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Formáli
Þessi handbók er hugsuð sem leiðarvísir fyrir börn og unglinga sem 
stunda rafíþróttir þar sem áhersla er lögð á mikilvægi heilsu og 
heilsueflingar samhliða íþróttinni. Handbókin greinir frá mikilvægi þess 
að huga að andlegri og líkamlegri heilsu í rafíþróttum þar sem farið er 
yfir náin tengsl árangurs í íþróttinni samhliða góðu heilsufarslegu 
jafnvægi. Rafíþróttir eru taldar vera ein vinsælasta íþrótt meðal fólks á 
öllum aldri, en stærsti hluti iðkenda eru börn og unglingar. Nú þegar 
hefur verið sýnt fram á að iðkendur rafíþrótta gangi betur að ná tilsettum 
markmiðum sínum, bæði á æfingum og í keppnum þegar þeir eru í góðu 
líkamlegu formi og í andlega góðu jafnvægi og því leggur handbókin 
áherslu á helstu þætti heilsusamlegs lífs. 



Efnisyfirlit 
• Heilsa og heilsuefling fyrir börn og unglinga 
• Markmið heilsu og heilsueflingar samhliða rafíþróttaiðkun 
• Rafíþróttir sem íþrótt 
• Rafíþróttir
• Hreyfing 
• Mataræði 
• Svefn 
• Heilsuefling
• Andleg heilsa
• Mikilvægi góðs lífstíls samhliða rafíþróttaiðkun
• Keppni í rafíþróttum, hvað þarf að hafa í huga?
• Framtíðaráform rafíþrótta



Heilsa og heilsuefling 
fyrir börn og unglinga
Handbók þessi nýtist nýjum iðkendum rafíþrótta 
sem og þeim sem hafa stundað íþróttina til 
lengri tíma, þar sem markmiðið er að auka 
drifkraft þeirra að því að tileinka sér 
heilsusamlegt líf samhliða íþróttinni. Það er 
alltaf að koma betur í ljós hve mikilvægt það er 
að búa við góða heilsu, bæði líkamlega og 
andlega í rafíþróttum. Sú heilsa er ekki 
sjálfgefin og eru margir þættir sem einstaklingar 
þurfa að huga að í heilsusamlegu líferni, og því 
verður greint frá megininntaki þeirra þátta sem 
heyra undir skilgreininguna heilsa og 
heilsuefling. Við lestur þessarar handbókar er 
vonast eftir að hafa áhrif á framtíðaráform 
rafíþróttaiðkenda þar sem heilsa og vellíðan er 
höfð að leiðarljósi með það markmið að 
iðkendur rafíþrótta tileinki sér efni bókarinnar 
samhliða spilun. 



Markmið heilsu og 
heilsueflingar samhliða 
rafíþróttaiðkun
• Fræða börn og unglinga um mikilvægi 

góðs lífstíls 
• Gefa börnum og unglingum tækifæri á 

að lifa heilsusamlegu lífi
• Greina frá mikilvægi hreyfingu, 

mataræðis og svefns ásamt andlegri 
heilsu
• Auka líkamsvitund barna og unglinga 

sem stunda rafíþróttir
• Stuðla að betri þroska barna og 

unglinga
• Skapa betri líðan 



Rafíþróttir sem íþrótt
Íþrótt er skilgreind sem 
líkamleg hreyfing sem 
stuðlar að því að bæta eða 
viðhalda líkamlega getu 
iðkenda, oftast í 
keppnisformi. Íþróttir bæta 
einnig andlega líðan og 
styrkja einstaklinga 
félagslega á skemmtilegan 
hátt.

Rafíþróttir innihalda 
mikið af þessum þáttum 
líkt og sanngjarna 
keppni, hamingju við 
iðkun og að hægt er að
meta árangur sinn og 
bera hann saman við 
aðra iðkendur. 

Þó svo rafíþróttir teljist ekki sem hefðbundin íþrótt 
er margt sem á við í rafíþróttum líkt og í öðrum 
íþróttum. Þörf er á einhverskonar íþróttastjórnun líkt 
og að hafa þjálfara, liðstjóra og markaðssetningu.



Rafíþróttir
Vinsældir rafíþrótta eru að aukast 
gríðarlega á heimsvísu. Markhópur 
rafíþrótta er fólk á öllum aldri, en 
aðallega börn og unglingar. Rafíþróttir 
hafa þróast í íþrótt sem hægt er að spila 
sem atvinnumaður í og fá greitt fyrir, en 
það skiptir mestu máli að fá styrktaraðila 
til að afla tekna. Milljónir manna um 
allan heim spila eða fylgjast með 
rafíþróttum. Einstaklingar sem hafa átt í 
vandræðum með að finna sig í 
hefbundnum íþróttum eiga það til að 
finna öryggið í rafíþróttum þar sem að 
íþróttin hefur gott stuðningsnet í kringum 
sig, stuðlar að öryggi iðkenda og ekki er 
gert upp á milli þeirra sem spila. 



Hreyfing
Líkamleg hreyfing er lífsnauðsynleg. 
Nægileg og rétt hreyfing eykur vellíðan og 
gerir einstaklingum auðveldara við að
takast á við athafnir daglegs lífs. Hægt er 
að hugsa um hreyfingu líkt og töfralyf sem 
hefur mjög góð áhrif á líkamann. En eins 
og með önnur lyf þarf líkaminn að 
aðlagast hreyfingu til þess að fá jákvæð 
einkenni þess. Dagleg hreyfing barna og 
unglinga er mikilvæg fyrir eðlilegan vöxt, 
þroska og andlega vellíðan. Rafíþróttum 
geta fylgt miklar kröfur líkt og álag og 
streita sem getur verið skaðlegt heilsufari 
þeirra, en þar getur hreyfing skipt sköpum. 
Því er góð og gild ástæða fyrir því að 
tileinka sér góðan lífsstíl samhliða spilun.



Fjölbreytt hreyfing, lykillinn að árangri

Fjölbreytileiki í æfingum er lykilatriði þegar 
kemur að hreyfingu. Með fjölbreyttari 
hreyfingu er hægt að efla flesta þætti 
líkamshreystis, þar með talið vöðvastyrk, 
samhæfingu, afkastagetu lungna, viðbragð og 
liðleika. Það er mikilvægt að stunda erfiða 
hreyfingu sem reynir á bein líkamans á 
kynþroskaskeiði. Þannig er stuðlað að eðlilegri 
beinmyndun og beinþéttni sem hefur í för með 
sér minni líkur á beinþynningu á eldri árum.



Ráðlögð hreyfing fyrir börn og unglinga 
Samkvæmt 
ráðleggingum frá 
Alþjóða 
heilbrigðismálastofnun 
þurfa börn og 
unglingar að stunda að 
lágmarki 60 mínútna 
hreyfingu sem skipt er 
upp í litla, miðlungs og 
mikla hreyfingu eftir 
fjölda þeirra í viku 

Lítil hreyfing
• 60 mínútur
• 0-2 sinnum í viku

Miðlungs hreyfing
• 60 mínútur
• 3-5 sinnum í viku

Mikil hreyfing
• 60 mínútur
• 6-7 sinnum í viku



Skipulögð hreyfing Góð leið til að ná að 
framfylgja leiðbeiningum 
um ráðlagða hreyfingu 
samhliða rafíþróttum er að 
stunda skipulagða 
hreyfingu. Þannig er hægt 
að samræma líkamlegri 
áreynslu, færni og 
samhæfingu á góðan hátt.

ß Dæmi um skipulagða 
hreyfingu

Skipulögð
hreyfing

Crossfit

Sund

Frjálsar
íþróttirFótbolti

Fimleikar



Mataræði
Matarvenjur í nútíma samfélagi hafa breyst mikið frá því á 
árum áður. Talið er að þær séu ekki nægilega góðar, 
næringaríkar né fjölbreyttar þar sem í dag er meira framboð 
af einföldum, næringarsnauðum og ódýrum mat sem 
auðveldara er að grípa í, í stað þess að velja hollari valkosti. 
Á sama tíma er líka aukið framboð af orkuríkum og góðum 
mat sem stuðlar að bættri heilsu, langlífi og vellíðan en oft á 
tíðum er frekar kosið að leita í aðra fæðu sem enginn 
ávinningur fæst af. Einstaklingar eru að innbyrða of mikið af 
kaloríum á móti því sem þeir brenna við líkamlega áreynslu. 
Það er mjög algengt að leita í óholla fæðu þegar maður 
upplifir einhverskonar álag í lífinu og er þá markmiðið að 
auka eigin vellíðan með slíkri fæðu. Staðreyndin er sú að 
óholl fæða skilar sér ekki í bættri líðan einstaklinga, heldur 
er það holla fæðan sem veitir vellíðan og eykur líkur á því að 
hægt sé að sigrast á álaginu í sínu daglega lífi. Tengsl eru á 
milli mataræðis og þess að þróa með sér ýmis 
heilsufarstengd vandamál. Þar má nefna andlega vanlíðan, 
skert þrek og verri nætursvefn. 



Mataræði í rafíþróttum
• Íþróttamenn eru talsmenn þess að borða næringarríka og 

holla fæðu 
• Mikil vitundavakning hefur orðið um mikilvægi góðs 

mataræðis samhliða íþróttum almennt 
• Gott mataræði bætir líkamsbyggingu, gefur aukna orku 

yfir daginn og eykur líkurnar á að einstaklingar nái 
markmiðum sínum í íþrótt sinni

• Góð næring skiptir miklu máli bæði í æfingum og 
keppnum 

• Andlegt álag er mikið í rafíþróttum og því mikilvægt að 
tryggja að heili og líkami fái þau næringarefni sem 
þarfnast til að geta uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til 
iðkenda íþróttarinnar 

• Rétt samsett mataræði eykur orkubúskap líkamans sem 
eykur líkurnar á góðri frammistöðu



Að tileinka sér góðar matarvenjur 

Að velja réttar
fæðutegundir

• Jafnvægi á milli næringarefna -
kolvetna, próteina og fitu. 

Að hafa
mataræðið

fjölbreytt og
reglubundið

• Nota fæðuhringinn. Borða þrjár stórar máltíðir á dag, 
til dæmis morgunmat, hádegismat og kvöldmat. 
Flestir þurfa líka tvo eða þrjá millibita yfir daginn.

Taka D-vítamín
• Eina fæðubótarefnið sem mælt er 

með, allt annað er óþarfi. Allir eiga að
taka D-vítamín. Ein teskeið af
þorskalýsi á dag gefur ráðlagðan
dagskammt af D-vítamíni. 

Alltaf að borða
morgunmat

• Mikilvægasta máltíð dagsins og líklegra er 
að velja næringarríkan mat yfir daginn ef
maður borðar morgunmat. Einnig stendur
maður sig betur í skóla og vinnu og á
auðveldara með að stjórna líkamsþyngd
sinni.



• Borða grænmeti og ávexti daglega 
• Borða fisk að minnsta kosti 2x í viku
• Innbyrða mjólkurmat að meðaltali 2x á 

dag, velja fitu- og sykurminni vörur
• Borða kjöt og kjötvörur í hófi 
• Fá fitu til dæmis úr lýsi eða annarri mjúkri 

fitu eins og olíu 
• Velja kornvörur sem eru grófar og 

innihalda til dæmis trefjar og fræ 
• Drekka nóg af vatni, gott að miða við 2L á 

dag

Mynd fengin af vef embættis landlæknis 



Svefn
Svefn er lífsnauðsynlegur líkt og matur, vatn og 
súrefni til að lifa. Í nútímasamfélagi virðast 
börn og unglingar vera að sofa of lítið og er 
ástæðan samspil margra þátta. Félagslífið 
skiptir meira máli ásamt tómstundum og 
íþróttum utan skóla. Kröfur í námi hafa einnig 
aukist og heimanám tekur meiri tíma. Sumir 
unglingar vinna einnig hlutastarf með skóla. 
Tæknivæðing er einnig ein ástæða þess að börn 
og unglingar sofa of lítið. Allir hafa aðgang að 
netinu hvar og hvenær sem er sem gerir það að 
verkum einstaklingar leita mikið í raftæki seint 
á kvöldin sem hefur neikvæð áhrif á svefninn. 
Jafnvel er frekar kosið að vera til dæmis í 
símanum aðeins lengur fram eftir í stað þess að 
fara fyrr að sofa. 



Æskilegur svefn fyrir hvert aldursskeið 

Æskilegur svefntími fyrir 
hvert aldursskeið
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Hér má sjá myndrænt hver æskilegur svefn er fyrir fólk 
á öllum aldri. Greint er frá æskilegum svefntíma, 
svefntíma sem stundum er viðeigandi og óæskilegum 
svefntíma. Gott er að skoða myndina vel og bera 
æskilegan svefntíma saman við eigin núverandi 
svefntíma til að sjá hvort einstaklingar uppfylli 
ráðleggingar um æskilegan nætursvefn. 

Mynd fengin af vef embættis landlæknis



Líkamsklukkan okkar

Mynd fengin af vef betrisvefn.is 



Hvernig á að 
stuðla að 
betri 
nætursvefni?

• Hlusta á rólega tónlist, hafa
hæfilega svalt í svefnherberginu
og lágmarka notkun raftækja 2 
klst fyrir svefninn. Lágmarka
neyslu sykurs, koffíns og
annarra örvandi efna á kvöldin.

• Mæla gæði svefns
þegar maður
vaknar eftir því
hvernig manni
líður og hvort
maður finni fyrir
þreytu

• Fara frekar fyrr að sofa 
á kvöldin til að vera 
ekki þreyttur daginn
eftir

• Fara að sofa og vakna á
svipuðum tíma dags
alla daga, líka um 
helgar

Að hafa
reglu á

svefninum

Reyna að 
koma í veg 

fyrir að 
leggja sig á 

daginn

Tileinka sér 
rólegar 

kvöldvenjur
Hlusta á 

eigin líkama 



Heilsuefling

Heilsuefling nær yfir þá þætti sem gera einstaklingum kleift 
að ná tökum á eigin heilbrigði og efla það. Til þess þarf að 
þekkja langanir sínar, fullnægja þörfum sínum og bera 
virðingu fyrir umhverfinu sínu. Heilsuefling er 
einstaklingsmiðað ferli sem þýðir að hver og einn 
einstaklingur kýs eigin leiðir sem stuðla að vellíðan og 
heilbrigði hans en á sama tíma eru alltaf nokkrir þættir 
sameiginlegir hjá öllum. Þeir þættir eru andleg vellíðan, 
svefn, holl og næringarrík fæða, hreyfing og að passa upp á 
eigin líkama og líffæri. 



Andleg heilsa
Hugtakið andleg heilsa nær yfir andlegt, félagslegt og líkamlegt ástand 
einstaklinga ásamt því að vera fyrir áhrifum af því samfélagi sem 
einstaklingur býr í og hans gildum og trúm. Þegar einstaklingur upplifir 
andlega góða heilsu er hann að upplifa vellíðan, góða sjálfsstjórn og 
getur tekist á við streituvalda í sínu daglega lífi. Tilfinningar sem fylgja 
því eru gleði, jákvæðni, þrautseigja og fleira. Andlega heilbrigður 
einstaklingur hefur góð félagsleg tengsl og er duglegur að mynda og efla 
tengingar innan fjölskyldu, vinahópa og í vinnu. Einstaklingurinn getur 
tekið upplýstar ákvarðanir og nýtir eigið sjálfræði í að taka góðar 
ákvarðanir. Það er ekki samasem merki á milli þess að vera andlega 
heilbrigður og líða alltaf vel. Einstaklingar sem eru í andlega góðu 
jafnvægi upplifa líka tilfinningar eins og sorg, reiði og óánægju enda eru 
það tilfinningar sem er mjög eðlilegt að upplifa. 



Andleg heilsa í rafíþróttum 
Það er ekki nóg að vera í líkamlega 
góðu formi sem rafíþróttaspilari 
heldur þarf einnig að vera í góðu 
andlegu jafnvægi. Óhefðbundnir 
spilatímar íþróttarinnar og sá mikli 
tími sem fer í keppni og æfingar 
getur haft neikvæð áhrif á andlega 
heilsu. Dæmi um það eru 
þunglyndi, áhugaleysi og 
svefntruflanir. Hægt er að fara 
ýmsar leiðir til að styðja við eigin 
andlega vellíðan, sem dæmi à

Að vera í
góðum

félagslegum
tengslum við
fjölskyldu og

vini

Stunda
fjölbreytta
hreyfingu

Fá góðan
nætursvefn

Borða holla og
fjölbreytta

fæðu

Að þora að tjá
tilfinningar, 

segja frá því ef
manni líður illa



Mikilvægi góðs lífstíls 
samhliða rafíþróttaiðkun
Meðal rafíþróttaspilari situr í um 
það bil þrjá til fjóra tíma fyrir 
framan skjá á æfingum og getur sá 
tími farið upp í allt að átta 
klukkustundir bæði á æfingum og 
í keppnum. Iðkendur geta upplifað 
kröfur, álag, skapsveiflur og 
streitu við það sem getur verið 
skaðlegt heilsufari þeirra. Það 
gefur auga leið að mikill tími fer í 
kyrrsetu í rafíþróttum, því er afar 
mikilvægt að börn og unglingar 
sem stunda rafíþróttir hugsi vel 
um líkamlega og andlega heilsu 
sína samhliða rafíþrótta iðkun.



Breytingar á yngri árum
Börn og unglingar eru mikið að breytast og mótast sem einstaklingar 
alveg upp í 18 ára aldur og því fylgja mikið af tilfinningum, bæði góðar 
og slæmar.  Að vera í góðu andlegu og líkamlegu formi getur hjálpað 
krökkum á þessum aldri að tækla það mikla álag og streitu sem fylgir 
því að vera að vaxa og dafna. Rafíþróttir krefjast til mikils af iðkendum, 
og til að sporna gegn því að iðkendur upplifi kröfurnar óyfirstíganlegar 
er gott að tileinka sér þætti sem felast í góðu andlegu og líkamlegu 
jafnvægi. Því er gott að búa yfir heilbrigðum lífsstíl til að halda sér 
jákvæðum, þolimóðum og búa yfir þrautseigju þegar á reynir.



Heilsusamlegra líf -
Betri árangur
Börn og unglingar upplifa sig oft 
ódauðlega. Því getur fylgt mikil 
áhættusækni þar sem þeim finnist ekkert 
getað komið fyrir þau. Svefn, mataræði 
og hreyfing á það til að mæta afgangi og 
aðrir hlutir í daglegu lífi settir framar í 
forgangsröðun. Það er afar gott að átta 
sig á mikilvægi þessara þátta til að 
stuðla að heilsu og vellíðan. Auk þess 
gengur fólki sem hugsar vel um heilsu 
sína yfirleitt betur í því sem það tekur 
sér fyrir hendur. 



Hæfniskröfur rafíþróttaiðkenda 

Núverandi hæfniskröfur sem mun eflaust vera lögð meiri áhersla á til 
framtíðar eru eftirfarandi: 

- Að vera heilbrigður og hlúa að eigin heilsu 
- Að hafa stjórn á eigin líkama 
- Búa yfir yfirvegun 
- Að geta stjórnað eigin tilfinningum og skapi 
- Mikil þekking og færni til að geta verið undir álagi 



Keppni í rafíþróttum, 
hvað þarf að hafa í huga?
Marga þætti þarf að hafa í huga fyrir keppni í 
rafíþróttum. Þeir sem ætla að ná langt og gera vel á 
mótum líkt og í öðrum íþróttum þurfa að vera vel á 
sig komnir líkamlega og andlega. Það er meðal 
annars gert með því að huga að næringu, svefni og 
slökun fyrir keppni. Mikilvægt er að hafa gott 
stuðningsnet á bakvið sig sem eru til dæmis 
þjálfarar, stjórnendur eða foreldrar. Stuðningsaðilar 
geta hjálpað iðkendum að líða vel og einnig til að 
ná tilsettum árangri í keppnum. Einnig hafa 
iðkendur nýtt sér íþróttasálfræðinga þegar markmið 
þeirra er að ná langt þar sem þeir leggja mikið upp 
úr því að iðkendur séu í líkamlegu og andlega góðu 
jafnvægi samhliða spilun. Gott er að búa yfir 
líkamlegri hæfni eins og þol, styrk og liðleika. 



Þol, 
styrkur og  
liðleiki 

Þol
Styrkur
Liðleiki

Þol

Loftháð þol: Geta líkamans 
til að erfiða yfir langan tíma 

með nægt súrefni 

Loftfirrt þol: Geta líkamans 
til að erfiða í stuttan tíma án 

súrefnis

Að geta hreyft sig hratt til að 
stjórna leiknum og að hafa 

gott úthald

Styrkur

Að geta brugðist hratt við og 
hreyft sig í samræmi við það

Að hafa stjórn á eigin 
líkamsstöðu 

Liðleiki

Kemur í veg fyrir 
álagsmeiðsl af völdum 

mismunandi hreyfiaðstæðna 
sem skapast við kyrrsetu 

samhliða spilun

Hjálpar til við að 
framkvæma flóknar 

hreyfingar með fingrum og 
höndum 



Framtíðaráform rafíþrótta
Framtíð íþróttarinnar er í stöðugri þróun og er 
mögulegt að einn daginn fái íþróttin
skilgreininguna hefðbundin íþrótt. Næstu ár
munu viðburðir tengdir íþróttinni halda áfram
að aukast, fleiri alþjóðlegar deildir verða
stofnaðar fyrir iðkendur og meira verður sýnt
frá keppnum á heimsvísu. Í framtíðinni munu
eflaust fleiri skólar en nú þegar er vitað um 
bjóða til dæmis upp á námsstyrki, prófgráður
og diplómur í rafíþróttum. Einnig mun íþróttin
leiða af sér fleiri starfsmöguleika fyrir
almenning, til dæmis í að skipuleggja viðburði, 
sjá um streymi, þróa leiki og markaðssetningu
fyrir íþróttina. Rafíþróttir verða hluti af
Asíuleikunum 2022 sem ýtir enn frekar undir
það að íþróttin verði hluti af Ólympíuleikunum
2024. 



Auknar vinsældir íþróttarinnar, aukin þörf 
fyrir betri búnað og nýja leiki  
• Tækjabúnaður mun eflaust breytast til hins betra í takt við auknar 

vinsældir íþróttarinnar 
• Fyrirtæki sem framleiða tækjabúnað munu upplifa kröfur til að gera 

búnaðinn sem er notaður í rafíþróttum betri og auðveldari í notkun 
• Nýjir leikir verða búnir til og þróaðir í takt við áhugasvið iðkenda. Til 

dæmis leikir gerðir úr kvikmyndum eða þáttum sem eru vinsælir í 
sjónvarpinu
• Dæmi um betri búnað: 

Öflugri skjáir 
Léttari mýs
Þráðlaus búnaður 



Ávinningur rafíþrótta til framtíðar 
• Tölvuleikjaspilun getur bætt heilsu fólks 
• Tölvuleikir hafa verið notaðir fólki til framdráttar í námi 
• Iðkendur hafa greint frá því rafíþróttir hafa hjálpað þeim að takast á við 

kvíða og að ná félagslegum þroska þar sem íþróttin veitir þægilega og 
skipulagða leið til að hafa samskipti við aðra iðkendur og þannig mynda ný 
vinasambönd
• Leikir hafa verið þróaðir fyrir börn með langvinna sjúkdóma sem hafa sýnt 

fram á bætta sjálfsstjórn, þekkingu og eftirfylgni tengt sjúkdómi sínum 
• Leikir hafa einnig verið gefnir út sem stuðla að aukinni hreyfingu meðal 

barna og unglinga þar sem þeir eru hannaðir þannig að leikmenn þurfa að 
vera á hreyfingu 



Tengsl heilsu og heilsueflingar 
við framtíðaráform rafíþrótta 
Í framtíðinni mun íþróttin fela í sér meiri heilsu 
og heilsueflingu samhliða spilun. Nú þegar er 
vitað að heilsufarslegur ávinningur af líkamlegri 
hreyfingu og andlega góðu jafnvægi getur skipt 
sköpum hvað varðar afkastagetu iðkenda, 
einbeitingu, bætta frammistöðu í keppnum og 
aukinni vellíðan almennt. Meiri áhersla mun 
vera lögð á að koma í veg fyrir heilsufarslegar 
hættur sem geta skapast í íþróttinni vegna 
mikillar kyrrsetu, og munu stjórnendur og 
þjálfarar leggja kapp á að bera kennsl á, stjórna 
og koma í veg fyrir það með viðeigandi hætti. 
Með því mun íþróttin eflaust fá betri 
viðurkenningu meðal almennings. 



Heimildaskrá
• Heimildir sem notast var við eru úr fræðilega hluta verkefnisins

• Rafíþróttamyndir sem notaðar voru til myndskreytingar voru fengnar frá Rúnari Kristmannssyni, markaðsstjóra

Crossfit XY

• Mynd af fæðuhringnum á bls. 15 var fengin á vef embættis landlæknis frá eftirfarandi vefslóð: 

https://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item17906/

• Mynd af æskilegum svefntíma fyrir hvert aldursskeið á bls. 17 var fengin á vef embættis landlæknis frá eftirfarandi

vefslóð: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39690/Svefntafla_loka_EL.pdf

• Mynd af líkamsklukkunni á bls. 18 var fengin af vef betrisvefn.is frá eftirfarandi vefslóð: 

https://www.betrisvefn.is/blogg/likamsklukkan-styrir-svefni-voku-og-athofnum-dagslegs-lifs/


