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Ágrip 

Lokaverkefnið ,,Ég hugsa um mig" samanstendur af greinargerð og handbók. Markmið 

verkefnisins er tvenns konar. Annars vegar að fræða um andlega og líkamlega heilsu. Hins 

vegar að fólk verði meðvitað um mikilvægi þess að axla ábyrgð á þessum þáttum. 

 

Í greinargerðinni verður farið yfir helstu þætti sem tengjast heilsunni. Við leggjum áherslu á 

forgangsröðun, svefn, andlega heilsu, sjálfs- og líkamsmynd, líkamlega heilsu, næringu, 

tannheilsu og venjur. Í kjölfarið nefnum við atriði sem hægt er að gera til að bæta þættina 

hér að ofan.  

 

Tilgangur handbókarinnar ,,Ég hugsa um mig” sem fylgir lokaverkefninu er sá að börn og 

unglingar geti aflað sér upplýsinga, á viðeigandi máli um efnið. Einnig að þau átti sig á 

mikilvægi þess að axla ábyrgð á eigin heilsu. Bókin fylgir fjölbreyttum einstaklingum sem 
takast á við lífið á mismunandi hátt. Til að ná betur til barna og unglinga ákváðum við að 

segja frá okkar hugmyndum í formi sagna. Handbókin er litrík og lifandi eins og við viljum öll 

vera.  

 
 



6 
 

Efnisyfirlit 

Ágrip ................................................................................................................................... 5 
Myndaskrá .......................................................................................................................... 7 
1 Inngangur ..................................................................................................................... 8 
2 Forgangsröðun ............................................................................................................. 9 
3 Svefn .......................................................................................................................... 10 
4 Andleg heilsa .............................................................................................................. 12 
5 Sjálfsmynd ................................................................................................................. 14 
6 Líkamsmynd ............................................................................................................... 15 
7 Líkamleg heilsa ........................................................................................................... 16 
8 Næring ....................................................................................................................... 18 
9 Tannheilsa .................................................................................................................. 20 
10 Venjur ........................................................................................................................ 21 
11 Handbókin ................................................................................................................. 22 
12 Niðurstöður ............................................................................................................... 23 
Heimildaskrá ..................................................................................................................... 25 



7 
 

Myndaskrá 

Mynd 1. Opna hreyfing. .......................................................................................... 22 
 



8 
 

1 Inngangur  

Þegar við fórum að huga að efni sem við vildum skrifa um í lokaverkefninu okkar, vorum við 
viss um að við vildum skapa efni sem gætinýst okkur og fleirum í framtíðinni. Áhugi okkar á 

lífsstíl og heilbrigðu lífi er mikill þar sem við erum bæði að þjálfa börn og unglinga í 

tómstundastarfi. Þannig fáum við að taka þátt í því að efla líkamlega heilsu þeirra, en aftur á 
móti erum við alltaf með andlega heilsu þeirra bak við eyrað. Því það skiptir jafn miklu máli. 

 

Hugmyndin að verkefninu fæddist þegar við ræddum um ungmenni og hve mörg þeirra hafa 
slæmar venjur. Eins og óhófleg skjánotkun, neysla orkudrykkja, mikil kyrrseta og óreglulegt 

svefnmynstur. Við hugsuðum hvað við getum gert til þess að hámarka árangur einstaklinga í 

grunnskólum því okkur finnst mikilvægt að grípa inn í sem fyrst. Við ákváðum að fara þá leið 

að búa til handbók sem kennarar nota til að leiðbeina nemendum sínum að efla líkamlega og 
andlega heilsu. Við trúum því innilega að heilbrigður lífsstíll ýti undir góðan árangur í öllu því 

sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur. 
 
Með hverju ári bætist við fræðsluefni um mikilvægi heilsu fólks. Fólk er orðið meðvitaðra um 

lífsstíl sinn og hugsar vandlega hvað þarf að gera til að efla heilsufar sitt. Sumir eru búnir að 

kynna sér ólíkar aðferðir betur en aðrir. Það eru óteljandi leiðir til að efla vellíðan, maður 

þarf bara að finna hvað hentar hverjum og einum. Þó aðferðir séu mismunandi hjá fólki eru 
alltaf sömu grundvallaratriði sem stuðla að góðri heilsu fólks. 

 

Til þess að okkur líði vel þurfum við að vera bæði líkamlega og andlega heilsuhraust. Það eru 
margir þættir sem vinna saman og það þarf að huga að þeim öllum. Áreiti getur komið úr 

mörgum áttum sem hefur áhrif á afkastagetu og vellíðan okkar. Við höfum stjórn á því hvað 

við borðum, hvort við hreyfum okkur, hvenær við förum að sofa og hvernig við bregðumst 

við áreiti. 

 

Handbókin sem fylgir greinargerðinni fjallar um helstu þætti andlegrar og líkamlegrar heilsu. 

Bókin er sett upp á einfaldan og aðgengilegan hátt. Hún á að nýtast sem leiðarvísir kennara 
til þess að hámarka getu nemenda sinna og gera þá að betri einstaklingum. Kennarinn skipar 

mikilvægu hlutverki þar sem hann er fyrirmynd nemenda sinna. Rannsóknarspurningin sem 

við vinnum með er hvað stuðlar að góðri andlegri og líkamlegri heilsu barna? 
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2 Forgangsröðun 

Það skiptir máli að forgangsraða rétt. Ef við gerum það ekki, þá náum við ekki að gera allt 
sem við ætluðum okkur að gera. ,,Forgangsröð er röð verkefna eða markmiða eftir því hve 

brýn, mikilvæg eða viðráðanleg þau eru“ (Snara, e.d.). Það er mikilvægt að vera meðvitaður 

um hvað maður er að forgangsraða og af hverju. Ef maður forgangsraðar réttum hlutum, þá 
nær maður að lifa heilbrigðari lífsstíl. Einnig nær maður að nota tímann sinn betur og njóta 

hans. 

 

Til þess að útskýra það betur, þá er tekin fyrir saga um krukku lífsins í handbókinni. Í stuttu 

máli táknar krukkan tímann. Það sem fer ofan í krukkuna táknar hlutina sem eru okkur 

mikilvægir. Sagan felur í sér að gera mikilvægu hlutina fyrst og síðan þá hluti sem skipta 

minna máli. Ef hlutirnir eru teknir í annarri röð, þá er ekki pláss fyrir alla hina hlutina í 
krukkunni (Mindful Practices, 2020).  

 

Í handbókinni teikna nemendur krukku með öllum þeim hlutum sem eru nefndir í sögunni. 
Síðan merkja nemendur inn á hvað þau forgangsraða. Þannig fá þau að sjá hvaða hlutum þau 

eru að forgangsraða í lífinu. Þegar farið hefur verið yfir alla bókina þá ráðleggjum við að gera 

sama verkefnið aftur. Ástæðan er sú að við viljum að einstaklingar átti sig á því hvernig væri 

betra að forgangsraða í krukkuna.  

 

Við teljum að forgangsröðun sé mikilvægur liður til þess að auka heilbrigðan lífsstíl. Það er 

hægt að rökstyðja mikilvægi forgangsröðunar einfaldlega með stærðfræðidæmi. Eins og tveir 

plús þrír sinnum fjórir (2+3x4). Einstaklingur sem leggur fyrst saman og margfaldar svo fær 

vitlausa útkomu. Það þarf að forgangsraða margföldun fram yfir samlagningu til að fá rétta 

útkomu. Þetta gildir um flesta hluti í kringum okkur.  

 

Dæmi um forgangsröðun í daglegu lífi væri að setja svefn fram yfir skjánotkun á kvöldin. Þá 

fær maður betri og lengri svefn. Eins og mun koma nokkrum sinnum fram í greinargerðinni, 

leggjum við mikla áherslu á að einstaklingurinn axli ábyrgð. 
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3 Svefn 

Á móti hreyfingu og daglegri áreynslu þarf líkaminn að hvíla sig vel. Svefninn er grunnur að 
góðri andlegri og líkamlegri heilsu. Ef við fáum ekki nægan svefn, þá hefur það áhrif á 

athafnasemi okkar. Svefn gefur líkamanum möguleika á að hvílast og endurnærast. Heilinn 

fær einnig hvíld og tækifæri til að vinna úr upplýsingum, eins og tilfinningum og hugsunum. 
Svefn gegnir því hlutverki að viðhalda heilsu og líðan, bæði líkamlegri og andlegri. Skortur á 

svefn getur leitt til alvarlegra heilsukvilla, t.d. þunglyndis, sýkinga, hækkandi blóðþrýstings, 

streitu, offitu o.fl. (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009).  

 

Það er mismunandi hversu mikinn svefn við þurfum. Aftur á móti er hægt að miða það við 

aldur hvers og eins. Börn í grunnskóla sem eru 6-13 ára þurfa að sofa í 9-11 klukkustundir. 

Svo má miða við 8-10 klukkustunda svefn hjá börnum sem eru að fara á unglingastig eða eru 
14 ára og alveg fram að 17 ára aldri (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009). Unglingar verða síður 

syfjaðir á þessum aldri vegna líffræðilegrar ástæðna. Það getur verið út af mikilli 
hormónastarfsemi sem er í gangi á unglingsárunum (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009). Þess 
vegna skiptir máli að unglingar fái nægan svefn svo líkaminn geti hvílt sig og unnið úr 

upplýsingum eftir daginn. Til þess að fá þann svefn sem við þurfum, þarf að passa svefn 

rútínuna (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009). Það er margt sem getur truflað svefnmynstrið. 

Hér fyrir neðan eru vísbendingar um svefnskort: 

• pirringur 

• skapsveiflur 

• hömluleysi 

• hugsunarleysi 

• að vera óskýr í framburði 

• tilfinningadofi 

• lélegra minni 

• einbeitingarskortur 

• sofna um leið og höfuð leggst á kodda 

• þörf á vekjaraklukku til að vakna 

• þörf að blunda á daginn 

• erfiðleikar við að vakna á morgnana 

• verri frammistaða í námi/vinnu/íþróttum 

• aukinn klaufaskapur 
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• erfiðleikar með að taka ákvörðun 

• sofna í vinnu eða skólatímum 

(Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009) 

 

Kennarar og foreldrar geta haft þessi atriði bak við eyrað, svo þeir geti komið auga á 

svefnleysi hjá unglingum eða jafnvel fullorðnu fólki. Svefnskortur hefur áhrif á mörg atriði og 
því er mikilvægt að vera meðvitaður um sína svefnþörf. Í kjölfarið væri hægt að benda 

einstaklingum á hvað væri hægt að gera til að fá góðan svefn. 

 

Hér fyrir neðan eru praktískt atriði sem allir geta íhugað til að fá góðan svefn. 

• Mikilvægt að fara að sofa og vakna á sama tíma á hverjum degi. Fái maður nægan 

svefn á virkum dögum, þarf maður ekki að sofa lengur um helgar 

• Hafa hitastig í svefnherberginu hæfilega svalt. Sofa við opinn glugga og hafa dimmt í 
herberginu á meðan sofið er. Mikilvægt að rúmið sé þægilegt og forðist að horfa á 

sjónvarpið úr rúminu. Reyna að draga úr hávaða í kringum sig.  

• Stundum getur heit sturta/bað fyrir svefn hjálpað til sofna 

• Forðast að drekka drykki sem innihalda koffín (kaffi, te eða orkudrykkir) eftir klukkan 

tvö á daginn 

• Dagleg hreyfing er góð bæði fyrir svefninn og heilsuna en það er betra að forðast 
mikið álag seint á kvöldin  

• Forðast að leggja sig á daginn. Útsofinn einstaklingur þarf ekki að taka sér blund 

• Ef viðkomandi á í erfiðleikum með að sofna þá er gott að fara fram úr og gera 
eitthvað annað. T.d. lesa bók, hlusta á rólega tónlist. Leggja sig þegar svefn sækir að á 

ný 

• Birtan af tölvu- eða sjónvarpsskjá truflar undirbúning svefnsins. Því er best að nota 
ekki þessi tæki síðasta klukkutímann fyrir svefn 

• Svefninn er tól til að hámarka getu sína á öllum sviðum. Margir vanrækja svefninn og 

telja hann ekki sem mikilvægan þátt í almennri heilsu  

(Heilsuvera, 2017) 
(Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009) 

(Walker, 2018) 
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4 Andleg heilsa 

Í þessu verkefni leitum við svara við hvað hægt sé að gera til að stuðla að andlegri og 
líkamlegri heilsu barna. Andleg heilsa er veigamikill þáttur í almennri heilsu. Hún hefur áhrif á 

það hvernig við hugsum, hvernig okkur líður og hvaða hluti við framkvæmum. Einnig hefur 

andleg heilsa áhrif á ákvarðana töku okkar og hvernig við glímum við streitu í hversdagslífinu 
(Mental Health, 2022). 

 

Höfundar greinargerðar söfnuðu saman helstu og mikilvægustu atriðum um málefnið.  
Einstaklingur með góða andlega heilsu: 

• líður vel í eigin skinni  

• er sáttur við sína kosti og galla 

• tekur hlutum ekki persónulega  
• pirrar sig ekki á hlutum sem hann stjórnar ekki  

• hugsar jákvætt um lífið og tilveruna 
• er með vaxandi hugarfar  
• temur sér þann vana að axla ábyrgð á eigin lífsgæðum 

 

Að hlúa að andlegri heilsu er mikilvægt verkefni alla ævi. Það er endalaust kapphlaup og er 

maður aldrei kominn yfir endalínuna. Við ráðleggjum að fylgja lista eins og þeim fyrir ofan. Til 
að axla enn meiri ábyrgð, er sniðugt að skrifa niður þá þætti sem eru mikilvægir fyrir mann. 

Listinn getur verið eins og leiðarvísir. Lýðheilsustöð gaf út bækling (e.d.) um andlega 

heilsu/geðrækt. Í bæklingnum má finna tíu atriða lista sem getur hjálpað til við að halda 
góðri andlegri heilsu. Listinn er svona: 

1. Hugsaðu jákvætt, það er léttara 

2. Hlúðu að því sem þér þykir vænt um 

3. Haltu áfram að læra svo lengi sem þú lifir 

4. Lærðu af mistökum þínum 

5. Hreyfðu þig daglega, það léttir lundina 

6. Flæktu ekki líf þitt að óþörfu 
7. Reyndu að skilja og hvetja aðra í kringum þig 

8. Gefstu ekki upp, velgengni í lífinu er langhlaup 

9. Finndu og ræktaðu hæfileika þína 
10. Settu þér markmið og láttu drauma þína rætast 

 

Kostur listans er að hann er allur í fyrstu persónu. Listinn lætur einstaklinginn sem les hann 

taka stjórn á eigin heilsu og vellíðan. Til dæmis er atriði númer eitt á listanum um það að 



13 
 

hugsa jákvætt. Hins vegar eru margir með þann vana að pirra sig á hlutum sem þeir stjórna 

ekki, þá eru þeir varla jákvæðir. Hlutirnir eru eins og umferð, gjörðir annarra og veðurfar. 

Þessir hlutir eiga allir eitt sameiginlegt. Þeir eru óstjórnanlegir. Ef við leyfum hlutum sem við 
stjórnum ekki að hafa áhrif á skapið okkar, erum við ekki í ökusætinu á okkar eigin lífi, heldur 

í farþegasætinu. 

 
Stephen R. Covey (2003) skrifar mikið um mikilvægi þess að axla ábyrgð í bók sinni 7 venjur til 

árangurs (e. The 7 Habits of Highly Effective People). Inntak bókarinnar byggir á sjö venjum 

til þess að ná árangri í lífinu. Fyrsti kafli bókarinnar ber heitið ,,Taktu af skarið - vertu virkur” 

(e. Be Proactive). Í stuttu máli fjallar kaflinn um mikilvægi þess að láta óstjórnanlegar 
aðstæður ekki hafa áhrif á skapið. Fólk er alltaf undir áhrifum óstjórnanlegra aðstæðna, en 

mismunandi er hvernig það bregst við þeim.  

 
Hermennirnir Jocko Willink og Leif Babin (2015) gáfu út bók sem heitir Extreme Ownership. 

Þýðing titilsins er ekki til á íslensku. Höfundar greinargerðar myndu hins vegar þýða hana 

svona ,,Axlaðu róttæka ábyrgð”. Bókin fjallar um það hvernig leiðtogar ná því besta úr 
hópnum sem þeir vinna með. Það eru margar lexíur sem taka má úr bókinni fyrir einstakling 

sem vill skara fram úr. Bókin gefur góð ráð hvernig eigi að axla ábyrgð og af hverju. Þegar 

einstaklingur hættir bæði að kenna öðrum um og leita að afsökunum mun sá gera allt í sínu 
valdi til að ná árangri (Willink og Babin, 2015). Megin skilaboð bókarinnar eru þau að enginn 

annar en þú getur axlað ábyrgð á sjálfum þér. 

 
Okkar skilgreining á andlegri heilsu er það að taka hlutum ekki persónulega. Ruiz (1997) 
skrifar í bók sinni The Four Agreements, að ekkert sem aðrir gera er út af þér. Það er út af 

þeim sjálfum. Það lifa allir í sínum eigin heimi og sá heimur er gjörólíkur þínum heimi. Þegar 
við tökum hlutum persónulega erum við að gera ráð fyrir því að þau lifi og skilja okkar eigin 

heim. Með því að taka hlutum persónulega ertu að leyfa sjálfum þér að þjást fyrir ekki neitt 

(Ruiz, 1997). Hér kemur mikilvægt dæmi um þetta. Gefum okkur að tveir einstaklingar séu á 
móti hvor öðrum og þeir tala ekki sama tungumálið. Manneskja B byrjar á því að tala 

niðrandi til einstaklings A. Manneskja A lætur orðin ekki hafa áhrif á sig, því manneskja A 

skilur ekki orðin sem manneskja B segir. Aftur á móti, ef þeir myndu tala sama tungumálið þá 
yrðu meiri líkur á því að manneskja A myndi taka orðunum persónulega. Í því tilfelli er 

manneskja A að samþykkja það sem manneskja B segir við hana. Manneskja A er að láta 

óstjórnanlegar aðstæður hafa áhrif á skapið sitt. Við stjórnum því hvað hefur áhrif á okkur og 
hvernig við bregðumst við. 
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5 Sjálfsmynd 

Heildarhugmynd einstaklings um sjálfan sig nefnist sjálfsmynd. Þetta eru sjálfshugmyndir um 
persónuleika, áhugamál, skoðanir, gildismat, kyn, aldur, störf o.s.frv. Samansafn af 

hugmyndum um okkur gerir sjálfsmyndina (Heilsuvera, 2021b). Sjálfsálit eða sjálfsmat vísar 

til viðhorfs gagnvart okkur. Þegar fólk talar um sterka, veika eða brotna sjálfsmynd, á það í 
rauninni frekar við sjálfsálit þeirra. Manneskjan breytist ekki, þótt að hún hafi ákveðið 

viðhorf til sín. Aftur á móti vinnur þetta saman, viðhorfið er hluti af sjálfsmynd okkar 

(Heilsuvera, 2021b). Síðan eru það hugtökin sjálfstraust og sjálfsöryggi. Þau tákna hversu 
mikla trú við höfum á sjálfum okkur. Einnig getu og vilja til að ná markmiðum og að takast á 

við lífið. Sjálfstraust á ekki bara við hversu örugg við erum í samskiptum, það er aðeins hluti 

af því. Það á einnig við um líðan okkar gagnvart þeim áskorunum sem við þurfum að takast á 

við dags daglega. Þannig að sjálfsmyndin inniheldur samansafn af hugmyndum og viðhorfi til 
okkar og trú á sjálfan sig (Heilsuvera, 2021b).  

 
Styrking sjálfsmyndarinnar felur í sér að styrkja sjálfstraust og sjálfsálit okkar. Það þarf að efla 
trú á sjálfum sér og styrkja jákvætt viðhorf til sjálfrar síns (Heilsuvera, 2021a). Hlutir eins og 

hugsanir, viðhorf og framkoma okkar, hefur mikil áhrif á mann sjálfan. Það skiptir máli að 

vera með jákvætt sjálfsmat, því það erum við sem erum alltaf með okkur sjálfum. Að líða vel í 

eigin skinni skiptir miklu máli. Það er mikilvægt að vera meðvitaður um hluti sem láta manni 
líða vel, því þeir stuðla að heilbrigðu og jákvæðu sjálfsmati. Þessir hlutir fá þig einnig til að 

líða betur með sjálfan þig, auka lífsgæðin þín og gefa þér fyllingu í lífinu (Heilsuvera, 2021a). 

Hér að neðan nefna höfundar atriði sem hægt er að hafa í huga til að efla jákvætt sjálfsmat: 
• taktu eftir hugsunum þínum 

• ljúktu við verkefni 

• skrifaðu lista yfir hluti sem þú hefur gert 

• finndu styrkleika þína 

• taktu virkan þátt 

• hugaðu að samböndum þínum 

• forðastu fullkomnunaráráttu 
• hugsaðu vel um þig 

• ekki bera þig saman við aðra 

• leitaðu eftir faglegri aðstoð 
(Heilsuvera, 2021a) 
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6 Líkamsmynd 

Líkamsmyndin er partur af sjálfsmyndinni. Hugsanir, skynjunin og tilfinningar okkar hafa áhrif 
á hana. Hún mótast af samskiptum okkar við umhverfið þar sem við sjáum hvað er æskilegt 

og hvað er ekki æskilegt varðandi líkamlegt útlit. Einnig hvernig hann fellur að þeim 

viðmiðum. Stúlkur og konur eru almennt með neikvæðari líkamsmynd samkvæmt 
rannsóknum. Samfélagsþrýstingur er megin ástæðan fyrir því (Heilsuvera, 2022a). Hins vegar 

eru drengir og karlar líka undir þrýstingi frá umhverfinu. Dæmi um það væri hvernig 

ofurhetjur eru í dag, þær sýna ranga staðalímynd um líkama karla (Heilsuvera, 2022a). Það er 
hægt að sjá þessa staðalímynd/viðmið í bíómyndum, á samfélagsmiðlum, í dótabúðum 

o.s.frv. Ef einstaklingur er með slæma líkamsmynd, eru þetta atriði sem geta verið til staðar: 

• lágt sjálfsmat 

• kvíði 
• aukin hætta á þróun átraskana 

• þunglyndi 
• minni hreyfing 
• óheilbrigðar matarvenjur 

(Heilsuvera, 2022a) 

 

Það skiptir máli að vera með jákvæða líkamsmynd, því hún hefur áhrif á líðan, heilsu og 
lífsgæði okkar. Því er mikilvægt að stuðla að almennri heilsueflingu um jákvæðra líkamsmynd 

í samfélaginu. Einnig að búa til aðstæður sem leyfir fólki að lifa í sátt í sínum eigin líkama 

(Heilsuvera, 2022a). Rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem eru sáttir með sína líkamsmynd, 
hugsa betur um sjálfan sig og hreyfa sig meira (Heilsuvera, 2022b). Allir sem koma að uppeldi 

barna eru í ábyrgðarhlutverki. Þeir þurfa að ýta undir jákvætt viðhorf barna gegn líkama 

sínum. Þannig er hægt að vinna gegn stríðni, neikvæðum viðhorfum og fordómum 

(Heilsuvera, 2022b). Þetta eru ráð sem hægt er að styðjast við til að efla jákvæða 

líkamsmynd barna: 

• Kenndu barninu að allir eru öðruvísi 

• Útrýmum fordómum – ekki stríða eða tala illa um aðra vegna útlits þeirra 
• Vertu góð fyrirmynd – talaðu jákvætt um líkamann þinn og hugsaðu vel um hann 

• Ekki tala um mat/hreyfingu á þann hátt að það geti ýtt undir skömm/vanlíðan 

• Ræddu opinskátt um óraunhæf útlitsviðmið í samfélaginu 
• Skapaðu andrúmsloft mannúðar og virðingar fyrir öllu fólki 

• Kenndu barninu að vera stolt af sínum sérkennum  

(Heilsuvera, 2022b) 
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7 Líkamleg heilsa 

Líkamleg hreyfing er mikilvægur þáttur í andlegri og líkamlegri heilsu. Hreyfing getur verið 
allt frá göngutúrum yfir í æfingar stundaðar af mikilli ákefð. Í raun og veru er hreyfing 

andstæðan við kyrrsetu og annan svipaðan lífsstíl. Fyrir börn og unglinga spila íþróttir stóra 

rullu í því að þau fái sinn daglega skammt af hreyfingu. En ráðlagður skammtur barna af 
hreyfingu er minnst 60 mínútur daglega (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Þjálfun er 

tímabundið, skipulagt áreiti á líkamann með það að markmiði að bæta hann líffræðilega, 

hugarfarslega og félagslega (Gjerset, 1998). Góður ávinningur er fylgifiskur þess að stunda 
hreyfingu eða æfa skipulagða íþrótt. Þegar axlað er ábyrgð á líkamlegri heilsu, æfir maður 

þrautseigju og fjárfestir í líkamanum sínum. Ef hægt væri að kaupa ákveðna pillu í apótekinu, 

hálfgerða draumapillu sem væri full af loforðum myndi hún virka svona: 

• auka athygli og minni 
• minnka líkur á þunglyndi 

• byggja upp sterka vöðva og þrek 
• bæta blóðþrýsting og þolþjálfun 
• hjálpa til við að halda blóðsykri eðlilegum 

• draga úr hættu á nokkrum langvinnum sjúkdómum, þar á meðal sykursýki af tegund 2 

og offitu 

• styrkja bein 
• hjálpa til við að stjórna líkamsþyngd og draga úr líkamsfitu 

Líklega myndi slík draumapilla seljast fljótt upp. Draumapillan sjálf er ekki til, en þessir 

punktar sem eru hér taldir að ofan eru raunverulegir. Þeir tengjast allir ávinningi af líkamlegri 
hreyfingu ungra barna (Alex Azar, 2018). Það er mikilvægt fyrir alla að hreyfa sig. Börn, eldra 

fólk og alla þar á milli. Kennarar og foreldrar eru fyrirmyndir barnanna og ef þau stunda 

hreyfingu eru þeir að setja gott fordæmi fyrir börnin.  

 

Í nútíma samfélagi er auðvelt að láta tímann renna frá sér. Flestir eru með snjallsíma með 

nettengingu og eru nokkrum sekúndum frá óhóflegri notkun sem gleypir athygli, tíma og 

orku þeirra. Hættulegur vítahringur svo ekki sé meira sagt. Mikilvægt er að sporna gegn 
kyrrsetu líferni. Líkaminn er ekki hannaður til þess að sitja löngum stundum og hreyfa sig 

lítið. Vísbendingar um kyrrsetu er að færast í aukanna. Með því er ofþyngd í vaxandi mæli og 

afþreying við sjónvarps- og tölvuskjái ákveðið áhyggjuefni (Embætti landlæknis, 2015). 
 

Líkaminn er magnað fyrirbæri sem getur gert stórkostlega hluti ef maður fjárfestir tíma og 

orku í hann. Þeir sem hreyfa sig minnka líkurnar á að fá kransæðasjúkdóma, heilablóðfall, 

sykursýki af tegund 2, sumar tegundir krabbameina, stoðkerfisvandamál og geðröskun 
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(Embætti landlæknis, 2015). Það hafa ekki allir möguleika á að hreyfa sig. Getan til að hreyfa 

sig eru forréttindi. Hins vegar eru margir sem hafa getuna en nýta sér hana ekki. 

 
Ef markmiðið er að bæta inn hreyfingu þarf málið ekki að vera flókið. Hér á eftir koma nokkur 

ráð til að bæta inn hreyfingu yfir daginn. Þegar einstaklingur vaknar er sniðugt að teygja úr 

sér og gera léttar jafnvægisæfingar. Að hjóla í skólann er frábær leið til þess að bæta inn 
hreyfingu. Fyrir vikið mætir einstaklingurinn orkumikill og útitekinn. Einnig er sniðugt að 

leggja bílnum fjær hurðinni sem ætlað að labba inn um og að nota tröppur í stað lyftu. Ef þú 

tekur strætó heim er ekki slæm hugmynd að fara út einu stoppi á undan svo þú neyðist til að 

ganga lengri leið heim til þín. Sniðugt er að hafa þrekhjól eða önnur tól og tæki fyrir framan 
sjónvarpið. Þegar öllu er á botninn hvolft þá er best að hreyfa sig daglega, í framtíðinni 

myndir þú þakka þér fyrir það.  
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8 Næring 

Að velja fjölbreytta og holla fæðu er nauðsynlegt fyrir heilsu og velferð. Þessi staðhæfing er 
almenn kunnátta og ættu allir að vera sammála henni. Þegar kemur að því að velja hvað eigi 

að fara á diskinn getur málið vandast örlítið. Þá aðallega vegna úrvalsins sem er til af 

matvöru. 
 

Embætti landlæknis gaf út bækling með ráðleggingum um mataræði. Áhersla er lögð á 

neyslu grænmetis, ávaxta, fisks og heilkorna vara. Hins vegar er nauðsynlegt að lágmarka 
næringu sem inniheldur mettaða fitu, sykur, salt og unnar vörur. Vörur eins og kex, snakk, 

óhollur skyndibiti og gosdrykkir til að nefna dæmi (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2021). Það 

er alltaf gott að minna sig á hluti sem geta hjálpað til með vellíðan og orku. Skynsamlegt er 

að fylgja ráðleggingum hvað á að fara á diskinn. Diskurinn skiptist í þriðjunga. Fyrsti 
þriðjungur á að innihalda ávexti og/eða grænmeti. Annar þriðjungur á að innihalda 

heilkornapasta, hýðisgrjón, bygg, kartöflur eða gróft brauð. Síðasti þriðjungurinn er svo 
próteinrík matvæli eins og fiskur, kjöt, egg eða baunir (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2021). 
 

Matur sem er borðaður gerir einstakling annað hvort heilbrigðari eða minna heilbrigðari (D. 

Hartwig og M. Hartwig, 2012). Hins vegar er allt gott í hófi. Ef þú ert að fara borða sykraðan 

mat er gott að hafa þetta í huga, því sjaldnar sem þú borðar hann því betra. 
 

Fyrir aðila sem er að byrja að borða holla fæðu getur verið sniðugt að skoða tvo hluti. Annars 

vegar skipulag á mat sem á að kaupa og hins vegar viljastyrk. Mun líklegra er að maður borði 
kex ef það er til kex í nammi skúffunni. Ef einstaklingur er á þeirri vegferð að borða holla 

fæðu, er sniðugt að skipuleggja hvað hann ætlar að versla í matinn. Svo hann lágmarki 

óhollar vörur á heimilið sitt. Hins vegar er engin glæpur að eiga kex eða annan mat sem 

ráðleggingar mæla með að eiga minna af. Einstaklingurinn þarf að hafa viljastyrkinn til að 

velja hollustuna fram yfir óhollustuna. 

 

Ef þú myndir senda tvo unglinga í matvöruverslun með ólík markmið, þ.e.a.s. annar ætti að 
velja holla og næringarríka fæðu og hinn eins óholla næringu og hann finnur. Þá eru allar 

líkur á því að þessir tveir einstaklingar kaupi gjörólíkar vörur. Kjarni málsins er sá að fólk veit 

hvort næringin sem það setur í körfuna sé annað hvort holl eða óholl.  
 

Þegar fjallað er um hollan og næringarríkan mat er nauðsynlegt að tala um hvað ætti að 

drekka með matnum. Fyrir okkur á Íslandi höfum við valmöguleikann á því að drekka vatn 

beint úr krananum. Vatnið er svalandi og bragðgott. Það inniheldur engan viðbættan sykur, 
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engin sætuefni, enga sítrónusýru, engin rotvarnarefni og engin bragðefni (Elva Gísladóttir, 

2017). Þrátt fyrir að þekkja kosti sem vatnið gefur okkur er algengt að fólk svali þorstanum 

með öðrum drykkjum, sem eru töluvert óhollari. Framin var rannsókn á hvað Íslendingar 
borða (Steina Gunnarsdóttir, 2022). Niðurstöður rannsókna varðandi neyslu á sykruðum gos- 

og svaladrykkjum er sem betur fer á niðurleið. Sú neysla minnkaði um tæp 40% frá síðustu 

könnun. Sem var frá árunum 2010-2011 (Steina Gunnarsdóttir, 2022). Hins vegar er neysla á 
orkudrykkjum á hraðri uppleið. 

 

Neysla orkudrykkja getur tengst því sem einstaklingar sjá á samfélagsmiðlum. Orkudrykkir, 

eins og nafnið gefur til kynna á að veita einstaklingnum orku, líkamlega og andlega. 
Drykkirnir eru auglýstir svoleiðis að þú eykur úthald og orku ef þú neytir drykkjarins. 

Reglulega á samfélagsmiðlum deila íþróttamenn drykknum fyrir komandi æfingu eða keppni. 

Einnig er algengt að einstaklingar deili myndum af orkudrykkjum þegar þeir þurfa á 
einbeitingu að halda í lengri tíma. Miðað við stöðugt orkudrykkjar áreiti er engin furða að 

margir neyti þeirra. Hins vegar sérðu nánast aldrei hina hliðina. Koffín er ávanabindandi og 

mjög örvandi (Matthew Walker, 2017). Vatnið sem við fáum úr okkar krönum er alltaf 
vænlegri kostur og mælum við með að axla ábyrgð á því sem drukkið og borðað er. 
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9 Tannheilsa 

Það skiptir máli að halda vel utan um tannheilsu sína. Við þurfum að huga að reglulegri 
tannhirðu eins og að bursta tennurnar, nota tannþráð og munnskol. Þannig höldum við 

tönnunum hreinum og fínum. Einnig þarf að borða hollan mat og fara reglulega í skoðun til 

tannlæknis (Heilsuvera, 2021c). Með því að hafa þessi atriði í huga, þá erum við með nokkuð 
gott yfirlit yfir tannheilsu okkar. Öll atriðin skipta jafn miklu máli, því þannig viðhöldum við 

tönnunum best. 

  
Bursta þarf tennurnar að lágmarki tvisvar á dag. Ráðlagt er að gera það í tvær mínútur í senn 

með tannkremi sem er með ráðlögðum flúorstyrk. Eftir 6 ára aldur geta börn notað 

tannkrem sem er ætlað fullorðnum. Hæfilegt magn af tannkremi væri 1 sentimetri. Það er 

best að bursta tennurnar eftir morgunmatinn og fyrir svefninn. Til þess að fá sem mest út úr 
flúorinu í tannkreminu, er best ef munnurinn er ekki skolaður eftir tannburstun. Það er nóg 

að skyrpa því eftir að hafa tannburstað sig, þannig virkar flúorið lengur (Heilsuvera, 2021c). 
Þegar við tannburstum erum við að hlaða tennurnar af styrk. Flúorið í tannkreminu fer inn í 
glerungskristalinn og gerir hann þannig ennþá sterkari. Þá er erfiðara fyrir bakteríurnar að 

brjóta niður glerunginn (Colgate Ísland, 2022a). Það er talað um að börn hætti að þurfa 

aðstoð við tannburstun á aldrinum 10-12 ára, þá eru þau orðin nógu sjálfstæð. Fram að þeim 

aldri eiga foreldrar að aðstoða börn við tannburstun (Heilsuvera, 2021c). 
 

Tannþráður sér um að hreinsa alla fleti tannana. Hver tönn er með fimm fleti. Ef við notum 

ekki tannþráð erum við aðeins að tannbursta þrjá af fimm flötum tannana. Það er mikilvægt 
að nota tannþráðinn og hreinsa hverja tönn fyrir sig. Annars erum við bara að hreinsa 60% 

tannana (Colgate Ísland, 2022b). 

 

Flúorskolun styrkir glerung tannana. Á grunnskólaaldri verða tannskemmdir hjá börnum 

algengari. Því er mælt með reglulegri flúorskolun tanna frá sex ára aldri. Ráðlagt er að börn 

sex til níu ára skoli með 5ml, vikulega. Síðan eiga tíu til tólf ára börn að skola með 10ml, 

vikulega. Sniðugt er að velja sér sama vikudag til notkun munnskols svo það gleymist ekki. 
Bestu virkni er náð með því að nota munnskol eftir tannburstun í eina mínútu að lágmarki og 

spýta síðan í vaskinn. Einnig er gott að borða eða drekka ekki í klukkustund eftir á 

(Heilsuvera, 2021c). Með því að viðhalda tannheilsunni, þá komum við í veg fyrir 
tannskemmdir. Sem þýðir að við verðum með heilbrigðar og fínar tennur. 
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10 Venjur 

Manneskjan er að miklu leyti, þeir hlutir sem hún er vön að gera. Sumir vanar eru meðvitaðir 
en aðrir eru ómeðvitaðir. Vanarnir skiptast bæði upp í slæma og góða. Ruiz (1997) skrifaði í 

bókinni The Four Aggreements að maður eigi að hafa þann vana að gera alltaf sitt besta. Ekki 

meira og ekki minna. Það besta mun alltaf vera breytilegt. Stundum verður þitt besta 
hágæða, en á öðrum stundum er það ekki jafn gott. Til dæmis ef þú vaknar endurnærður og 

hress munt þú hafa meiri orku til þess að taka til heima hjá þér. Mun meiri en hefðir þú 

vaknað um miðja nótt til þess að taka til. Þrátt fyrir breytilegar niðurstöður geturðu í báðum 
tilfellum gert þitt besta. Að gera sitt besta er meðvitaður vani sem allir geta tileinkað sér.  

 

James Clear (2018), höfundur Atomic Habits, nefnir í bók sinni að einstaklingar geti náð 

markvissari árangri með breytingu á litlum hlutum. Hann nefnir að vanar þurfa að byggja á 
einstaklingnum sjálfum. Til dæmis: ,,Ég er manneskja sem lærir heima á hverjum degi”. Það 

er vani sem er líklegur til árangurs. Hins vegar er eftirfarandi vani að: ,,fá tíu á stærðfræði 
prófinu”, vani sem er ekki líklegur til árangurs. Lykilmunurinn á þessum tveimur vönum er sá 
að fyrri vaninn segir til um manneskjuna sem einstaklingurinn vill vera. Seinna dæmið myndi 

flokkast sem niðurstöðu markmið. Mikilvægt er að axla ábyrgð á öllum vönum sem maður 

hefur. James Clear (2018) kemur með sniðugt ráð í því tilfelli. Ef einstaklingur vill minnka 

áhorf sitt á sjónvarpið, væri gott ráð að taka batteríin úr fjarstýringunni og setja þau í 
skúffuna. Með því fer einstaklingur lengri og erfiðari leið að því að kveikja á sjónvarpinu. 

Miðað við gömlu leiðina þar sem hann var nánast búinn að kveikja á sjónvarpinu á sama tíma 

og hann fékk hugmyndina. 
 

Það geta allir tekið fulla stjórn á sínum venjum. Fyrsta skrefið er að verða meðvitaður um þá 

vana sem maður hefur, bæði góða og slæma. Síðan er gott ráð að setjast niður og skrifa 

niður þær venjur sem maður vill tileinka sér. Næsta skref er síðan að fylgja því sem skrifað 

var á blaðið. Það er ekkert annað í stöðunni en að bretta upp ermar og axla ábyrgð. 
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11 Handbókin 

Handbókin ber sama heiti og greinargerðin ,,Ég hugsa um mig”. Bókin er litrík og lifandi. 
Markhópur bókarinnar eru nemendur í grunnskóla, þó kennarinn sjái um að miðla 

upplýsingum til þeirra. Markmið handbókarinnar er að opna augu nemenda á 

viðfangsefninu. 
 

Innihald bókarinnar er eftirfarandi: forgangsröðun, svefn, andleg heilsa, sjálfs- og 

líkamsmynd, líkamleg heilsa, næring, tannheilsa og venjur. Fylgst verður með einstaklingum 
sem mynda tvær fjölskyldur. Á hverri opnu eru tvær sögur um sérstakt viðfangsefni. Önnur 

sagan fjallar um einstakling sem stendur sig vel og hin sagan fjallar um einstakling sem gæti 

gert betur. Einnig má finna myndir af persónum og gullkorn um viðfangsefnið.  

 
Bókin byrjar á sögunni Krukka lífsins ásamt verkefni. Í kjölfarið koma fjórtán smásögur sem 

mynda sjö heilsuþætti. Þar næst kemur sama verkefni og var byrjað með. Í lokin drögum við 
saman alla þá mikilvægu þætti sem stuðla að andlegri og líkamlegri heilsu. 
 

Hér fyrir neðan er dæmi um opnu úr handbókinni. Umræðuefnið á þessari opnu er hreyfing. 

Georg stendur sig vel en Geir þarf að bæta sig. Hvíti kassinn inniheldur gullkorn sem tengist 

umræðuefninu.  
 

 
Mynd 1. Opna hreyfing. 
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12 Niðurstöður 

Tilgangurinn með þessu lokaverkefni er að gera einstaklinga meðvitaða um mikilvægi 
heilsunnar. Ásamt því að axla ábyrgð á þeim hlutum sem eru undir hugtakinu heilsa. 

Höfundar verkefnis vinna mikið með börnum og vilja bæði að börn og fullorðnir taki virkan 

þátt í að efla heilsu sína svo þessir aðilar geti náð sem mestum árangri í einu og öllu. 
 

Í samfélaginu sem við búum í höfum við mörg verkefni að leysa daglega. Verkefnin eru mis 

stór og umfangsmikil. Það sem við leggjum upp með er að byrja alla daga á þeim verkefnum 
sem eru mikilvægust. Í kjölfarið á þeim verkefnum er síðan farið í verkefni sem skipta minna 

máli. Með þessari aðferð er einstaklingur líklegri til að ná sínum markmiðum og minnkar það 

líkurnar á virkni, sem þjónar engum tilgangi. 

 
Andleg heilsa spilar stóran þátt í lífi okkar. Hún hefur áhrif á marga hluti sem við tökum okkur 

fyrir hendur. Eins og hvernig við hugsum, hvernig okkur líður og hvaða hluti við 
framkvæmum. Að hlúa að andlegri heilsu er stöðugt verkefni. Nauðsynlegt er að átta sig á 
sínum kostum og göllum og taka þá í sátt. Þess vegna er mikilvægt að axla ábyrgð á þeim 

atriðum sem stuðla að góðri andlegri heilsu. 

 

Til að stuðla að líkamlegri heilsu er skynsamlegt að hreyfa sig daglega. Það getur verið einfalt 
að bæta inn hreyfingu dreifða yfir daginn, t.d. að ganga í skólann og nota stiga í stað lyftu. 

Margir einstaklingar eru með þann slæma vana að eyða miklum tíma í kyrrsetu og getur það 

haft slæmar afleiðingar á heilsuna. Á tímum gæti það reynst erfiðara að hreyfa sig, 
sérstaklega þegar hvatningin er minni. Þess vegna er mikilvægt að hugsa um langtíma 

ávinning sem fylgir hreyfingu. 

 

Margir líta ekki á svefn sem mikilvægan part af heilsunni. Það tíðkast hjá einstaklingum að 

fresta svefninum svo þau geti gert eitthvað allt annað. En staðreyndin er sú að svefninn er 

grunnurinn að góðri andlegri og líkamlega heilsu. Skortur á svefni hefur áhrif á athafnasemi 

og afkastagetu okkar. Á meðan svefn á sér stað, fær heilinn nauðsynlega hvíld til að vinna úr 
upplýsingum eftir daginn. Til að skara fram úr er gott ráð að taka svefninn föstum tökum. 

 

Manneskjan er samansafn af alls konar vönum. Vanar eru kröftugir, þeir geta lyft 
einstaklingnum upp en geta líka haldið þeim niðri. Það er mikilvægt að gera ráðstafanir og 

leggja sig fram við að brjóta slæmar venjur og byggja upp góða vana.  
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Þættirnir hér að ofan hafa víxlverkandi áhrif á hvorn annan. Okkur finnst námsefni í 

grunnskólum sem sameinar alla þessa þætti vera af skornum skammti. Í greinargerðinni 

skoðum við þætti sem stuðla að andlegri og líkamlegri heilsu. Einnig leggjum við áherslu á að 
einstaklingar taki málin í sínar eigin hendur. Það skiptir máli að forgangsraða heilsunni í 

fyrsta sæti og hugsa um sjálfan sig. Öxlum ábyrgð á því hvað við gerum, segjum og hugsum. 
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