því 

að þátttakendurnir væru einnig upplýstir. Skýrt var frá tilgangi og markmiðum 
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rannsóknarinnar í upphafi spurningalistans svo þátttakendur voru meðvitaðir 

um það áður en þeir byrjuðu að svara spurningunum.   

Í öllum rannsóknum er nauðsynlegt að huga að siðferði frá upphafi til enda. 

Mikilvægt er að bera virðingu fyrir umhverfinu í kringum rannsóknina með því 

að biðja um leyfi og halda truflun í algjöru lágmarki í því umhverfi þar sem 

rannsóknin fer fram (Creswell, 2012, bls. 23). Með það að leiðarljósi var 

ákveðið að gefa skólastjórnendum val um hvort rannsóknin yrði lögð fyrir á 

skólatíma eða ekki. Það var þá í höndum hvers skóla hvort rannsóknin truflaði 

eitthvað skólastarfið.  

Nauðsynlegt er að mögulegir þátttakendur geti tekið upplýsta ákvörðun 

um hvort þeir taki þátt í rannsókninni eða ekki. Til að geta tekið upplýsta 

ákvörðun þurfa þeir að vita hver tilgangur og markmið rannsóknarinnar er, 

hver stendur fyrir henni, hvernig verður farið með persónuupplýsingar og 

hvernig niðurstöður verða birtar. Upplýsingarnar þurfa að vera skýrar og 

auðskiljanlegar. Þrátt fyrir að þátttakandi gefi samþykki sitt og ákveði að taka 

þátt í rannsókninni þá á hann rétt á því að hætta þátttöku hvenær sem er 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73-74). Við úrvinnslu gagna og birtingu 

niðurstaða skal virða þá sem koma til með að nýta sér upplýsingar úr 

rannsókninni og greina heiðarlega frá niðurstöðunum en ekki aðlaga þær að 

fyrirfram ákveðinni tilgátu (Creswell, 2012, bls. 24).  

Þátttakendum og aðstandendum þeirra var heitið nafnleynd en nöfn 

einstaklinga komu aldrei fram, hvorki við gagnaöflun né úrvinnslu. 

Þátttökuskólarnir verða ekki nefndir á nafn hér til þess að tryggja að ekki sé 

hægt að rekja svörin til einstakra nemenda. 
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7. Niðurstöður 

Alls tóku 142 nemendur þátt í rannsókninni eða 35,7% úrtaksins. Stelpur voru 

þar í meirihluta en alls tóku 80 stelpur (56,3%) þátt en 62 strákar (43,7%). 

Þátttakendurnir voru á aldrinum 13-16 ára. Flestir þátttakendur voru 15 ára 

en mynd 2 sýnir dreifingu aldurs þeirra.  
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7.1 Svefnvenjur þátttakenda 

 

Svefnlengd þátttakenda 

 

Tafla 1 Meðalsvefnlengd þátttakenda á virkum dögum 

 Hvaða kyn ert þú? Alls 

Strákur Stelpa 

Í hversu margar 

klukkustundir sefur þú að 

meðaltali á sólarhring á 

virkum dögum? 

Færri klst 0 1 1 

2-4 klst 0 1 1 

5-7 klst 10 27 37 

8-10 klst 50 49 99 

Fleiri klst 1 0 1 

Alls 61 78 139 

 

 

Tafla 1 sýnir dreifingu meðalsvefnlengd þátttakenda á sólarhring á virkum 

dögum eftir kyni. Eins og sjá má töldu flestir þátttakendur sig sofa að meðaltali 

átta til tíu klukkustundir á sólarhring á virkum dögum.  Aðeins tveir töldu sig 

fá minna en fimm klukkustunda nætursvefn á virkum dögum og einn taldi sig 

fá meira en tíu klukkustunda svefn. Enginn taldi sig fá ellefu til þrettán 

klukkustunda svefn að meðaltali. Marktæk fylgni er milli meðalsvefnlengdar 

kynjanna á virkum dögum en strákarnir voru aðeins líklegri til þess að sofa 

lengur en stelpurnar (r = 0,243; p < 0,05).  

Líkt og í rannsókn Vöku Rögnvaldsdóttur o.fl. (2018)  var í þessari rannsókn 

miðað við að þeir sem svæfu átta eða fleiri klukkustundir að meðaltali á 

sólarhring fengju fullnægjandi svefnlengd. Sé miðað við það telja flestir 

þátttakendur sig fá fullnægjandi svefnlengd á virkum dögum (sjá mynd 3). 
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Svefnlengd þátttakendanna um helgar var frábrugðin svefnlengd á virkum 

dögum. Tafla 2 sýnir dreifingu meðalsvefnlengdar þátttakenda um helgar. 

 

Tafla 2 Meðalsvefnlengd þátttakenda um helgar 

 Hvaða kyn ert þú? Alls 

Strákur Stelpa 

Í hversu margar 

klukkustundir sefur þú að 

meðaltali á sólarhring um 

helgar? 

Færri 5 

klst 
0 2 2 

5-7 klst 6 11 17 

8-10 klst 39 53 92 

11-13 klst 13 11 24 

Fleiri klst 4 2 6 

Alls 62 79 141 

 

 

Fullnægjandi 
svefnlengd

72%

Ófullnægjandi 
svefnlengd

28%

Mynd 3 Hlutfall þátttakenda sem fengu fullnægjandi svefnlengd á virkum dögum 
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Líkt og  á virkum dögum töldu tveir sig fá minni svefn en fimm klukkustundir 

að meðaltali um helgar. Enginn taldi sig sofa í tvær til fjórar klukkustundir að 

meðaltali en þrjátíu þátttakendur töldu sig fá meira en ellefu klukkustunda 

svefn að meðaltali á sólarhring um helgar. Engin marktæk fylgni var milli 

svefnlengdar kynjanna um helgar (r = 0,157; p > 0,063). 

 Mynd 4 sýnir hlutfall fullnægjandi og ófullnægjandi svefnlengdar meðal 

þátttakenda. Afgerandi meirihluti þátttakenda taldi sig fá fullnægjandi 

svefnlengd um helgar. Fleiri þátttakendur fengu fullnægjandi svefnlengd um 

helgar en á virkum dögum. 

 

 
 

Mynd 4 Hlutfall þátttakenda sem fengu fullnægjandi svefnlengd um helgar 

 

Góð merki um að fólk fái ekki aðeins nógu langan svefn heldur einnig 

fullnægjandi svefn er að það eigi auðvelt með að vakna á morgnana og finni 

ekki fyrir syfju yfir daginn. 

 

 

 

 

Fullnægjandi 
svefnlengd

86%

Ófullnægjandi 
svefnlengd

14%



 

41 

 

 

 

 

 

Mjög oft
11%

Oft
27%

Stundum
32%

Sjaldan
26%

Aldrei
4%

Mjög oft
1%

Oft
6%

Stundum
25%

Sjaldan
45%

Aldrei
23%

Mjög oft
3%

Oft
6%

Stundum
23%

Sjaldan
37%

Aldrei
31%

Aldrei
6%

Sjaldan
18%

Stundum
28%

Oft
28%

Mjög oft
20%

Mynd 5  Finnur þú fyrir dagsyfju á virkum dögum? Mynd 6 Finnst þér erfitt að vakna á morgnana á 

virkum dögum? 

Mynd 8 Finnst þér erfitt að vakna á morgnana um 

helgar? 

 

Mynd 7 Finnur þú fyrir dagsyfju um helgar? 
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Eins og sjá má á mynd 5 átti tæplega fjórðungur þátttakenda aldrei eða 

sjaldan erfitt með að vakna á morgnana á virkum dögum sem benti til þess að 

þeir fengju nægjan svefn. Aftur á móti átti fimmtungur þátttakenda mjög oft 

erfitt með að vakna á morgnana og tæpleg 30% áttu oft erfitt með það. Ekki 

var marktæk fylgni milli svefnlengdar þátttakenda og hversu oft þeir áttu erfitt 

með að vakna á morgnana á virkum dögum (r = - 0,142; p > 0,05). Á mynd 6 

má sjá að rúmlega fjórðungur þátttakenda voru oft syfjaðir á daginn og 11% 

fundu mjög oft fyrir dagsyfju á virkum dögum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

neikvæð fylgni var milli svefnlengdar og dagsyfju á virkum dögum (r = - 0,285; 

p < 0,05) sem þýðir að þátttakendur fundu oftar fyrir dagsyfju eftir því sem 

þeir sváfu minna. 

Mynd 7 sýnir að færri áttu erfitt með að vakna um helgar en þar sást að 

23% áttu stundum erfitt með það, tæplega 9% áttu oft eða mjög oft í 

erfiðleikum og tæplega 70% áttu sjaldan eða aldrei erfitt með að vakna á 

morgnana um helgar. Ekki var marktæk fylgni milli erfiðleika með að vakna og 

svefnlengdar um helgar (r = 0,05; p > 0,05). Einnig töldu færri sig syfjaða um 

helgar en á virkum dögum en tæplega 7% fundu oft eða mjög oft fyrir dagsyfju 

um helgar eins og sjá má á mynd 8. Fjórðungur fann stundum fyrir syfju yfir 

daginn og tæplega 70% voru sjaldan eða aldrei syfjaðir á daginn um helgar. 

Engin marktæk fylgni var milli dagsyfju og svefnlengdar um helgar (r = - 0,025; 

p > 0,05).  
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Regla þátttakenda á svefni 

Rannsóknin leiddi í ljós að flestir þátttakendur viðhéldu góðri reglu á 

svefninum með því að fara á sama eða svipuðum tíma að sofa á kvöldin 

 

Eins og mynd 9 sýnir fór stærstur hluti þátttakenda, eða tæplega 80%, fóru 

oftast eða alltaf að sofa á sama eða svipuðum tíma á kvöldin á virkum dögum. 

Aftur á móti fóru aðeins 7% þátttakenda aldrei eða sjaldan að sofa á sama 

tíma. Færri viðhéldu reglu á svefntíma um helgar eins og sjá má á mynd 10. 

Alltaf
3%

Oftast
36%

Stundum
38%

Sjaldan
19%

Aldrei
4%

Alltaf
13%

Oftast
64%

Stundum
16%

Sjaldan
4%

Aldrei
3%

Mynd 9 Ferð þú á sama eða svipuðum tíma að sofa á kvöldin á virkum dögum? 

Mynd 10 Ferð þú á sama eða svipuðum tíma að sofa um helgar? 
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Það kom ekki á óvart að langflestir þátttakendur vöknuðu alltaf eða oftast á 

sama tíma á virkum dögum  (sjá mynd 11) enda nemendur sem þurfa að mæta 

á tilteknum tíma í skólann á morgnana. 

 

 

Mynd 11 Vaknar þú á sama eða svipuðum tíma á morgnana á virkum dögum? 

 

Athugað var hvort fylgni væri milli meðalsvefnlengdar þátttakenda á virkum 

dögum og hvort þær færu á sama eða svipuðum tíma að sofa á kvöldin. Notast 

var við fylgnistuðulinn Spearman‘s rho en niðurstöðurnar leiddu í ljós 

smávægilega, jákvæða fylgni (r = 0,171; p < 0,05) sem bendir til þess að þeir 

sem fara á sama eða svipuðum tíma að sofa á kvöldin eru líklegri til að sofa 

lengur að meðaltali á virkum dögum. Engin marktæk fylgni var milli 

svefnlengdar á virkum dögum og hvort þátttakendur vöknuðu á sama tíma á 

morgnana (r = 0,110; p > 0,05). 

Einnig var skoðað hvort marktæk fylgni væri milli reglu á svefni og hvort 

þátttakendur ættu erfitt með að vakna á morgnana. Ekki var marktæk fylgni 

milli hversu oft þátttakendur áttu erfitt með að vakna á morgnana og hvort 

þeir fóru á sama tíma að sofa (r = - 0,043; p > 0,05) né hvort þeir vöknuðu á 

sama tíma á morgnana (r = - 0,086; p > 0,05).  

Fáir þátttakendur vöknuðu alltaf á sama tíma um helgar en tæplega 

helmingur þeirra sagðist aðeins stundum vakna á sama eða svipuðum tíma  

um helgar (sjá mynd 12). 

Alltaf
47%

Oftast
44%

Stundum
7%

Sjaldan
1%

Aldrei
1%
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Mynd 12 Vaknar þú á sama eða svipuðum tíma á morgnana um helgar? 

Snjalltækjanotkun 

Snjalltæki og notkun þeirra spilar stórt hlutverk í svefnvenjum unglinga nú til 

dags. Í þessari rannsókn var einblínt á tvo þætti sem viðkemur snjalltækjum 

og svefni. Annars vegar var skoðað hve oft þátttakendur væru með snjalltæki 

í svefnherberginu á meðan þeir svæfu og hins vegar hversu oft þeir notuðu 

snjalltæki upp í rúmi fyrir svefninn.  

  

Alltaf
5%

Oftast
23%

Stundum
44%

Sjaldan
21%

Aldrei
7%

Mjög oft
38%

Oft
18%

Stundum
16%

Sjaldan
16%

Aldrei
12%

Mjög oft
58%

Oft
15%

Stundum
11%

Sjaldan
8%

Aldrei
8%

Mynd 13 Snjalltæki í svefnherbergi á nóttunni Mynd 14 Snjalltækjanotkun uppi í rúmi 
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Mikilvægt
87%

Hvorki 
né

11%

Ómikilvægt
2%

Mjög oft
9%

Oft
11%

Stundum
42%

Sjaldan
29%

Aldrei
9%

Mynd 16 Fórnar þú svefni fyrir eitthvað annað? Mynd 15 Mikilvægi svefns 

Eins og sjá má á mynd 13 var stærstur hluti þátttakenda mjög oft eða oft með 

snjalltæki inni í svefnherbergi (73%) en aðeins 16% voru sjaldan eða aldrei 

með snjalltæki inni hjá sér á meðan þeir sváfu. Mynd 14 sýnir hins vegar 

hversu oft þátttakendur notuðu snjalltæki uppi í rúmi fyrir svefninn. Rúmlega 

helmingur þeirra notuðu snjalltæki mjög oft eða oft eftir að þeir lögðust upp 

í rúm á kvöldin en tæplega 30% notuðu þau sjaldan eða aldrei uppi í rúmi. 

 Skoðað var hvort fylgni væri milli snjallsímanotkunnar uppi í rúmi fyrir 

svefninn og meðalsvefnlengdar þátttakenda á virkum dögum. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós marktæka, neikvæða fylgni (r = - 0,317; p < 0,05). Það sýnir að eftir 

því sem snjalltækjanotkun uppi í rúmi er meiri því styttri verður svefninn. 

Jákvæð fylgni var milli snjalltækjanotkunnar fyrir svefninn og dagsyfju meðal 

þátttakenda (r = 0,267; p < 0,05) sem bendir til þess tíðni 

snjalltækjanotkunnar uppi í rúmi fyrir svefninn haldist í hendur við tíðni 

dagsyfju.  

Viðhorf til svefns 

Þátttakendur voru spurðir út í viðhorf sitt til svefns. Þeir voru annars vegar 

spurðir um hversu mikilvægt þeim þætti að fá fullnægjandi svefn og hins vegar 

voru þeir spurðir hversu oft þeir fórnuðu svefni fyrir eitthvað annað.  
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Mynd 15 sýnir að mikill meirihluti þátttakenda taldi mikilvægt að fá 

fullnægjandi nætursvefn. Marktæk, jákvæð fylgni var milli meðalsvefnlengdar 

þátttakenda og hversu mikilvægt þeim þótti að fá fullnægjandi svefn (r = 

0,292; p < 0,05). Niðurstöðurnar benda til þess að þeim sem þykir mikilvægt 

að fá fullnægjandi svefn sofi lengur að meðaltali en þeim sem þykir það ekki 

eins mikilvægt. Neikvæð fylgni mældist milli viðhorfs þátttakenda til mikilvægi 

svefns og snjalltækjanotkunnar þeirra uppi í rúmi á kvöldin (r = -0,202; p < 

0,05), það er snjalltækjanotkun minnkar eftir því sem talið er mikilvægara að 

fá fullnægjandi svefn. Fylgnin milli hversu oft þátttakendur fóru á sama eða 

svipuðum tíma að sofa á kvöldin og hversu mikilvægt þeim fannst að fá 

fullnægjandi svefn er hins vegar jákvæð sem sýnir að þeir sem finnst mikilvægt 

að fá nægjan svefn eru líklegri til að viðhalda góðri reglu á svefni, bæði á 

virkum dögum (r = 0,296; p < 0,05) og um helgar (r = 0,209; p < 0,05). 

Fimmtungur þátttakenda fórnaði oft eða mjög oft svefni fyrir eitthvað 

annað og 42% fórnaði honum stundum eins og sjá má á mynd 16. Ekki var 

marktæk fylgni milli þess hversu mikilvægt þátttakendum fannst að fá 

fullnægjandi svefn og hversu oft þeir fórnuðu honum fyrir eitthvað annað (r = 

-0,03; p > 0,05). Marktæk fylgni var aftur á móti milli þess í hversu margar 

klukkustundir þátttakendur sváfu að meðaltali á virkum dögum og hve oft þeir 

fórnuðu svefni fyrir eitthvað annað (r = - 0,313; p < 0,05). Þeir sem fórnuðu 

oft svefni fyrir eitthvað annað, sváfu minna. Sömuleiðis var marktæk fylgni 

milli þess hversu oft þátttakendur fórnuðu svefni fyrir eitthvað annað og 

hversu oft þeir fundu fyrir dagsyfju á virkum dögum (r = 0,203; p < 0,05). Eftir 

því sem svefni er oftar fórnað fyrir eitthvað annað aukast líkurnar á dagsyfju. 

Jákvæð fylgni var einnig milli hversu oft þátttakendur fórnuðu svefni og 

snjalltækjanotkun þeirra uppi í rúmi fyrir svefninn (r = 0,317; p < 0,05).  
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7.2 Tengsl þekkingar á svefni og svefnvenja 

Þekking á svefni 

 

Tafla 3 Lýsandi tölfræði þekkingar þátttakenda á svefni 

N 
Alls 136 

Vantar 6 

Meðaltal 4,06 

Miðgildi 4,00 

Tíðasta gildi 5 

Staðalfrávik 1,767 

Dreifni 3,122 

Spönn 8 

 

Tafla 3 sýnir meðaleinkunn þátttakenda úr fjölvalsprófi um svefn ásamt 

staðalfrávikum. Krossaspurningarnar voru tíu og jafngilti eitt rétt svar, einum 

í einkunn. Þar sem meðaleinkunnin er fjórir var þekking þátttakenda á svefni 

undir meðallagi sé miðað við einkunnina fimm. Mynd 17 sýnir dreifingu 

einkunna. 
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Mynd 17 Dreifing einkunna þátttakenda úr fjölvalsprófi 
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Tafla 4 Tíðni og hlutfall svara þátttakenda við hverri fjölvalsspurningu 

 

 

Tafla 4 sýnir tíðni og hlutfall réttra og rangra svara við hverri spurningu fyrir 

sig. Eins og sjá má á töflunni vissu langfæstir þátttakendur hversu mikinn 

svefn unglingar þurfa en aðeins 3% þeirra svöruðu spurningunni rétt. Rúmlega 

þriðjungur þátttakenda vissi í hversu mörg stig svefn skiptist en aðeins 13,4% 

vissu að melatónín spilaði mikilvægt hlutverk í stýringu svefns og vöku. 

Rúmlega einn af hverjum tíu vissi hvað veldur oft of litlum svefni unglinga en 

41,5% þátttakenda vissu hvers vegna raftæki geta haft neikvæð áhrif á svefn. 

 

 Hversu mikinn svefn 

þurfa unglingar að 

meðaltali? 

Hvaða hormón á mikinn 

þátt í að stýra svefni og 

vöku? 

Hvers vegna geta raftæki 

haft neikvæð áhrif á svefn? 

Rétt 4 3% 17 13,4% 56 41,5% 

Rangt 131 97% 110 86,6% 79 58,5% 

 Hvað af eftirtöldu 

veldur því að unglingar 

sofa gjarnan of lítið? 

Í hversu mörg stig 

skiptist svefn? 

Hvað einkennir 

draumsvefn (REM svefn)? 

Rétt 15 11,3% 45 34,1% 45 34,9% 

Rangt 118 88,7% 87 65,9% 84 65,1% 

 Hver er algengasta 

svefnröskunin? 

Hver er ein algengasta 

orsök svefnleysis? 

Hver er árangursríkasta 

lausnin við svefnleysi? 

Rétt 32 24,6% 59 44% 26 20,2% 

Rangt 98 75,4% 75 56% 103 79,8% 

 Svefntruflanir eru 

meðal fyrstu einkenna 

hjá einstaklingum með 

hvaða sjúkdóm? 

 

 

 

 

 

 

Rétt 95 72,5% 

Rangt 36 27,5% 
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Tengsl þekkingar á svefni og svefnlengdar 

Með óháðu t-prófi var athugað hvort munur væri á svefnþekkingu 

þátttakenda sem fengu fullnægjandi svefnlengd á virkum dögum og þeirra 

sem fengu ófullnægjandi svefnlengd. Tilgáta rannsakanda var sú að þeir sem 

hefðu meiri þekkingu á svefni væru líklegri til að fá fullnægjandi svefnlengd 

en niðurstöðurnar leiddu hins vegar í ljós að svo var ekki, enginn marktækur 

munur er á þekkingu þeirra á svefni sem fá fullnægjandi eða ófullnægjandi 

svefnlengd (t(131) = 1,13; p > 0,05). Sérstaklega var skoðað hvort þeir sem 

vissu hve lengi unglingar þurfa að sofa svæfu lengur að meðaltali á virkum 

dögum en þeir sem svöruðu spurningunni vitlaust. Fylgnistuðull Spearman‘s 

rho sýndi að engin marktæk fylgni er milli vitneskju um svefnþörf unglinga og 

meðalsvefnlengdar þeirra (r = 0,022; p > 0,05).  

Hið sama átti við um svefnlengd um helgar, enginn marktækur munur var 

á þekkingu þeirra sem fengu fullnægjandi svefnlengd og þeirra sem sváfu of 

lítið (t(117) = -1,73; p > 0,05). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að engin marktæk fylgni var milli þekkingar á 

svefni og hvort þátttakendum fannst erfitt að vakna á morgnana á virkum 

dögum (r = -0,05; p > 0,05) né um helgar (r = 0,045; p > 0,05). Sama var upp á 

teningnum varðandi syfju en engin marktæk fylgni var milli þess hvort 

þátttakendur fundu fyrir syfju á daginn á virkum dögum (r = 0,03; p > 0,05) né 

um helgar (r = 0,002; p > 0,05). 

Fylgni milli þekkingar og reglu á svefni 

Fylgni milli þekkingar og reglu á svefni var skoðuð með Spearman‘s rho. Enga 

marktæka fylgni mátti finna milli þess hve oft þátttakendur fóru á sama eða 

svipuðum tíma að sofa og þekkingar þeirra á svefni, hvorki á virkum dögum (r 

= 0,01; p > 0,05) né um helgar (r = 0,145; p > 0,05). Sömu sögu má segja um 

fylgni milli þess hvort þátttakendur vöknuðu á sama eða svipuðum tíma á 

virkum dögum (r = - 0,01; p > 0,05) eða um helgar (r = - 0,04; p > 0,05). Einnig 

var skoðað hvort fylgni væri milli svefnþekkingar og snjalltækjanotkunnar fyrir 

svefninn. Í ljós kom að ekki var marktæk fylgni milli þessara breyta (r  = 0,08; 

p > 0,05). Ekki var heldur fylgni milli þekkingar á svefni og hversu oft 

þátttakendur höfðu snjalltæki inni í svefnherbergi á nóttunni (r = 0,14; p > 

0,05). Þekking á svefni hafði því lítil sem engin áhrif á það hversu góðri reglu 

þátttakendur viðhéldu á svefni sínum. Engin marktæk fylgni var milli 
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þekkingar þátttakenda á hvernig raftæki geta haft slæm áhrif á svefn og 

notkun þeirra á snjalltækjum uppi í rúmi fyrir svefninn (r = 0,100; p > 0,05) né 

hve oft þeir höfðu snjalltæki inni í svefnherbergi á nóttunni (r = 0,027; p > 

0,05). 

Tengsl á milli þekkingar á svefni og viðhorfa til svefns 

Viðhorf þátttakenda til svefns var skoðað með tveimur spurningum, annars 

vegar voru þeir spurðir hversu mikilvægt þeim fannst að fá fullnægjandi svefn 

og hins vegar hversu oft þeir fórnuðu svefni fyrir eitthvað annað. Til að skoða 

tengsl þekkingar á svefni og hvort þátttakendum fannst mikilvægt, hvorki né, 

eða ekki mikilvægt að fá fullnægjandi svefn var notast við einhliða 

dreifigreiningu (Anova). Niðurstöður dreifigreiningarinnar sýndu að þekking á 

svefni hafði ekki áhrif á hvort þátttakendum þótti mikilvægt að fá góðan svefn 

eða ekki (F(2,133) = 0,274; p > 0,05).  

Fylgni þekkingar á svefni og hversu oft þátttakendur fórnuðu svefni fyrir 

eitthvað annað var skoðuð með Spearman‘s rho. Niðurstöðurnar leiddu í ljós 

að ekki var marktæk fylgni milli þessara breyta (r = -0,04; p > 0,05
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8. Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi var leitast við að varpa ljósi 

á svefn og svefnvenjur nemenda í 8.-10. bekk í grunnskólum á landsbyggðinni. 

Sjónum var beint að svefnlengd, reglu á svefni, tækninotkun fyrir svefn og 

viðhorfum þátttakenda til svefns. Í öðru lagi var skoðað hvort samband væri 

milli þekkingar nemenda á svefni og svefnvenja þeirra. Að lokum var leitast 

við að svara hvort góð þekking á svefni leiddi til betri svefnvenja sem stuðluðu 

að fullnægjandi svefni.  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að stór hluti unglinga fá ekki nægan 

nætursvefn (Ming o.fl., 2011; Shin, 2016; Vaka Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018; 

Rigney o.fl., 2015). Þess vegna hlýtur að þykja mikilvægt að finna leiðir til að 

bæta svefn unglinga því afleiðingar ófullnægjandi svefns geta verið víðtækar 

og alvarlegar.  

 

8.1 Svefnvenjur 

Ófullnægjandi svefn unglinga má meðal annars rekja til slæmra svefnvenja 

(Bartel o.fl., 2015).  Svefnvenjur má skilgreina sem endurtekna hegðun sem 

viðkemur svefni (Íslensk orðabók, e.d.), svo sem að fara á sama tíma að sofa 

á hverju kvöldi, notkun snjalltækja rétt fyrir svefninn og svefnaðstæður sem 

einstaklingur skapar sér, en þar má til dæmis nefna stjórnun birtu og hljóðs 

inni í svefnherbergi (Irish o.fl., 2015). Í þessari rannsókn var einblínt á 

svefnlengd, reglu á svefntíma, notkun snjalltækja fyrir svefninn og viðhorf 

gagnvart svefni. Skilgreiningin á góðum svefnvenjum var að sofa í átta eða 

fleiri klukkustundir á nóttunni, fara að sofa og vakna alltaf eða oftast á sama 

tíma alla daga, nota ekki snjalltæki uppi í rúmi fyrir svefninn og fórna ekki 

svefni fyrir eitthvað annað. 

Í þessari rannsókn var byrjað á því að skoða meðalsvefnlengd þátttakenda, 

annars vegar á virkum dögum og hins vegar um helgar. Fræðimenn eru flestir 

sammála því að unglingar þurfa að sofa að meðaltali níu klukkustundir á 
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sólarhring til þess að fá nægan svefn (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009; 

National Sleep Foundation, e.d.b). Einnar klukkustundar sveifla til eða frá 

meðaltalinu getur hins vegar talist eðlileg. Í þessari rannsókn var þar af 

leiðandi miðað við að fullnægjandi svefnlengd væri að minnsta kosti átta 

klukkustundir á sólarhring. Sú skilgreining er í samræmi við skilgreiningu Vöku 

Rögnvaldsdóttur og félaga (2018) sem miðuðu einnig við átta klukkustundir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 72% þátttakenda töldu sig sofa í 

átta klukkustundir eða lengur að meðaltali á sólarhring á virkum dögum. Þær 

niðurstöður eru ekki í samræmi við tilgátu rannsakanda, sem gerði ráð fyrir 

að aðeins um þriðungur þátttakenda fengju fullnægjandi svefnlengd. Tilgátan 

byggðist á niðurstöðum fyrri rannsókna sem sýndu að um 65-70% unglinga 

sofa of lítið (Ming o.fl., 2011; Shin, 2016; Rigney, o.fl., 2015; Erla Björnsdóttir, 

2017). Sérstaklega var einblínt á niðurstöður rannsóknar Vöku 

Rögnvaldsdóttur og félaga (2018) sem sýndu að aðeins 5% stráka og tæplega 

20% stelpna í Reykjavík fengu nægan svefn á virkum dögum. Til samanburðar 

sýndi þessi rannsókn að tæplega 84% stráka á landsbyggðinni teldu að þeir 

fengju fullnægjandi svefnlengd á virkum dögum og tæplega 63% stelpna. 

Samkvæmt þessu eru unglingar á landsbyggðinni líklegri til þess að fá lengri 

svefn en reykvískir unglingar. Sá mikli munur sem er á niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og rannsóknar Vöku Rögnvaldsóttur o.fl. (2018) vekur hins vegar 

upp spurningar um hvort niðurstöður rannsóknarinnar séu marktækar. Í 

rannsókn Vöku Rögnvaldsdóttur o.fl. (2018) voru notuð vísindaleg mælitæki 

sem mældu heilvirkni þátttakenda til að mæla svefnlengd en í þessari 

rannsókn þurftu unglingarnir sjálfir að meta svefnlengd og því er spurning um 

það hvort unglingar séu meðvitaðir um hversu mikinn svefn þeir fá. Að auki 

var úrtak Vöku og félaga mun stærra en í þessari rannsókn sem hefur áhrif á 

marktæknina. 

Fyrri rannsóknir hafa gefa til kynna að unglingar bæta gjarnan upp tapaðan 

svefn um helgar og þar af leiðandi fá fleiri unglingar fullnægjandi svefnlengd 

um helgar en á virkum dögum (Ming o.fl., 2011; Rigney o.fl, 2015; Vaka 

Rögnvaldsdóttir, 2018). Rannsóknarniðurstöður þessa verkefnis styðja fyrri 

rannsóknir sem og tilgátu rannsakanda um að fleiri þátttakendur fengju 

fullnægjandi svefn um helgar en á virkum dögum. Samkvæmt niðurstöðunum 

töldu rúmlega 65% þátttakenda sig sofa átta til tíu klukkustundir á sólarhring 

og 17% sváfu í um 11-13 klukkustundir að meðaltali um helgar. Sé áfram 
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miðað við að átta eða fleiri klukkustunda svefn sé fullnægjandi svefnlengd 

töldu langflestir eða 86% þátttakenda sig sofa nóg um helgar. 

Samkvæmt Breus (2015) og Erlu Björnsdóttur (2017) er mikilvægt að 

viðhalda góðri reglu á svefntímanum með því að fara alltaf á svipuðum tíma 

að sofa og fara á fætur á svipuðum tíma á morgnana, bæði á virkum dögum 

og um helgar. Rannsakandi bjóst við því að langflestir þátttakendur vöknuðu 

á sama tíma á morgnana á virkum dögum enda þurfi þeir að mæta snemma í 

skólann. Sú tilgáta er byggð á eigin reynslu og rannsókn Wheaton, Chapman 

og Croft (2016) en samkvæmt þeim er skólinn meginástæðan fyrir því að 

unglingar vakna snemma á virkum dögum. Jafnframt bjóst rannsakandi við að 

stór hluti þátttakenda færu sjaldan á sama tíma að sofa á kvöldin sem stuðli 

ef til vill að of stuttum svefni þar sem þeir vakna snemma á hverjum morgni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja fyrri tilgátuna en þær sýna að 47% 

þátttakenda vöknuðu alltaf á sama tíma á morgnana á virkum dögum og 44% 

þeirra gerðu það oftast. Seinni tilgátan er hins vegar ekki studd af 

niðurstöðunum en 64% þátttakenda fóru oftast á sama eða svipuðum tíma að 

sofa á virkum dögum og 13% gerðu það oftast. Aðeins 4% fóru sjaldan á sama 

tíma að sofa. Breus (2015) telur að þeir sem fara alltaf eða oftast á sama eða 

svipuðum tíma að sofa á kvöldin og vakna á svipuðum tíma á morgnana séu 

líklegri til þess að fá fullnægjandi svefn að staðaldri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja niðurstöðu hans varðandi reglu á háttatíma en þær 

bentu til þess að eftir því sem þátttakendur fóru oftar á sama eða svipuðum 

tíma að sofa á kvöldin sváfu þeir lengur að meðaltali á nóttunni á virkum 

dögum. Aftur á móti sýndu rannsóknarniðurstöðurnar að það að vakna á sama 

eða svipuðum tíma á morgnana á virkum dögum hefur ekki marktæk áhrif á 

svefnlengd, ólíkt því sem Breus (2015) taldi.  

Líkt og rannsakandi gat sér til um viðhéldu þátttakendur ekki eins góðri 

reglu á svefni sínum um helgar. Um 36% þátttakenda fóru oftast að sofa á 

sama tíma á kvöldin og 38% gerðu það stundum. Tæplega fimmtungur 

þátttakenda sagðist sjaldan fara á sama tíma að sofa á kvöldin um helgar. Á 

meðan tæplega helmingur þátttakenda vöknuðu alltaf á sama tíma á 

morgnana á virkum dögum, vöknuðu aðeins 5% þeirra alltaf á sama eða 

svipuðum tíma um helgar. Stærstur hluti þeirra, eða um 44%, vöknuðu 

stundum á sama tíma um helgar. Það ætti ekki að koma á óvart að 

þátttakendur viðhéldu ekki eins góðri reglu á svefni um helgar og á virkum 
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dögum en samkvæmt Erlu Björnsdóttur (2017) er Íslendingum tamt að bæta 

upp svefn um helgar með því að sofa fram eftir. 

Svefnþörf er einstaklingsbundin og því er mikilvægara að hver og einn 

hlusti á líkama sinn eftir merkjum þess hvort hann fái fullnægjandi svefn eða 

ekki frekar en að telja klukkustundirnar sem hann sefur. Sumir vakna úthvíldir 

eftir sjö klukkustunda svefn á meðan aðrir þurfa tíu til að vakna endurnærðir 

(Erla Björnsdóttir, 2017). Þar af leiðandi er ekki mögulegt að fullyrða um hvort 

svefn sé fullnægjandi eða ekki út frá svefnlengd einni saman og því voru 

þátttakendur spurðir hvort þeim þætti erfitt að vakna á morgnana og finndu 

fyrir syfju á daginn, annars vegar á virkum dögum og hins vegar um helgar.  

Tilgáta rannsakanda var að stór hluti þátttakenda ætti oft erfitt með að 

vakna á morgnana og væri sömuleiðis oft syfjaður á daginn á virkum dögum. 

Fyrri tilgátan var studd af niðurstöðum rannsóknarinnar sem sýndu að 

helmingur þátttakenda átti oft eða mjög oft erfitt með að vakna á morgnana 

á virkum dögum sem benti til að þeir fengju ekki fullnægjandi svefn. Aðeins 

6% þátttakenda töldu sig aldrei eiga í erfiðleikum með að vakna á morgnana 

á virkum dögum og 18% þeirra áttu sjaldan erfitt með það. Seinni tilgátan 

stóðst einnig en 38% þátttakenda fundu oft eða mjög oft fyrir dagsyfju á 

virkum dögum og 30% voru aldrei eða sjaldan syfjaðir á daginn. Líkt og 

rannsakandi gat sér til um sýndu niðurstöður rannóknarinnar að styttri svefn 

leiddi til aukinnar dagsyfju meðal þátttakenda. Tæplega 70% þátttakenda 

töldu sig fá fullnægjandi svefnlengd á virkum dögum sem bendir til þess að 

20% þeirra hafi átt erfitt með að vakna þrátt fyrir að sofa nógu lengi. Það 

kemur ef til vill ekki á óvart að færri þátttakendur töldu sig syfjaða um helgar 

eða áttu í erfiðleikum með að vakna á morgnana enda eru þeir líklegri til að 

sofa út þegar þeir þurfa ekki að vakna snemma til að fara í skólann. 

 Snjalltæki eru orðin stór hluti daglegs lífs margra í nútímasamfélagi. 

Notkun á snjalltækjum á kvöldin getur haft slæm áhrif á svefn og stuðlað að 

ýmsum svefnvandamálum. Snjalltækjanotkun getur bæði dregið úr 

svefnlengd og svefngæðum (Owens, 2014; Lemola o.fl., 2015; Woods og 

Scott, 2016; Espinoza og Juvonen, 2011; Bartel o.fl., 2016; Johansson o.fl., 

2016; Moulin og Chung, 2017). Það er ekki aðeins notkun á snjalltækjum sem 

getur haft slæm áhrif á svefn heldur getur það verið nóg að þau séu inni í 

svefnherbergi. Birtan sem berst frá þeim getur ruglað náttúrulega svefn- og 

vökukerfi líkamans og hljóðmerki sem fylgja gjarnan tilkynningum geta einnig 

truflað svefn (Owens, 2014).  
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Rannsóknir hafa sýnt að afar algengt er að fólk hafi snjalltæki eða önnur 

raftæki inni í svefnherbergi hjá sér. Samkvæmt rannsókn Calamero o.fl. (2009) 

voru níu af tíu unglingum með farsíma inni í svefnherberginu á meðan þeir 

sváfu. Með niðurstöður þeirra til hliðsjónar setti rannsakandi fram tilgátu að 

minnsta kosti þrír af hverjum fjórum þátttakendum svæfu mjög oft eða oft 

með snjalltæki inni í svefnherbergi. Litlu mátti muna að tilgátan stæðist en um 

73% þátttakenda voru oft eða mjög oft með snjalltæki inni hjá sér á nóttunni 

en aðeins 16% höfðu það sjaldan eða aldrei. Hins vegar var engin marktæk 

fylgni milli svefnlengdar og hversu oft þátttakendur höfðu snjalltæki inni í 

svefnherbergi. 

Mikill meirihluti fólks notar einhvers konar raftæki síðasta klukkutímann 

fyrir svefninn (Gradisar o.fl., 2013; Johansson o.fl., 2016; Moulin og Chung, 

2017). Unglingar eru engin undantekning þar á en rannsókn Moulin og Chung 

(2017) leiddi í ljós að tveir af hverjum þremur menntaskólanemum nota 

raftæki í að minnsta kosti fimm mínútur eftir að þeir leggjast upp í rúm og um 

61% nota raftæki í fimmtán mínútur eða lengur uppi í rúmi fyrir svefninn. Níu 

af hverjum tíu þátttakendum voru syfjaðir á daginn en skýr fylgni er milli 

snjalltækjanotkunar á kvöldin og/eða nóttunni og ófullnægjandi svefns. Settar 

voru fram tilgátur sem byggðust á þessum niðurstöðum. Annars vegar var gert 

ráð fyrir því að rúmlega helmingur þátttakenda notuðu oft eða mjög oft 

snjalltæki uppi í rúmi á kvöldin en niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá 

tilgátu. Hins vegar setti rannsakandi fram þá tilgátu að snjalltækjanotkun uppi 

í rúmi fyrir svefninn hefði áhrif á meðalsvefnlengd þátttakenda sem og hversu 

oft þeir finndu fyrir syfju á daginn. Rannsóknarniðurstöðurnar styðja þá tilgátu 

en þær sýndu að svefnlengd þátttakenda styttist eftir því sem 

snjalltækjanotkun þeirra eykst. Að auki kom í ljós að dagsyfja helst í hendur 

við snjalltækjanotkun, meiri notkun leiðir til meiri dagsyfju.  

Samkvæmt Grandner og félögum (2013) getur viðhorf til svefn haft mikil 

áhrif á svefnvenjur og svefn. Þátttakendur voru því spurðir hversu mikilvægt 

þeir teldu að það væri að fá fullnægjandi svefn. Afgerandi meirihluti 

þátttakenda taldi mikilvægt að fá fullnægjandi svefn sem er í samræmi við 

tilgátu rannsakanda. Skoðuð var fylgni milli viðhorfs þátttakenda til mikilvægi 

svefns og ýmissa svefnvenja. Með niðurstöður Arslan, Kocoglu og Durmus 

(2015) og Robbins (2015) til hliðsjónar lagði rannsakandi fram þá tilgátu að 

eftir því sem þátttakendum þótti meira áríðandi að fá fullnægjandi svefn eru 

þeir líklegri til þess að temja sér góðar svefnvenjur. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar studdu þá tilgátu en þær leiddu í ljós að eftir því sem 

þátttakendum þætti mikilvægara að fá nægan svefn svæfu þeir lengur á 

næturnar að meðaltali á virkum dögum. Það sama var uppi á teningnum 

varðandi snjalltækjanotkun. Þeir sem þótti mikilvægt að fá fullnægjandi svefn 

notuðu sjaldnar snjalltæki uppi í rúmi fyrir svefninn. Þeir sem þótti mikilvægt 

að fá nægan svefn voru einnig líklegri til þess að fara á sama eða svipuðum 

tíma að sofa á kvöldin á virkum dögum og um helgar. 

Voinescu og Szentagotai-Tatar (2015) töldu að unglingar seinkuðu 

svefntíma sínum til þess að vinna heimavinnu, eiga samskipti við vini sína eða 

gera eitthvað sér til afþreyingar. Þessi seinkun stuðlaði gjarnan að 

ófullnægjandi svefni. Með það og reynslu rannsakanda til hliðsjónar var sett 

fram sú tilgáta að minnsta kosti þriðjungur þátttakenda fórnaði oft eða mjög 

oft svefni fyrir eitthvað annað. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu hins vegar 

að aðeins einn af hverjum fimm fórnuðu oft svefni en 42% gerðu það 

stundum. Það kemur kannski ekki á óvart að þeir sem fórna oft svefni fyrir 

eitthvað annað eru líklegri til þess að sofa minna að meðaltali á nóttunni á 

virkum dögum. Jafnframt kom í ljós að þeir sem nota snjalltæki uppi í rúmi eru 

líklegri til þess að fórna svefni enda nota margir unglingar tækni sér til 

afþreyingar langt fram eftir kvöldi á kostnað svefnlengdar (Owens, 2014). Líkt 

og rannsakandi bjóst við voru þeir sem fórnuðu oft svefni einnig líklegri til þess 

að vera syfjaðir á daginn.  

Það kom rannsakanda á óvart að stór hluti þátttakenda rannsóknarinnar 

virðast hafa tamið sér góðar svefnvenjur og sofa, að eigin mati, talsvert meira 

en unglingar í öðrum rannsóknum. Þá niðurstöðu skal þó taka með fyrirvara 

því einungis var stuðst við mat þátttakenda á eigin meðalsvefnlengd og 

svefnvenjum. 

8.2 Samband þekkingar á svefni og svefnvenja 

Ljóst má vera að ónógur svefn unglinga er gríðarlega stórt samfélagslegt 

heilsuvandamál víða um heim ef marka má niðurstöður rannsókna á 

svefnvenjum (Sjá t.d. Sheldon, 2015) en áætlað er að um þriðjungur 

ungmenna þjáist af svefnvandamálum (Kira o.fl., 2014). Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvort mikilvægt væri að kenna um svefn 

og góðar svefnvenjur í skólum til þess að stuðla að betri svefnvenjum meðal 

unglinga. Þar sem kennsla í næringarfræði hefur til dæmis stuðlað að bættum 
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matarvenjum hafa margir talið að aukin þekking á svefni leiddi til betri 

svefnvenja (Gruber, 2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þekking þátttakenda á svefni 

var ekki mikil en meðaltal einkunna úr fjölvalsprófinu var undir meðallagi. 

Þetta kom rannsakanda ekki á óvart miðað við hversu lítil áhersla er lögð á 

svefn í aðalnámskrá grunnskóla. Rannsakanda finnst það áhyggjuefni hversu 

margir þátttakendur vissu ekki hvað unglingar á þeirra aldri þyrftu mikinn 

svefn. Það kemur aftur á móti kannski ekki á óvart enda er ekkert minnst á 

svefnþörf í kennsluefni í líffræði sem gefið er út af Menntamálastofnun fyrir 

unglingastig. Það kom rannsakanda hins vegar sérstaklega á óvart að aðeins 

rúmlega 13% þátttakenda vissu hvaða hormón á stóran þátt í að stýra svefni 

og vöku því fjallað er um það í kennslubók í líffræði ásamt því að rannsakandi 

hefur orðið var í mikla umræðu um melatónín í tenglsum við svefn á 

undanförnum árum. Kennslubókin Mannslíkaminn er aftur á móti bók ætluð 

unglingastigi og það má ætla að það sé ólíkt milli skóla í hvaða árgangi hún er 

kennd ef hún er kennd yfirhöfuð sem skýrir ef til vill fáfræði þátttakenda að 

einhverju leyti. 

Fræðimenn eru aftur á móti ekki sammála um hvort kennsla um svefn bæti 

svefnvenjur. Rannsóknir hafa leitt í ljós ólíkar niðurstöður. Annars vegar hafa 

niðurstöður margra rannsókna sýnt að góð þekking á svefni stuðli ekki 

endilega að betri svefnvenjum (Chesson o.fl., 1999; Gallasch og Gradisar, 

2007; Gruber, 2017; Voinescu og Szentagotai-Tatar, 2015; Wing o.fl., 2015). 

Hins vegar hafa þónokkrar rannsóknir sýnt fram á að kennsla um svefn hafi 

jákvæð áhrif á svefnvenjur nemenda (Gruber o.fl., 2016; Levenson o.fl., 2016; 

Miyazaki o.fl., 2015; Sousa o.fl., 2013).  

Í þessari rannsókn voru skoðuð áhrif þekkingar á svefni á ýmsum þáttum 

svefnvenja. Byrjað var á því að skoða fylgni milli svefnþekkingar og 

svefnlengdar. Í ljós kom að ólíkt niðurstöðum Gruber o.fl. (2016) þá leiðir betri 

þekking á svefni ekki endilega til lengri svefns að meðaltali, hvorki á virkum 

dögum né um helgar. Betri þekking á svefni hafði þó ekki heldur neikvæð áhrif 

á svefnlengd eins og í rannsókn Voinescu og Szentagotai-Tatar (2015) og Wing 

o.fl. (2015) en þátttakendurnir í þeim rannsóknum sváfu styttra að meðaltali 

á nóttunni eftir því sem þekking þeirra á svefni og góðum svefnvenjum jókst. 

Niðurstaðan var sem sagt sú að engin fylgni var milli þekkingar þátttakenda á 

svefni og svefnlengdar þeirra, hvorki jákvæð né neikvæð.  
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Þrátt fyrir vonir rannsakanda um að kennsla um svefn stuðlaði að betri 

svefnvenjum var tilgáta hans að aukin þekking dygði ekki til þess að bæta reglu 

á svefni. Niðurstöðurnar styðja þá tilgátu. Engin marktæk fylgni var á milli 

þekkingar á svefni og hversu oft þátttakendur fóru á sama eða svipuðum tíma 

að sofa, hvorki á virkum dögum né um helgar. Sömu sögu var að segja af því 

hve oft þátttakendur færu á fætur á sama eða svipuðum tíma en ekkert 

samband var milli þess og þekkingar á svefni. Það kom rannsakanda ef til vill 

síst á óvart að betri þekking á svefni stuðlaði ekki að minni notkun snjalltækja 

uppi í rúmi og þeir sem vissu meira um svefn voru ekki líklegri til þess að 

geyma snjalltækin utan svefnherbergisins á nóttunni.  

Líkt og áður hefur komið fram fannst stærstum hluta þátttakenda 

mikilvægt að fá fullnægjandi svefn. Það kom rannsakanda hins vegar á óvart 

að þeir sem hafa góða þekkingu á svefni voru ekki líklegri til þess að finnast 

mikilvægt að fá fullnægjandi svefn. Ekkert samband var milli viðhorfs til 

mikilvægis svefns og þekkingar á svefni.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur þekking á svefni og 

góðum svefnvenjum ekki heldur áhrif á hversu oft þátttakendur fórna svefni 

fyrir eitthvað annað. Það bendir til þess að unglingar fórni svefni, jafnvel þrátt 

fyrir að vita hvaða afleiðingar ófullnægjandi svefn getur haft í för með sér. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við ályktun Voinescu og Szentagotai-Tatar 

(2015) að unglingar fari gjarnan gegn sinni betri vitund og fórni nætursvefni 

sínum.  

Þar sem ófullnægjandi svefn unglinga er eitt af útbreiddustu og 

alvarlegustu heilsuvandamálum heims var megintilgangur rannsóknarinnar 

að leita leiða til þess að bæta svefnvenjur þeirra. Þar sem kennsla um til 

dæmis næringu stuðlar að bættum matarvenjum var skoðað hvort vert væri 

að kenna um svefn í grunnskólum í von um að unglingar temdu sér betri 

svefnvenjur ef þekking þeirra á svefni og góðum svefnvenjum ykist. Miðað við 

fyrri rannsóknir á áhrifum þekkingar á svefni á svefnvenjur meðal unglinga þá 

var erfitt að gefa sér til um hvað niðurstöður þessarar rannsóknar myndu leiða 

í ljós. Rannsakandi batt vonir við að hægt væri að leysa svefnvanda ungmenna 

að einhverju leyti með kennslu en var þó efins um að það myndi duga til að fá 

unglinga til þess að temja sér betri svefnvenjur. Það var full ástæða til að draga 

árangur svefnkennslu í efa því niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að engin 

fylgni væri milli þekkingar á svefni og svefnvenja af neinu tagi.  
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8.3 Gildi og takmarkanir rannsóknarinnar 

Gildi rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í því að hún tekur á því þekkta 

vandamáli að stór hluti unglinga reynist fá ófullnægjandi svefn og því 

mikilvægt að rannsaka það skipulega og leita leiða til að bregðast við því. 

Ófullnægjandi svefn getur haft víðtækar og alvarlega afleiðingar í för með sér. 

Svefnvenjur spila stórt hlutverk í svefni en slæmar svefnvenjur stuðla gjarnan 

að ófullnægjandi svefni. Það er því mikilvægt að kortleggja svefnvenjur 

íslenskra unglinga og finna leiðir til þess að bæta svefnvenjur þeirra ef þarft 

er til þess að stuðla að betri svefni.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru aftur á móti nokkrar. Helsti veikleiki 

hennar er fjöldi þátttakenda og aðferð við val á úrtaki. Markmið megindlegra 

rannsókna er að færa niðurstöður rannsóknar á litlum hópi, það er úrtaki, yfir 

á stóran hóp, sem kallast þýði . Rannsóknin er marktækari eftir því sem minni 

hópurinn er stærri (Creswell, 2012, bls. 13-15). Úrtakið var rúmlega 

fjórðungur þýðisins en vandamálið var að aðeins lítill hluti úrtaksins tók þátt 

og þar af leiðandi bara brot af þýðinu. Þátttakendur voru ekki nema 142 

talsins. Það má því efast um hvort það er við hæfi að yfirfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar á þýðið.  

Annar veikleiki felst í mælitækjum rannsóknarinnar. Spurningalistinn var 

aðeins sextán spurningar svo ekki var kafað mjög djúpt ofan í svefnvenjur 

þátttakenda. Það má því áætla að niðurstöðurnar séu fremur 

yfirborðskenndar. Að auki voru þættir eins og meðalsvefnlengd ekki mæld 

með vísindalegum mælitækjum heldur skýrðu þátttakendur aðeins frá því 

hversu mikið þeir töldu sig sofa. 

 Þekking þátttakenda á svefni var einungis mæld með tíu 

fjölvalsspurningum svo ekki var kafað djúpt í þekkingu þeirra. Þekking þeirra 

getur því verið yfirborðskennd en einnig geta þátttakendur hafa giskað á rétt 

svar sem gefur skakka mynd af raunverulegri þekkingu þeirra. 

Þrátt fyrir takmarkanir rannsóknarinnar getur hún gefið vísbendingar um 

svefn og svefnvenjur unglinga í 8.-10. bekk á landsbyggðinni og hvort þekking 

á svefni spilar þar hlutverk. Svefn er ein grunnstoð heilbrigðis og er mikilvægi 

hans því mikið. Svefn er sérstaklega mikilvægur á mótunarárum 

unglingsáranna en unglingar eru líklegir til þess að fá of lítinn svefn. Vegna 

þessa er nauðsynlegt að halda rannsóknum á svefni og svefnvenjum unglinga 

áfram. Rannsakandi telur að frekari rannsókna sé þörf á sambandi þekkingar 
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á svefni og svefnvenjum þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar gefi í skyn 

að engin tengsl séu þar á milli. Aukin meðvitund meðal fólks um víðtækar og 

alvarlegar afleiðingar ófullnægjandi svefns getur ekki verið af því slæma og 

því finnst rannsakanda vert að láta á það reyna að kenna um svefn í þeirri von 

að unglingar temji sér betri svefnvenjur. 
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9. Lokaorð 

Í rannsókninni var leitast við að skýra frá svefnvenjum unglinga í 8.-10. bekk á 

landsbyggðinni og skoða tengsl svefnvenja og þekkingar þeirra á svefni. 

Niðurstöður fjölda rannsókna hafa bent til þess að unglingar víða um heim, 

þar á meðal á Íslandi, fái ófullnægjandi svefn og því er mikilvægt að finna leiðir 

til þess að bæta svefn þeirra. Svefnvenjur hafa mikil áhrif á svefn og því var 

lögð áhersla á að leitast við að bæta þær meðal unglinga. Fyrri rannsóknir hafa 

sýnt að kennsla um önnur heilsutengd mál hefur skilað árangri í að bæta 

ýmsar heilsutengdar venjur, til dæmis matarvenjur, og því mátti ætla að 

kennsla um svefn stuðli að bættum svefnvenjum. Fyrri rannsóknir á sambandi 

þekkingar á svefni og svefnvenjum hafa sýnt ólíkar niðurstöður. Sumar þeirra 

sýndu að aukin þekking á svefni virðist hafa jákvæð áhrif á svefnvenjur en 

aðrar sýndu að engin fylgni væri þar á milli. Megintilgangur þessarar 

rannsóknar var að skoða hvort mikilvægt væri að auka þekkingu 

grunnskólanema á svefni með markvissri kennslu. 

Svefn er gríðarlega mikilvægur fyrir alla, ekki síst fyrir börn og unglinga 

og lítil áhersla er lögð á svefn í aðalnámskrá grunnskóla, þrátt fyrir að hann sé 

ein af grunnstoðum heilbrigðis. Það kom því ekki á óvart að þekking 

þátttakenda þessarar rannsóknar á svefni var af skornum skammti. 

Þátttakendur tömdu sér aftur á móti betri svefnvenjur en rannsakandi bjóst 

við og meirihluti þeirra fengu fullnægjandi svefnlengd. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að þekking þátttakenda hafði ekki áhrif á svefn 

þeirra né svefnvenjur. Aftur á móti voru þátttakendur þessarar rannsóknar 

fáir og því erfitt að yfirfæra niðurstöðurnar á stærri hópa. Þar af leiðandi tel 

ég mikilvægt að rannsaka þetta enn frekar og leita áfram leiða til þess að bæta 

svefn unglinga. 
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Fylgiskjal 1 Bréf til foreldra 

 

Góðan daginn. 

 

Ég er meistaranemi í menntunarfræði við kennaradeild á hug- og 

félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Ég er nú að hefja vinnu við 

meistaraverkefnið mitt. Í verkefninu felst meðal annars rannsókn á 

svefnvenjum ungmenna og þekkingu þeirra á svefni. Markmið 

rannsóknarinnar er fyrst og fremst að varpa ljósi á hvort tengsl séu á milli 

þekkingar á svefni og svefnvenja og þar með hvort brýnt sé að kenna um svefn 

í grunnskólum. Ég mun notast við megindlega rannsóknaraðferð. 

Þátttakendur, sem eru nemendur í 8.-10. bekk, verða annars vegar beðnir um 

að svara spurningalista varðandi svefnvenjur þeirra og hins vegar svara 

krossaprófi um svefn til að athuga þekkingu þeirra á honum. Hvoru tveggja er 

rafrænt og því svarað í tölvu eða snjalltæki. Á spurningalistanum eru sextán 

spurningar og krossaprófið eru tíu spurningar. Spurningalistinn og 

krossaprófið eru í sama „skjalinu“ svo þátttakendur taka þetta allt í einu (26 

spurningar). Flestum spurningunum er auðsvarað svo það ætti ekki að taka 

þátttakendur langan tíma að svara spurningalistanum.  

Nöfn þátttakenda koma aldrei fram við úrvinnslu rannsóknarinnar og 

spurningarnar eru þess eðlis að það á að vera ómögulegt að rekja svörin til 

einstakra þátttakenda. Ef þú vilt ekki að barnið þitt taki þátt í rannsókninni 

skaltu hafa samband við umsjónarkennara. 

 

 

Bestu kveðjur, 

Hrefna Hlín Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 2 Spurningalisti um svefnvenjur 

 

1. Hvaða kyn ert þú? 
a. Strákur 
b. Stelpa 

2. Hversu gömul/gamall ert þú? 
a. 13 ára 
b. 14 ára 
c. 15 ára 
d. 16 ára 
e. Annað 

3. Í hversu margar klukkustundir sefur þú að meðaltali á sólarhring á 
virkum dögum? 

a. Færri klukkustundir 
b. Tvær til fjórar klukkustundir 
c. Fimm til sjö klukkustundir 
d. Átta til tíu klukkustundir 
e. Ellefu til þrettán klukkustundir 
f. Fleiri klukkustundir 

4. Í hversu margar klukkustundir sefur þú að meðaltali á sólarhring um 
helgar? 

a. Færri klukkustundir 
b. Tvær til fjórar klukkustundir 
c. Fimm til sjö klukkustundir 
d. Átta til tíu klukkustundir 
e. Ellefu til þrettán klukkustundir 
f. Fleiri klukkustundir 

5. Ferð þú á sama eða svipuðum tíma að sofa á kvöldin á virkum dögum? 
a. Alltaf 
b. Oftast 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

6. Ferð þú á sama eða svipuðum tíma að sofa á kvöldin um helgar? 
a. Alltaf 
b. Oftast 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

7. Vaknar þú á sama eða svipuðum tíma á morgnana á virkum dögum? 
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a. Alltaf 
b. Oftast 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

8. Vaknar þú á sama eða svipuðum tíma á morgnana um helgar? 
a. Alltaf 
b. Oftast 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

9. Fórnar þú svefni fyrir eitthvað annað, t.d. félagslíf, afþreyingu eða 
heimavinnu? 

a. Mjög oft 
b. Oft 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

10. Ert þú með snjalltæki inni í svefnherbergi á nóttunni? 
Mjög oft 
Oft 
Stundum 
Sjaldan 
Aldrei  

11. Notar þú snjalltæki (t.d. síma eða tölvu) uppi í rúmi fyrir svefninn? 
a. Mjög oft 
b. Oft 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

12. Finnst þér erfitt að vakna á morgnana á virkum dögum? 
a. Mjög oft 
b. Oft 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

13. Finnst þér erfitt að vakna á morgnana um helgar? 
a. Mjög oft 
b. Oft 
c. Stundum 
d. Sjaldan 



 

79 

e. Aldrei 
14. Ert þú syfjuð/syfjaður á daginn á virkum dögum? 

a. Mjög oft 
b. Oft 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

15. Ert þú syfjuð/syfjaður á daginn um helgar? 
a. Mjög oft 
b. Oft 
c. Stundum 
d. Sjaldan 
e. Aldrei 

16. Hversu mikilvægt finnst þér að fá nægjan og fullnægjandi nætursvefn? 
a. Mjög mikilvægt 
b. Frekar mikilvægt 
c. Hvorki né 
d. Frekar ómikilvægt 
e. Mjög ómikilvægt 
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Fylgiskjal 3 Fjölvalspróf um svefn 

 

1. Hversu mikinn svefn þurfa unglingar að meðaltali? 
a. Sjö klukkustundir á sólarhring. 
b. Ellefu klukkustundir á sólarhring. 
c. Níu klukkustundir á sólarhring. 
d. Átta klukkustundir á sólarhring. 

2. Hvaða hormón á mikinn þátt í að stýra svefni og vöku? 
a. Renín 
b. Melatónín 
c. Týmosín 
d. Þýroxín 

3. Hvers vegna geta raftæki haft neikvæð áhrif á svefn? 
a. Þau gefa frá sér bláa birtu sem minnkar framleiðslu 

svefnhormóns. 
b. Þau gefa frá sér suð sem getur truflað REM-svefn. 
c. Þau gefa frá sér bylgjur sem hafa hamlandi áhrif á 

framleiðslu svefnhormóns. 
d. Einstaklingur kýs að nota raftæki frekar en að sofa. 

4. Hvað af eftirtöldu veldur því að unglingar sofa gjarnan of lítið? 
a. Hormónasveiflur valda breytingum á líkamsklukkunni svo 

þeir finna seinna fyrir syfju. 
b. Unglingar nota mikið raftæki sem getur haft neikvæð áhrif 

á svefn. 
c. Unglingar hafa lítinn tíma til að sofa. 
d. Allt ofangreint er rétt. 

5. Í hversu mörg stig skiptist svefn? 
a. Tvö 
b. Þrjú 
c. Fjögur 
d. Fimm 

6. Hvað einkennir draumsvefn (REM-svefn)? 
a. Hægar heilabylgjur sem kallast deltabylgjur eru ríkjandi. 
b. Hraðar augnhreyfingar. 
c. Þetabylgjur eru ríkjandi og snöggir bylgjukippir. 
d. Einstaklingur er líklegur til að skynja svefninn sem 

vökuástand. 
7. Hver er algengasta svefnröskunin? 

a. Kæfisvefn. 
b. Drómasýki. 



 

81 

c. Svefnleysi. 
d. Svefnsýki. 

8. Hver er ein algengasta orsök svefnleysis? 
a. Tölvunotkun. 
b. Fótaóeirð. 
c. Virkt ímyndunarafl. 
d. Kvíði. 

9. Hver er árangursríkasta lausnin við svefnleysi? 
a. Svefnlyf 
b. Hugræn atferlismeðferð 
c. Hugleiðslumeðferð 
d. Svefnmeðferð 

10. Svefntruflanir eru meðal fyrstu einkenna hvaða sjúkdóms? 
a. Þunglyndis 
b. Offitu 
c. Krabbameins 
d. Geðklofa 


