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Útdráttur 
Verkefni þetta er unnið til B.Ed.-prófs í kennarafræðum á íþróttakjörsviði við Kennaradeild 
Háskólans á Akureyri. Markmið þessa verkefnis var að kanna hvort hreyfing gæti nýst sem 
meðferðarúrræði við þunglyndi og kvíða. Lögð var áhersla á að skoða heilsu, hreyfingu og stöðu 
hreyfingar í samfélaginu og bera saman við þær ráðleggingar sem eru gefnar út af Embætti 
landlæknis um hreyfingu. Þannig viljum við skoða hvort verið sé að uppfylla þau skilyrði sem 
Embætti landlæknis segir til um varðandi hreyfiráðleggingar.  

Almennt íþróttastarf sem og grunnskólaíþróttir voru skoðaðar með það að markmiði að 
kanna stöðu barna í tæknisamfélagi nútímans. Einnig var farið yfir þunglyndi sem 
geðröskunarsjúkdóm sem margir þjást af og tölur sýna að sé að aukast töluvert í samfélaginu. 
Kvíði er geðröskun eins og þunglyndi sem getur haft hamlandi áhrif á lífsgæði fólks. Sagt er 
nánar frá einkennum þessa geðraskana og hversu margir á Íslandi eiga við þessa sjúkdóma að 
stríða. 

Niðurstöðurnar sýndu að hreyfing hefur áhrif á geðraskanir á borð við þunglyndi og 
kvíða og er hægt að notast við hreyfingu sem meðferðarúrræði við þessum geðröskunum. Með 
þessu ættu breytingar að eiga sér stað á aðalnámskrá grunnskóla í sambandi við íþrótttíma í 
grunnskólum eins og til dæmis að auka við tímann sem nemendur fá í íþróttum og sundi. Ásamt 
því að auka við tímann sem nemendur fá í íþróttir og sund vilja höfundar sjá breytingar hjá 
heilbrigðistofnunum sem og hjá sveitarfélögum á Íslandi á borð við aukna notkun hreyfiseðla og 
eftirfylgd með þeim. Einnig að sveitarfélög taki þátt í kostnaði við það að stunda íþróttir sem eru 
í boði í hverju sveitarfélagi. 
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Abstract 
This theses is a part of our B.Ed degree in the art of teaching with sports as an specialization at 
the Faculty of Education at the University of Akureyri. The goal for this thesis was to investigate 
if exercise could be used as a treatment for depression and anxiety. The main focus was on 
health, physical activity, and the status of physical activity within the society. What are the 
physical activity recommendations of the Icelandic Directorate of Health and how these 
recommendations are met in the society will be explored. In recommends the role organised 
leisure time sport participation as well a mandatory physical education may play in the modern 
day technological society will be considered from the youth health perspective. Depression is a 
mental disorder which affects many members of society, with increasing rates. Anxiety is also a 
mental disorder which can have an inhibitory effect on people’s quality of life. The symptoms of 
these mental disorders were examined as well as the rates in the Icelandic population. 

The conclusion where there has to make changes to the National school curriculum, 
related to sports classes in schools. Like have more swimming lessons and regular sports classes. 
As well would the writers see a change in the society, town council’s and in health care system 
in Iceland, for example that doctors would describe exercise and that the exercise description 
would be followed through like other descriptions. The writers of this thesis want to see the town 
council’s give out vouchers for exercise to lower the cost for people for the exercise available in 
their hometown.  
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1. Inngangur 
Samfélagið sem við lifum í breytist mjög svo hratt, andleg heilsa og líðan okkar verður að vera í 

góðu jafnvægi þegar við tökumst á við breytingarnar. Einn þáttur af því sem getur haft áhrif á 

andlega heilsu og líðan er hreyfing. Regluleg hreyfing getur aukið líkurnar hjá okkur á langlífi og 

betri lífsgæðum en hér á landi eru geðraskanir algengar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna 

Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes, Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2016, bls. 21; Hafrún Kristjánsdóttir, 2007, bls. 26). 

Komist hefur verið af þeirri niðurstöðu að reglubundin hreyfing getur dregið mjög mikið úr 

þunglyndi og kvíða og hefur þolþjálfun sérstaklega verið rannsökuð (Zschucke, Gaudlitz og 

Ströhle, 2013, bls. 779-781). Hreyfing er viðurkennt meðferðarúrræði fyrir sum tilfelli kvíða og 

þunglyndis og þarf því ekki alltaf að notast við lyfjameðferðir þegar geðraskanir eins og kvíða og 

þunglyndi eru annars vegar (Kristjana Sturludóttir, Sunna Gestsdóttir, Rafn Haraldur Rafnsson 

og Erlingur Jóhannsson, 2015, bls. 519–524). 

  Í skipulögðum íþróttakennslustundum í grunnskólum er lögð áhersla á hreyfingu og 

ákveðið magn af hreyfiþjálfun. Þannig er verið að leggja góðan grunn að velferð og heilsu 

nemenda sem þeir geta byggt á til lífstíðar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

182).  

Í þessu verkefni er markmið höfunda að skoða tengsl milli hreyfingar og andlegrar heilsu 

og að varpa ljósi á það hvort hægt sé að nota hreyfingu sem meðferðarúrræði fyrir einstaklinga 

með kvíða og þunglyndi ásamt því að skoða hvers vegna hreyfing í daglegu lífi sé svona 

mikilvæg. Áhrif hreyfingar á andlega heilsu, þá sérstaklega þunglyndi og kvíða, verður 

sérstaklega könnuð með því að rýna í rannsóknir sem höfðu það að markmiði að skoða tengsl 

hreyfingar og andlegrar heilsu. Markmið höfunda var að einnig að kanna skólastarf til að skoða 

hvort að skipulagðar íþróttakennslustundir í grunnskólum gætu verið áhrifaríkari ef þær væru 

lengri og fleiri. 
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2. Heilsa 
Heilsa er breitt hugtak og oft er það notað í samhengi með öðrum orðum eins og mataræði og 

heilsa og hins vegar þjálfun og heilsa. Þetta eru orðasambönd sem gefa hugtakinu heilsa ákveðna 

merkingu (Gjerset, Haugen og Holmstad, 2013, bls. 283-284). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (e.WHO) má skilgreina heilsu sem andlega, líkamlega og 

félagslega vellíðan (World Health Organisation, 1946). Að auki er hugtakið heilsa afstætt og 

merking þess fer eftir því hvar við búum, hver við erum og hvað okkur finnst eðlilegt (Bjerva, 

Haugen og Stordal, 2003, bls. 16). Til þess að einstaklingar geti búið við góða heilsu er 

mikilvægt að þeir hafi getu og hæfni til að fást við aðstæður sínar og það álag sem á vegi verður í 

nútímaumhverfi og menningu (Bjerva, Haugen og Stordal, 2003, bls. 16). 

Álagi má skipta í tvo aðalflokka sem eru annars vegar innra álag og hins vegar ytra álag. 

Innra álag er tengt persónuleika hverrar manneskju og er átt við sálræn átök, tilfinningar og 

hugsanir sem eru innra með okkur og hafa áhrif á persónuleika okkar og sjálfsmat (Bjerva, 

Haugen og Stordal, 2003, bls. 18). Þá er bæði tekið tillit til líkamlegs og andlegs álags. Þegar 

rætt er um ytra álag er átt við álagsþætti sem geta haft áhrif á einstaklinginn í samspili hans við 

menningu og umhverfi svo sem heimilishagi, atvinnu og félagslíf. Góð heilsa felur í sér að hafa 

umfram orku til þess að mæta nýju ytra eða innra álagi hverju sinni. Líf okkar og lífsskilyrði 

breytast og verður því heilsa okkar stöðugt fyrir nýju álagi og er mikilvægt að geta tekist á við 

það. Góð heilsa er ekki eitthvað sem við fáum fyrir lífstíð. Við verðum því stöðugt að gera það 

sem þarf til að viðhalda heilsunni (Bjerva, Haugen og Stordal, 2003, bls. 18). 

Heilsufar byggist á margvíslegum þáttum tengdum erfðum, umhverfi, samfélagi og 

menningu. Gott heilsufar er því háð mörgum þáttum og það er mismunandi hvernig hverjum og 

einum einstaklingi tekst til við að undirbyggja góða heilsu og viðhalda henni. Áttræð kona með 

stirða og verkjaða liði getur talist heilsuhraust meðan tvítug kona með sama vandamál væri ekki 

talin heilsuhraust. Þegar fólk er um tvítugt er ekki eðlilegt að finna til í öllum liðum sem er aftur 

á móti talsvert eðlilegri hlutur hjá fólki um áttrætt (Bjerva, Haugen og Stordal, 2003, bls. 16). 

Lífsgæði fólks eru þannig talsvert bundin þeim skilyrðum sem fólk býr við og hvernig fólk hugar 

að heilsu sinni.  

Það sem skiptir máli fyrir okkur til að halda góðri heilsu er samspil milli nokkurra þátta: 

næringar, álags og hvíldar. Fjórði þátturinn er síðan samskipti okkar við annað fólk og sá fimmti 

er samfélagið og menningin sem við erum hluti af og umhverfið og náttúran sem við lifum í 
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(Gjerset o.fl., 2013, bls. 285). Regluleg hreyfing eykur ekki aðeins líkur á langlífi heldur bætir 

einnig lífsgæði og má segja að hreyfing sé mikilvæg forvörn gegn ýmsum sjúkdómum. Það hefur 

sýnt sig að regluleg hreyfing eykur jákvæð áhrif á hið andlega heilbrigði (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 21). 

 

2.1 Andleg heilsa  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir andlega heilsu sem vellíðunarástand þar sem hver 

einstaklingur skilur möguleika sína, höndlar álag lífsins, getur einnig unnið með afköst, getur náð 

talsverðum árangri og leggur sitt af mörkum út til samfélagsins (Heather, 2014, bls 3). Andleg 

heilsa okkur endurspeglast mikið í því hvernig við metum sjálf okkur, hvernig viðhorf okkar til 

lífsins er og af auki hvernig samskiptin okkar við fólkið í kringum okkur eru. Einnig skiptir máli 

hvernig við bregðumst við álagi (Rebekka Jóhannsdóttir, 2015, bls. 3). 

Samkvæmt bækling sem Lýðheilsustöð hefur gafið út og kallast Geðorðin 10 er eðlilegt 

að finna fyrir reiði, ótta, depurð, sektarkennd eða kvíða við ákveðnar aðstæður. Þegar þessar 

tilfinningar vara hins vegar of lengi eða án ákveðinna ástæðna geta þær verið merki um 

heilsuvanda sem þarf að bregðast við (Lýðheilsustöð, e.d.). Skort á geðheilbrigði er hægt að 

skoða út frá nokkrum þáttum eins og kvíða eða kvíðaröskunum, þunglyndi, geðhvarfasýki, 

alkóhól- eða vímuefnaneyslu svo nokkur dæmi séu nefnd (Heather, 2014, bls 3).  

 Hugtakið sjálfstraust eða sjálfsmat vísar í rauninni til viðhorfs einstaklingsins til sjálfs sín 

og hvers virði hann telur sig vera (Hvað er sjálfsmynd?, 2017). Þeir einstaklingar sem glíma við 

lágt sjálfsmat eiga til með að vera oftar en ekki með einkenni raskana á borð við kvíðaröskun, 

þunglyndi og átröskun. Það eitt að hafa lágt sjálfsmat getur spáð fyrir um bakslag á lífsleiðinni 

og er áhættuþáttur þegar horft er til sjálfsskaða og sjálfsvígshugsana. Að vera með lítið sjálfsálit 

getur leitt til neikvæðra hugsana um mann sjálfan, aðra eða heiminn. Má nefna til dæmis 

hugsunagang eins og: ,,ég er misheppnuð“, ,,fólk dæmir mig pottþétt“ og ,,heimurinn er svo 

slæmur“ (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2012). Hugtakið sjálfsálit (e. self-esteem), er mikið notað í 

samfélaginu í dag og hefur verið rannsakað á meðal fræðimanna innan sálfræðinnar (Zeigler-

Hill, 2011). Það að hafa gott sjálfsálit er talið vera eitt af því allra mikilvægasta í lífi okkar til að 

geta öðlast heilbrigt og haminguríkt líf. Einstaklingur með gott sjálfsálit upplifir meiri vellíðan 

og verður síður þunglyndur en þeir sem slakara sjálfsálit hafa (Twenge og Campell, 2001, bls. 

321-341).  
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Sterk sjálfsmynd einstaklings eykur líkur hans á því að hann setji sér raunhæf markmið 

og geri til sín raunhæfar væntingar. Hann nýtir sér viðeigandi bjargráð og þegar hann tekst á við 

erfiðleika eykur hann færni sína í viðfangsefnum daglegs lífs (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013). 

Einstaklingur sem hefur trú á sjálfum sér og setur sér markmið sem eru raunhæf er talsvert 

líklegri til að öðlast mun betri lífsgæði, heldur en sá sem hefur óraunhæfar hugmyndir um sína 

eigin getu og möguleika (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013). Það er sameiginleg ábyrgð okkar 

allra sem komum að uppeldi barna að byggja þau upp á jákvæðan hátt. Í umhverfi barna eru 

óteljandi þættir sem hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. Heilt samfélag þarf til þess að ala upp barn 

sem þýðir að það eru margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á þroska barnsins (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir, 2013). 

3. Hreyfing  
Samkvæmt því sem Embætti landlæknis gefur út, þá er hreyfing skilgreind sem hvers konar 

vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun og verður umfram þá orku sem við notum í 

hvíld (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Hugtakið hreyfing er frekar yfirgripsmikið og nær það yfir 

margar athafnir sem fela í sér einhvers konar hreyfingu með einum eða öðrum hætti eins og að 

hjóla, ganga eða vinna heimilisstörf, einnig skipulögð þjálfun og ýmiss konar leikir 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). 

Lífeðlisfræðilegar afleiðingar hreyfingar eru aukið blóðstreymi til heila og breytingar í 

boðefnum heilatauga eins og noradrenalíni, endorfíni og serótóníni (Weinberg, 2007, bls. 403). 

Hægt er að skilgreina hreyfingu út frá fjórum meginþáttum: tíðni, tíma, ákefð og tegund. Tíðni 

segir til um hversu oft við stundum hreyfingu, tími segir til um hversu lengi hreyfingin stendur 

yfir, ákefð segir til um hversu erfið hreyfingin er og tegund er hvers konar hreyfing er stunduð 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Hreyfing eykur súrefnisþörf líkamans og viðbragð líkamans er 

aukin andrýmd og öndunartíðni. Þetta leiðir til aukins súrefnisflæðis um líkamann en þá eykst 

blóðstreymi til húðar og útlima, aukin tíðni og kraftur verður, hjartsláttur örvast og 

blóðþrýstingurinn hækkar (Weinberg, 2007, bls. 401, 403). Einnig stuðlar hreyfing að eðlilegri 

starfsemi líffærakerfa líkamans sem og stoðkerfis (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2015, bls. 297). 

Hreyfing er einn af lykilþáttum heilbrigðis og þarf að huga að alla lífsgönguna. 
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3.1 Hreyfing í tæknisamfélagi nútímans 

Gífurleg heilsubylgja hefur gengið yfir heiminn og stöðugt fleira fólk hleypur, hjólar, syndir og 

hreyfir sig reglulega. Á sama tíma er aftur á móti er stórt hlutfall fólks sem hreyfir sig lítið sem 

ekkert og hreyfingarleysi hefur aukist stórlega á síðustu áratugum (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2015, 

bls. 297). Fyrir tuttugu árum var hreyfingarleysi ekki ofarlega á lista sem áhættuþáttur 

ótímabærra dauðsfalla á Vesturlöndum en telst nú fimmti stærsti áhættuþátturinn (Ingibjörg H. 

Jónsdóttir, 2015, bls. 297). Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar frá 2015 kemur fram að 

um 3,2 milljóna ótímabærra dauðsfalla á ársgrundvelli megi rekja til hreyfingarleysis (Ingibjörg 

H. Jónsdóttir, 2015, bls. 297). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur greint frá því að 70% allra 

sjúkdóma í heiminum í dag stafi af hreyfingarleysi, lélegu mataræði og reykingum (Hávar 

Sigurjónsson, 2011, bls. 374). Þar að auki hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin áætlað að minna en 

þriðjungur unga fólksins sé að fá þá hreyfingu sem það þarf til þess að viðhalda góðri heilsu. 

Víða um heim hafa yfirvöld lagt áherslu á að grípa til einhver skonar aðgerða til þessa að auka 

hreyfingu hjá börnum (Guðrún Káradóttir, 2008, bls. 20).  

Það hefur verið bent á að hreyfing hafi á undanförnum árum farið minnkandi vegna 

tæknibreytinga og þá sérstaklega í vestrænum samfélögum. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

Íslandi meðal barna í efstu bekkjum grunnskóla hafa sýnt fram á að sambærileg þróun hefur átt 

sér staði hér undanfarna áratugi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 36).  

Tímarnir hafa breyst fólkið hér áður fyrr þurfti að leggja hart að sér til að eiga ofan í sig 

og á en því fylgdi mikil líkamleg vinna og áreynsla (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Aftur á móti 

hefur hröð tækniþróun síðustu áratuga orðið til þess að hreyfing er orðin mun minni í hinu 

daglega lífi (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Ásamt því að auðvelda okkur störfin hefur tæknin leitt 

til minni hreyfingar á öðrum sviðum til dæmis í samgöngum og við heimilisstörf sem krefjast nú 

mun minni líkamlegrar áreynslu (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Afleiðingar nútímatækni hafa leitt 

til þess að offita hefur aukist á heimsvísu og næstum því hálfur milljarður íbúa heims telst nú of 

þungur eða of feitur (Roessner, 2002, bls. 2). Þennan faraldur er hægt að tengja bæði við 

mataræði og kyrrsetu í mörgum samfélögum nútímans (Roessner, 2002, bls. 2). Offita hefur 

margar alvarlegar heilsufarslegar sem og félagslegar afleiðingar í för með sér (Heilbrigðisstefna: 

Stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030, e.d, bls. 7). Lýðheilsuvísar Embættis 

landlæknis hafa sýnt að um fjórðungur Íslendinga hefur líkamsþyngdarstuðul yfir 30 sem er 
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skilgreining á offitu (Heilbrigðisstefna: Stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030, 

e.d, bls.7). 

 

3.2 Hreyfiráðleggingar  

Ráðlögð miðlungserfið hreyfing fyrir fullorðna er minnst 30 mínútur á dag, hvern dag vikunnar 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 11). Ef það næst ekki er mælt með að hreyfing sé stunduð að minnsta 

kosti fimm daga vikunnar. Ef ekki er tími fyrir þessar 30 mínútur í einni lotu er hægt að taka tíu 

mínútur þrisvar yfir daginn og hreyfingin skal vera miðlungserfið (sjá nánar mynd 1) 

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 11). Hansen og Sunberg (2016, bls.15) segja mikilvægt að fullorðnir 

nái að mæðast aðeins þegar þeir stunda líkamsræktarhreyfingu eða að púlsinn nái 50-60% af 

hámarkshraða. Þumalputtareglan til að finna hámarkspúls er 220 mínus lífaldur (American Heart 

Association, 2015). Því ætti púlsinn hjá fertugum einstaklingi þegar hann er í þjálfun að ná um 

það bil 90–100 slögum á mínútu þegar hann nær 50–60% af hámarkspúls [220-40/2=90]. 

Fullorðið fólk sem velur að hreyfa sig lengur og/eða með mun meiri ákefð skapar sér möguleika 

á að bæta heilsu sína enn frekar. Það er líka æskilegt fyrir fullorðna að stunda erfiða hreyfingu 

allavega tvisvar í 20–30 mínútur samfleitt því það viðheldur eða bætir enn frekar hæfni líkamans 

eins og vöðvastyrk, þol, liðleika, jafnvægi og beinheilsu (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 11). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að helmingur fullorðinna Íslendinga eru ekki að hreyfa sig 

samkvæmt ráðleggingum og ástæðan er talin vera tímaskortur og þreyta (Lýðheilsustöð, 2008, 

bls. 6).  

Börnum jafnt og unglingum er ráðlagt að hreyfa sig allavega í 60 mínútur hvern dag og skal 

hreyfingin hjá þeim vera bæði miðlungserfið og erfið (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9). 

Lýðheilsustöð lýsir muninum á miðlungserfiðri og erfiðri hreyfingu á þennan hátt: 

1. Miðlungserfið hreyfing er sögð vera sú hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri 

orku en notuð er í hvíld og verður hjartsláttur þar af leiðandi örari og öndun hraðari (sjá 

nánar mynd 1). 

2. Erfið hreyfing er skilgreind aftur á móti hreyfing sem krefst meira en sex sinnum meiri 

orkunotkunar en hvíld. Erfið hreyfing stuðlar að mæði og svita, því ætti að vera erfitt að 

halda uppi samræðum (sjá nánar mynd 1) (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 5). 

Sama á við um börn og fullorðna, hægt er að dreifa hreyfilotum yfir daginn til dæmis í 10–15 

mínútur í senn (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9).  



	

9	
		

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknir á hreyfingu íslenskra ungmenna 
Rannsókn var framkvæmd með því að horfa á hreyfingu 9 og 15 ára barna og unglinga hér á 

Íslandi frá hausti 2003 og fram í janúar 2004 (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson, Erlingur Jóhannsson, 2011, bls. 75). Þátttakendur komu úr 18 

handahófsvöldum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og frá þéttbýliskjörnum sem og frá 

dreifbýli á Norðausturlandi. Hröðunarmælar voru festir á þátttakendur og mældu þeir 

meðaltalsákefð hreyfingar í einu plani á mínútu og voru upplýsingarnar vistaðar sem slög í minni 

mælisins. Miðað var við þá skilgreiningu að neðri mörk meðalerfiðrar hreyfingar væri 3.400 

slög/mínútu á dag og var það aðalútkomubreyta þessarar rannsóknar (Kristján Þór Magnússon 

o.fl., 2011, bls. 77). Niðurstöður sýndu að 5% 9 ára barna og að 9% 15 ára unglinga uppfylltu 

hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar um að stunda miðlungserfiða og erfiða hreyfingu 60 

mínútur á dag (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011, bls. 75). Einnig kom í ljós að strákar náðu 

frekar hreyfingu með ákefð yfir 3.400 slögum á mínútu heldur en stelpur (Kristján Þór 

Magnússon o.fl., 2011, bls. 77). Flest 9 ára börn ásamt 15 ára stúlkum voru að hreyfa sig í 15–30 

mínútur hvern dag af miðlungserfiðri og erfiðri hreyfingu en aftur á móti mátti sjá að 15 ára 

Mynd	1.	Dæmi	um	miðlungserfiða	og	erfiða	hreyfingu	(Lýðheilsustöð,	2008,	bls.	29) 
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drengir hreyfðu sig meira heldur en 9 ára börn og 15 ára stúlkur eða að jafnaði í 30–45 mínútur 

hvern dag af miðlungserfiðri og erfiðri hreyfingu (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011, bls. 78). 

  Önnur íslensk rannsókn á hreyfingu ungmenna var framkvæmd á 266 nemendum í 10. 

bekk í Reykjavík árið 2015. Hreyfing var metin með spurningalista og hröðunarmælum, sýndu 

niðurstöður úr spurningalistakönnun að um helmingur þátttakenda töldu sig ná 

hreyfiráðleggingum Lýðheilsustöðvar (Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls. 79-82). Niðurstöður 

sýndu samræmi á hreyfingu unglinganna samkvæmt hröðunarmælum og svörunum hjá þeim á 

spurningalistunum. 39,6% drengja og 29,4% stúlkna sögðust stunda líkamsrækt eða íþrótt þar 

sem þau svitna eða mæðast sex sinnum eða jafnvel oftar í viku. Samkvæmt því hreyfa drengir sig 

meira á þann hátt en stúlkur. Úr niðurstöðum hröðunarmælanna mátti sjá að stelpur hreyfðu sig 

frekar en drengir á frídögum. En aftur á móti var ekki munur á milli hreyfingar drengja og 

stúlkna aðra daga. Það gæti gefið til kynna að drengir séu fremur en stúlkur í skipulagðri 

hreyfingu. Í rannsókninni mátti líka sjá að þau ungmenni sem stunduðu íþróttir mældust 

samkvæmt hröðunarmælum með fleiri slög heldur en samnemendur þeirra sem voru ekki í 

íþróttum eða 21,1% fleiri slög. Í rannsókninni var líka skoðaður svefn og mátti sjá að á 

skóladögum náðu einungis 10,9% þátttakenda að uppfylla viðmiðunum um hreyfingu og 

hvíldartíma (Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls. 79-82).  

  

Íslensk rannsókn á hreyfingu og íþróttaiðkun nemenda í 8. til 10. bekk 

Rannsókn var gerð á grunnskólanemendum í 8. – 10. bekk í íslenskum grunnskólum árið 2016. 

Rannsóknin byggði á spurningalistum sem voru sendir í alla skóla og sá starfsfólk skólans um að 

leggja spurningalistana fyrir. Heildarhlutfall þeirra sem tóku þátt í rannsókninni var 86% á 

landsvísu. Rannsóknin var sett upp í nokkra liði og var einn liðurinn af rannsókninni nefndur 

hreyfing og íþróttir (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 8). Niðurstöður sýndu fram á 

að 57% stráka í 9. og 10. bekk reyndu á sig þannig að þeir svitnuðu eða mæddust fjórum sinnum 

eða jafnvel oftar í viku og er það hlutfall óháð búsetu. Niðurstöðurnar sýndu líka að um 

helmingur stelpna í þessum aldurshópi hreyfðu sig fjórum sinnum eða jafnvel oftar í viku þannig 

að þær mæddust eða svitnuðu. Stelpur hreyfa sig samkvæmt þessu ívið minna en strákar á þann 

hátt að þær svitni eða mæðist og samræmist það einnig niðurstöðum sambærilegra rannsókna 

árin á undan (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 22). Í sömu rannsókn mátti sjá þær 

niðurstöður að 55% 8. bekkjar stráka reyndu á sig þannig að þeir svitnuðu eða mæðast fjórum 
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sinnum í viku eða oftar. Þegar samsvarandi rannsókn frá 2014 er skoðuð sýndu niðurstöður fram 

á að 49% stráka í 8. bekk hreyfðu sig fjórum sinnum í viku eða oftar þannig að þeir svitnuðu eða 

mæddust. Mjög svipað hlutfall var hjá stelpum og strákum en greina mátti mun á milli 

höfuðborgarinnar sem var 51% en aftur á móti hjá landsbyggðinni voru 43% (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 22).  

Rannsóknin sýndi að greina má mun á vali stráka og stelpna á íþróttagreinum. 41% stráka 

í 8. – 10. bekk stunda einhvers konar boltaíþróttir fjórum sinnum í viku eða jafnvel oftar meðan 

aðeins 25% stelpna í þessum aldurshópi stunda boltaíþróttir. Aftur á móti segjast 33% stelpna í 8. 

– 10. bekk stunda frjálsar, sund eða fimleika einu sinni í viku og jafnvel oftar á meðan hlutfallið 

hjá strákum var 25% (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 22). Sameiginlegar 

niðurstöður þessa íslensku rannsókna benda til að stór hluti barna og ungmenna á Íslandi nái ekki 

settum viðmiðum um hreyfingu.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar til að athuga hvað það er sem veldur hreyfingarleysi 

barna sýna að helstu áhrifaþættir fyrir minnkandi hreyfingu barna eru þau höft sem umhverfið 

getur setur á hreyfingu hjá börnum og einnig mikið framboð kyrrsetuafþreyingar (Guðrún 

Káradóttir, 2008, bls. 20). Þessar aðstæður leiða til þess að minni tími fer í frjálsan leik hjá 

börnum. Hræðsla foreldra um að ókunnugir geti skaðað börn þeirra og umferðarhætta hefur 

takmarkandi áhrif á hreyfingu barna (Guðrún Káradóttir, 2008, bls. 20). Þörf fyrir örugg og græn 

leiksvæði er áberandi. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að það séu sterk tengsl eru á milli 

daglegrar útiveru og þess hversu mikið börn hreyfa sig. Aukinn notkun bílsins til þess að komast 

á milli staða hefur líka áhrif á minnkandi hreyfingu. Ásamt því hafa þættir eins og 

þjóðfélagsstaða, aldur og kyn áhrif. Foreldrar hafa gífurlega mikil áhrif á líf barna sinna og 

rannsóknir sýna að sterk tengsl eru á milli hvatningar frá foreldrum og fjölda hreyfingar hjá 

börnum (Guðrún Káradóttir, 2008, bls. 20). 

 

3.3 Kyrrseta  

Skilgreining á kyrrsetu er ástand þar sem orkunotkun líkamans er nánast sú sama og þegar 

líkaminn er í hvíld (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að ásamt því 

að hreyfa okkur daglega verðum við að forðast það að sitja of lengi. Með kyrrsetu eykst hætta á 

hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki eða ótímabærum dauða og er það óháð því hvort við 

hreyfum okkur mikið á öðrum tímum (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 17–18). Talið er að ef við 
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sitjum of mikið þá hættir lífshvati sem nefnist lípóprótein lípasi að hvetja frumur til að taka 

fituna úr blóðinu hjá okkur og hefur þannig áhrif á kólesterólið og aðra blóðfitu. Há gildi blóðfitu 

auka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum og heilablóðfalli (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 18). 

Þegar við erum að hreyfa okkur verður lípóprótein lípasi fljótt virkur og hvetur hann frumur til 

að taka fitu úr blóðinu en þegar við erum í hvíld er lífshvatinn óvirkur (Hansen og Sunderberg, 

2016, bls. 18). Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á hversu mikil hreyfing þarf að vera, til þess að 

lípóprótein lípasi sé alltaf virkur hjá okkur (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 18).  

  Kyrrseta er sögð hafa slæm áhrif á heilsu fólks hvort sem talað er um börn, unglinga eða 

fullorðið fólk (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2). Kyrrseta hefur aukið kostnað samfélagsins og 

samkvæmt rannsókn sem gerð var af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni kemur fram að kyrrseta 

getur kostað Evrópuþjóðir sem samsvarar um 15.000–30.000 krónur á hvern íbúa ár hvert. Þegar 

niðurstöðurnar eru yfirfærðar á Ísland er hægt að gera ráð fyrir að kostnaður einungis vegna 

kyrrsetu sé á bilinu 4,7–9,4 milljarðar króna á hverju ári (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2). Það fólk 

sem hreyfir sig lítið bæði í frítíma sem og vinnu, liggur mikið eða situr mikið og notast mikið við 

vélknúin farartæki telst vera kyrrsetufólk (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2).  

  Í rannsókn þar sem fylgst var með 220.000 manns, 45 ára og eldra, í nokkur ár sýndu 

niðurstöður að fólk sem hreyfir sig ekki stóran hluta sólarhringsins eru ekki bara í hættu með að 

veikjast heldur eru auknar líkur á að það fólk deyi fyrir aldur fram (Hansen og Sundberg, 2016, 

bls. 18). Í þessum hópi töldu flestir sig stálhrausta þar sem 87% af fólkinu töldu heilsu sína góða 

eða mjög góða. Þrátt fyrir það kom í ljós að þeir sem sátu meiri hluta sólarhringsins voru feigari 

en aðrir í hópnum. Því meiri sem kyrrsetan var hjá þátttakendum þeim mun meiri líkur voru á að 

þeir myndi deyja fyrir aldur fram og mun meiri líkur en hjá þeim sem sátu skemur en fjórar 

klukkustundir á dag (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 18). 

 

4. Skipulögð hreyfing barna og unglinga 
Ef við lítum á Ísland þá er talsvert mikill metnaður á Íslandi varðandi íþróttastarf og 

íþróttahreyfingin hefur metnað til þess að reyna gera vel þegar kemur að skipulögðu íþróttastarfi. 

Íþróttaiðkun hjá ungmennum og börnum fer sívaxandi og er ekki orðið óalgengt að ungmenni og 

börn séu í fleiri en einni íþróttagrein. Mikilvægt er að greina á milli skipulagðs íþróttastarfs, það 

er að segja íþróttir sem eru stundaðar innan íþróttafélaga og óformlegs íþróttastarfs sem eru þá 
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íþróttir stundaðar utan íþróttafélaga (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 21). 

Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar hér á Íslandi sýna að þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi 

hefur jákvæð tengsl við líðan ungmenna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 21). 

Börn og ungmenni sem eru í íþróttum eru almennt líklegri til að stunda heilbrigðan lífsstíl og 

einnig líður þeim betur andlega en ungmennum sem stunda óformlegt íþróttastarf eða engar 

íþróttir. Einnig er sá hópur sem stundar íþróttir ólíklegri til þessa að byrja að reykja eða neyta 

áfengis eða annarra skonar vímuefna þegar borið er saman við þann hóp sem stundar óformlegar 

íþróttir eða jafnvel enga hreyfingu (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 36).  

  Rannsóknir hafa sýnt fram á það að þeir sem stunda íþróttir þar sem eftirlit ábyrgra aðila 

eins og íþróttaþjálfara, kennara eða leiðbeinenda eru ólíklegri til þess að sýna óæskilega hegðun 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 36). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

íþróttaiðkun og hreyfing hafa margskonar jákvæð áhrif á líf barna. Sýnt hefur verið fram á að 

hreyfing tengist námsárangri á jákvæðan hátt og hreyfing hefur jafnframt jákvæð áhrif á 

mataræði og sjálfstraust barna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2016, bls. 36). Rannsóknir 

hafa líka sýnt fram á að hreyfing draga úr líkum á offitu og hafa jákvæð áhrif á svefn sem og 

svefnvenjur unglinga (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2016, bls. 36). Íþróttaiðkun dregur 

almennt úr líkum á þunglyndi og fleiri neikvæðum þáttum sem eru sterkari hjá þeim unglingum 

sem búa við erfiðar heimilisaðstæður eins og við heimilisofbeldi og eða andlegt ofbeldi. Það er 

því mjög mikilvægt að hvetja börn og unglinga til íþróttaiðkunar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

o.fl., 2016, bls.36).  

  Rannsókn var framkvæmd á Íslandi á nemendum í 8. til 10. bekk árið 2016 sem byggði á 

spurningarlistum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 8). Heildarhlutfall þeirra sem 

tóku þátt í rannsókninni var 86,0% á landsvísu. Rannsóknin var sett upp í nokkra liði og var einn 

liðurinn af rannsókninni nefndur hreyfing og íþróttir (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, 

bls. 8). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 37% 10. bekkinga tóku þátt í íþróttastarfi innan 

íþróttafélaga fjórum sinnum í viku eða oftar og hélst það hlutfall milli áranna 2014 og 2016. 

Hlutfallið hækkaði frá árinu 2000 en þá var hlutfallið 19%. Einnig hækkaði hlutfallið meðal 8. 

bekkinga og fór úr 42% í 45%. Í 9. bekk voru um 43% nemenda sem sögðust stunda íþróttir 

innan íþróttafélaga fjórum sinnum eða oftar í hverri viku árið 2016 (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 22). Niðurstöður úr rannsóknunum hér að ofan sýna að innan 

við 50% þátttakenda taka þátt í íþróttum innan íþróttafélaga fjórum sinnum eða oftar í viku sem 
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er frekar lágt hlutfall. Þess vegna þarf að sjá til þess að nemendur séu virkir í skólaíþróttum.  

 

4.1 Skólaíþróttir  

Skólaíþróttir eru hluti af skyldunámi íslenskra barna og unglinga. Í aðalnámskrá grunnskóla má 

finna kafla um skólaíþróttir og þar kemur ýmislegt fram um skólaíþróttirnar svo sem 

kennsluhætti og hver hæfniviðmið eru við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Gerð er grein fyrir 

menntagildi og megintilgangi skólaíþrótta og sagt er frá heilbrigði og velferð sem einum af 

grunnþáttum skólastarfsins. Námsgreinin skólaíþróttir gegna mjög mikilvægu hlutverki í 

heilsurækt og heilsuuppeldi nemandans í grunnskólagöngu hans. Við skipulagningu skólaíþrótta 

ættu öll hæfniviðmið að vera höfð í huga og það hlutverk sem námssviðinu er ætlast af í almenna 

hluta aðalnámskrárarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 181). Talið er að það 

sé mikilvægt að hafa jákvæða kennslufræðilega nálgun til að vekja áhuga nemenda á 

reglubundinni hreyfingu. Með því að kenna íþróttir í grunnskólum nást mörg markmið í einu 

andleg, líkamleg og félagsleg. Þó er mikilvægast að sjá gleðina sem nemendur öðlast með því að 

hreyfa sig reglulega, áhuga þeirra og sjálfstraust (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 181–182). Með því að leggja áherslu á þá daglega hreyfingu og þá markvissu hreyfiþjálfun 

eins og gert er í skólaíþróttum hverju sinni þá er verið að leggja grunn að heilsu og velferð 

nemenda sem þeir geta eignað sér til lífstíðar. Nemendur skulu vera fræddir um hreyfingu, gefinn 

kostur á að efla hreyfifærni og mikilvægt er að skapa öruggt umhverfi sem hvetur alla til 

hreyfingar. Á þessu skal meðal annars taka mið í íþróttakennslu og jafnframt í öllu öðru 

skólastarfi innan grunnskóla. Einnig á nemendum að gefast tækifæri til að þekkja sinn eigin 

líkama og skynja möguleika líkamans til tjáningar og sköpunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 182).  

  Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur í 1.–10. bekk eigi að fá 120 mínútur í 

skólaíþróttum á viku. Þetta á sá tími sem nemendur fá til að stunda íþróttir og sund í grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 52). Lengd íþróttatíma er sá tími sem ætlaður 

er til þátttöku í íþróttatímum. Sá tími er af skornum skammti eða einungis 40 mínútur hver tími. 

Til þess að skólaíþróttir hafi einhver áhrif á þol barna og unglinga þarf orkunotkun hjá þeim að 

ná að minnsta kosti sexfaldri grunnefnaskiptanotkun sem er miðlungerfið hreyfing og þarf það að 

standa í að minnsta kosti 30 mínútur í hvert skipti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls 181–182). 
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  Markviss hreyfing og líkamsbeiting í grunnskólaíþróttum er talin vera mikilvægur partur 

þeirrar heilsueflingar og heilsuræktar sem nemendur þurfa talsvert á að halda í grunnskólum. 

Hreyfing skiptir mjög miklu máli fyrir grunnþarfir hvers og eins nemanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls 181–182). Hreyfing hefur að auki jákvæð áhrif á námsgengi 

skólabarna. Þegar skynfæri eru virkjuð eins og í íþróttum eykst virkni hjá heilastöðvum á sama 

tíma. Einnig eykur hreyfing súrefnismettun blóðsins og blóðfæði til heilans verður meira 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 182). Með kennslu á íþróttagreinum og 

kappleikjum er verið að efla líkamlega, félagslega og andlega líðan barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 182).  

   

Endurskoðun á líkamlegri virkni í íþróttatímum í grunnskólum  

Rannsókn var gerð í Ástralíu til að greina líkamlega virkni fjögurra til 12 ára barna í íþróttum í 

grunnskólum (Hollis o.fl., 2016, bls. 35). Hlutverk rannsóknarinnar var að kanna líkamsþjálfun 

barna í grunnskóla í skipulögðum íþróttatímum og skoða hver meðalhreyfing barnanna væri í 

íþróttatímum. Rannsóknin var gerð á tímabilinu 2005 til 2014. Tveir gagnrýnendur frá University 

of Newcastle í Ástralíu framkvæmdu rannsóknina með því að mæla hlutdrægni og skoða 

gagnavinnslu (Hollis o.fl., 2016, bls. 35). Niðurstöðurnar voru fundnar með því að notast við 

safngreiningu, leitin skilaði 5132 greinum og voru þrettán rannsóknir frá níu löndum sem 

uppfylltu skilyrði fyrir skráninguna. Átta rannsóknir mældu miðlungserfiða hreyfingu barnanna 

með athugunaraðferðum, fimm notuðu hröðunarmæla og hjartsláttarmæla (púlsmæla). Hlutfall 

íþróttakennslutíma sem uppfylltu miðlungserfiða hreyfingu barnanna var á bilinu 11,4% – 

88,5%. Sjö af þrettán rannsóknum sem voru skoðaðar með beinum athugunum og 

hröðunarmælingum, sýndu fram á að börn eyddu að meðaltali 44,8% af íþróttatímanum á 

miðlungserfiðri hreyfingu í skipulögðum íþróttakennslustundum. Niðurstöður með 

hröðunarmælum sýndu að sá tími sem börn eyddu í skipulögðum íþróttakennslustundum á 

miðlungserfiðri hreyfingu var einungis 32,5% af kennslustund. Aftur á móti ef börnin voru mæld 

með beinu áhorfi var þátttaka þeirra metin 57,6% (Hollis o.fl., 2016, bls. 34).  

Ályktanir voru þær að miðlungserfið hreyfing barna í grunnskólum í skipulögðum 

íþróttatímum uppfylltu ekki 50% viðmið um miðlungserfiða hreyfingu samkvæmt ráðleggingum 

sem gefnar eru af United States Centre for Disease Control og Prevention and the United 

Kingdom's Association of Physical Education recommendation. Niðurstöður sýndu að 
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miðlungserfið hreyfing barna var alls 34,2%. Ráðstafanir þarf að gera til að auka miðlungserfiða 

hreyfingu nemenda í kennslustundum (Hollis o.fl., 2016, bls. 34). 

 

Rannsókn á beinþéttni meðal stúlkna 
Í langtímarannsókn sem framkvæmd var í fjórum sænskum grunnskólum var leitast við að meta 

hvort viðbótartímar í íþróttum hafi áhrif á bein hjá börnum og var mæld dreifing þéttbeins í 

sköflungi nemenda til að meta árangurinn (Fritz o.fl., 2016, bls. 443). Í einum skólanna fengu 98 

drengir og 72 stúlkur 200 mínútur á viku í íþróttir. Í hinum af þremur skólunum fengu nemendur 

60 mínútur á viku í íþróttir eins og verið hafði áður í öllum þessum skólum (Fritz o.fl., 2016, bls. 

443). Þessir skólar voru allir frá sama svæðinu þar sem efnahagsleg staða íbúanna var mjög 

svipuð. Niðurstöður úr rannsókninni sýndu fram á að í þeim íþróttatímum þar sem kennslan var 

lengur og á miðlingserfiðri hreyfingu, þar mældist aukinn beinþéttni í sköflungi hjá stúlkum rétt 

fyrir kynþroskann. Aukin beinþéttni kom aftur á móti ekki fram hjá drengjum sem tóku þátt í 

rannsókninni (Fritz o.fl., 2016, bls. 443). Algengt er að kynþroskaskeið stúlkna vari frá 12 til 13 

ára en hjá drengjum varir það á milli 13–15 ára aldurs (Breytingar á líkamanum, e.d.). 

 Fritz o.fl. (2016) hafa sýnt fram á með sínum rannsóknum að fylgni er á milli aukinnar 

beinþéttni hjá unglingum og aukinnar líkamsþjálfunar þeirra tengd íþróttum sem framkalla 

miðlungserfiða hreyfingu. Þeir benda einnig á mikilvægi þess að stúlkur fái aukatíma í 

grunnskólaíþróttum í kringum kynþroskann. En ástæðan fyrir því er að á því tímabili eru beinin 

að taka út þroska sinn og vöxt. Ef það næst að hámarka beinþéttni í æsku mun það leiða til 

jákvæðra áhrifa á fullorðinsárum og þar af leiðandi draga úr líkindum á beinbrotum (Fritz o.fl., 

2016, bls. 443–444). 

 

5. Þunglyndi 
Þunglyndi er mjög alvarleg geðröskun sem dregur úr tilfinningalegri, félagslegri og 

vitsmunalegri hæfni einstaklinga (Eiríkur Örn Arnarsson, 2001, bls. 24). Öðru hverju er talað um 

þunglyndi sem „kvef geðrænna sjúkdóma“. Ekki er þessi samlíking ásættanleg því sumir gætu 

skilið þetta á þann hátt að þunglyndi sé jafn hættulaust og kvef, sem er ekki raunin. Þunglyndi 

getur haft mjög slæm áhrif á þann einstakling sem er með sjúkdóminn sem og það getur haft 

neikvæðar afleiðingar á þá sem standa honum næst (Hafrún Kristjánsdóttir, Jón Friðrik 
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Sigurðsson, Agnes Agnarsdóttir og Engilbert Sigurðsson, 2008, bls. 187). Einkenni hjá 

einstaklingum með þunglyndi eru ekki alltaf sýnileg og sumir ná að fela einkennin fyrir öðrum. 

Einkenni þunglyndis geta verið misjöfn eftir hverjum einstakling og er það misjafnt hversu 

alvarleg einkennin koma fram hjá hverjum og einum einstaklingi. Einstaklingur með þunglyndi 

getur fundið fyrir orkuleysi, depurð, áhugaleysi og breytingum á matarlyst og svefnvenjum. 

Einnig má nefna lægra sjálfsmat, en sem var áður, vonleysi eða svartsýni, sektarkennd eða 

óhóflegar sjálfsásakanir, einbeitingarskerðingu og hugsanir um dauðann (Lurie, 2008, bls. 19-

20). 

  Um það bil 5-10% landsmanna eru haldin alvarlegu þunglyndi. Talið er að um 15-20% 

landsmanna fái einhver tímann á ævinni frekar alvarlegt þunglyndi. Konur eru helmingi líklegri 

til þess að þjást af þunglyndi heldur en karlar (Lurie, 2008, bls. 10). Talið er að 25% kvenna fái 

þunglyndi einhvern tímann á ævinni en aftur á móti aðeins 12% karla. Ekki er hægt að segja með 

vissu ástæðuna fyrir því að konur séu í meiri áhættu en ástæðurnar geta verið margar (Lurie, 

2008, bls. 10). Hægt er að ímynda sér að konur taki yfirleitt hlutina frekar meira inná sig heldur 

en karlar og er þess vegna mun líklegra að konum líði talsvert verr yfir ákveðnum hlutum sem 

eiga sér stað í lífi þeirra. Einnig eru hugmyndir um að konur leiti sér frekar aðstoðar ef eitthvað 

er sem getur verið ástæðan fyrir því að þær greinist oftar en karlar með þunglyndi. Mögulega 

þjást karlar af þunglyndi án þess að segja nokkrum manni frá því (Lurie, 2008, bls.10).  

  Talið er að þunglyndi geri vart við sig vegna tveggja þátta. Fyrri þátturinn telst til ytri 

aðstæðna eða umhverfisþátta sem mögulega er hægt að útskýra og eða rekja. Þar undir tilheyra 

þættir eins og að eiga þunglynda foreldra, ástvinamissir eða að vera fórnarlamb ofbeldis. Einnig 

geta slæmur félagsskapur, fjárhagsvandamál og önnur vandamál eða einhver skonar erfiðleikar 

innan fjölskyldunnar haft áhrif sem geta leitt til þunglyndis (Lurie, 2008, bls 29-37). Hinn 

þátturinn telst til innri þátta eða líffræðilegra ástæðna sem hafa áhrif á þunglyndi, þar má nefna 

erfðir og hormón. Þeir einstaklingar sem glíma við þunglyndi framleiða frekar takmarkað eða 

lítið sem ekkert dópamín, serótónín eða noradrenalín (Davey, Graham, 2016, bls. 202). 

Rannsóknir sem gerðar voru á nokkrum fjölskyldum sýndu fram á að afkomendur þeirra sem eru 

með þunglyndi eða hafa verið með þunglyndi eru tvisvar til þrisvar sinnum meira líklegir til að 

greinast með sjúkdóminn (Davey, Graham, 2016, bls. 201-202). 

  Þunglyndi getur verið sí endurtekið eða langvarandi ástand sem einstaklingurinn getur 

upplifað tímabundið og náð bata á milli. Í sinni verstu mynd getur þunglyndi orðið til þess að 
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einstaklingurinn með sjúkdómin fellur frá af eigin hendi (World Health Organisation, WHO, 

2016). Meðferðarúrræði við þunglyndi eru nokkur, til dæmis lyfjagjöf, sálfræðiaðstoð, hugræn 

atferlismeðferð, hreyfing og mataræði (Lurie, 2008, bls 112-148). 

 

5.1 Þunglyndi ungmenna  

Hér áður var talið að börn gætu ekki þjáðst af þunglyndi (Eiríkur Örn Arnarsson, 2001, bls. 24). 

Á níunda áratug síðustu aldar komu fram niðurstöður úr rannsókn sem sýndi að gefa mátti til 

kynna um háa tíðni þunglyndis og sjálfsvíga hjá ungmennum. Í rannsókninni kom fram að greina 

mætti þunglyndi hjá ungmennum á sama hátt og hjá fullorðnum og eftir það var þunglyndi 

ungmenna viðurkennd röskun (Eiríkur Örn Arnarsson, 2001, bls. 24). Samkvæmt alþjóðlegri 

flokkun má sjá að þunglyndi er fjórða í röð þeirra heilsufarsvandamála sem draga þrótt úr 

manninum. Þunglyndi gerir nú vart við sig meðal yngri aldurshópa en áður var. Um það bil 20% 

18 ára ungmenna hafa verið greind með klínískt þunglyndi (Eiríkur Örn Arnarson, 2010, bls. 30-

33). Að auki hefur rannsókn sýnt fram á að um 14% ungmenna hafa verið greind með þunglyndi 

fyrir 15 ára aldur (Eiríkur Örn Arnarson, 2010, bls. 30-33). Þeir sem greinast ungir með mörg 

þunglyndiseinkenni eru í meiri áhættu á að þjást af öðrum geðrænum vandamálum en þeir sem 

greinast með þunglyndi síðar á ævinni. Afleiðingar þunglyndis hjá ungmennum koma meðal 

annars fram í námsörðugleikum og geta einnig haft áhrif á félagslíf þeirra og samskipti. Um 

fimmtungur ungs fólks með þunglyndi hefur reynt að svipta sig lífi (Eiríkur Örn Arnarson, 2010, 

bls.30-33).    

Á árunum 2009 til 2015 var gerð rannsókn á nemendum á unglingastigi í íslenskum 

grunnskólum þar sem skimað var fyrir einkennum þunglyndis. Í þeim gögnum má sjá að hlutfall 

þeirra sem mældust yfir viðmiðunarmörkum á skimunarlista fyrir þunglyndi var hærra hjá 

stúlkum en drengjum. Stúlkur sem voru yfir viðmiðunarmörkum fyrir þunglyndi árið 2015 voru 

tvöfalt fleiri en þær sem voru yfir viðmiðunarmörkunum árið 2009 (Sigrún Daníelsdóttir, Védís 

Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017, bls. 1). 

  Þunglyndi er vaxandi vandamál eins og hefur komið fram. Embætti landlæknis hefur 

skoðað geðheilbrigði barna og ungmenna á Íslandi þar sem könnuð var notkun þunglyndislyfja. 

Þar má sjá að notkun þunglyndislyfja hefur aukist talsvert hér á landi á seinust árum eða úr 

rúmlega 45 skilgreindum dagskömmtun á hverja 1.000 íbúa hér á landi árið 2011 og upp í 73 

skilgreinda dagskammta árið 2016. Þegar horft er á Ísland samanborið við hin Norðurlöndin telst 
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notkun þunglyndislyfja meðal ungs fólks á Íslandi vera frekar mikil (sjá nánar mynd 2) (Sigrún 

Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017, bls. 3). Ekkert ákveðið 

hefur gefið til kynna að þunglyndi sé algengara á Íslandi en hjá öðrum þjóðum. Skýring á mikilli 

notkun þunglyndislyfja hér á landi getur falist í færri meðferðarúrræðum hérlendis en hjá öðrum 

löndum (Lyfjastofnun, 2017, án bls). Árið 2016 voru seldir 16,6 milljónir skilgreindra 

dagskammta af þunglyndislyfjum fyrir um það bil 700 milljónir króna á smásöluverði með 

virðisaukaskatti. Kostnaður fyrir Sjúkratryggingar Íslands var um 384 milljónir króna og 

kostnaður fyrir heilbrigðisstofnanir var um 38 milljónir. Hátt í 40 þúsund sjúklinga greiddu svo 

yfir 300 milljónir króna fyrir þunglyndislyf úr eigin vasa (Lyfjastofnun, 2017, án bls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

6. Kvíði 
Allir geta fundið fyrir einkennum kvíða einhvern tímann á ævi sinni og er það talið vera eðlilegt 

viðbragð gegn allskonar aðstæðum (Oddur Erlingsson, 2000, bls. 19). Kvíði getur líka verið af 

hinu góða fyrir okkur og þannig orðið hvati fyrir okkur en þegar kvíði er orðinn yfirdrifinn. Þá 

verður tilfinningin mun tíðari, sterkari og stendur lengur yfir. Eðlilegt er að fá kvíða í aðstæðum 

sem eru þannig að einstaklingurinn sem upplifir kvíðan er í hættu og/eða honum er ógnað á 

Mynd	2.		Hlutfall	notkunar	þunglyndislyfja	(N06A)	á	stofnunum	2016,	mælt	í	skilgreindum	dagskömmtum	á	
hverja	1.000	íbúa	á	dag	(Salbjörg	Bjarnadóttir,	Sigrún	Daníelsdóttir	og	Védís	Helga	Eiríksdóttir,	2017) 



	

20	
		

einhver hátt eða eitthvað álíka. Þegar kvíðinn gerir vart við sig án þess að nokkur hætta sé til 

staðar sem getur útskýrt hann, auk þess ef hann er hamlandi fyrir einstaklinginn, getur það bent 

til þess að viðkomandi sé með einhverskonar kvíðaröskun (Oddur Erlingsson, 2000, bls. 19).  

Kvíði getur verið margskonar og eru til ýmsar tegundir af kvíða. Má til dæmis nefna 

aðskilnaðarkvíða, almenna kvíðaröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, félagsfælni og ofsakvíða. 

Tegundir kvíða eru ólíkar eftir aldri þeirra einstaklinga sem fást við kvíðann. Aðskilnaðarkvíði er 

til dæmis talsvert algengari hjá yngri börnum en hjá fullorðnum.  

Orsakir kvíða eru margvíslegar og má þar nefna erfðir og aðra líffræðilega þætti. Í 

sumum tilfellum er hægt að horfa á fjölskylduaðstæður og vanda innan fjölskyldna (Kvíði barna 

og ungmenna, 2018). Álag, áföll og félagslegir erfiðleikar geta haft mjög mikil áhrif á kvíðann 

hjá mörgum (Kvíði barna og ungmenna, 2018). Það getur margt spilað inn í og þarf ekki að vera 

einhver sérstök ástæða, það minnsta getur tekið hvað mest á og á það ekki síst við hjá börnum 

sem þjást af miklum kvíða (Kvíði barna og ungmenna, 2018).   

Þegar boð um yfirvofandi hættu gerir vart við sig verður stöðugt spennuástand sem 

verður til þess að blóðþrýstingur hækkar og hjartað slær örar. Auk þess geta margvísleg önnur 

líkamleg viðbrögð farið ósjálfrátt af stað við hættu. Einstaklingur með kvíðaröskun á oft erfitt 

með svefn og einnig fylgir því andleg spenna. Til lengdar er ástand á við þetta þreytandi og illa 

þolandi (Jón G. Stefánsson, 1992, bls. 6). Þeir einstaklingar sem finna fyrir líkamlegum 

einkennum svo sem höfuðverk og meltingartruflunum ásamt yfirspennu og áhyggjum ættu að 

leita læknis. Slík einkenni gætu leitt til þeirra greininga sem þeir þurfa til að fá staðfestingu á 

almennri kvíðaröskun (Guðrún Oddsdóttir, e.d.).  

Þegar kvíðaröskun á sér stað sendir viðvörunarkerfi líkamans of oft óþörf skilaboð um 

hættu. Hjá einstaklingi með kvíða þarf lítið sem ekkert til að koma viðvörunarkerfi hans af stað 

(Jón G. Stefánsson, 1992, bls. 6). Líkamleg einkenni almennrar kvíðaröskunar sem geta komið 

fram hjá einstaklingum með kvíðaröskun er grunn og ör öndun, ör hjartsláttur, ógleði, 

köfnunartilfinning, kökkur í hálsi, svimi, hita- eða kuldaköst, tíð þvaglát, léleg einbeiting, sviti, 

óskýr hugsun, máttleysi, munnþurrkur, andþyngsli og vöðvaspenna. Það er mjög misjafnt hvaða 

einkenni koma fram hjá hverjum og einum einstakling, en allskonar tilfinningaleg einkenni geta 

fylgt kvíða eins og eirðaleysi, pirringur, svefntruflanir og þreyta (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

Kvíðaröskun einkennist einnig af endalausum áhyggjum af þessu og hinu og getur gengið það 

langt að einstaklingar sem eru með kvíðaröskun geta haft áhyggjur af eigin áhyggjum. Þar af 
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leiðandi geta einstaklingar með kvíðaröskun átt erfiðara með að slaka á heldur en þeir sem glíma 

ekki við kvíðaröskun (Almenn kvíðaröskun, e.d.). 

Talið er að um 3% einstaklinga fá almenna kvíðaröskun einhvern tímann á ævinni og er 

talsvert algengara að konur séu þar á meðal (Almenn kvíðaröskun, e.d.). Ætla má að um 3-4% 

þjóðar glími við almenna kvíðröskun hvert ár. Þegar skoðaðar voru tölur frá Íslandi kom annað í 

ljós (Guðrún Oddsdóttir, e.d.). Niðurstöður rannsóknar 1994 sem Jón G. Stefánson o.fl. gerðu á 

1087 Íslendingum sem fæddir voru árið 1931, sýndu að 21,7% þeirra Íslendinga uppfylltu 

greiningarviðmið almennrar kvíðaröskunar einhvern tímann á lífsleiðinni. Meðan rannsóknin var 

gerð voru það 7,7% sem uppfylltu þau greiningarviðmið. Með þessum tölum má sjá að 

Íslendingar eru talsvert kvíðnari en aðrar þjóðir (Guðrún Oddsdóttir, e.d.). 

  Einn af hverjum tíu einstaklingum er talinn leita sér hjálpar vegna kvíða eða tengdra 

einkenna á lífsleiðinni (Eiríkur Örn Arnarson, 1992, bls. 24-25). Þeir einstaklingar sem þjást af 

almennri kvíðaröskun leita oftar en ekki til heilsugæslna í nærumhverfi sínu. Algengt er að 

kvartanir þeirra leiði til dýrra, langra og tímafrekra rannsókna á líkamlegum einkennum og oft 

finnast engar skýringar (Guðrún Oddsdóttir, e.d.). Kvíðinn er yfirleitt ekki greindur fyrr en hann 

er farinn að hafa stjórn á lífi einstaklings eins og með svefntruflunum og mikilli vöðvaspennu. 

Áhyggjur sem einstaklingar finna fyrir geta komið í lotum og þar sem viðkomandi er í þungum 

þönkum í nokkrar mínútur eða allt að nokkrum klukkustundum. Einnig geta áhyggjur varað 

almennt hjá einstaklingum, allan daginn til dæmis. Áhyggjurnar beinast oftast að því sem skiptir 

einstaklingana máli eins og ástvinum, heilsu og framtíðinni (Almenn kvíðaröskun, e.d.). 

  Sú meðferð sem hefur reynst vel og er árangursrík gegn kvíðaröskun er hugræn 

atferlismeðferð. Meðferðarformið hefur notið vaxandi vinsælda síðasta aldarfjórðunginn og 

byggir aðferðin á mörgum árangursrannsóknum (Almenn kvíðaröskun, e.d.). Einnig hefur verið 

notast við lyfjameðferð og er henni beitt ef kvíðaeinkennin eru mjög alvarleg og farin að hafa 

áhrif á daglega virkni einstaklingsins. Lyfjameðferð getur þó ekki læknað almenna kvíðaröskun 

heldur getur hún einungis slegið á einkennin (Guðrún Oddsdóttir, 2004, e.d.).  

  Margir kannast við að hafa áhyggjur af heilsu sinni einhver tíman á lífsleiðinni. Þegar 

áhyggjur af heilsu eru orðnar það slæmar að þær eru farnar að koma niður á lífsgæðum okkar. Þá 

er litið svo á að um heilsukvíða sé að ræða (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014, bls. 149). Þegar 

einstaklingar greinast með heilsukvíða eru það yfirleitt einstaklingar sem hafa oft áhyggjur af 

sinni heilsu, einnig geta áhyggjurnar beint að heilsu einhvers annars, þar af meðal hjá maka eða 
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börnum. Sumir einstaklingar hafa áhyggjur af því að vera með einhvern mjög alvarlegan 

sjúkdóm en aðrir óttast að þeir eigi eftir að veikjast alvarlega. Einstaklingur getur haft miklar 

áhyggjur af því að vera kominn með heilaæxli en svo í næsta mánuði geta áhyggjurnar verið 

farnar að snúast um að vera smitaður af HIV (alnæmi). Þeir sem eru með heilsukvíða leita 

gjarnan oft til lækna eða annarra heilbrigðisstarfsmanna einungis til þess að geta fengið 

einhverskonar greiningu á þeim einkennum sem þeir finna fyrir (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014, 

bls. 150). Í kringum 4% fólks þjáist af heilsukvíða og er hann álíka algengur hjá konum og 

körlum. Einnig má nefna að 15-30% heimsókna á heilsugæslustöðvar tengjast yfirleitt 

kvörtunum sem ekki finnast læknisfræðilegar útskýringar á (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014, bls. 

150-152).  

 

6.1 Kvíði og ungmenni 

Ætla má að um það bil fjórðungur ungmenna á aldrinum 13-18 ára greinist með kvíðaröskun og 

6% barna eru talin vera með alvarlegan kvíða (Kvíði barna og ungmenna, 2018). Börn og 

ungmenni eru gjarnan með fleiri en eina kvíðaröskun. Algeng einkenni kvíða hjá börnum eru til 

dæmis grátur og uppnám, reiði og skapofsaköst. Aðskilnaður frá foreldrum getur komið börnum 

úr jafnvægi og valdið miklum kvíða (Kvíði barna og ungmenna, 2018). Félagskvíði er ein algeng 

tegund af kvíðaröskun og er félagskvíði talsvert algengari hjá unglingum en yngri börnum (Kvíði 

barna og ungmenna, 2018). Hamlandi kvíði er algengur kvíði hjá börnum og þegar slíkur kvíði 

gerir vart við sig kemur hann í veg fyrir að barnið fari í sérstakar aðstæður eða getur komið í veg 

fyrir að barnið vilji gera þá hluti sem það var vant að gera áður en kvíðinn varð að raunveruleika. 

Við forðun eru börn fljót að átta sig á því hvernig líðan þeirra batnar þegar þeim tekst að forðast 

erfiðar aðstæður. Þegar ungmenni fara þá leið er líklegra að kvíðinn hjá þeim haldi áfram og fari 

vaxandi eftir því sem á líður (Kvíði barna og ungmenna, 2018). 

  Rannsóknir og greining hafa allt frá árinu 2000 til ársins 2016 sýnt fram á að þeim 

ungmennum fjölgar sem finna fyrir kvíða eða depurð af einhverskonar gerð. Fjölgunin hefur 

verið töluverð meðal stúlkna. Árið 2016 mátu 76% stráka í 9. og 10. bekk heilsu sína vera mjög 

góða eða góða en aftur á mótið árið 2014 mátu 85% heilsu sína mjög góða eða góða. Árið 2014 

voru 79% stúlkna í 9. og 10. bekk sem mátu heilsu sína góða eða mjög góða. En aftir á móti 

lækkaði hlutfallið hjá þeim niður í 69% árið 2016 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 

39). Fleiri rannsóknir á algengi kvíðaröskunar hafa sýnt fram á sambærilegar niðurstöður. 
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  Samkvæmt rannsóknum má sjá að andlegri heilsu barna á Íslandi hefur hrakað á síðustu 

árum. Í þýðisrannsóknum rannsóknamiðstöðvarinnar Rannsókna og greiningar eru rannsóknir 

gerðar með ákveðnu millibili með öllum unglingum í grunnskólum á Íslandi. Það hefur sýnt sig 

að aukning á einkennum depurðar og kvíða hefur komið fram og þá aðallega hjá stúlkum (Sigrún 

Daníelsdóttir o.fl.,2017, bls.1). Niðurstöður úr rannsókninni sýna fram á að ungmennum sé 

almennt að líða verr andlega nú en áður fyrr (sjá nánar mynd 3). Í rannsókninni Heilsa og líðan 

Íslendinga sem gerð var á árunum 2007, 2009 og 2012 var andleg heilsa metin. Árið 2007 voru 

16,8% einstaklingar á aldrinum 18-24 ára sem mátu heilsu sína annaðhvort sæmilega eða lélega. 

Tveim árum síðar eða árið 2009 var þetta hlutfall komið niður í 15,8% en árið 2012 varð hækkun 

á hlutfallinu og þá mátu 22,3% einstaklinga í þessum aldurshópi andlega heilsu sína sæmilega 

eða lélega (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017, bls. 1). Rannsóknin var endurtekin árið 2016 og 

samband haft við 8.000 manns af landinu öllu, 18 ára og eldri. Þátttakendur voru valdir af 

handahófi úr þjóðskrá og úr viðhorfahópi Gallup. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hlutfall 

þeirra sem greindust með kvíða í aldurshópnum 18-24 ára var komið upp í 36,2%. Samkvæmt 

niðurstöðunum má því greina áframhaldandi hnignun andlegrar heilsu landans (Sigrún 

Daníelsdóttir o.fl., 2017, bls.1). 

Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar í Breiðholti skimaði fyrir þunglyndi og kvíða hjá 

unglingum á efsta stigi grunnskóla á árinu 2009. Í niðurstöðunum í sambandi við kvíða mældust 

stelpur hærri á viðmiðunarmörkum en drengir. Á árunum 2009 til ársins 2015 fjórfaldaðist 

hlutfall þeirra sem reyndust yfir viðmiðunarmörkum (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017, bls. 1). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd	3.	Hlutfall	18-24	ára	einstaklinga	sem	metur	andlega	heilsu	sína	sæmilega	eða	lélega	2007-2016	
greint	eftir	kyni	(Sigrún	Daníelsdóttir	o.fl.,	2017,	bls.1) 
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Gerð var rannsókn Íslandi sem fyrst kom út árið 2015, en rannsóknin var gerð til þess að kanna 

mun á þróun kynja á sjálfsáliti og annarra geðheilsubreyta frá 15 ára aldri til 23 ára. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar voru notaðar grunnmælingar á íslenskum 15 ára unglingum á 

landsvísu (Gestsdottir o.fl., 2015, bls. 269). Rannsókninni var svo fylgt eftir og ungmennin mæld 

aftur átta árum síðar eða þegar þátttakendurnir höfðu náð 23 ára aldri. Staðlaðir spurningarlistar 

voru notaðir til að mæla sjálfsálit, lífsánægju, líkamsímynd, kvíða, þunglyndi og taugatengda 

hvata. Niðurstöður úr rannsókninni sýndu fram á að konur bættu sjálfsálit sitt töluvert frá 15 til 

23 ára aldurs og meira en karlar. Einnig voru 23 ára konur ánægðari með líf sitt heldur en 23 ára 

karlar. Karlar höfðu aftur á móti betri líkamsímynd, minni kvíða, minna þunglyndi og einnig 

færri taugatengdar hvatir heldur en konur. Þvert á kyn hafði kvíði og einkenni hans minnkað sem 

og taugatengdar hvatir á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir (Gestsdottir o.fl., 2015, bls. 269). 

Talið er að það sé mjög mikilvægt að hafa gott sjálfsálit í lífinu, en gott sjálfsálit getur hjálpað til 

við að upplifa hamingjuríkt líf. Að hafa gott sjálfsálit getur hjálpað okkur að öðlast heilbrigt líf, 

með því eru einstaklingar að auka líkurnar á því að finna til meiri vellíðan og verða þar af 

leiðandi síður þunglynt (Twenge og Campbell, 2001, bls. 321-341). 

7. Hreyfing og heilsa  
Canadian Medical Association Journal birti rannsóknarniðurstöður árið 2006 um að regluleg 

hreyfing sé mikilvæg forvörn gegn langvarandi sjúkdómum eins og háþrýstingi, tegund tvö af 

sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómum, offitu, krabbameini, beinþynningu, þunglyndi og 

ótímabærum dauðsföllum (Warburton, Nicol og Bredin, 2006, bls. 801–806). Niðurstöður leiddu 

í ljós að með því að uppfylla lágmarksviðmið sem Heilbrigðisráðuneyti Kanada (e. 

Canada physical activity guidelines) gefur út um reglubundna hreyfingu lækka talsvert líkurnar á 

langvarandi sjúkdómum. Hættan á langvarandi sjúkdómum byrjar yfirleitt í frumbernsku og vex 

svo með aldrinum. Að því sögðu ætti reglubundin hreyfing að vera mikilvægur þáttur hjá öllu 

fólki í gegnum allt æviskeiðið (Warburton, Nicol og Bredin, 2006, bls. 801–806).  

  Í bernsku er hreyfing mikilvæg og hefur áhrif á alla okkar upplifun gagnvart öðrum og 

heiminum. Hreyfing er mikilvæg í uppbyggingu sjálfmyndar hjá börnum og ungmennum en 

sjálfsmynd einstaklings felst í því hvernig hann lítur á sig og virði sitt sem manneskju (Anna 

Sigríður Jökulsdóttir, 2013). Mikilvægt er að hreyfing barna sé eins fjölbreytt og mögulega hægt 
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er svo flestir þættir líkamshreystis séu styrktir eins og afkastagetu hjarta- og æðakerfis og einnig 

lungna. Jafnframt þarf hreyfingin að auka liðleika, vöðvastyrk, viðbragðsgetu og samhæfingu. 

Mikilvægt er að stunda einnig kröftuga hreyfingu sem eykur álag á beinin og er hún sérstaklega 

mjög mikilvæg fyrir kynþroskaskeið ungmenna (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9). Til þess að styrkja 

beinin er nauðsynlegt að leggja áherslu á þungaberandi hreyfingingu eins og til dæmis fimleikar 

og körfubolti (Rockell o.fl., 2005, bls. 1016). Við ástundun hreyfingar eykst magn 

serótóníns, noradrenalíns og dópamíns í blóðinu en eftirfarandi boðefni hafa áhrif á andlega og 

líkamlega líðan. Niðurstöður úr rannsóknum hafa sýnt fram á að það séu sterk tengsl milli þörf 

einstaklinga til að stunda hreyfingu og jákvæðra bætinga á einbeitingu, kvíða- og 

þunglyndiseinkennum, fíknihegðun og streitu (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013). 

Vægi hreyfingar í lífsgæðum á fullorðinsárunum gefur ástæðu til þess að leggja áherslu á 

að mæta þörfum barna um hreyfingu. Huga þarf að hreyfingu sem og öðrum þáttum sem geta 

stuðlað að bættri sjálfsmynd og auknum lífsgæðum barna í nútímanum og síðar í lífi þeirra 

(Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013).  

  Niðurstöður rannsókna sýna að einstaklingar sem stunda hreyfingu reglulega geta 

minnkað líkur á að fá heilablóðfall, tegund tvö af sykursýki, kransæðasjúkdóma, sumar tegundir 

krabbameina og að eiga við stoðkerfisvanda (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 11). Regluleg 

hreyfing getur að auki bætt minni, einbeitingu og minnkað líkur á geðröskun á borð við 

þunglyndi og kvíða (Hansen og Sundberg, 2016, bls. 12). Vitað er að virkir vöðvar gefa frá sér 

mýókín, efni sem er einhverskonar boðberi frá vöðvum til líkamans. Mýókín hefur áhrif á 

blóðsykur og blóðfitu hjá okkur og að auki hefur það áhrif á samsetningu líkamsfitunnar þannig 

að ef við hreyfum okkur ekki þá gefa vöðvafrumur þetta efni ekki frá sér (Hansen og Sundberg, 

2016, bls. 18). Hreyfing getur kannski ekki læknað alla sjúkdóma en sem meðferðarúrræði í 

heilbrigðisþjónustu getur hreyfing læknað margskonar sjúkdóma og eða bætt líðan fólks (Hávar 

Sigurjónsson, 2011, bls. 374). 

 

Rannsókn á heilsufarslegum ávinningi hreyfingar hjá börnum 
Rannsókn var gerð á heilsufarslegum ávinningi líkamlegrar virkni og hæfni hjá börnum og 

unglingum í grunnskóla. Vinnan við rannsóknina hófst 2002 en niðurstöður úr rannsókninni voru 

ekki gefnar út fyrr en árið 2010 (Janssen og LeBlanc, 2010, bls. 1). Tilgangur rannsóknarinnar 

var að framkvæma kerfisbundna endurskoðun á rannsóknum sem fjalla um tengslin milli 
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líkamlegrar starfsemi og hæfni og heilsu barna og ungmenna í grunnskólum. Gefnar voru út 

ráðleggingar sem byggðu á þeim niðurstöðum. Kerfisbundna endurskoðunin var framkvæmd 

þannig að hún var takmörkuð við sjö heilsuvísa sem voru: hátt kólesteról í blóði, hár 

blóðþrýsingur, efnaskiptaheilkenni, offita, lág beinþéttni, þunglyndi og meiðsli. Að auki var 

framkvæmd gagnaleit með fyrirfram skilgreindu leitarorði í sex áreiðanlegum gagnagrunnum. 

Gögnin voru unnin úr 113 niðurstöðum úr 86 viðurkenndum safngreiningum (Janssen og 

LeBlanc, 2010, bls. 1).   

Niðurstöðurnar úr þessari kerfisbundnu endurskoðun var sú að líkamleg virkni er mjög 

tengd heilsubættum lífsstíl (Janssen og LeBlanc, 2010, bls. 1). Niðurstöður úr rannsókninni 

benda til þess að minni háttar magn af hreyfingu hjá ungu fólki hafði jákvæð áhrif á heilsu þeirra 

sem voru í áhættuhópum, til dæmis vegna offitu. Til þess að ná heilsufarslegum ávinningi þarf 

hreyfingin að vera að minnsta kosti miðlungserfið. Öflugri hreyfing gerir enn meira gagn. 

Rannsóknin sýndi fram á heilsubætandi áhrif hreyfingar en fyrir beinheilbrigði eru 

styrktaræfingar nauðsynlegar (Janssen og LeBlanc, 2010, bls. 13). Eftirfarandi ráðleggingar voru 

gefnar út í kjölfar rannsóknarniðurstaðna: 

a) Börn og unglingar 5–17 ára eiga að stunda hreyfingu að meðaltali 60 mínútur á dag og allt að 

nokkrum klukkustundum af meðalerfiðri líkamsþjálfun. Öll hreyfing er heilsubætandi og allir 

eiga að stunda að minnsta kosti 30 mínútna hreyfingu á dag.  

b) Bæta skal virkni líkamsþjálfunar þegar mögulegt er, þar á meðal æfingar sem styrkja bein og 

vöðva.  

c) Loftháð þjálfun á að vera meirihluti líkamsþjálfunar. Styrkingaræfingar sem styrkja bæði 

vöðva og bein skal framkvæma að minnsta kosti þrisvar í viku (Janssen og LeBlanc, 2010, bls. 

2).  

 

Rannsókn á unglingum á Íslandi í tengslum við skjátíma og hreyfingu 
Fáar rannsóknir hafa kannað hugsanleg tengsl milli skjátíma (tölva, sjónvarp og snjallsími), 

hreyfingar og geðheilbrigðis í æsku. Ein slík íslensk rannsókn var gerð árið 2015 á 315 

nemendum sem voru í 10. bekk í sex grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Könnuð voru tengsl 

milli skjátíma unglinga, hreyfingar þeirra og geðheilbrigðis. Notast var við hlutlægar og 

huglægar mælingar á hreyfingu unglinganna. Þátttakendur svöruðu spurningalista þar sem spurt 

var um vikulega tíðni og magn hreyfingar og daglega notkun skjátíma. Jafnframt var leitað svara 
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við mati þátttakenda á eigin geðheilbrigði með því að spyrja um einkenni á borð við þunglyndi 

og kvíða og um lífsánægju og sjálfsálit. Líkamleg virkni þátttakenda var mæld í vikutíma með 

hröðunarmælum og líkamssetning var ákvörðuð með DXA-skönnun (Hrafnkelsdóttir o.fl., 2018, 

bls. 1). DXA skönnun eða myndgreining mælir magn steinefna í beinum sem segir til um 

beinþéttni (Þuríður Baxter, e.d.).   

Niðurstöður sýndu fram á að því meiri hreyfing því færri neikvæðar tilkynningar berast 

til geðheilbrigðisstofnana varðandi geðraskanir hjá íslenskum unglingum (Hrafnkelsdóttir o.fl., 

2018, bls. 1). Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að skjátími einstaklinga undir 

miðgildinu 5,3 klukkustundir á sólahring, tíðari öflugri hreyfing þeirra og hreyfing fjórum 

sinnum í viku í minnsta lagi gefi til kynna færri einkenni kvíða, þunglyndis, lítils sjálfsálits og 

óánægju með líf sitt. Hlutlægar mælingar sýndu ekki fram á marktæk tengsl milli líkamlegra og 

geðheilsulegra niðurstaðna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að mikilvægt sé að leiðbeina unglingum 

til að vera virkari og þar af leiðandi minnka kyrrsetulífstíl ungmenna (Hrafnkelsdóttir o.fl., 2018, 

bls. 1–2).  

 

7.1 Rannsóknir á þolþjálfun tengt þunglyndi og kvíða 

Rannsóknir hafa bent á að reglubundin hreyfing, sértaklega þolþjálfun, minnkar einkenni 

þunglyndis og kvíða (Zschucke ofl., 2013, bls.13, 17). Norsk þversniðsrannsókn sem rannsakaði 

tengsl milli þunglyndis og hreyfingar í frítíma benti einnig á mikilvægi hreyfingar sem félagslegs 

þáttar og félagslegs stuðnings (Zschucke o.fl., 2013, bls.17). Fjögurra ára löng rannsókn sýndi 

fram á að hreyfing minnkaði einkenni þunglyndis- og kvíða í sjúklingum. Komist var að þeirri 

niðurstöðu í sömu rannsókn að aukin hreyfing breyti mismunandi taugaboðefnum líkt 

og serótóníni og endorfíni og losi um streitu (Zschucke o.fl., 2013, bls. 12-14). Niðurstöður 

sýndu einnig að hreyfing skili jákvæðum áhrifum tengt námshæfni, líkamsímynd og heilsu. 

Félagslegur styrkur eykst við aukna hreyfingu sem hefur jákvæð áhrif á hegðun fólks. Greina 

mátti jákvæð áhrif hreyfingar á þátttakendur sem voru næmir fyrir kvíða. Niðurstöður sýndu 

fram á að þolþjálfun og styrktarþjálfun hafa sömu áhrif og atferlismeðferð og hafa meiri jákvæð 

áhrif á kvíðaraskanir en á þunglyndi (Zschucke o.fl., 2013, bls. 13-14, 17).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að þolþjálfun hafi meiri jákvæð og langvarandi áhrif á kvíða 

og þunglyndi en styrktarþjálfun (Weinberg og Gould, 2007, bls. 398-399). Skilgreining á 

þolþjálfun má segja að sé öll hreyfing sem við mæðumst við að gera svo sem eins og hlaup, 
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sund, rösk ganga, hjólreiðar, skokk, dans og fjallganga svo dæmi séu nefnd. Því má ætla að slík 

hreyfing kunni að ýta undir streitu og andlega vanlíðan. Það er tvennt sem sér fyrir því að svo 

verði ekki. Það sem gerist fyrst er að það hefst flókið vellíðunar- og slökunarferli í heilanum sem 

kemur til móts við streituáhrifin eftir að áreynsla hefur staðið í einhvern ákveðinn tíma. Því 

meira sem líkaminn er þjálfaður með reglubundnum æfingum og áreynslu, aðlagast hann því 

álagi. Seyting streituhormónsins adrenalíns og taugaboðefnisins noradrenalíns er minna hjá 

einstaklingi sem er í reglubundinni hreyfingu heldur en hjá kyrrsetumanni hvort sem hann er í 

hvíld eða við áreynslu (Weinberg og Gould, 2007, bls. 399-401). Þetta veldur því að það er 

streitulosandi að stunda hreyfingu og gerir fólk betur í stakk búið að mæta andlegu álagi og 

streitu. Hreyfing er sögð geta komið í veg fyrir kvíða og minnkað depurð þunglyndra 

einstaklinga. Því betra form sem einstaklingar komast í þeim mun betur líður þeim andlega jafnt 

sem líkamlega. Með því að hafa aukið þol og aukið þrek verða einstaklingar sjálfsöruggari og 

einnig eflist sjálfstraustið (Weinberg og Gould, 2007, bls. 399-401). 

  Íþróttasálfræðingar hafa rannsakað langvarandi áhrif hreyfingar á kvíða og þunglyndi. 

Mismunandi hreyfing eins og þolþjálfun með 30–70% aukningu á meðalhjartslætti hefur meiri 

og langvarandi áhrif á kvíða og þunglyndi heldur en styrktarþjálfun þar sem ákefðin er minni eða 

30–50% hækkun á meðalhjartslætti (Long, 1984, bls. 399; Long og Haney, 1988, bls. 399). 

Hreyfingaráætlanir til nokkurra vikna eru talsvert líklegri til að hafa betri áhrif á andlega heilsu 

en styttri áætlanir eða óskipulögð hreyfing. Rannsókn hefur verið gerð til að skoða aðferðir til að 

minnka kvíða og hafa þær verið rannsakaðar í bæði styttri og lengri tíma. Rannsakendurnir sem 

skoðuðu áhrif hreyfingar á kvíða í lengri tíma, áætlanir í 2-4 mánuði með æfingum 2-4 sinnum í 

viku og báru saman við aðferðir sem eiga að minnka kvíða eins og til dæmis með 

slökunaræfingum og hlaupum sem hafa streituminnkandi áhrif. Í báðum rannsóknunum voru það 

hlaupahóparnir og streituminnkandi hóparnir sem sýndu veruleg áhrif minnkunar á kvíða yfir 

ákveðið tímabil borið saman við sjúklinga á biðlista (Long, 1984, bls. 399; Long og Haney, 

1988, bls. 399; Weinberg og Gould, 2007, bls. 400-401).  

  Perraton, Kumar og Machotka (2010) gerðu kerfisbundna endurskoðunarrannsókn ásamt 

samanburðarrannsókn í þeim tilgangi að leita svara við því hversu mikil þjálfun þyrfti að vera til 

að nýtast sem meðferðarform við klínísku þunglyndi. Markmiðið með rannsókninni var að greina 

breytur æfingaráætlana sem voru gerðar í upphafi rannsóknarinnar. Mat þátttakenda í 

rannsókninni var að æfingaráætlanir væru árangursríkar við stjórnun á klínísku þunglyndi. 
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Rannsóknin var upphaflega gerð í þeim tilgangi að veita læknum einhverjar vísbendingar sem 

byggjast á tillögum til að nota hreyfingu gegn klínísku þunglyndi (Perraton o.fl., 2010). 

Rannsóknaraðferðin sem notast var við var handahófskennd samanburðarrannsókn. Rannsóknir 

sem voru greindar voru gerðar út frá æfingum sem áttu að hafa áhrif á meðferð þunglyndis og 

endurskoðunin var takmörkuð við fullorðna. Gögnin sem voru notuð við gerð rannsóknar voru 

styrkleiki tíðni, lengd, æfing og notkunarmáti æfinga (Perraton o.fl., 2010.) Niðurstöðurnar 

sýndu að þolþjálfun að lágmarki í 30 mínútur í senn þrisvar í viku með 60–80% af hámarkspúlsi 

telst skila talsvert góðum árangri í skipulagðri átta vikna þjálfun. Hóp- og einstaklingsbundar 

æfingaáætlanir sýndu fram á sömu niðurstöður (Perraton o.fl., 2010.) 

 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á hreyfingu sem meðferð við þunglyndi 

Niðurstöður fjölda rannsókna gefa vísbendingar um að skipulögð hreyfing sjúklinga með 

alvarlegt þunglyndi getur dregið úr einkennum þunglyndis (Ströhle, 2008, bls. 779–781).   

Með safngreiningu var leitast við að greina þær breytur sem kunna að sýna fram á áhrif 

hreyfingar á þunglyndi. 80 rannsóknir voru greindar með áhrifastærðina -0,53 sem bendir til þess 

að hreyfing minnkar einkenni þunglyndis um um það bil hálft staðalfrávik miðað við 

samanburðarhópa (Ströhle, 2008, bls. 779–780). Greint var frá stærri áhrifatölum (-0,94) í 

lokuðum hópum t.d. í hópi vímuefnasjúklinga, sjúklinga með hjartadrep og sjúklinga í blóðskilun 

(Ströhle, 2008, bls. 779–780).  

  Rannsókn var gerð á sjúklingum með alvarlegt þunglyndi sem fylgdu ákveðnum 

æfingaáætlunum. Þeir sjúklingar sem fylgdu að minnsta kosti níu vikna æfingaáætlunum sýndu 

fram á lækkun þunglyndiseinkenna og æfingarnar sýndu fram á 67-74% árangur. Ákveðnar 

aðstæður hafa sýnt fram á að 50% lækkun verði á þunglyndiseinkennum með hreyfingu sem 

meðferðarúrræði (Ströhle, 2008, bls. 779–781).   

  Rannsóknir á tengslum líkamlegrar hreyfingar og einkennis þunglyndis og kvíðaraskana 

sýndu fram á að til að ná fram áhrifum hjá sjúklingum með þunglyndi þyrftu þeir að ganga á 

hlaupabretti í 30 mínútur á hverjum degi í tíu daga samfleytt. Með því móti mátti ná marktækri 

lækkun á þunglyndi eins og það er mælt á Hamilton þunglyndisskalanum (Ströhle, 2008, bls. 

779–780). Þessar niðurstöður hafa verið studdar með rannsóknum á mismunandi 

þunglyndismeðferðum í hópum og bornir saman lyfleysuhópur, 

lágmarksstyrktaræfingarhópur og slökunaræfingarhópur (Ströhle, 2008, bls. 779). Niðurstöðunar 
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voru minnkun þunglyndiseinkenna og svörunarhlutfall var hærra í æfingahópnum. Þó að flestar 

rannsóknirnar hafi notað göngu eða skokk, hafa áhrif styrktarþjálfunar einnig verið rannsökuð. 

Rannsóknirnar sem voru gerðar á áhrifum ólíkra hreyfinga eins og hlaupa og lyftinga sýndu fram 

á að báðar þessar tegundir hreyfinga minnkaði þunglyndiseinkenni og að enginn tölfræðilegur 

marktækur munur var í lok rannsóknanna (Ströhle, 2008, bls. 779–780).  

  Blumenthal og félagar (2007) sýndu fram á að sextán vikna hreyfiþjálfun hjá hópi eldri 

sjúklinga með alvarlegt þunglyndi væri jafn áhrifarík og þunglyndislyf (Blumenthal, o.fl., 2007, 

a, bls. 1). Það sem var mest áberandi í þessarri tíu mánaða rannsókn var að þeir sem duttu út úr 

rannsókninni voru marktækt lægri í æfingahópnum (8%) samanborið við þunglyndislyf (38%) 

eða samanburðarhópinn (31%) (Blumenthal, o.fl., 2007, a, bls. 2-3). Rannsóknarniðurstöður 

greindu frá því að hjá fullorðnum með meiriháttar þunglyndi sé hreyfing betri kostur en lyfleysa 

(e. placebo) (Blumenthal o.fl., 2007, a, bls 2-3). Að auki virðist hreyfing vera góður kostur 

samfara sálfræðimeðferð hjá sjúklingum með meiriháttar þunglyndi. Í rannsóknum sem hafa 

metið hlutfallslega virkni þeirra meðferða var hreyfing jafn áhrifarík og hugræn 

atferlismeðferð (Blumenthal o.fl., 2007, a, bls. 2-3).    

  Rannsókn var gerð þar sem bornar voru saman lyfjameðferð og hreyfimeðferð. 

Framkvæmd hreyfimeðferðarinnar var þannig háttað að aðalhreyfingin í þolþjálfuninni var ganga 

og síðan var bætt við hjóli. Æfingaákefð var smám saman aukin; Á fyrstu fjórum vikum æfðu 

þátttakendur þrisvar í viku og hjartsláttartíðni var 50–70% (e. HRR) sem var ákvörðuð þegar 

grunnrannsóknin var mæld og hjartsláttartíðni var 70–85% á næstu 12 vikum (Blumenthal o.fl., 

2007, b, bls. 5-6, 9-11). Fylgst var með púlsi og áreynslu þátttakenda að minnsta kosti þrisvar á 

hverri æfingu til að tryggja að þátttakendur æfðu eftir fyrirhuguðu þjálfunarskipulagi 

(Blumenthal o.fl., 2007, b, bls. 9-11). Niðurstöður úr rannsókninni sýndu að lyfjameðferð og 

hreyfing virka báðar vel á þunglyndi sem talið er vera miðlungsalvarlegt. Munurinn á 

lyfjameðferð og hreyfimeðferð var sá að lyfin byrjuðu að virka fyrr heldur en hreyfingin gerði. 

Aftur á móti hafði hreyfingin það fram yfir lyfin að þeir sem stunduðu reglulega hreyfingu voru 

líklegri til að halda einkennum lengur niðri en þeir sem tóku lyf (Blumenthal o.fl., 2007, b, bls. 

9-11). 

  Langtímarannsókn sýndi fram á að þeir sem stunda skipulagða og reglubundna hreyfingu 

fundu fyrir minni þunglyndiseinkennum og einkennum annarra geðraskana 

(Harris, Cronkite og Moos, 2006, bls. 79-80). Rannsóknin skoðaði áhrif líkamlegrar hreyfingar 
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og greindust sterk tengsl á milli neikvæðra lífshátta, kvíða, þunglyndi og streitu. Rannsóknin 

sýndi fram á að líkamleg virkni hefur jákvæð áhrif á einkenni þunglyndis. Einnig skoðaði 

rannsóknin hið gagnstæða, hvort þunglyndi hafi tengsl við breytingar á líkamlegri virkni (Harris 

o.fl., 2006, bls. 80-81). Hreyfivísitala var fengin með því að spyrja sjúklingana hvort þeir hafi 

stundað sund, tennis og/eða göngu með vinum eða fjölskyldu síðasta mánuðinn. Heildarskorið 

var á bilinu frá 0 (engin virkni) og upp í 3 (mikil virkni) (Harris o.fl., 2006, bls.80–

85). Niðurstöðurnar sýndu að tengsl væru á milli líkamlegrar hreyfingar og þunglyndis og gætu 

skýrst af aldri, læknisfræðilegum vandamálum eða tilvist neikvæðra lífshátta síðustu þrjá 

mánuði (Harris o.fl., 2006, bls.84–85). Niðurstöður sýndu einnig að hreyfing hjálpar til við að 

ráða bót á einkennum þunglyndis en tengslin þar á milli eru ekki skýr. Jákvæðari svörun var 

meðal þeirra sem fengust við vægt þunglyndi um minnkandi einkenni og/eða minni endurkomu 

þunglyndiseinkenna við hreyfingu (Harris o.fl., 2006, bls. 84-85). 

 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á hreyfingu sem meðferð við kvíða 

Í samanburði við fjölbreytt úrval rannsókna á jákvæðum áhrifum hreyfingar á þunglyndi, hafa 

áhrif hreyfingar á kvíðaraskanir minna verið rannsakaðar (Ströhle, 2008, bls. 780-781). Í einni 

safngreiningunni voru ellefu rannsóknir lagðar til grundvallar. Niðurstöður sýndu fram á að stýrð 

og studd æfingaþjálfun leiddi til meðallagslækkunar á kvíða hjá mjög áhyggjufullum 

einstaklingum (Ströhle, 2008, bls. 780-781).  

  Önnur safngreining var gerð til að rannsaka áhrif loftháðra og loftfirrtra æfinga á 

þunglyndi og kvíðaeinkenni hjá einstaklingum með meiriháttar kvíða (Ströhle, 2008, bls. 780-

781). Niðurstöður leiddu í ljós að þolþjálfun reyndist árangursríkari en loftfirrt þjálfun fyrir 

sjúklinga með mikinn kvíða eða almenna kvíðaröskun. Liðleikaþjálfun og engin meðferð hafði 

sambærileg áhrif og hugræn atferlismeðferð, meðal sjúklinga sem fást við blandaðar raskanir 

eins og felmtursröskun, almenna kvíðaröskun eða félagsfælni (Ströhle, 2008, bls. 780-781).  

  Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfingarþjálfun getur gagnast sem meðferðarúrræði hjá 

sjúklingum með felmtursröskun sem er ein tegund af kvíða og kvíðaröskun. Gerður var 

samanburður á þrenns konar hópum, einn hópurinn fékk meðferð með lyfi sem inniheldur efnið 

,,clomipramine”, annar fékk meðferð sem gekk út á hreyfingarþjálfun og þriðji hópurinn fékk 

lyfleysu (e. placebo). Niðurstöður sýndu fram á að efnið ,,clomipramine” hefur hraða verkun 

fyrir sjúklinga með felmtursröskun en einnig virkar hreyfingarþjálfun betur en lyfleysa (e. 



	

32	
		

placebo) (Ströhle, 2008, bls. 780-781).  

  Vitað er að hreyfing dregur úr kvíða þegar til skemmri tíma er litið. Áhrif hreyfingar 

koma samt sem áður ekki fram fyrr en nokkrum mínútum eftir að hreyfingin hefur verið stunduð. 

Áhrif hreyfingar nær ekki fullum styrk fyrr en eftir um það bil 15 mínútur en getur varað í tvær 

til fjórar klukkustundir. Það skiptir ekki öllu máli hvernig hreyfing er stunduð, hvort það 

er styrktarþjálfun eða þolþjálfun. Léttari hreyfing eins og gönguferðir hafa áhrif en ef er stunduð 

áköf þjálfun er hægt að ná betri árangri. Þegar hlaup og gönguferðir eru bornar saman sést skýrt 

að aukin áreynsla hefur jákvæðari áhrif á kvíða (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 48). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að fólk með kvíða sem stundar hreyfingu að minnsta kosti 

klukkustund á viku, minnka líkurnar á að finna fyrir kvíða (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 

48).  

Árið 2005 skoðuðu þýskir rannsakendur hvaða áhrif hreyfing hefði á felmtursröskun eða 

ofsakvíða (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 48). Rannsakendur sprautuðu fullfrískt fólk með 

efni sem nefnist CCK-4 (e. cholecystokinin tetrapeptid-4), þetta efni veldur miklum óþægindum 

og getur framkallað ofsakvíða (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 48). Talsverðar líkur eru á því 

að einstaklingur sem fær þetta efni í sig finni fyrir hræðilegum kvíða, andnauð og hröðum 

hjartslætti. Margir sem finna fyrir ofsakvíða eru vissir um að þeir muni deyja (Hansen 

og Sunderberg, 2016, bls. 48). Fimmtán einstaklingar tóku þátt í rannsókninni og fengu tólf af 

þeim ofsakvíða þrátt fyrir að hafa ekki fengið slík einkenni áður. Rannsóknin var endurtekin 

nokkru síðar en áður en CCK-sprautan var gefin einstaklingunum í það skiptið voru þeir látnir í 

þolþjálfun í hálftíma og áttu þeir að reyna töluvert á sig eða ná 70% af hámarkssúrefnisupptöku. 

Þetta varð til þess að fjöldi þeirra sem fengu ofsakvíða var helmingi minni en í fyrra skiptið eða 

sex af tólf. Hreyfingin virtist virka sem vörn gegn ofsakvíða (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 

48). 

 

Heilinn  
Rannsakendur víðs vegar um heiminn hafa keppst við að kanna hvers vegna þjálfun hefur jákvæð 

áhrif á heilann. Í læknisfræðilega gagnabankanum Pub-med má finna yfir 5000 greinar um 

rannsóknir þar sem BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) hefur verið rannsakað (Hansen 

og Sunderberg, 2016, bls. 50). BDNF er efni sem myndast í heilanum, einkum á drekasvæðinu 

sem og í heilaberkinum og hjálpar heilafrumum á ýmsan hátt. BDNF hvetur til nýmyndunar 
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heilafrumna og virðist líka geta bjargað eldri heilafrumum. Þegar BDNF er meðhöndlað á 

rannsóknarstofum má sjá að það skjótast út agnir, símar sem tengjast öðrum heilafrumum sem er 

okkur nauðsynlegt til þessa að við getum lært nýja hluti. Þegar við hreyfum okkur myndast 

BDNF og framleiðslan á því eykst þegar hreyfingin reynir verulega á og einnig virðist 

átakaminni hreyfing gera gagn (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 50).  
Hormónin serótónín, dópamín, noradrenalín og endorfín eiga þátt í vellíðan sem við 

finnum fyrir þegar við hreyfum okkur. Kenning um ,,Transient hypofrontality hypothesis¨ sem 

hægt er að þýða sem kenningu um skammvinna hægvirkni ennisblaðsins segir að þegar við 

hreyfum okkur rösklega þurfi vöðvanir meira súrefni og aukinn kraft og þarf af leiðandi fái þeir 

meira blóð. Þegar vöðvar heimta til sín aukið blóðmagn fer ákveðin heilstarfsemi sem er ekki 

lífsnauðsynleg heilanum að hægja á sér. Þetta á einkum við um ennisblað heilans sem er miðstöð 

kvíða og þunglyndis. Því má segja að það sé ekki nóg blóð í heilanum til þess að hann geti orðið 

kvíðafullur meðan á líkamsþjálfun stendur og blóðið er í notkun hjá vinnandi vöðvunum (Hansen 

og Sunderberg, 2016, bls. 49). 

  Vitað er að hluti heilans eða drekasvæðið þar sem minnið býr getur minnkað örlítið þegar 

þunglyndi leggst á fólk. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að nýjar frumur í minnistöðinni eða á 

drekasvæðinu hafa myndast þegar fólk nær sér af þunglyndi. Hreyfing getur líka myndað nýjar 

frumur á drekasvæðinu (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 46). Margt bendir til þess að þar séu 

að finna ástæður fyrir því að þjálfun gagnist gegn þunglyndi á sama hátt og lyf. 

Ákveðin tegund af rottum þróar með sér ástand sem líkist þunglyndi. Þær einangra sig, 

verða áhugalausar og hætta að éta. Þegar þær fá að hlaupa um lifnar yfir þeim, þær fá aukna 

matarlyst og áhuga á öðrum dýrum. Sama gerist þegar þeim eru gefin þunglyndislyf. Við skoðun 

á heila þeirra má sjá að hvort sem þær fá lyf eða hreyfingu myndast nýjar frumur á 

drekasvæðinu. Hreyfing hefur því ekki aðeins sömu áhrif á hegðun dýranna og þunglyndislyf 

heldur má sjá sömu breytingar í heilanum hjá dýrum sem hreyfa sig og þeim sem fá lyf (Hansen 

og Sunderberg, 2016, bls. 46).  

  

Þjálfunarráðleggingar fyrir kvíða og þunglyndi 
Stöðugt samspil er milli líkama og sálar vegna þess að líkami og sál hafa áhrif á hvort annað. 

Aukin þekking hefur orðið á samspili líkama og sálar sem gerir okkur kleift að geta haft jákvæð 

áhrif á heilsuna á margan hátt (Arnbjörg Guðmundsdóttir og Kristbjörg Helgadóttir, 2016).  
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Þjálfun má skilgreina sem endurtekin, markviss og skipulögð hreyfing sem á að bæta 

og/eða viðhalda líkamshreysti. Heilsufarslegur ávinningur þjálfunar er margþættur og gerir 

þjálfun okkur betur í stakk búin til að takast á við verkefni í okkar daglega lífi. Þjálfun getur haft 

áhrif á andlega líðan einnig stuðlar þjálfun að viðhaldi líkamans og endurnýjun. Í raun getur 

þjálfun virkað bæði sem meðferð og forvön (Arnbjörg Guðmundsdóttir og Kristbjörg 

Helgadóttir, 2016). Til eru nokkrar tegundir af þjálfunaraðferðir en styrktarþjálfun og þolþjálfun 

hafa einna mest verið rannsakaðar með tilliti til geðraskana (Arnbjörg Guðmundsdóttir og 

Kristbjörg Helgadóttir, 2016). Styrktarþjálfun er hreyfing þar sem er verið að vinna með 

mótstöðu vöðva. Slíka þjálfun er hægt að iðka á margan máta og fer eftir markmiðum og getu 

hvers og eins. Styrktarþjálfun getur til dæmis farið fram í líkamsræktartækjum, með lóðum, í 

sundlaug með því að nota vatnsmótstöðu eða gera æfingar með því að nota sína eigin 

líkamsþyngd (Arnbjörg Guðmundsdóttir og Kristbjörg Helgadóttir, 2016). Aftur á móti er 

þolþjálfun sú hreyfing sem reynir meira á lungun, hjartað og blóðrásarkerfið. 

  Kvíðaraskanir er margs konar og hafa rannsóknir beinst að áhrifum þjálfunar á kvíða og 

ofsakvíða. Við almennum kvíða er hægt að stunda bæði styrktar- og þolþjálfun. Við ofsakvíða er 

mælt með þolþjálfun þar sem álagið er meðalmikið, þrisvar til fjórum sinnum í viku og að 

lágmarki 20 mínútur samfleitt. Þeir sem þjást af kvíða eiga það til að upplifa vanlíða við 

líkamlega áreynslu vegna þess að aukinn hjartsláttartíðni og örari öndun minnir á kvíðaeinkenni. 

Með fræðslu og stuðningi er hægt að koma fólki yfir þessa hindrun (Arnbjörg Guðmundsdóttir 

og Kristbjörg Helgadóttir, 2016). 

  Mælt er með fyrir þunglyndiseinkenni að stunda þolþjálfun og styrktarþjálfun að 

lágmarki þrisvar sinnum í viku. Mælt er með að þolþjálfun sé stunduð í 30 mínútur í senn og átta 

til tíu styrktaræfingar í hvert skipti, þó er ekki nauðsynlegt að stunda hvort tveggja (Arnbjörg 

Guðmundsdóttir og Kristbjörg Helgadóttir, 2016). 

  Áætla má að það taki um það bil átta til níu vikur að ná árangri og fá fram jákvæð áhrif á 

andlega líðan en í sumum tilvikum upplifir fólk jákvæðar breytingar mikið fyrr. Mikilvægt er að 

viðhalda árangrinum og því er nauðsynlegt að hreyfing sé reglubundin og sé gerður partur af 

daglegu lífi (Arnbjörg Guðmundsdóttir og Kristbjörg Helgadóttir, 2016). 
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7.2 Hreyfiseðlar  

Þegar einstaklingar eru að breyta hegðunarmynstri sínu má búast við því að það geti takið 

dágóðan tíma að festa nýja hegðun í sessi. Með tímanum mun það að stunda þjálfun verða 

auðveldara og getur þjálfunin jafnvel orðið sjálfsagður hluti af daglegu lífi. Þegar verið er að 

byrja að hreyfa sig þurfa margir hverjir aðhald og stuðning til að byrja þjálfun, því getur 

stundatafla verið gott tæki til að hafa reglu á þjálfuninni. Einnig getur verið gott að hafa með sér 

fagaðila eins og sjúkraþjálfara eða íþróttafræðinga (Arnbjörg Guðmundsdóttir og Kristbjörg 

Helgadóttir, 2016).  

Hreyfiseðlar eru taldir vera meðferðarúrræði við sjúkdómum og einkennum sjúkdóma 

sem vitað er að regluleg hreyfing geti haft áhrif á þá einstaklinga sem glíma við þess konar 

sjúkdóma (Hreyfing hefur áhrif á heilsu og líðan, e.d.). Hreyfiseðlana má líkja við lyfseðla því í 

staðinn fyrir að fólki fái ávísun á lyf fær það hreyfimeðferð. Heilsugæslan hefur unnið að því að 

koma á fót hreyfiseðlum út um allt land (Arnbjörg Guðmundsdóttir og Kristbjörg Helgadóttir, 

2016). Hreyfiseðlar virka þannig að teymi heilbrigðisstarfsmanna meta ástand og einkenni hjá 

einstaklingum sem er svo vísað til hreyfistjóra. Sjúkraþjálfarar á hverri heilsugæslustöð sinna 

störfum sem hreyfistjórar (Hreyfing hefur áhrif á heilsu og líðan, e.d.). Við komu til hreyfistjóra 

er farið yfir sjúkdómseinkenni, heilsufarssögu, áhugahvöt einstaklings og hreyfivenjur. Einnig er 

farið yfir getu einstaklings til hreyfingar og að lokum eru sett saman markmið og útbúin 

hreyfiáætlun sem er yfirleitt gerð til sex mánaða (Hreyfing hefur áhrif á heilsu og líðan, e.d.). 

Þegar einstaklingur hefur fengið hreyfiseðil í hendurnar skráir hann hreyfingu sína rafrænt. 

Hreyfistjóri fylgist með gangi mála og þannig getur hann veitt hvatningu og aðhald út tímabil 

áætlunarinnar. Þegar hreyfitímabilinu lýkur fær læknir greinargerð frá hreyfistjóra viðkomandi 

einstaklings og metur árangur meðferðarinnar út frá greinargerð hreyfistjóra og 

heilsufarsmælingum (Hreyfing hefur áhrif á heilsu og líðan, e.d.).   

 

8. Umræður 

8.1 Skólaíþróttir og íþróttastarf 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er fjallað um nauðsyn þess að börn fái sína hreyfingu til þess 

að leggja þeim góðan grunn til lífstíðar. Samt sem áður fá nemendur frá 1.-10. bekk einungis 120 

mínútur á viku í íþróttatíma og þar með talið er sund (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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2011, bls 52). Ef reiknað er með því að hver tími sé 40 mínútur má sjá að nemendur fá tvo 

íþróttatíma og einn sundtíma á viku. Lýðheilsustöð hefur gefið ráðleggingar um hreyfingu og 

ráðleggur að börn stundi miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu daglega í 60 mínútur 

(Lýðheilsustöð, 2008). Með því að nemendur í grunnskóla fá þrjá tíma í viku sem standa yfir í 40 

mínútur í senn næst ekki að uppfylla þessar ráðleggingar. Að auki er nokkuð víst að nemendur 

eru ekki á miðlungserfiðri hreyfingu eða erfiðri hreyfingu þessar tilteknu 40 mínútur sem 

kennslustund varir. Sjá má úr niðurstöðum rannsóknar á endurskoðun á virkni nemenda í 

íþróttatímum að þeir ná ekki að uppfylla 50% viðmið um miðlungserfiða hreyfingu. Á þessum 

40 mínútum skulu nemendur koma sér á milli staða, klæða sig úr og í föt, taka þátt í 

kennslustundinni, ná að fara í sturtu, klæða sig aftur úr og í föt og koma sér til baka í næstu 

kennslustund. Þá er tíminn sem á að nýtast í kennslu orðinn naumur, alla jafna mun styttri en í 

öðrum námsgreinum eins og til dæmis náttúrufræði (Gígja Gunnarsdóttir, 2010, bls. 78). Því 

verða kennarar, jafnt sem annað starfsfólk innan skólans að hvetja nemendur til að vera röskir í 

og úr íþróttatímum. Á sama tíma þarf að sýna viðunandi sveigjanleika svo nemendur upplifi ekki 

of mikila streitu gagnvart skipulaginu og fari þar af leiðandi að líta á skólaíþróttir sem einhverja 

kvöð og pínu (Gígja Gunnarsdóttir, 2010, bls. 78). Ætla má að nemendur nái miðlungserfiðri eða 

erfiðri hreyfingu í 20-25 mínútur af kennslustundinni þar til þeir þurfa að koma sér inn í klefa, 

fara í sturtu og klæðast. Einnig er hægt að segja sömu sögu um sundkennslu í grunnskólum. 

Höfundar vilja sjá lagfæringar í aðalnámskrá grunnskóla í þá veruna að þar fái íþróttatímar aukið 

vægi svo nemendur fái að minnsta kosti tækifæri til að vera klukkutíma á dag í miðlungserfiðri 

og erfiðri hreyfingu eins og ráðleggingar Embættis landlæknis segir til um. Þessa áherslu setjum 

við út frá sjónarmiði forvarna um gildi hreyfingar barna. Skólinn er ásamt foreldrum stór 

áhrifavaldur þegar kemur að hreyfingu barna þar sem börn eyða stórum hluta af degi sínum í 

skólanum (Guðrún Káradóttir, 2008, bls. 20).  

  Skólaíþróttir þurfa að vera fjölbreyttar til þess að nemendur geti fundið sitt sérsvið og 

haft gaman af íþróttatímunum. Með því að vera með fjölbreytt starf og leyfa nemendum að prófa 

allskonar íþróttir aukast líkur á því að nemendur fari að stunda íþróttir utan skóla. Með 

fjölbreyttu úrvali íþrótta innan skóla minnka líkur á að einelti verði til staðar í íþróttatímum þar 

sem strákurinn sem er góður í fótbolta fær ekki alltaf að sýna sig heldur líka sá sem er góður í 

golfi svo dæmi sé tekið. 

  Samkvæmt rannsókn um íþróttaástundun og beinþéttni (Fritz o.fl., 2016, bls. 443) sýndu 



	

37	
		

niðurstöður aukinn beinstyrk hjá stúlkum sem stunduðu skólaíþróttir sem kenndar voru á 

miðlungserfiðari hreyfingu. Það eitt og sér er mjög góð forvörn til framtíðar einstaklinga og 

þeirra efri ára. Sýnt hefur verið fram á það með rannsóknum að hreyfingu er hægt að nota sem 

forvörn sem og meðferð við þunglyndi og kvíða. Þar sem tölur sýna að þunglyndi og kvíði er að 

aukast í íslensku samfélagi teljum við að skólaíþróttir þar sem börn eru í rauninni skyldug til að 

fara í íþróttir geti hjálpað sem forvarnarstarf. Rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa sýnt fram á 

að aukin regluleg þolþjálfun hafi langvarandi jákvæð áhrif á einkenni kvíða og þunglyndis 

(Weinberg og Gould, 2007, bls. 398-399). Ef íþróttatímar væru oftar yfir vikuna, tímarnir lengri í 

senn og með góðu skipulagi kennara gæti það hjálpað þeim börnum sem eru með þunglyndi og 

kvíða. 

Það hefur sýnt sig að með hækkandi aldri falla börn úr skipulögðu íþróttastarfi. Höfundar 

telja það geta verið vegna kynþroskaskeiðs, áhugasvið breytist og tími lengist fyrir framan 

skjáinn. Íþróttastarfið á til að verða metnaðargjarnara og erfiðara og miðast fremur við þá sem 

stunda íþróttina út frá sjónarmiðum keppninnar og samanburðar. Efnahagur foreldra kann líka að 

verða til þess að börn æfa ekki íþrótt innan íþróttafélags vegna þess að því fylgir kostnaður. Með 

því að vera með skólaíþróttir alla virka daga er hægt að bregðast við því að sá hópur sem ekki 

stundar íþróttir utan skóla fái reglulega þjálfun. Þannig að með því að hafa íþróttatíma fimm 

sinnum í viku, 60 mínútur í senn, leggur grunnskólinn nemendum góðan grunn sem nýtist þeim 

til lífstíðar. Höfundar vilja líka sjá að sveitarfélög taki virkan þátt í íþróttastarfi með því að 

foreldrar þurfi einungis að greiða eitt íþróttagjald fyrir börn og ungmenni til að geta æft þá íþrótt 

sem þau vilja stunda. Gaman væri líka að sjá sveitarfélög fella niður íþróttafélagsgjöld í einhvern 

tíma til að auka líkurnar á þátttöku. Því það gæti verið að foreldrar hafi ekki efni á því að hafa 

börn sín í íþróttum. 

  Í nútímasamfélagi er kyrrseta mikil og þessi kyrrseta sést einnig í bóklegum 

kennslustundum grunnskólanna. Börn þurfa hreyfingu til styrkja sig og forðast kvilla sem 

kyrrseta kallar fram því með kyrrsetu eykst hætta á sykursýki og einnig hjarta- og 

æðasjúkdómum svo dæmi séu að nefnd. Talið er að ef við sitjum of mikið hættir lífshvati sem 

nefnis lípóprótín lípasi að soga fituna úr blóðinu okkar (Hansen og Sunderberg, 2016, bls. 18). 

Þess vegna vilja höfundar sjá meiri hreyfingu hjá börnum og ungmennum í grunnskóla til þess að 

sporna gegn hættu þessa sjúkdóma strax í æsku. Hugurinn verður skýrari eftir hreyfingu og hefur 

því áhrif á námsgengi barna almennt. Barn sem hefur fengið góða hreyfingu er tilbúnara til að 
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takast á við viðfangsefni sem krefjast einbeitni og flókinnar hugsunar. Öll þessi atriði styrkir 

skoðun okkar á mikilvægi þess að auka vægi íþrótta í grunnskólum. Því er mikilvægt að nýta 

þekkingu og reynslu með því að leggja áherslu á að skapa þannig tækifæri barna og ungmenna á 

reglulegri hreyfingu yfir daginn. Í hreyfingunni á að felast hæfileg áreynsla og framlag hvers og 

eins ætti að vera metið út frá samræmi og getu. Með því að stunda hæfilega hreyfingu stuðlar 

einstaklingur að aukinni einbeitingu og úthaldi í námi, bættum samskiptum og hegðun. Fyrst og 

fremst skilar hreyfing árangri með bættri líðan, andlegri sem líkamlegri (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir, 2013). 

  Eitt er víst að börn og ungmenni á Íslandi uppfylla ekki þær hreyfiráðleggingar sem 

Embætti landlæknis gefur út og rannsóknir hafa sýnt fram á að séu nauðsynlegar. Þess vegna er 

þörf á inngripi með einhverskonar áætlunum líkt og höfundar hafa lagt til. 

 

8.2 Þunglyndi, kvíði og hreyfing  

Góða heilsu er hægt að skilgreina á tvo vegu og tala um andlega heilsu og líkamlega heilsu. Til 

þess að viðhalda góðri heilsu þurfa einstaklingar að huga að sjálfum sér. Við þurfum að hafa 

góða heilsu þegar kemur að efri árum og því meira sem við ræktum okkar andlegu- og líkamlegu 

heilsu því líklegra er að hún muni gagnast okkur vel alla lífstíðina. Með því að stunda hreyfingu 

erum við að taka ábyrgð á heilsu okkar, bæði andlegri og líkamlegri og leitast við að koma í veg 

fyrir ýmsa geðsjúkdóma eins og til dæmis kvíða og þunglyndi svo eitthvað sé nefnt. Með 

hreyfingu getum við einnig aukið sjálfsálit og hefur það mikið verið rannsakað og niðurstöður 

sýnt að þeir einstaklingar sem hafa ekki gott sjálfsálit eru líklegri til að berjast til dæmis við 

þunglyndi (Twenge og Campell, 2001, 321-341).  

  Þunglyndi er andleg geðröskun og er algengt að börn og ungmenni glími við það jafnt og 

fullorðnir. Það má sjá á tölum sem lyfjastofnun hefur gefið út að þunglyndislyf eru gefin sem 

meðferðarúrræði í talsvert miklum mæli og er Ísland hlutfallslega hærra í þeim tölum en hinar 

Norðurlandaþjóðirnar. Því velta höfundar fyrir sér hvort þunglyndi sé alfarið minna hjá hinum 

Norðurlandaþjóðunum eða hvort þar sé notast við önnur meðferðarúrræði. Í rannsóknum þar sem 

borin var saman lyfjameðferð og hreyfimeðferð kom í ljós að lyfjameðferð og hreyfimeðferð 

virka jafn vel við miðlungs og alvarlegu þunglyndi (Blumenthal, o.fl., 2007, bls 9-11). Það er 

óskandi að aukning verði á notkun hreyfiseðla á Íslandi sem meðferð við geðrænum kvillum, þar 

sem einstaklingum er vísað til sjúkraþjálfara fremur en að fá ávísun á lyf.  
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  Höfundar skoðuðu einnig kvíða en þrátt fyrir að kvíði geti verið af hinu góða getur hann 

orðið hamlandi. Kvíði getur orðið að andlegri geðröskun eins og fram hefur komið hér að ofan 

og er algengt að börn, ungmenni og fullorðnir glími við einhvern kvíða. Sumir glíma við meiri 

kvíða en aðrir. Rannsóknir sem gerðar voru frá 2000-2016 sýna fram á að ungmennum sem 

upplifa kvíða hefur fjölgað og töluvert meiri fjölgun er meðal stúlkna en drengja. Vísbendingar 

eru um að börnum og ungmennum líði almennt verr nú en áður fyrr (Margrét Lilja 

Guðumundsdóttir, o.fl., 2016, bls. 39). Höfundum þætti gaman að vita ástæður fyrir því að 

börnum og ungmennum sé farið að líða svona illa. Höfundar hafa komist að því að rannsóknir 

hafa sýnt fram á minnkandi hreyfingu meðal barna og ungmenna og má sem dæmi vitna í 

rannsókn sem gerð var á 9 og 15 ára ungmennum þar sem hreyfing þeirra var skoðuð í ljósi 

lýðheilsumarkmiða og sýndi að börn og ungmenni hreyfa sig ekki nóg (Kristján Þór Magnússon 

o.fl., 2011, bls. 75). Svipaðar niðurstöður birtust úr annarri rannsókn þar sem skoðuð var 

hreyfing barna með hröðunarmælum og spurningalistum (Rögnvaldsdóttir o.fl., 2018, bls.79-82). 

Því má ætla að samfara minni hreyfingu barna og ungmenna aukist líkur á því að kvíði og 

þunglyndi láti á sér bera. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á hreyfingu og kvíða hafa sýnt fram á 

það að fólk sem stundar reglubundna hreyfingu eigi síður við kvíða að etja. Hreyfingarleysi er 

orðið vandamál í heiminum og þar á meðal á Íslandi. Höfundar vilja meina að hreyfingarleysi 

hafi aukist, tímarnir hafa breyst þar sem tæknin hefur þróast á þann veg að við sitjum meira og 

hreyfum okkar minna. Höfundar telja að líkaminn hafi ekki þróast í takt við tæknina og það valdi 

mannkyninu allskyns kvillum. Það þurfi því að horfa á þau vandamál sem hafa skapast vegna 

kyrrsetu og hreyfingarleysis og leysa þau. Skólakerfið þarf að koma sterkt inn í þá umræðu og 

vinna markvisst að lýðheilsumarkmiðum meðal annars með því að stuðla að aukinni hreyfingu 

barna og ungmenna á skólatíma þeirra. Læknar geta farið að notast meira við hreyfiseðla heldur 

lyfseðla og þannig getur heilbrigðiskerfið hvatt almenning til aukinnar hreyfingar. 

 

8.3 Samantekt 

Ljóst er að hreyfing er gífurlega mikilvæg í lífi okkar allra og verðum við vera dugleg að hreyfa 

okkur hvort sem það er Jón eða séra Jón. Þegar á heildina er litið er það hreyfingin sem heldur 

okkur á lífi, hreyfing minnkar líkur á sjúkdómum eins og hjarta- og æðasjúkdómum, 

heilablóðfalli og sykursýki (Hansens og Sundberg, 2016, bls.11). Hreyfing hjálpar okkur að fást 

við andlega sjúkdóma á borð við kvíða og þunglyndi eins og rannsóknir hafa sýnt fram á. Meiri 
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hluti rannsókna sem höfundar skoðuðu höfðu rannsakað þolþjálfun meira og því er meira mælt 

með henni. Eitt er víst að hreyfingu, þolþjálfun og/eða styrktarþjálfun, er hægt að nota sem 

meðferðarúrræði sem og forvörn við geðröskunum á borð við þunglyndi og kvíða. 

Þar sem algengi geðraskana er fremur hátt er ljóst að þörf er einhverskonar úrræða fyrir 

hóp fólks með geðraskanir. Algengustu meðferðarúrræðin við geðröskunum á borð við kvíða og 

þunglyndi eru lyfja- og eða atferlismeðferðir. Lyfjameðferðir eru algengastar hérlendis og var 

kostnaður fyrir Sjúkratryggingar Íslands mestur vegna tauga- og geðlyfja eða um þrjár milljónir 

kr. árið 2013 (Sjúkratryggingar Íslands, 2014, bls. 4). Hægt væri að minnka þennan kostnað með 

öðrum meðferðarúrræðum eins og reglubundinni hreyfingu.  

  Tæknin skapar margar freistingar til kyrrsetu. Við festumst fyrir framan tölvuna, 

sjónvarpið og símann og hreyfum okkur lítið sem ekkert á meðan á notkun þessara tækja stendur. 

Við notum þessi tæki í vinnu og í skólum og þegar við förum heim úr vinnunni eða skólanum 

setjumst við gjarnan inn í bíl og keyrum heim. Þegar heim er komið erum við þreytt og leggjumst 

kannski fyrir framan sjónvarpið og horfum á einn þátt. Á þeim tólf klukkustundum sem við erum 

vakandi í svona aðstæðum er lítil sem engin hreyfing á okkur. En hvað getum við gert til að 

breyta þessu vandamáli sem við stöndum frammi fyrir. Aukin fræðsla til almennings um 

mikilvægi hreyfingar er nauðsynleg og hún þarf að innihalda leiðbeiningar um hreyfingu. 

Hreyfiseðlar er góð þróun í heilbrigðiskerfinu og þeim þarf að fylgja vel eftir. Hreyfing og 

þjálfun barna eykur líkur á því að sem fullorðnir einstaklingar muni þessi börn stunda hreyfingu. 

Það er því mikilvægt að yngri kynslóðin sé hvött til hreyfingar og þeim séu skapaðar aðstæður til 

hreyfingar og þjálfunar bæði af hendi sveitarfélaga og grunnskóla. Síðast en ekki síst leggjum 

við til að aðalnámskrá grunnskóla auki við íþróttatíma sem börn fá í skólum og ekki væri verra ef 

það væri í takt við þær ráðleggingar sem Embætti landlæknis segir til um. Höfundar telja að 

kosnaður fyrir ríkið myndi talsvert minnka með aukinni hreyfingu almennings.  
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9. Lokaorð 
Samkvæmt því sem hér hefur komið fram er ljóst að hreyfing almennings er á undanhaldi og 

afleiðingar hreyfingarleysis eru vaxandi vandamál. Því er mikilvægt að samfélagið sé meðvitað 

um hreyfingu og heilsu í heild sinni og geri sér grein fyrir hvernig hreyfing getur stuðlað að 

góðri heilsu barna og ungmenna sem og fullorðinna. Samfélagið þarf að vera hvetjandi fyrir börn 

og ungmenni svo þau hafi áhuga og vilja til að stunda íþróttir. 

  Við gerð verkefnisins vöknuðu ýmsar vangaveltur hjá höfundum varðandi geðræna 

sjúkdóma. Höfundar gerðu sér alls ekki nógu góða grein fyrir hve sjálfsálit og sjálfsmynd eru 

tengd hreyfingu og heilsu og hve mikil tengslin eru við þunglyndi og kvíða. Viðfangsefnið hefur 

því verið okkur áhugavert og afar gagnlegt. Höfundar telja þörf á opinberri umræðu um geðræna 

sjúkdóma, það er að segja um kvíða og þunglyndi og ávinning hreyfingar sem forvarnar og/eða 

meðferðar við þeim. Slík umræða á ekki að vera feimnismál og eykur líkur á að fólk leiti sér 

hjálpar. Upplýst umræða um mikilvægi hreyfingar sem forvarnar gegn geðrænum jafnt sem 

líkamlegum kvillum er öllum gagnleg.  

  Það kom höfundum á óvart hversu mikið er búið að rannsaka hvernig hreyfing geti 

gagnast sem meðferðarúrræði í stað lyfja fyrir þá sem kljást við þunglyndi og kvíða. Ungmenni 

eru farin að greinast með þessa sjúkdóma yngri en áður fyrr og lyf eru notuð í talsverðu magni 

sem meðferð þrátt fyrir að rannsóknir sýni gagnsemi meðferðarúrræða eins og skipulagðrar 

hreyfingar. Það er ósk höfunda að hreyfing verði notuð meira sem meðferðarúrræði eins og 

hreyfiseðlar heilsugæslustöðva eru dæmi um. Þannig má lækka kostnað ríkisins töluvert. Margt 

annað er hægt að gera með þessa peninga eins og að gera einhverskonar hreyfivelli á útisvæðum 

eins og sjá má í löndunum í kringum okkar þar sem fólk getur komið og æft frítt úti. 
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