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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort tíðni máltíða hjá 

börnum og ungmennum í 5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur 

væri samkvæmt ráðleggingum fræðimanna. Eins var svefn barna 

og ungmenna skoðaður og þá hvort börn væru almennt að fá 

nægan svefn. Rannsóknin var unnin með megindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem börn í 5. – 7. bekk voru látin svara 

spurningalista í upphafi mars mánaðar 2011. Svarhlutfall 

nemenda var 93%. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

íþróttaþátttaka barna og ungmenna í 5. – 7. bekk í Grunnskóla 

Grindavíkur er með því mesta sem gerist á landsvísu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að ekki er allt eins og best verður á 

kosið þegar við horfum til þeirra barna sem eru að fá of litla 

næringu eða tvisvar til fjórum sinnum á dag. Rannsóknin leiddi í 

ljós að 78,9% barna og ungmenna í 5. - 7. bekk eru að borða of 

lítið. Þegar svefnvenjur barna voru skoðaðar kom í ljós að 82% 

barna eru að sofa samkvæmt ráðleggingum. Með aukinni fræðslu 

allra hlutaðeiganda er hægt að bæta fæðumynstur barna og 

ungmenna í Grindavík. Þannig er hægt að stuðla að enn öflugra 

forvarnarstarfi bæjarfélagsins.  

Lykilorð; hreyfing, börn, fæðumynstur, máltíðir, íþróttaiðkun, 

svefn, sjálfsímynd, æfingatíðni.  
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ábendingar. Börn og ungmenni í 5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur fá 
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1. Inngangur  
Árið 2007 innleiddi Grindavíkurbær frí æfingagjöld fyrir öll grunnskólabörn 

bæjarfélagsins, fyrst allra bæjarfélaga á landinu (Grindavíkurbær, 2007). 

Með tilkomu þessa nýja fyrirkomulags var vonast eftir því að þetta yrði til 

þess að fjölga iðkendum og til að sem flestir gætu tekið þátt í skipulögðu 

íþróttastarfi án tillits til fjárhags. Markmið bæjarstjórnar var að fjölga 

iðkendum og bæta starfið með það að leiðarljósi að minnka brottfall 

iðkenda. Með því væri verið að vinna ötuglega að forvarnarstarfi 

bæjarfélagsins (Kristinn Reimarsson munnleg heimild, 19. apríl 2011). 

Ungmennafélag Grindavíkur býður upp á sjö íþróttagreinar, knattspyrnu, 

körfuknattleik, sund, fimleika, júdó, taekwondo og golf (Ungmennafélag 

Grindavíkur, e.d.). Spár manna gengu eftir og þátttaka barna jókst næstum 

því 100% í knattspyrnu og körfuknattleik en þó nokkuð minna í öðrum 

greinum (Kristinn Reimarsson, 2010). Iðkendafjöldi fór úr 587 upp í 849 frá 

árinu 2006 til 2009 eða fjölgun iðkenda upp á 262 talsins. Þessi tala er þó 

ekki alveg marktæk því sami einstaklingur getur verið talinn oftar en einu 

sinni þ.e. ef hann æfir fleiri en eina íþróttagrein. Ef við tökum fyrir og 

teljum kennitölurnar að baki þessarar fjölgunar þá fór iðkendafjöldi úr 368 

upp í 455 eða fjölgun upp á 87 iðkendur eða 23,6%. Af þessum tölum að 

dæma sést að 175 börn og ungmenni sem voru að æfa íþróttir bættu við sig 

íþróttagrein og fóru að æfa fleiri en eina og jafnvel tvær íþróttagreinar eftir 

að fríu æfingargjöldin voru sett á (Kristinn Reimarsson, 2010). Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á hreyfingu barna og ungmenna hér á Íslandi 

(Rannsóknir og greining, e.d.).  

Rannsóknir og greining (e.d.) hefur annast flestar rannsóknir á því 

sviði en rannsóknir þeirra á högum og líðan barna og ungmenna ná aftur til 

ársins 1992. Þrátt fyrir þessar víðamiklu rannsóknir hefur vantað að skoða 

sérstaklega þætti sem tengjast næringu barna og ungmenna og hvort börn og 

ungmenni séu almennt að uppfylla næringarþörf sína í daglegu lífi 

(Rannsóknir og greining, e.d.). Vegna mikils framboðs íþrótta í Grindavík 

og ótakmarkaðs aðgengis barna og ungmenna að þeim er vert að skoða 

nánar hvort börn og ungmenni séu að mæta næringarfræðilegum 
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ráðleggingum. Því meira sem börn hreyfa sig, því meiri næringu þurfa þau 

(Dick, 2007). Að þessu sögðu telur höfundur fulla ástæðu til að rannsaka 

tíðni máltíða barna og ungmenna í Grindavík og þá sérstaklega í samhengi 

við hreyfingu þeirra. Eins er svefn barna og ungmenna skoðaður og þá hvort 

börn séu almennt að fá nægan svefn. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er 

að kanna hvort tíðni máltíða hjá börnum og ungmennum í 5. – 7. bekk 

Grunnskóla Grindavíkur sé samkvæmt ráðleggingum fræðimanna (Dick, 

2007). 

Höfundur þessarar rannsóknar (ég) er fulltrúi íþrótta- og 

æskulýðsnefndar Grindavíkurbæjar og hefur setið í íþrótta- og 

æskulýðsnefnd síðan í maí 2010. Ástæðan fyrir þessari rannsókn á rætur 

sínar að rekja til ársins 2009 þegar ég var að þjálfa 5. flokk kvenna í 

knattspyrnu í Grindavík. Ég varð mikið vör við að börn væru að fara á 

margar æfingar á dag, án þess að koma með nesti til að borða á milli æfinga. 

Án nægrar næringar höfum við ekki orku til að taka þátt í daglegum 

athöfnum (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007a). Að þessu sögðu fannst mér 

mikilvægt að kanna hvort börn og ungmenni í 5. – 7. bekk í Grunnskóla 

Grindavíkur sem æfa íþróttir séu í raun að uppfylla grunnþarfir sínar þegar 

kemur að næringu og svefni. Eins hef ég velt þeirri umræðu upp hvort ekki 

þurfi að takmarka aðgengi barna og ungmenna að æfingum þegar horft er til 

áhrifa of mikilla æfinga á líffræðilega og andlega þætti barna og ungmenna. 

Er það virkilega af hinu góða að börn geti æft tvær og upp í þrjár íþróttir af 

fullum krafti án takmarka? Börn þurfa að mæta í skóla, sinna heimanámi og 

vera með vinum og fjölskyldu svo eitthvað sé nefnt. Hafa börn virkilega 

tíma fyrir alla þessa hluti og hvernig áhrif hefur þetta á börnin? Með þessar 

spurningar að leiðarljósi lagði ég upp í þessa rannsókn. Breytingar hafa þó 

orðið á æfingagjöldum Grindavíkurbæjar síðan ég fór af stað með þessa 

rannsókn. Í dag er búið að setja á föst æfingagjöld fyrir öll börn á 

grunnskólaaldri. Í dag þurfa foreldrar að greiða 20.000 krónur í æfingagjöld 

óháð fjölda íþróttagreina. Fríu æfingagjöldin voru tekin af vegna 

niðurskurðar hjá Grindavíkurbæ en eins og áður sagði þá kostar 20.000 

krónur að æfa íþróttir í Grindavík óháð fjölda íþróttagreina 

(Grindavíkurbær, 2011). Spurningalistinn sem var gerður í tengslum við 
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þessa rannsókn var lagður fyrir nemendur áður en til breytinga kom. Því 

hefur breytt fyrirkomulag Grindavíkurbæjar á fríum æfingargjöldum ekki 

áhrif á niðurstöður þessarar rannsóknar. 

 

1.1 Ábyrgð samfélagsins  
Í erfiðu árferði eins og núna ríkir er mikilvægt að fólk staldri við og 

endurskoði forgangsröðina hjá sér. Hafi það einhvern tímann verið 

mikilvægt að hlúa að, andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan barna 

okkar er það einmitt núna þegar efnahagsþrengingar þjaka þjóðina. Hagur 

og líðan barna og ungmenna í Grindavík varðar alla íbúa Grindavíkurbæjar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif nærsamfélgsins á líðan og almennt líf 

barna og ungmenna eru mikilvæg hverjum einstaklingi (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2009; Svandís Nína Jónsdóttir, Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hrefna 

Pálsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Að þessu sögðu er mikilvægt að leggja 

áherslu á nærsamfélagið í heild við hvers konar heilsueflingar- og 

forvarnarvinnu meðal barna og ungmenna (Gígja Gunnarsdóttir, 2009; 

Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 

skilgreinir heilbrigði sem ástand sem felur ekki einungis í sér að vera laus 

við sjúkdóma og fötlun, heldur að búa við fullkomna, andlega, líkamlega og 

félagslega vellíðan (Bjerva, Haugen og Stordal, 2003). Ákjósanlegasta 

veganesti sem við getum veitt börnum framtíðarinnar er að búa vel að þeim 

svo þeim líði vel og komi út í samfélagið sem sterkir og sjálfstæðir 

einstaklingar. Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru það 

mannréttindi barna og því skylda samfélagsins að hlúa að öllum börnum og 

gæta réttar þeirra til að vaxa og dafna á sem heilbrigðastan hátt (Svandís 

Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). 

1.2 Skipulögð íþróttastarfsemi 
Skipulögð íþróttastarfsemi er besta forvörn sem við getum boðið börnum 

samfélagsins upp á. Skipulögð íþróttastarfsemi er öll sú íþróttaiðkun sem fer 

fram undir leiðsögn, kennara, þjálfara eða hjá foreldrum svo dæmi séu nefnd 

(Halson og Jeukendrup, 2004). Rannsóknir frá árinu 2009, sýndu fram á að 

rúmlega þriðjungur nemenda í 5., 6. og 7. bekk stunduðu íþróttir með 
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íþróttafélagi einu sinni til þrisvar sinnum í viku. Enginn marktækur munur 

var á þátttöku milli kynja (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Rannsóknin 

leiddi enn fremur í ljós að 33,3% nemenda í 5. – 7. bekk æfðu fjórum 

sinnum í viku eða oftar en þar voru strákar í meirihluta (Svandís Nína 

Jónsdóttir o.fl., 2009). Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands hefur gefið út 

tilmæli til allra aðildafélaga sem miðar að því að öll íþróttaiðkun skuli vera 

þroskandi bæði, líkamlega, félagslega og sálrænt. Með þessi tilmæli að 

leiðarljósi má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og ungmenni til að njóta 

sín innan íþróttahreyfingarinnar. Með skipulagðri og markvissri þjálfun má 

skapa börnum og ungmennum aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir 

á lands- eða alþjóða mælikvarða. Gert er ráð fyrir því að þeir sem ekki velja 

afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að æfa íþróttir eða 

líkamsrækt við hæfi (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.).  

1.3 Mikilvægi hreyfingar 
Það að skilgreina heilsu án þess að taka reglulega hreyfingu inn í er ógerlegt 

(Howley og Franks, 2007). Þótt erfðir hafi áhrif á líkamlegt hreysti 

einstaklinga hafa þær ekkert um það að segja hvernig fólk lifir sínu lífi. Við 

fæðumst öll með vissa hæfileika og sumir hafa meiri möguleika á hreysti 

heldur en aðrir. Erfðir hafa þó ekki úrslitaákvæði um hreysti og heilsu 

einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að stunda 

hreyfingu til að öðlast mestu möguleg lífsgæði yfir æviskeiðið (Howley og 

Franks, 2007). Minni hreyfing barna á stóran þátt í að börn eru að þyngjast. 

Leikir barna hafa breyst í tímans rás og í stað ærslufullra útileikja hefur 

tölvuleikjanotkun og sjónvarpsgláp tekið við (Laufey Steingrímsdóttir, 

2004). Til að börn vaxi og dafni eðlilega er mikilvægt að þau stundi 

hreyfingu en þannig eykst, hreyfiþroski þeirra, styrkur og fimi. Regluleg 

hreyfing dregur úr líkum á, geðrænum vandamálum, bætir sjálfsímynd, 

námsárangur, mataræði og sjálfstraust þeirra sem hana stunda. Hreyfing 

dregur einnig úr líkum á offitu og hefur jákvæð áhrif á svefn og svefnvenjur 

barna og ungmenna. (Gígja Gunnarsdóttir, 2005; Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2007). Ávinningur skipulagðrar hreyfingar fyrir börn og 

ungmenni er ótvíræður. Þau öðlast betra þol og vöðvastyrk, betri beinheilsu, 



10 
 

minni einkenni þunglyndis og hreyfingin stuðlar að heilsusamlegra 

holdafari. Hreyfing minnkar hættuna á fjölmörgum sjúkdómum eins og til 

dæmis, hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki II. Hún eykur jafnframt 

líkurnar á að fólk lifi lengur sjálfstæðu lífi við betri lífsgæði (Laufey 

Steingrímsdóttir, 2004; Gígja Gunnarsdóttir, 2009). Hreyfing lækkar einnig 

blóðþrýsting og eykur súrefnisflæði líkamans. Með markvissri hreyfingu 

líður okkur almennt mun betur og við verðum hraustari (Sallis, Prochaska 

og Taylor, 2000).  

 Þrátt fyrir þessi ummæli og staðhæfingar hafa fáar rannsóknir verið 

gerðar meðal barna (Welk, Corbin og Dale, 2000). Flestar rannsóknir hafa 

miðast við að rannsaka fullorðið fólk og hvernig hreyfing hefur jákvæð áhrif 

á þau. Þar sem það tekur tíma fyrir hreyfingarleysi að hafa áhrif á 

einstaklinga hefur ekki verið hægt að rannsaka þann þátt hjá börnum 

nægilega vel (Howley og Franks, 2007). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á 

mikilvægi þess að byrja að stunda hreyfingu á unga aldri þó ekki séu til 

margar rannsóknir sem styðjast við gögn um hreyfingu barna og ungmenna 

(Howley og Franks, 2007). Prófessor Malina ályktaði að það væru auknar 

vísbendingar fyrir því að hreyfing yki einnig heilsu og hreysti barna og 

ungmenna (Howley og Franks, 2007). Þó sýna rannsóknir fram á að fæstir 

gera sér í raun grein fyrir hversu nauðsynleg hreyfing er fyrir börn og 

ungmenni (Laufey Steingrímsdóttir, 2004). Þrátt fyrir skort á rannsóknum á 

þessu sviði er mikill áhugi fræðimanna á því að meta og hvetja börn og 

ungmenni til að stunda hreyfingu (Welk, Corbin og Dale, 2000). Börn byrja 

strax að hreyfa sig vegna löngunar þeirra til að nema og læra hluti en lífstíll 

nútímans bíður upp á mikið kyrrsetulíf. Að þessu sögðu er mikilvægt að 

halda uppi skipulagðri íþróttastarfsemi, hvetja börn til þátttöku og auka 

þannig hreyfingu og draga úr kyrrsetu fyrir framan tölvur og sjónvarp. Sú 

staðreynd að nánast öll afkvæmi dýra eru virkari en fullorðin dýr styður 

niðurstöður Rowland‘s um það að börnum er eðlislægt að hafa þörf fyrir 

hreyfingu (Welk, Corbin og Dale, 2000; Wilmore, Costill og Kenney, 1994; 

Saris, Blair, Van Baak, Eaton, Davies, Pietro, Fogelholm o.fl., 2003).  

NASPE (National Association for Sport and Physical Education) 

leggur áherslu á að beina sjónum sínum að magni eða tíðni æfinga sem börn 
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eru að iðka fremur en hversu langar þær eru. NASPE telur að það sé tíðni 

æfinga sem segir til um viðhorf þeirra til hreyfingar en ekki lengd hverrar 

æfingar (Welk, Corbin og Dale, 2000). Í mörg ár voru ráðleggingar um 

hreyfingu barna þær sömu og fyrir fullorðna. Í dag er talið að börn eigi að 

iðka íþróttir með hjartslátt upp á 140 slög á mínútu til að æfingin teljist 

skilvirk. Dagleg hreyfing barna á ekki að vera undir 60 mínútum á dag en 

skipta má hreyfingunni upp í smærri einingar. Hreyfing barna þarf að 

innihalda, þolþjálfun, vöðvaþjálfun, liðleikaæfingar, hraða, snerpu, 

jafnvægi, viðbragðshraða og samhæfingu (Welk, Corbin og Dale, 2000; 

Sallis, Prochaska og Taylor, 2000; Becker, Lyhne, Pedersen, Fogelholm 

o.fl., 2004).  

 Mikill munur er þó á því hvaða ráðleggingar fræðimenn gefa 

varðandi hreyfingu barna og þann tíma sem á að fara í slíkar athafnir. Flestar 

rannsóknir benda þó til þess að börn og ungmenni eigi að hreyfa sig í að 

minnsta kosti 60 mínútur á dag eins og kom fram hér að framan en aðrar 

rannsóknir halda því fram að börn eigi að hreyfa sig upp í nokkra 

klukkutíma á dag (Sallis, Prochaska og Taylor, 2000). Þrátt fyrir mikla 

aukningu barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi fer kyrrsetustundum 

barna fjölgandi (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2004). Reglubundin þjálfun 

hægir ekki á vexti einstaklinga þ.e. hæð þeirra en hefur áhrif á þyngd og 

líkamsbyggingu þeirra. Hvað varðar þroska barna og ungmenna þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á að reglulegar æfingar innan skynsemismarka hafa 

ekki áhrif á þroska barna og ungmenna. Of miklar æfingar hafa þó áhrif á 

þroska stelpna og þá fyrst og fremst seinkun á blæðingum hjá stelpum 

(Wilmore, Costill og Kenney, 1994; Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2004). 

Hreyfing veitir börnum og ungmennum andlegan og líkamlegan styrk til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs og hreyfing hjálpar börnum að hvílast 

betur (Gígja Gunnarsdóttir, 2009). Líkamsþjálfun og virkur lífstíll er 

mikilvægur á uppvaxtarárunum til að viðhalda heilbrigðri líkamsbyggingu 

og koma á fót heilbrigði og hreyfingu fyrir lífstíð. Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að framboð á skipulagðri hreyfingu hefur áhrif á þátttöku barna og 

ungmenna í íþróttum (Gígja Gunnarsdóttir, 2009; Wilmore, Costill og 

Kenney, 1994; Sallis, Prochaska og Taylor, 2000).  
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1.4 Foreldrar og umhverfið  
Eitt það vandasamasta sem við tökum okkur fyrir á lífsleiðinni er 

foreldrahlutverkið en jafnframt það hlutverk sem flestir taka að sér með 

glöðu geði og eftirvæntingu (Sigurður Guðmundsson og Anna Björg 

Aradóttir, 2006). Umhverfið sem við ölumst upp í og félagslegir þættir hafa 

mikið að segja um þátttöku okkar í íþróttum. Umhverfið okkar er til dæmis, 

veðurfar, hæð yfir sjávarmáli, mengun og aðstaða til íþróttaiðkunar, svo 

eitthvað sé nefnt (Howley og Franks, 2007). Félagslegir þættir eru til dæmis, 

vinir, viðhorf foreldra og vinnustaðaumhverfi. Þættir eins og næring eða 

loftið sem við öndum að okkur og vatnið sem við drekkum hefur bein áhrif 

á okkur. Aðrir þættir sem skipa stóran sess í viðhorfi og þátttöku okkar eru 

fyrirmyndir okkar og sú hegðun sem þær sína hefur óbein áhrif á okkar eigin 

lífsgildi (Howley og Franks, 2007). Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna 

að tengsl barna og ungmenna við foreldra sína og fjölskyldu skiptir miklu 

máli fyrir þroska og þróun þeirra sem einstaklinga. Foreldrar er sterkar 

fyrirmyndir og lykilaðilar í félagslegu stuðningsneti barna og ungmenna 

(Howley og Franks, 2007; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009) Við getum 

stjórnað vissum umhverfisþáttum en ef við tökum sem dæmi þá fá sum börn 

ófullnægjandi fæðu sökum umhverfisins sem þau lifa í. Þar af leiðandi geta 

þau ekki hugað að breytingum fyrr en breyting verður á högum þeirra á því 

sviði. Foreldrar gegna lykilhlutverki og hafa mikil áhrif á hvort barnið sé að 

fullnægja grunnþörfum sínum. Mikilvægt er að takmarka kyrrsetu barna og 

ungmenna með reglum um tölvuleiki og sjónvarpsáhorf og stuðla að 

þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi eða frjálsum leikjum. Allir eiga að geta 

fundið sér eitthvað við sitt hæfi (Howley og Franks, 2007; Gígja 

Gunnarsdóttir 2005).  

 

1.5 Íþróttaþátttaka barna  

Sú þróun að báðir foreldrar eru útivinnandi kallar á aukna þjónustu 

íþróttasamtaka á skiplagðri starfsemi eftir skóla. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að margir foreldrar líta á íþróttastarfsemi sem einhvers konar barnapössun 

á meðan foreldrar eru ennþá í vinnunni (Woods, 2007). Skipulagt 

íþróttastarf hefur mjög góð áhrif á börn og ungmenni. Hún ýtir undir, aukið 
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líkamlegt hreysti, börn auka færni sína og eins er íþróttastarf mjög 

mikilvægt fyrir félagslegu hlið barna og skipar stórt hlutverk í félagslegu 

samhengi (Woods, 2007). Flest börn byrja í íþróttum því vinir þeirra eru í 

íþróttum. Þau nota tækifærið til að geta verið með, jafningjum sínum, 

kynnast fleiri vinum, komast frá foreldrum eða skóla og til að forðast leiða í 

daglegu lífi (Woods, 2007). Á aldrinum 10 – 13 ára fara börnin að læra 

betur á umhverfið sitt. Á þessum tímapunkti er það þátttaka í frístunda-, 

félags- og tómstundastarfi sem skiptir höfuðmáli. Hún mótar sjálfsmynd 

barnanna og þau byggja upp skoðanir sínar á sjálfum sér. Á þessum aldri eru 

það einnig vinirnir sem skipta mestu máli. Börn geta allt eins, aðeins verið 

að æfa íþróttir því bestu vinir þeirra gera það líka. Börn vinna vel saman á 

þessum aldri en gera sér þó grein fyrir getumuni í hinum ýmsu athöfnum. 

(Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009; Thompson, 2009).  

Félagslíf barna og ungmenna fer að miklu leyti fram í jafningahóp. 

Áhrif jafningjahópsins eru sterk á uppvaxtarárunum og þar fer fram 

mikilvæg mótun, hugmynda, viðmiða og gilda meðal þeirra (Svandís Nína 

Jónsdóttir o.fl., 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn og ungmenni 

sem stunda íþróttastarf eru líklegri til að eiga vini sem gera slíkt hið sama. 

Sýnt hefur verið fram á að áreynsla og hreyfing er hverju barni mikilvæg 

(Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

ungt fólk sem stundar íþróttir reglulega er líklegra til að líða betur en öðrum 

jafnöldrum sem gera ekki hið sama. Þau eru ólíklegri til að byrja að reykja, 

nota vímuefni eða taka þátt í öðru neikvæðu atferli sem aðrir jafnaldrar 

þeirra gera (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Leita þarf leiða til að börn 

geti fengið tækifæri til að stunda heilsusamlegt líferni. Umhverfið þarf að 

vera hvetjandi til hreyfingar og leikja ásamt því að gott aðgengi þarf að vera 

að hollu og næringaríku fæði. Það kemur á hlut foreldra og samfélagsins í 

heild að hlúa að börnum sínum þannig að þau vaxi og dafni á sem 

heilbrigðastan hátt (Sigurður Guðmundsson og Anna Björg Aradóttir, 

2006).  

1.6 Næring  
Til að geta tekið þátt í daglegum athöfnum og stundað íþróttir þurfum við 

næringu. Næring hefur bein áhrif á frammistöðu og heilsu íþróttamanna, 
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óháð, aldri, kyni og vettvangi (Thompson, 2009). Mikilvægt er að borða 

fjölbreytta fæðu og fá næringarefni úr öllum fæðuflokkum. Borði 

íþróttamaður rétt mun hann ná betri árangri í þjálfun, flýta fyrir endurheimt 

á milli æfinga og keppna, viðhalda réttri líkamsþyngd og líkamsbyggingu og 

draga úr hættu á meiðslum og veikindum (Thompson, 2009). Næring er 

allur matur og allir drykkir sem við innbyrðum. Öll orka sem við fáum 

kemur úr mat. Næring virkar sem bensín í líkama okkar og útvegar orku og 

önnur efni sem þarf til að líkaminn geti, hreyft sig, vaxið og verið 

heilbrigður (Thompson, 2009). Hvað við þurfum af næringu hverju sinni fer 

eftir, aldri, kyni, líkamsbyggingu, magni hreyfingar og heilsu 

einstaklingsins. Góð næring hefur í för með sér aukið hreysti í dag og einnig 

í framtíðinni (Thompson, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að lélegar 

matarvenjur hafa verið tengdar við langvinna og erfiða sjúkdóma eins og 

hjarta- og æðasjúkdóma og krabbamein (Thompson, 2009). Góð næring 

felur í sér að borða mat í réttu magni og fá næringarefni úr sem 

fjölbreyttustu fæðutegundum. Vannæring getur komið til, sökum megrunar 

þar sem ónóg neysla eða of mikil neysla getur leitt til sjúkdóma eða 

aukinnar næmni fyrir sjúkdómum. Eins og sjá má á ummælum hér að 

framan er næringarinntaka frumskilyrði fyrir góðri heilsu. Saga um slæmt 

fæðuval leiðir að lokum til slæmra afleiðinga á heilsu fólks (Thompson, 

2009).  

 Líkaminn þarf mörg næringarefni til að viðhalda vexti og gera við 

skemmda vefi í líkamanum sem myndast við átök í hreyfingu (Howley og 

Franks, 2007). Næringu er skipt upp í sex meginflokka, kolvetni, fitu, 

prótein, vítamín, steinefni og vatn (Howley og Franks, 2007; Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007a). Helstu hlutverk kolvetna er að veita nauðsynlega orku 

til athafna og veita nauðsynleg trefjarefni. Ráðlagður dagskammtur af 

kolvetni er 130 g á dagˉ¹. Hlutfall kolvetna í fæðu okkar á að vera 45 – 65%. 

Fyrir hvert gramm af kolvetni fáum við 4 kaloríur af orku. Þó ber að forðast 

kolvetni úr einsykrum (Howley og Franks, 2007; Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007a). Fita er öflugur orkugjafi og útvegar líkamanum 

nauðsynlegar fitusýrur. Hún er mikilvæg til að líkaminn starfi eðlilega og 

skipar stórt hlutverk í að viðhalda hitastigi í líkamanum. Hún verndar 
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lífsnauðsynleg líffæri, dreifir vítamínum og myndar frumuhimnu. Æskilegt 

er að fitumagn í fæðu fari ekki yfir 300 mg á dagˉ¹. Hlutfall fitu í fæðu 

okkar á að vera 20 – 35%. Þar af eiga 10% að koma úr harðri fitu og 10 – 

25% úr mjúkri fitu. Fyrir hvert gramm af fitu fáum við 9 kaloríur af orku 

(Howley og Franks, 2007; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007a). Prótein er 

helsta byggingarefni líkamans og útvegar líkamanum efni eins og hormón 

og hvata eins og til dæmis ensím. Prótein er búið til úr amínósýrum og 

gegnir margvíslegu hlutverki í líkamanum. Til að uppfylla kröfur líkamans 

um prótein þarf fólk að innbyrða prótein á hverjum degi. Æskilegt hlutfall 

próteins í fæðu okkar er 10 – 35%. Fyrir hvert gramm af próteini fáum við 4 

kaloríur af orku (Howley og Franks, 2007; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2007a). Vítamínin eru 13 talsins og gegna margvíslegum hlutverkum í 

líkamanum. Þau eru lífræn efni og eru nauðsynleg til að eðlileg 

líkamsstarfsemi geti átt sér stað. Til eru tvenns konar vítamín, 

vatnsleysanleg og fituleysanleg. Við fáum ekki orku úr vítamínum en þau 

gegna mikilvægum hlutverkum í efnaskiptum fyrir fitu, kolvetni og prótein. 

Að þessu sögðu sést að vítamín gegna mikilvægu hlutverki í líkamanum og 

því mikilvægt að þau séu til staðar í líkamanum í réttu magni (Howley og 

Franks, 2007; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007a).  

 Steinefni eru ólífræn og skipa stórt hlutverk í starfsemi líkamans. 

Þau hafa mörgum og ólíkum hlutverkum að gegna. Sum koma að byggingu 

beina og líkamsveggja á meðan önnur eru nauðsynleg fyrir eðlilega 

blóðmyndun (Howley og Franks, 2007; Dick, 2007). Vatn er lífsnauðsynlegt 

næringarefni vegna þess hlutverks sem það gegnir í líkamanum. Hlutfall 

vatns í líkamanum er 60% og það er nauðsynlegt til að búa til það umhverfi 

sem þarf til að efnaskipti líkamans geti átt sér stað. Vatn sér um, að flytja 

næringarefni um líkamann, úrgangsefni úr honum og heldur líkamshitanum 

í jafnvægi. Þó að líkaminn sé 60% vatn þá er misjafnt vatnsmagn á milli 

líkamsparta en sem dæmi, þá er 80% af blóði vatn, 75% af heilanum, 22% 

af beinunum og 10% af fitu. Við fáum 80% af því vatnsmagni sem við 

innbyrðum daglega í formi drykkja (Howley og Franks, 2007; Dick, 2007). 
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Mikilvægt er fyrir börn og ungmenni að temja sér góðar matarvenjur 

frá upphafi og viðhalda þeim á unglingsárunum og fram á fullorðinsárin. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þær matarvenjur sem við temjum okkur 

snemma á lífsleiðinni fylgja okkur um ókomna tíð (Livingstone og Robson, 

2000; Thompson, 2009). Það er hlutverk foreldra og þjálfara að upplýsa 

börn og ungmenni um mikilvægi réttrar næringar. Mikilvægt er að kenna 

börnum og ungmennum hvernig sé best að tileinka sér holla og góða 

næringu til að ná sem bestum árangri. Við notum orku við alla hreyfingu. 

Með aukinni hreyfingu aukum við orkubrennslu (Thompson, 2009; Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007b). Það er enginn vafi á því að matarvenjur barna 

og ungmenna hafa mikið breyst á undanförnum 20 árum. Því miður er þessi 

þróun ekki af hinu góða þar sem í dag er farið að tengja slæmar matarvenjur 

við sjúkdóma og dauða. Inngrip snemma á lífsleiðinni er nauðsynlegt til að 

forðast áframhaldandi þróun í átt til sjúkdóma og dauða (Fahlman, Dake, 

McCaughtry og Martin, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að á vissum 

tímabilum gera börn og ungmenni uppreisn gagnvart matarvenjum sínum. 

Þegar uppreisnartímabilinu er lokið taka þau þó aftur upp matarvenjur 

æskuheimilisins (Bjerva, Haugen og Stordal, 2003). Það skiptir því miklu 

máli að ungt fólk venjist á gott mataræði heima hjá sér. Gott mataræði bætir 

heilsufarið og styrkir eðlilegar sjúkdómavarnir líkamans. Ófullnægjandi 

fæða barna og ungmenna hefur slæm áhrif á einbeitingarhæfni og 

afkastagetu þeirra (Fahlman, Dake, McCaughtry og Martin, 2008; Bjerva, 

Haugen og Stordal, 2003).  

 En hvað þurfa börnin þá að borða? Morgunverðurinn er 

mikilvægasta máltíð dagsins. Rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem borða 

morgunmat standa sig betur í skóla og starfi og eiga auðveldara með að 

viðhalda eðlilegri þyngd heldur en þau sem ekki borða morgunmat (Laufey 

Steingrímsdóttir, 2004). Morgunmatur þarf ekki að vera stórbrotin eða 

flókin máltíð. Morgunkorn, súrmjólk, brauð og mjólk eða hafragrautur er 

það sem þarf til að koma líkamanum af stað. Mikilvægt er að hafa hollt nesti 

í skólanum en morgunnestið er í flestum tilvikum millibiti en ekki ætlað 

sem heil máltíð barna og ungmenna (Laufey Steingrímsdóttir, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn sem borða sjaldan eða aldrei 
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morgunmat, fá mun næringarsnauðara og lélegra fæði en þeir sem borða 

oftast morgunmat (Laufey Steingrímsdóttir, 2004). Ástæðan er rakin til þess 

að þeir sem ekki borða morgunmat borða meira af lélegri fæðu seinna yfir 

daginn. Til að börn uppfylli næringarkröfur líkamans er mikilvægt að borða 

fimm til sex sinnum á dag. Börn eiga að borða þrjár aðalmáltíðir og tvo til 

þrjá millibita á dag til að mæta orkuþörf sinni. Ávallt skal byrja daginn á 

morgunmat eins og kom fram hér að framan (Laufey Steingrímsdóttir, 1993; 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2004). Ef barn neytir of lítillar fæðu nær 

líkaminn ekki að framleiða næga orku til að takast á við átökin sem þarfnast 

til daglegra athafna og hvað þá til að geta stundað íþróttir (Becker og 

félagar, 2004). 

 Börn og ungmenni sem æfa íþróttir af kappi þurfa að mæta aukinni 

þörf fyrir næringu. Tenging á milli þess matar sem við neytum og hreyfigetu 

okkar hefur verið viðfangsefni fræðimanna í að minnsta kosti 3.000 ár 

(Dick, 2007). Til þess að mæta þessari þörf þurfa þau að borða fjölbreyttan 

mat í samræmi við orkuþörf sína. Hversu margar kaloríur einstaklingurinn 

þarf að innbyrða á degi hverjum fer eftir því hversu virkur hann er og hversu 

skilvirkilega líkaminn notar fæðuna. Það fer einnig eftir aldri hversu mikið 

er ráðlagt að innbyrða (Dick, 2007; Lýðheilsustöð, 2009). Börn og 

ungmenni sem æfa íþróttir þurfa að meðaltali 3000 kaloríur á dag til að 

mæta næringarþörf sinni og viðhalda þeirri orku sem þau þurfa í daglegum 

athöfnum sínum. Til samanburðar þá þurfa fullorðnir íþróttamenn frá 3.500 

til 5.000 kaloríur á dag eða 65 – 75% kolvetni, 15 – 25% fitu og 10% 

prótein. Það dregur úr frammistöðu einstakinga sem ekki mæta orkuþörfum 

líkamans og þeir ná ekki eins miklum árangri í íþróttum (Dick, 2007; 

Lýðheilsustöð, 2009; Thompson, 2009). Reglulegar og heilsusamlegar 

máltíðir eru mikilvægar til að barnið hafi þá orku sem þarf til að hreyfa sig. 

Ef langt líður á milli máltíða, lækkar blóðsykurinn, barnið finnur fyrir 

þreytu og orkuleysi og er þannig ólíklegra til að taka þátt í íþróttum og 

öðrum athöfnum (Gígja Gunnarsdóttir, 2005).  

 Við fáum orku úr kolvetni. Kolvetni skilar af sér 6% meiri orku (5 

kcal) á hvern lítra af súrefni en fita (4,7 kcal) og því er kolvetni betri 

orkugjafi í orkufrekari æfingum þar sem takmörkun er á súrefnisflæði til 
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vöðvana. Lágmark 50% af orkunotkun í líkamanum kemur frá kolvetnum 

þegar unnið er á 60 – 80% af hámarks súrefnisupptöku (Howley og Franks, 

2007; Astrand, 1968). Á fyrstu tuttugu mínútum við meðal ákefð notast 

íþróttamenn aðallega við glýkógen sem orkugjafa eða um það bil 1/5 af því 

glýkógeni sem er til reiðu í líkamanum. Eftir tuttugu mínútur dregur stöðugt 

úr notkun glýkógens og gengið er meira á orku úr fitubirgðum líkamans. Þó 

líkaminn sé farinn að sækja orku úr fituforðanum þá heldur nýtingin á 

glýkógeni áfram og ef átök verða langvarandi og stíf, tæmast 

glýkógenbirgðir vöðva og lifrar (Howley og Franks, 2007; Astrand, 1968). 

Þegar tæming á glýkógenbirgðum á sér stað er möguleiki á áframhaldandi 

átökum aðeins til staðar í takmarkaða stund því lifrin nær aðeins að 

framleiða lítils háttar af glúkósa úr mjólkursýrum og einstökum amínósýrum 

(Astrand, 1968). Eftir tveggja stunda stöðug átök eru glúkósabirgðir 

algjörlega tæmdar en við tæmingu dregur úr virkni taugakerfisins og 

áframhaldandi átök verða íþróttamanninum mjög erfið. Íþróttafólk hefur líst 

þessari upplifun á þann veg að það sé eins og þau séu að hlaupa á vegg 

þegar glúkósabirgðir líkamans tæmast alveg (Howley og Franks, 2007; 

Astrand, 1968).  

 Súrefnisupptaka er mælikvarði á hversu mikil orka er framleidd í 

líkamanum (Howley og Franks). Þegar við vitum hversu margar kaloríur á 

hvert gramm eru framleiddar af fitu og kolvetnum og hversu mikið súrefni 

er notað til að brenna þessum kaloríum, þá getum við mælt þá lítra af súrefni 

sem við innbyrðum og þannig umreiknað þá orkueyðslu sem fer fram við 

æfingar. Mælikvarðinn sem er notaður er 4 kcal gˉ¹ fyrir kolvetni og prótein 

og 9 kcal gˉ¹ fyrir fitu. Vitandi hversu mikið súrefni fer í að umbreyta fæðu 

fáum við 4,7 kcal Lˉ¹ úr fitu þegar hún tærist og 5,0 kcal Lˉ¹ þegar kolvetni 

tærist. Þegar við notumst við 50/50 blöndu af kolvetnum og fitu fáum við 

4,85 kcal Lˉ¹ (Howley og Franks). Þegar verið er að mæla orkueyðslu barna 

er rétt að taka það fram að útkoman getur verið röng sökum 

aðferðarfræðilegra vandamála vegna þyngdaraukningar barna á 

gelgjuskeiðinu (Saris og félagar, 2003).  

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að ef einstaklingar sem stunda íþróttir 

borða kolvetniríka máltíð innan við 15 mínútum eftir að æfingu líkur flýtir 
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það verulega fyrir endurnýjun glýkógenbirgða líkamans (Astrand, 1968). 

Sem dæmi má nefna að ef einstaklingur borðar tveimur klukkutímum eftir 

að æfingu líkur verður hraði endurnýjunar allt að helmingi hægari. Að þessu 

sögðu sést hversu gríðarlega mikilvægt það er að börn og ungmenni neyti 

matar sem fyrst eftir að æfingu líkur. Þannig ná þau að endurnýja 

orkubirgðir sínar svo líkaminn nái að gera við skemmda vefi og þau eru í 

stakk búin til að takast á við önnur verkefni sem verða á vegi þeirra yfir 

daginn (Astrand, 1968). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að mikilvægt er 

fyrir íþróttafólk sem æfir tvisvar sinnum eða oftar á dag að borða strax að 

lokinni æfingu. Með því eru þau að endurnýja orkubirgðir líkamans svo þau 

geti tekist á við frekari æfingar (Astrand, 1968; Howley og Franks, 2007). 

Börn og ungmenni sem borða fjölbreytta fæðu þurfa ekki á fæðubótarefnum 

að halda og mikilvægt er fyrir alla að átta sig á því að notkun fæðubótarefna 

er ekki styttri leið að árangri (Thompson, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að fæða íslenskra barna er að öllu jöfnu próteinrík og því er engin þörf á 

viðbótar próteini í formi prótein dufts eða prótein stanga (Lýðheilsustöð, 

2009). Hægt er að fá nægju sína af próteini með því að borða, fisk, kjöt, 

mjólkurvörur, hnetur, baunir og fræ svo eitthvað sé nefnt (Thompson, 2009; 

Lýðheilsustöð, 2009). Vatn er besti svaladrykkurinn og því mikilvægt að 

börn og ungmenni drekki nóg af vatni. Mikilvægt er að drekka vel af vatni, 

fyrir, á meðan og eftir að æfingu lýkur. Ef einstaklingar drekka ekki nægju 

sína af vatni getur farið að bera á vatnsskorti í líkamanum. Fyrsta einkenni 

vatnsskorts er þreyta. Vatnstap sem nemur aðeins um einu til tveimur 

prósentum af líkamsþyngd getur haft neikvæð áhrif á vöðvagetu. Sjö prósent 

vökvatap leiðir til örmögnunar (Lýðheilsustöð, 2009; Astrand, 1968). 

Samkvæmt nýjustu rannsóknum á Íslandi drekka níu ára börn að meðaltali 

2,5 lítra af gos- og svaladrykkjum á viku en mikilvægt er að reyna að sporna 

við frekari þróun og draga úr neyslu sykraðra drykkja og auka við 

vatnsdrykkju barna og ungmenna (Elva Gísladóttir, 2008). 

 Frá því elstu menn muna hafa neysluvenjur barna og ungmenna 

verið áhyggjuefni fullorðinna (Laufey Steingrímsdóttir, 1993). Það teldist til 

tíðinda ef neyslukannanir myndu sýna að mataræði æsku landsins væri eins 

og best væri á kosið. Við þessi ummæli er þó vert að hafa í huga að 
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mataræði barna okkar endurspeglast í menningu okkar. Til að sinna þessum 

menningarþáttum af alúð er mikilvægt að foreldrar, skólastarfsmenn og 

stofnanir taki höndum saman, fræði, rækti og hvetji börn og ungmenni til 

hollra lifnarðarhátta (Laufey Steingrímsdóttir, 1993). Í hraða 

nútímasamfélagsins skortir fólk oft hugmyndaflug til að búa til 

fjölbreytilegan og hollan mat. Öðrum kann að finnast það of mikil fyrirhöfn. 

Það þarf alls ekki að vera flókið að matreiða hollan og góðan mat sem er 

ríkur af næringarefnum (Lýðheilsustöð, 2004). Þrátt fyrir að rannsóknir hafa 

hvað eftir annað sýnt fram á mikilvægi réttrar fæðu eru mörg börn og 

ungmenni sem ekki mæta næringarfræðilegum þörfum sínum (Thompson, 

2009). Fræðimenn vilja tengja það við skort á þekkingu á mat og drykk. Að 

þjálfarar hafi ekki næga þekkingu til að miðla henni áfram til barna og 

ungmenna. Slæmt fæðuval foreldra og að foreldrar búi ekki við færni í að 

matreiða hollan og næringarríkan mat. Fjárhagur foreldra sé slæmur og 

börnin hafa of mikið að gera og gefa sér þar af leiðandi ekki tíma til að 

borða mat sem krefst smá undirbúnings (Lýðheilsustöð, 2004; Thompson, 

2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að litlir matarskammtar sem börn grípa í 

á ferðinni eru oftast nær snauðir af næringarefnum og því verði fæðið 

óhjákvæmilega næringarsnautt (Laufey Steingrímsdóttir, 2004). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að fræðsla barna á mataræði eykur þekkingu 

þeirra og þau eru líklegri til að breyta fæðumynstri sínu með aukinni 

þekkingu á heilbrigðum lífstíl og hollum valkosti á mat (Fahlman o.fl., 

2008). Hafa ber í huga að ef breyta þarf venjum barns í mat eða hreyfingu 

þurfa allir fjölskyldumeðlimir að taka þátt í breytingunni. Foreldrar þurfa að 

hafa frumkvæði og bjóða upp á hollan mat og sýna gott fordæmi með virkri 

hreyfingu (Sigurður Guðmundsson og Anna Björg Aradóttir, 2006; 

Sonneville og Gortmaker, 2008). 

1.7 Svefn og svefnvenjur 
Góður svefn er öllum nauðsynlegur til að geta tekist á við viðfangsefni 

daglegs lífs. Þegar við sofum nær líkaminn að hvílast og endurnærast, sem 

svo styrkir ónæmis- og taugakerfi hans. Heilinn fær bæði hvíld og tækifæri 

til að vinna úr tilfinningum og hugsunum (Héðinn Svarfdal Björnsson, 
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2009). Þegar við sofum þá fer fram upprifjun og úrvinnsla úr þeim 

upplýsingum sem við höfum fengið yfir daginn. Hvort sem við erum að 

nema í íþróttum eða skóla þá eru þær upplýsingar sem við fáum festar í 

minninu á meðan við sofum (Sveinbjörn Kristjánsson, 2006; Héðinn 

Svarfdal Björnsson, 2009). Svefn er bráðnauðsynlegur til að viðhalda heilsu 

og líðan fólks, bæði andlegri og líkamlegri. Alvarleg og þrálát svefnröskun 

eykur líkur á alvarlegum heilsukvillum eins og til dæmis þunglyndi, streitu, 

offitu o.fl. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn og ungmenni sem fá 

góðan nætursvefn og sofa nóg eru hamingjusamari. Þau taka frekar ábyrgð á 

heilsunni, borða hollari mat, ástunda frekar reglulega hreyfingu og eru 

hæfari til að takast á við streitu en þau börn og ungmenni sem sofa ekki nóg 

(Sveinbjörn Kristjánsson, 2006). Þau börn sem ekki fá nægan svefn eru 

gjarnan, pirruð, með skapsveiflur og hömluleysi. Langvarandi svefnleysi 

getur leitt af sér, sinnuleysi, tilfinningalega deyfð, lélegt minni og 

einbeitingaskort (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að óæskilegt er að börn og ungmenni 

sitji fyrir framan sjónvarp eða tölvu seint á kvöldin. Sjónvarp og tölvuleikir 

örva heilann og trufla því svefn ef einstaklingar sitja lengi yfir á kvöldin 

(Sveinbjörn Kristjánsson, 2006). Rannsókn sem Eliasson og félagar (2002) 

gerðu á svefnvenjum skólabarna og námsárangri leiddi í ljós að meðal 

svefntími nemenda var 6,7 klukkutímar á hverri nóttu á virkum dögum en 

7,7 klukkutímar ef blundar voru teknir með í reikninginn. Nemendur álitu að 

8,43 klukkutímar væri ráðlagður svefn þeirra. Rúm 80% nemenda álitu að 

þeir væru ekki að fá nægan svefn en töldu svefnleysi sitt þó ekki hafa áhrif á 

námsárangur sinn. Nemendur sem voru að erfiða við nám eða að falla á 

prófum sváfu að meðaltali 25 mínútum skemur heldur en aðrir nemendur 

(Eliasson, Eliasson, King, Gould og Eliasson, 2002). Ráðlagður svefntími 

barna og ungmenna frá tíu til þrettán ára er 9 – 10 klukkustundir. Dagleg 

hreyfing er góð bæði fyrir heilsuna og svefninn. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að börn og ungmenni sem stunda íþróttir sofa að öllu jöfnu betur og eru 

ólíklegri til að leggja sig yfir daginn heldur en þau börn sem stunda ekki 

íþróttir (Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009; Sveinbjörn Kristjánsson, 2006; 

Sherrill, Kotchous og Quan, 1998).  
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1.8 Börn og þjálfun 
Við alla þjálfun verður að hafa í huga að börn eru ekki smækkaðar myndir 

af fullorðnu fólki og bregðast því ekki eins við þjálfun (Thompson, 2009). 

Börn og ungmenni hafa minni getu til að framkvæma ákafa æfingu sem 

stendur í 10 – 90 sekúndur. Þau eru í meiri hættu á að fá hitatengda kvilla 

við æfingar og þurfa meira súrefni í æfingum heldur en fullorðið fólk. Við 

þjálfun barna og ungmenna er mikilvægt að hafa í huga, að börn eru sérstök 

og hafa einstakar þarfir (Thompson, 2009; Howley og Franks, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn hafa ekki eins mikið þol fyrir æfingum 

og fullorðnir og þau gera sér einnig síður grein fyrir þessari takmörkun 

(Thompson, 2009). Því yngri sem einstaklingar eru þeim mun meiri vinnu 

þarf líkaminn að afkasta til að útvega súrefni til vöðvanna. Ein af megin 

ástæðum þess að fullorðið fólk álítur börn vera smækkaðar myndir af 

sjálfum sér er skortur á þekkingu þeirra, þ.e. þjálfara og ekki síður foreldra 

(Thompson, 2009; Howley og Franks, 2007).  

Í íþróttum barna og ungmenna er mikilvægt að þróa hreyfigetu þeirra 

eins og til dæmis, kasta, hoppa, hlaupa, hjóla og synda. Börn eru í eðli sínu 

virk og eitt af mikilvægustu hlutverkum fullorðinna er að skapa tækifæri 

fyrir börn til að leika sér og æfa íþróttir (Howley og Franks, 2007). Þegar 

verið er að skoða íþróttamarkmið barna og ungmenna er mikilvægt að hafa í 

huga hreyfigetu þeirra hverju sinni. Vernda þarf börnin fyrir ofuráherslu á 

einhæfum æfingum og þeirri ákefð sem oft er viðhöfð í þeim. Leggja þarf 

áherslu á að börn og ungmenni kynnist sem flestum íþróttum, fái sem mestu 

fjölbreytnina og upplifi ánægjulegt og skemmtilegt andrúmsloft á sem 

flestum sviðum (Howley og Franks, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

börn á aldrinum níu til ellefu ára telja að framlag þeirra þ.e. æfingasókn 

þeirra sé það sem muni skila þeim mestum árangri (Thompson, 2009). Það 

er ekki fyrr en um tólf ára aldur sem börn fara að átta sig á að það er samspil 

hæfileika og framlags sem skilar mestum árangri (Thompson, 2009). Grein 

sem birtist í U.S. News and World Report fjallar um mikilvægi þess að 

reyna að leggja minni áherslu á sigur og gera íþróttir að skemmtun sem fer 

fram í vinarlegu umhverfi. Höfundur greinarinnar tók viðtal við Fred Engh, 

stofnanda National Alliance for Youth Sports. Þar gagngrýnir Engh þá 
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þróun að einstaklingar séu valdir út sem skara fram úr, með það að 

leiðarljósi að setja þá í afreksbúðir. Þetta fyrirkomulag setji aukna pressu á 

börn og auki þrýsting frá foreldrum að vilja að börnin sín standi sig vel. 

Börn eiga þá á hættu að missa áhugann á íþróttum vegna ofuráherslu á 

velgengi (Cary, e.d.).  

 Kulnun í íþróttum er mjög algeng og rannsóknir hafa sýnt fram á að í 

flestum tilvikum er um of mikið álag að ræða (Woods, 2007). Börn sem 

verða fyrir of miklu álagi bregðast við með því að draga sig frá íþróttinni. Ef 

börn vita til þess að foreldrar eða þjálfarar verða vonsviknir yfir minni 

mætingarsókn iðkandans getur hann stundum gripið til þess ráðs að gera sér 

upp meiðsli til að komast hjá vonbrigðum annarra. Kulnun leiðir oftast af 

sér brottfall iðkandans. Þeir sem eru í hættu á að fá kulnun eru þeir 

íþróttamenn sem sinna ekki næringarfræðilegum skyldum sínum. Þeir sem 

hafa, of miklar áhyggjur af niðurstöðum leiksins, eru með kvíða yfir eigin 

frammistöðu, lágt sjálfsmat eða telja að foreldrarnir verði fyrir vonbrigðum 

ef þeir standa sig ekki (Woods, 2007). Kulnun leiðir oftast til brottfalls en 

samkvæmt Ronald Smith prófessori í sálfræði við Háskólann í Washington 

eru það sex hlutir sem skipta máli þegar kemur að brottfalli. Númer eitt, er 

að börnum finnst ekki lengur gaman í íþróttum og hinar fimm ástæðurnar 

eru allar tengdar hegðun foreldra og þjálfara. Að þessu sögðu er mikilvægt 

að huga að mörgum hlutum þegar kemur að þjálfun og hreyfingu barna og 

ungmenna. Börn eiga rétt á að vaxa og dafna við bestu ákjósanlegustu 

skilyrði sem völ er á (Woods, 2007).  
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2. Aðferðir og gögn 

2.1. Markmið og rannsóknarspurning  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna tíðni máltíða barna og ungmenna í 

5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur. Farið var inn á tíðni máltíða barna og 

ungmenna og hún borin saman við íþróttaiðkun þeirra. Svefn barna var 

skoðaður og þá hvort börn væru að sofa samkvæmt ráðleggingum. Einnig 

var farið inn á líðan barna og ungmenna á æfingum og sjálfsímynd þeirra og 

hún borin saman við íþróttaiðkun þeirra. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar var að kanna hvort tíðni máltíða hjá börnum og ungmennum í 5. 

– 7. bekk Grunnskóla Grindavíkur væru samkvæmt ráðleggingum fræði-

manna (Dick, 2007).  

2.2. Framkvæmd 
Framkvæmd rannsóknarinnar var þannig háttað að haft var samband við 

aðstoðarskólastjóra og leyfi fengið til að leggja spurningalistann fyrir. Þegar 

því var lokið fengu foreldrar bréf frá höfundi þar sem rannsóknin var kynnt 

og farið var fram á að foreldrar hefðu samband við höfund ef þeir óskuðu 

eftir því að börnin þeirra myndu ekki taka þátt í verkefninu. Ekkert foreldri 

hafði samband og því var spurningalistinn lagður fyrir alla nemendur. Allir 

nemendur sem mættu í skólann þennan dag svöruðu spurningalistanum. 

Ítrekað var fyrir þátttakendur að rita hvorki nafn né kennitölu á 

spurningalistana svo útilokað væri að rekja svörin til einstakra nemenda. 

Jafnframt voru nemendur vinsamlegast beðnir um að svara öllum 

spurningum eftir bestu samvisku og biðja um hjálp ef þeir þyrftu á að halda.  

2.3. Þátttakendur 
Gögnin sem þessi rannsókn er unnið út frá byggir á spurningalista sem var 

lagður fyrir alla nemendur í 5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur í mars 

2011. Í töflu 1 má sjá fjölda þátttakenda, greint eftir bekkjum og 

prósentuhlutfall af heildar þýði. Heildarsvarhlutfall var 93% eða 143 

nemendur sem telst mjög gott. Svarhlutfallið var 91% í 5. bekk eða 50 

nemendur, 98% í 6. bekk eða 56 nemendur og 88% í 7. bekk eða 37 

nemendur.  
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Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í 5., 6. og 7. bekk. 

Bekkur  Fjöldi í þýði Fjöldi svara % af þýði  

5. bekkur 55 50 91 

6. bekkur  57 56 98 

7. bekkur  42 37 88 

Heildarsvarhlutfall  154  143 93 

 

Þegar við lítum svo á svarhlutfall eftir kynjum (mynd 1) má sjá að í 

5. bekk eru færri strákar en stelpur eða 48% strákar á móti 52% stelpna. Í 6. 

bekk er hlutfall stráka hærra eða 55,4% á móti 44,6% stelpna og í 7. bekk 

eru strákar ennþá í meirihluta eða 54% á móti 46% stelpna.   

 

Mynd 1. Ert þú strákur eða stelpa, greint eftir bekkjum.  

 

2.4. Mælitæki 
Mælitæki rannsóknarinnar er ítarlegur spurningalisti sem höfundur þróaði út 

frá spurningalista Rannsóknar og greiningar (2009). Spurningalistinn 

spannar 30 ítarlegar spurningar í mismunandi mörgum liðum þar sem 

megináherslan er á íþróttaiðkun, matar- og svefnvenjur barna, líðan þeirra 

og tengsl við foreldra. Með því að notast við eldri spurningalista frá 

Rannsókn og greiningu og þróa spurningalistann út frá honum gerir það 

höfundi kleift að bera saman sínar niðurstöður við fyrri rannsóknir. 
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2.5. Úrvinnsla/greining  
Vinna við rannsóknina hófst í lok janúar 2011. Í upphafi var spurningalisti 

hannaður og þróaður út frá spurningalista Rannsóknar og greiningar (2009). 

Eftir að spurningalistinn hafði verið lagður fyrir tók við að færa öll gögn inn 

í tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 19 til að hægt væri að lesa út úr 

niðurstöðunum. Gögnin voru krosskeyrð og niðurstöður fengnar, því næst 

voru niðurstöðurnar færðar inn í excel og viðeigandi töflur og myndir 

hannaðar út frá þeim niðurstöðum sem komu við krosskeyrslu gagnanna. 

Spurningalistinn spannaði 30 spurningar, sjá viðauka. Spurningalistinn var 

mjög viðamikill og því fannst höfundi nauðsynlegt að takmarka 

niðurstöðurnar við rannsóknar-spurninguna sem hann setti fram í upphafi. 

Höfundur hafði samband við Kristinn Reimarsson íþrótta- og 

æskulýðsfulltrúa Grindavíkurbæjar og lagði fyrir hann nokkrar spurningar. 

Höfundur fékk í kjölfarið senda til sín samantekt sem Kristinn Reimarsson 

hafði unnið fyrir íþrótta- og æskulýðsnefnd um endurskoðun samninga við 

íþróttahreyfinguna. Að lokinni úrvinnslu og greiningu á gögnum voru 

niðurstöður settar fram í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Gögnin voru túlkuð 

og greind.     

 

2.6. Rannsóknin og ég 

Eftir að ég byrjaði að þjálfa knattspyrnu í Grindavík fór ég að taka eftir því 

að börn og ungmenni og þá sérstaklega stelpurnar sem ég var að þjálfa voru 

ekki að borða nægilega mikið. Margar hverjar voru hvað eftir annað að 

kvarta undan hungri á æfingum en þó án þess að mæta með nesti á æfingar. 

Flestar þessar stelpur voru einnig að æfa fimleika eða körfuknattleik og voru 

þær æfingar oftast í beinu framhaldi af æfingunni hjá mér. Upp frá þessari 

reynslu fór ég að velta því fyrir mér hvort það væri ekki orðið frekar algengt 

í samfélaginu í dag að börnin gleymdu að borða. Á þessum tíma stóð 

börnum í Grindavík til boða að æfa eins margar íþróttir og þau vildu 

endurgjaldslaust. Ég fór að grennslast fyrir og spyrja stelpurnar um tíðni 

máltíða hjá þeim og komst fljótt að því að þær voru alls ekki að borða eins 

oft og ráðleggingar segja til um (Dick, 2007). Eftir smá fræðslu með þessum 

flottu stelpum voru flestar farnar að koma með nesti á æfingar og kvartið um 

hungrið heyrði sögunni til. Ég fór að velta því fyrir mér hvort það væri 
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virkilega af hinu góða að börn gætu tekið þátt í öllum íþróttum og farið á 

eins margar æfingar og þeim lysti á degi hverjum án þess að hafa þekkingu 

á næringarþörfum sínum og þá sérstaklega aukinni næringarþörf vegna 

þátttöku í íþróttum. Með þessar pælingar að leiðarljósi lagði ég upp í þetta 

verkefni. Frá síðustu kosningum eða síðan í maí 2010 hef ég setið sem 

fulltrúi í íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkurbæjar. Upphaflega ætlaði ég 

að ræða við þjálfara og aðra sem koma að þjálfun barna og ungmenna í 

Grindavík og fá þeirra álit á fríum æfingagjöldum og hvaða áhrif þeir teldu 

þau hafa. Vegna viðveru minnar í íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Grindavíkurbæjar ákvað ég að taka aðra stefnu á þessa rannsókn þar sem 

nefnd mín er búin að vera að vinna að niðurskurði í íþrótta- og 

æskulýðsmálum. Mér fannst ég ekki geta tekið viðtöl við þjálfara og fengið 

þeirra sýn á frí æfingargjöld í ljósi þess niðurskurðar sem var að eiga sér 

stað. Ég setti mína eigin þekkingu og skoðanir til hliðar og vann faglega og 

hlutlaust að þessari rannsókn til að fá skýra mynd af ástandinu eins og það 

er.  
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3. Niðurstöður 
Ef við skoðum hlutfall íþróttaþátttöku barna og ungmenna í 5. – 7. bekk í 

Grunnskóla Grindavíkur (mynd 2) má sjá að íþróttaiðkun barna er mjög há í 

Grindavík, eða sem nemur 85,9% en aðeins 14,1% barna æfa ekki íþróttir á 

þessum aldri.   

 

Mynd 2. Æfir þú íþróttir?  

 

Þegar við skoðum hlutfall íþróttaiðkenda greint út frá bekkjum má 

sjá á mynd 3 að 81,6% barna í 5. bekk æfa íþróttir en 18,4% barna gera það 

ekki. Athygli vekur að íþróttaiðkun virðist vera langmest í 6. bekk eða 

89,3% og aðeins 10,7% æfa ekki íþróttir. Hlutfall íþróttaiðkunar í 7. bekk er 

aðeins lægra en í 6. bekk eða 86,5% en 13,5% æfa ekki íþróttir.  
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Mynd 3. Æfir þú íþróttir, greint eftir bekkjum.  

 

Á mynd 4 má sjá hlutfall iðkenda eftir íþróttagreinum. Athygli vekur 

að körfuknattleikur og knattspyrna eru vinsælustu íþróttagreinarnar en 

64,9% þeirra sem æfa íþróttir, æfa knattspyrnu og 52,6% æfa körfuknattleik. 

Þriðja vinsælasta íþróttin í 5. – 7. bekk er sund en 32,7% nemenda sögðust 

æfa sund. Fimleikadeild Grindavíkur er fjórða stærsta deildin í þessum 

aldurshópi en 28,4% nemenda æfa fimleika. Fast á eftir henni kemur 

golfdeildin en 25,9% nemenda í 5. – 7. bekk æfa golf. Hlutfall nemenda í 

dansi er 13,2%, júdó deildin er með 11,2% af þessum nemendum og 

taekwondo deildin er með fæstu nemendurnar eða 3,8%. 

 

Mynd 4. Hvaða íþróttagrein æfir þú?  

 

81,6 
89,3 86,5 

18,4 
10,7 13,5 

5. bekk 6. bekk 7. bekk 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Bekkur 

% 

Æfir íþróttir Æfir ekki íþróttir 

64,9 

52,6 

28,4 32,7 

11,2 
3,8 

25,9 

13,2 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Íþróttagreinar 

% 



30 
 

Þegar niðurstöður voru greindar eftir kyni (mynd 5) kom í ljós að 

hlutfall kynja er mjög mismunandi eftir íþróttagreinum. Þannig er næstum 

því jafnt kynjahlutfall í knattspyrnu eða 52,9% strákar á móti 47,1% stelpna. 

Hlutfallið eykst örlítið í körfuknattleik en 58,3% stráka æfa körfuknattleik í 

5. – 7. bekk á móti 41,7% stelpna. Þegar við lítum svo á fimleikadeildina 

sést að þar eru stelpur í miklum meirihluta en 87,9% stelpur æfa fimleika á 

móti aðeins 12,1% stráka. Ef við lítum svo á bardagaíþróttirnar sjáum við að 

strákar eru þar í miklum meirihluta. Í júdódeildinni er hlutfall stráka hæst 

eða 91,7% á móti aðeins 8,3% stelpna og í taekwondo deildinni eru 75% 

iðkenda í 5. – 7. bekk strákar á móti 25% stelpna. Strákar eru ennþá í 

miklum meirihluta í golfinu en 82,1% nemenda úr þessum aldurshópi eru 

strákar á móti 17,9% stelpna. Þegar við berum svo saman dansíþróttina 

sjáum við að stelpur eru í miklum meirihluta þar en 64,3% af iðkendum úr 

5. - 7. bekk eru stelpur og 35,7% eru strákar.   

 

 

Mynd 5. Hvaða íþróttagrein æfir þú, greint eftir kyni 
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Þegar spurt er hversu margar æfingar viðkomandi fer á hjá 

Ungmennafélagi Grindavíkur á viku (mynd 6) sést að flestir iðkendur fara á 

þrjár til fjórar æfingar á viku eða 29,4%. Því næst fara 21% barna á fimm til 

sex æfingar á viku, 17,5% barna fara á sjö til átta æfingar á viku, 10,5% fara 

á eina til tvær æfingar og 9,1% fara á níu æfingar eða fleiri á viku. Aðeins 

12,6% þeirra sem svöruðu þessari spurningu segjast ekki æfa íþróttir. 

  

Mynd 6. Hvað ferðu á margar æfingar hjá Ungmennafélagi Grindavíkur á viku?  

 

Þegar spurt er hversu oft nemandi sé í íþróttum eða útivist með 

foreldrum sínum má sjá á mynd 7 að 29,9% barna segjast stunda íþróttir eða 

útivist oft með foreldrum sínum og 27,8% segjast gera það stundum. Heldur 

færri segjast sjaldan stunda íþróttir eða útivist með foreldrum eða 19,4% og 

14,6% segjast næstum aldrei vera með foreldrum í íþróttum eða útivist. 

Aðeins 8,3% barna segjast aldrei fara í íþróttir eða útivist með foreldrum 

sínum.   
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Mynd 7. Hversu oft ert þú í íþróttum eða útivist (t.d. á skíðum, í sundi, í göngutúr, á 

hestbaki, úti að hjóla, á skautum o.fl.) með pabba þínum eða mömmu?  

 

Þegar hlutfall samverustunda í íþróttum og útivist er sameinaðar í 2 

flokka, annars vegar,  aldrei, næstum aldrei og sjaldan og hins vegar 

stundum eða oft í íþróttum með foreldrum má sjá á mynd 8 að 42,4% 

nemenda eru aldrei eða sjaldan í íþróttum með foreldrum. En 57,6% 

nemenda eru stundum eða oft í íþróttum með foreldrum sínum.   

 

Mynd 8. Hversu oft ert þú í íþróttum eða útivist (t.d. á skíðum, í sundi, í göngutúr, á 

hestbaki, úti að hjóla, á skautum o.fl.) með pabba þínum eða mömmu, skipt í 2 flokka.  
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Þegar íþróttaiðkun nemenda er svo borin saman við íþróttaiðkun eða 

útivist með foreldrum (mynd 9) má sjá að 38,5% þeirra sem æfa íþróttir eru 

aldrei eða sjaldan í íþróttum með foreldrum á móti 70% þeirra nemenda sem 

ekki æfa íþróttir. Mikill munur er á þeim sem segjast stunda íþróttir eða 

útivist með foreldrum stundum eða oft en 61,5% nemenda sem æfa íþróttir 

eru stundum eða oft í íþróttum eða útivist með foreldrum á móti 30% þeirra 

sem ekki æfa íþróttir.  

 

Mynd 9. Hversu oft ert þú í íþróttum eða útivist (t.d. á skíðum, í sundi, í göngutúr, á 

hestbaki, úti að hjóla, á skautum o.fl.) með pabba þínum eða mömmu, greint eftir 

íþróttaiðkun.  

 

Mynd 10 gefur ákveðna mynd af vinahópi barna eftir því hvort þau 

æfa íþróttir eða ekki. Athygli vekur að aðeins 1,6% barna sem æfa íþróttir 

eiga enga vini sem gera slíkt hið sama á móti 25% sem ekki æfa íþróttir. 

Börn og ungmenni sem æfa íþróttir og svara því til að þau eigi aðeins 

nokkra vini sem æfa íþróttir eru 11,5% á móti 25% nemenda sem ekki æfa 

íþróttir. Hlutfall þeirra sem eiga marga vini sem æfa eykst til muna þegar 

við horfum til þeirra sem æfa íþróttir, en 46,7% þeirra sem æfa íþróttir eiga 

margar vini sem einnig æfa. Nánast jafn margir eða 45% þeirra sem ekki 

æfa íþróttir eiga einnig marga vini sem æfa. Athyglisvert er að sjá að 40,2% 

þeirra sem æfa íþróttir segja að allir vinir þeirra æfi á móti aðeins 5% þeirra 

sem æfa ekki íþróttir.  
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Mynd 10. Æfa vinir þínir íþróttir, greint eftir íþróttaiðkun nemenda.  

 

Þegar við skoðum tíðni máltíða hjá börnum og ungmennum í 

Grindavík (mynd 11) sjáum við mjög ábótavant fæðumynstur. Athygli er 

vakin á því að 16% barna í 5. bekk eru aðeins að borða tvisvar sinnum á 

dag, 12,7% barna í 6. bekk og 2,7% barna í 7. bekk. Þegar við horfum til 

barna sem borða þrisvar sinnum á dag sjáum við að 10% barna í 5. bekk 

borða þrisvar á dag, 10,9% barna í 6. bekk og 5,4% barna í 7. bekk. 

Tölurnar fara hækkandi þegar við lítum til þeirra sem borða fjórum sinnum 

á dag en í 5. bekk borða 22% barna fjórum sinnum á dag, 32,7% barna í 6. 

bekk og 32,4% barna í 7. bekk. Þegar við skoðum svo þá sem borða fimm 

sinnum á dag sjáum við að 28% barna í 5. bekk borða fimm sinnum á dag, 

34,6% barna í 6. bekk og 24,3% barna í 7. bekk. Hlutfallið fer lækkandi 
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bekk, 7,3% barna í 6. bekk og 13,5% barna í 7. bekk. Mikill munur er á 
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1,8% barna í 6. bekk og svo hvorki meira né minna en 21,6% barna í 7. 

bekk borða 7 sinnum eða oftar yfir daginn.   

1,6 

11,5 

46,7 
40,2 

25,0 25,0 

45,0 

5,0 

Enginn Nokkrir  Margir  Allir  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

% 

Æfir íþróttir Æfir ekki íþróttir  



35 
 

 

Mynd 11. Hversu oft ertu að borða frá því þú vaknar og þar til þú ferð að sofa, grein eftir 

bekkjum.  

 

Ef við tökum saman hlutfall allra þeirra sem falla undir of litla 

næringu, hæfilega næringu og þá sem eru að borða yfir meðallagi má sjá á 

mynd 12 að 78,9% barna og ungmenna eru að borða of lítið samkvæmt 

ráðleggingum fræðimanna (Dick, 2007; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2007a). Aðeins 10,6% barna eru að borða samkvæmt ráðleggingum og 

10,6% eru að borða yfir meðallagi. 

 

Mynd 12. Hversu oft borðar þú frá því þú vaknar og þangað til þú ferð að sofa?  
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Ef við tökum og berum saman á mynd 13 fæðumynstur barna út frá 

því hvort börn æfi íþróttir eða ekki og þá hversu margar íþróttagreinar þau 

æfa. Má sjá að 75% barna sem ekki æfa íþróttir eru að borða minna en 

ráðleggingar segja til um, 5% eru að borða innan eðlilegra marka og 20% 

þeirra eru að borða meira en ráðleggingar segja til um. Ef við lítum svo á þá 

sem æfa íþróttir má sjá að 87,9% barna sem æfa eina íþrótt eru að borða of 

litla næringu, rúm 10% eru að borða hæfilega og aðeins 1,7% barna borða 

meira en ráðleggingar segja til um. Þegar við lítum svo á þá sem æfa tvær 

íþróttagreinar má sjá að 73,3% barna þar eru að borða of lítið, 11,1% eru að 

borða samkvæmt ráðleggingum og 15,6% eru að borða meira heldur en 

ráðleggingar segja til um. Þegar litið er á þá sem æfa þrjár íþróttir þá eru 

64,3% barna sem borða undir ráðleggingum, 21,4% samkvæmt 

ráðleggingum og 14,3% eru að borða meira en ráðleggingar segja til um. 

Þau börn sem æfa 4 íþróttir eða fleiri eru flest að borða of lítið eða 75% 

þeirra, 0% iðkenda eru að borða samkvæmt ráðleggingum og 25% eru að 

borða yfir meðallagi.  

 

Mynd 13. Hversu oft borðar þú frá því þú vaknar og þangað til þú ferð að sofa, greint 

eftir fjölda íþróttagreina sem nemandi æfir.  
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir borðuðu morgunmat áður en 

þeir færu í skólann (mynd 14) var ánægjulegt að sjá hversu margir svöruðu 

því til. Hlutfall þeirra sem borða morgunmat áður en þeir fara í skólann er 

85,8% á móti 14,2% nemenda sem borða ekki morgunmat í upphafi dags.   

 

Mynd 14. Borðar þú morgunmat áður en þú ferð í skólann?  

 

Nemendur sem æfa fleiri en eina íþrótt voru spurðir hvort þeir 

borðuðu á milli æfinga (mynd 15) 67,6% nemenda borða á milli æfinga en 

32,4% borða ekki á milli æfinga.    

 

Mynd 15. Ef þú æfir fleiri en eina (1) í þrótta, borðar þú þá á milli æfinga ?  
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Ef við berum svo saman þá sem hafa fundið fyrir svima síðastliðna 7 

daga við tíðni næringarinntöku má sjá á mynd 16 að 72,6% þeirra sem hafa 

fundið fyrir svima eru að borða of lítið. Hlutfall þeirra sem hafa fundið fyrir 

svima og eru að borða hæfilega mikið er 14,5% og 12,9% þeirra sem hafa 

fundið fyrir svima eru að borða yfir meðallagi.  

 

Mynd 16. Hlutfall þeirra sem hafa fundið fyrir svima síðastliðna 7 daga, greint eftir 

fjölda máltíða á dag.  
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Mynd 17. Hlutfall þeirra sem hafa fundið fyrir skjálfta síðastliðna 7 daga, greint eftir 

fjölda máltíða á dag. 

 

Spurt var út í svefnvenjur barna (mynd 18) þar sem sjá má að mjög 

mikill meirihluti barna er að sofa hæfilegan svefn eða 82% barna og 

ungmenna á móti aðeins 18% barna sem fá of lítinn svefn.   

 

Mynd 18. Svefnvenjur barna í 5. – 7. bekk í Grindavík.  
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Ef við berum svo saman svefnvenjur barna og ungmenna við 

íþróttaiðkun þeirra sést á mynd 19 að 84% þeirra barna sem æfa íþróttir eru 

að fá hæfilegan svefn en aðeins 67% þeirra sem æfa ekki íþróttir. Aðeins 

16% barna sem æfa íþróttir eru að sofa of lítið á móti 33% barna sem ekki 

æfa íþróttir.  

 

Mynd 19. Hlutfall þeirra sem sofa hæfilegan svefn og of lítinn svefn, greint eftir 

íþróttaþátttöku.  

 

Nemendur voru spurðir út í sjálfsímynd sína (mynd 20) og hún 

greind eftir íþróttaþátttöku. Ef við berum saman þá sem æfa íþróttir og þá 

sem ekki æfa sést að 37,3% þeirra sem æfa íþróttir telja sig vera mjög flotta 

á móti 26,3% þeirra sem ekki æfa. Athygli vekur að 16,1% þeirra sem æfa 

íþróttir finnst þeir vera frekar flottir á móti 0% þeirra sem ekki æfa. Þegar 

við lítum svo á þá sem telja sig vera mitt á milli þá telja 32,2% þeirra sem 

æfa sig tilheyra þeirri skilgreiningu á móti 57,9% þeirra sem ekki æfa. 

Aðeins 5,9% þeirra sem æfa telja sig ekki vera flottir á móti 0% þeirra sem 

æfa ekki en þeir sem æfa og telja sig alls ekki vera flotta eru 8,5% en 15,8% 

þeir sem æfa ekki telja sig alls ekki flotta.  

84,0 

16,0 

67,0 

33,0 

Hæfilegur svefn Of lítill svefn  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

% 

Æfir íþróttir  Æfir ekki íþróttir  



41 
 

 

Mynd 20. Finnst þér þú vera flottur, greint eftir íþróttaþátttöku.  

 

Ef við lítum svo á líðan barna og ungmenna á íþróttaæfingum á 
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Mynd 21. Hvernig líður þér yfirleitt þegar þú ert á æfingum hjá ungmennafélagi 
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4. Umræða 
Eins og sjá má á niðurstöðum er íþróttaþátttaka barna og ungmenna í 5. – 7. 

bekk í Grunnskóla Grindavíkur með því mesta sem gerist á landsvísu 

(Svandís Nína Jónsdóttir, 2009). Áætlanir bæjarstjórnar með að stuðla að 

auknum forvörnum, fjölga iðkendum og gera öllum kleift að æfa íþróttir 

óháð fjárhag gengu eftir með niðurfellingu æfingagjalda. Íþróttaþátttaka 

jókst um 100% í knattspyrnu og körfuknattleik en þó nokkuð minna í öðrum 

greinum (Kristinn Reimarsson, 2010). Knattspyrna og körfuknattleikur eru 

vinsælustu íþróttagreinarnar í Grindavík en 64,9% barna í 5. – 7. bekk æfa 

knattspyrnu og 52,6% æfa körfuknattleik.  Í dag er íþróttaþátttaka barna og 

ungmenna í 5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur 85,9% sem verður að 

teljast frábært. Hafa ber í huga að við innleiðingu frírra æfingagjalda jókst 

þátttaka barna í skipulagðri íþróttastarfsemi um 23,6% þótt iðkendafjöldi 

innan íþróttagreinanna hafi farið upp um 31%. Ástæðan fyrir þessu misræmi 

í tölum er, því börn fóru í meiri mæli að iðka fleiri íþróttir vegna 

ótakmarkaðs framboðs. Til samanburðar má sjá að árið 2006 voru 

iðkendatölur 587 en í árs lok 2009 voru þær komnar í 849 þó fjölgun barna í 

skipulagðri íþróttastarfsemi væri aðeins 87 iðkendur (Kristinn Reimarsson, 

2010). Þegar við skoðum svo kynjahlutfall barna og ungmenna í 5. – 7. bekk 

sjáum við ekki marktækan mun þegar á heildina er litið. Þessar niðurstöður 

styðja fyrri niðurstöður Rannsóknar og greiningar (2009) um að lítill sem 

enginn munur sé á íþróttaþátttöku barna á þessum aldri. Þó er mikill munur 

milli íþróttagreina en sem dæmi, þá eru 87,9% iðkenda í fimleikum stelpur 

og í júdó eru 91,7% iðkenda strákar. Þegar á heildina er litið jafnast þessi 

mismunur á milli kynjanna og eins og rannsóknin sýndi fram á er 

kynjahlutfallið í 5. – 7. bekk 52,9% strákar á móti 47,1% stelpna. 

 Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka tíðni máltíða 

hjá börnum og ungmennum í 5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur. Eins og 

kom fram hér að framan er íþróttaþátttaka barna í Grindavík með því mesta 

sem gerist á landsvísu í 5. – 7. bekk. Því er athyglisvert að rannsaka nánar 

hvort börn og ungmenni séu í raun að mæta ráðleggingum fræðimanna um 

tíðni máltíða (Dick, 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

vísbendingu um að ekki sé allt eins og best verður á kosið þegar við horfum 
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til þeirra barna sem eru að fá of litla næringu eða tvisvar til fjórum sinnum á 

dag. Rannsóknin leiddi í ljós að 78,9% barna og ungmenna í 5. - 7. bekk eru 

að borða of lítið. Til að geta æft íþróttir og tekið þátt í daglegum athöfnum 

þurfum við næringu. Næring er orkugjafi líkamans og án nægrar næringar 

getur líkaminn ekki vaxið og dafnað á sem heilbrigðastan hátt. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að lélegar matarvenjur hafa verið tengdar við langvinna og 

erfiða sjúkdóma og því er mikilvægt að börn og ungmenni borði nógu oft og 

í réttu magni til að viðhalda hreysti og stuðla að heilbrigði (Thompson, 

2009).  

Þegar við skoðum svo nánar tíðni máltíða hjá börnum sem eru að 

borða of lítið sjáum við að börn í 5. og 6. bekk eru mun gjarnari til þess að 

borða sjaldnar heldur en 7. bekkingar. Það að 26% barna í 5. bekk og 23,6% 

barna í 6. bekk eru að borða tvisvar til þrisvar sinnum á dag verður að teljast 

áhyggjuefni. Ef við skoðum svo nánar þann hóp nemenda sem er að borða 

of lítið yfir daginn og greinum hann eftir fjölda íþróttagreina sem hann æfir 

sjáum við að 87,9% barna sem æfa eina íþrótt er að borða of lítið. Hlutfallið 

minnkar örlítið þegar við horfum á þá sem æfa tvær íþróttir en þó ekki 

nægilega mikið en 73,3% barna í þeim hóp eru að borða of lítið. Hlutfallið 

fer ennþá lækkandi þegar við horfum til barna sem æfa þrjár íþróttir en samt 

sem áður borða 64,3% barna þar of lítið. Því miður hækkar svo hlutfallið 

aftur hjá börnum sem æfa fjórar íþróttir eða fleiri en 75% barna sem æfa 

fjórar íþróttir eða fleiri eru að borða of lítið. Þessar tölur vísa ekki á gott og 

setja spurningamerki að mati höfundar við þá hugsjón bæjarstjórnar 

Grindavíkurbæjar að stuðla að aukinni forvörn með ótakmarkaðri 

íþróttaþátttöku barna og ungmenna í Grindavík. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að þeir íþróttamenn sem sinna ekki næringarfræðilegum skyldum sínum séu 

líklegri til að fá kulnun. En samkvæmt Ronald Smith prófessor við 

Háskólann í Washington leiðir kulnun oftast til brotfalls (Woods, 2007). 

Hafa ber í huga að viðmið tíðni máltíða sem hér er höfð að leiðarljósi er 

fyrir heilbrigðan einstakling sem ekki æfir íþróttir. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þau börn og ungmenni sem æfa íþróttir af kappi þurfa að mæta 

aukinni þörf fyrir næringu (Dick, 2007). Börn og ungmenni sem æfa íþróttir 

þurfa að meðaltali 3000 kaloríur á dag til að mæta næringarþörf sinni og til 
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að geta athafnað sig í dagleg lífi. Þau börn sem eru að borða sjaldnar en 

fimm sinnum á dag geta ómögulega staðið undir þeirri næringarþörf 

(Thompson, 2009). Rannsóknin leiddi enn fremur í ljós að 72,6% þeirra sem 

höfðu fundið fyrir svima síðastliðna sjö daga voru að borða of lítið. Þegar 

nemendur voru inntir eftir því hvort þeir hefðu fundið fyrir skjálfta 

síðastliðna sjö daga kom í ljós að 69,7% þeirra sem höfðu fundið fyrir 

skjálfta voru að borða of lítið. Eins og sjá má á þessum niðurstöðum hefur 

næring víðamikil áhrif á líkamsstarfsemi barna og ungmenna og því 

mikilvægt að grípa inn í nógu snemma. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þær 

matarvenjur sem við temjum okkur snemma á lífsleiðinni fylgja okkur um 

ókomna tíð (Livingstone og Robson, 2000). Þeir nemendur sem æfa fleiri en 

eina íþrótt voru einnig spurðir hvort þeir borðuðu á milli æfinga, 32,4% 

þeirra gera það ekki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er mjög mikilvægt 

að borða strax að lokinni æfingu því það flýtir verulega fyrir endurnýjun 

glýkógenbirgða líkamans. Ef börn og ungmenni eru að fara á aðrar æfingar 

er mjög mikilvægt að endurnýja orkuforðann til að geta tekist á við komandi 

átök (Astrand, 1968; Howley og Franks, 2007). Þegar börn og ungmenni 

voru spurð hvort þau borðuðu morgunverð áður en þau fara í skólann var 

ánægjulegt að sjá að flest börn eða 85,8% barna borða morgunverð áður en 

haldið er út í daginn. Morgunverðurinn er mikilvægasta máltíð dagsins 

(Laufey Steingrímsdóttir, 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn 

sem borða morgunverð standa sig betur í skóla og starfi heldur en önnur 

börn (Laufey Steingrímsdóttir). 

Ef við lítum svo á þá sem æfa einu sinni til fjórum sinnum í viku þá 

segjast 39,8% gera það. Samkvæmt fyrri rannsóknum er hlutfall barna sem 

æfa einu sinni til þrisvar sinnum í viku, þriðjungur á landsvísu í þessum 

árgöngum (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Í þessari rannsókn sjáum 

við svo hlutfall þeirra barna sem æfa fimm sinnum í viku eða oftar en 47,6% 

barna gera það samanborið við 33,3% nemenda á landsvísu sem segjast æfa 

fjórum sinnum í viku eða oftar (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Eins og 

sjá má á þessum niðurstöðum er tíðni íþróttaæfinga hjá börnum og 

ungmennum mun hærri í Grindavík heldur en á flestum öðrum stöðum á 

landinu. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar eru sterkar fyrirmyndir og 

hafa bein áhrif á lífsgildi barna sinna (Howley og Franks, 2007). 

Foreldrahlutverkið er eitt það vandasamasta verk sem við tökum okkur fyrir 

á lífsleiðinni og jafnframt það mikilvægasta (Sigurður Guðmundsson og 

Anna Björg Aradóttir, 2006). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja 

mikilvægi samverustunda barna og foreldra en rannsóknin leiddi í ljós að 

61,5% barna sem æfa íþróttir eru stundum eða oft í íþróttum með foreldrum. 

Athygli vekur að 70% þeirra sem ekki æfa íþróttir eru aldrei, næstum aldrei 

eða sjaldan í íþróttum með foreldrum. Eins og sjá má er það því mjög 

mikilvægt að foreldrar gefi sér tíma með börnum sínum til að móta börnin 

og hlúa að þeim þannig að þau vaxi og dafni á sem heilbrigðastan hátt 

(Sigurður Guðmundsson og Anna Björg Aradóttir, 2006). Flest börn og 

ungmenni í 5. – 7. bekk eru að sofa samkvæmt ráðleggingum eða 82% 

barna. Þessar niðurstöður eru jákvæðar því rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þau börn og ungmenni sem eru að fá góðan nætursvefn eru hamingjusamari, 

taka frekar ábyrgð á heilsunni, borða hollari mat og ástunda frekar reglulega 

hreyfingu. Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á að þau börn sem æfa 

íþróttir sofa að öllu jöfnu betur og eru ólíklegri til að leggja sig yfir daginn 

(Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009; Sherrill, Kotchous og Quan, 1998). 

Ávinningur skipulagðs íþróttastarfs er ótvíræður (Laufey 

Steingrímsdóttir, 2004). Með skipulögðum og markvissum æfingum má 

skapa börnum og ungmennum aðstæður til að vaxa og dafna í nútíma 

samfélagi. Við fullorðna fólkið þ.e. fyrirmyndir barna okkar þurfum að átta 

okkur á því að mataræði barna okkar endurspeglast í okkar eigin menningu. 

Mikilvægt er að foreldrar, skólastarfsmenn og stofnanir taki höndum saman, 

fræði, rækti og hvetji börn og ungmenni til hollra lifnarðarhátta (Laufey 

Steingrímsdóttir, 1993). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fræðsla barna á 

mataræði eykur þekkingu þeirra (Fahlman o.fl., 2008). Hafa ber í huga að til 

að breyta og bæta matarvenjur barna og ungmennum þurfa foreldrar að 

breyta matarvenjum inn á heimilinu (Sigurður Guðmundsson og Anna Björg 

Aradóttir, 2006; Sonneville og Gortmaker, 2008).  

Svarhlutfall þessarar rannsóknar var mjög hátt eða 93% af öllu 

miðstigi skólans. Því ber að fagna að Grindavíkurbær skuli styðja eins 



46 
 

ötuglega við uppbyggingu æsku bæjarfélagsins eins og raun ber vitni. 

Samkvæmt ráðleggingum fræðimanna eiga börn að kynnast sem flestum 

íþróttum, fá sem mestu fjölbreytnina og upplifa ánægjulegt og skemmtilegt 

andrúmsloft á sem flestum sviðum (Howley og Franks, 2007). Með stefnu 

Grindavíkurbæjar er verið að vinna markvisst að þessum markmiðum. Það 

er von mín að með aukinni fræðslu allra hlutaðeiganda sé hægt að bæta 

fæðumynstur barna og ungmenna í Grindavík. Þannig er hægt að stuðla að 

enn öflugra forvarnarstarfi bæjarfélagsins. Þessi rannsókn mun án efa koma 

til með að nýtast við frekari forvarnarvinnu barna og ungmenna í Grindavík. 

Til að skoða nánar mataræði barna og ungmenna er þörf á ítarlegri 

rannsóknum en þessi rannsókn gefur ákveðna mynd af fæðumynstri barna 

og ungmenna í 5. – 7. bekk í Grunnskóla Grindavíkur.  
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Viðaukar 

Kynningarbréf til foreldra 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn  

Ég Helena Bjarndís Bjarnadóttir er að vinna lokaverkefnið mitt í námi mínu 

í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Liður í lokaverkefni mínu felst í 

því að leggja könnun fyrir nemendur í 5. – 7. bekk í Grunnskóla 

Grindavíkur þar sem ég spyr út í íþróttaiðkun þeirra, tölvunotkun, 

svefnvenjur og matarvenjur þeirra. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

könnunarinnar til einstaka nemenda og miklvægt er að sem flestir svari til 

þess að ná marktækum niðurstöðum. Ef þú vilt ekki að barnið þitt taki þátt í 

þessari könnun bið ég þig um að hafa samband við mig annað hvort með 

tölvupósti eða í gegnum síma og ég mun taka nafn barnsins af 

þátttökulistanum. Eins og áður hefur komið fram er mjög mikilvægt að sem 

flestir svari þessari könnun svo niðurstöður þessara rannsóknar verði sem 

marktækastar.  

 

Með fyrirfram þökk og von um jákvæðar undirtektir 

Helena Bjarndís Bjarnadóttir     

helenab08@ru.is      

696-6659       
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Spurningalisti 

 

-- Trúnaðarmál --   

 

Fyrir nemendur í 5., 6. og 7. bekk 

 

Til nemenda 

 

 Í þessu hefti eru nokkrar spurningar sem þú ert beðin(n) að svara. 

Þær fjalla um íþróttaiðkun þína, tölvunotkun, svefnvenjur og matarvenjur 

þínar. Við flestum spurningunum eru nokkrir svarmöguleikar og þú þarft 

aðeins að velja einn þeirra. Þú þarft ekki að svara spurningunum en ég vona 

að þú svarir eftir bestu getu. Settu kross (⌧) í reitinn við það svar sem þú 

hefur valið.  

  Ef þér finnst einhver svarmöguleiki ekki eiga nákvæmlega við um 

þig merktu þá við þann svarmöguleika sem þér finnst komast næst. Ég bið 

þig að svara öllum spurningunum eftir bestu getu. Enginn sem þekkir þig, 

hvorki ég, kennarar þínir né foreldrar, kunningjar eða vinir, munu nokkurn 

tíma fá að sjá svör þín eða fá að vita hvernig þú svaraðir. Gættu þess því að 

skrifa ekki nafn þitt á spurningalistann eða umslagið sem honum fylgir.  

 Ef þú hefur einhverjar spurningar um spurningalistann, lokaðu þá 

listanum þínum og réttu upp hönd. Ég mun þá koma með óútfyllt eintak af 

spurningalistanum til að aðstoða þig án þess að sjá þín svör. 

 

 

Með þökk fyrir þátttökuna   

Helena Bjarndís Bjarnadóttir   

Grunnskóli 

Grindavíkur 2011 
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1. Ert þú strákur eða stelpa?  

� Strákur � Stelpa 

 

2. Í hvaða bekk ert þú? 

� 5. bekk 

� 6. bekk 

� 7. bekk 

 

3. Hversu oft ert þú með foreldrum þínum eftir skóla eða um helgar? 

(Merktu aðeins í EINN reit) 

 

        Aldrei         Næstum aldrei       Sjaldan            Stundum             Oft        

            �                   �                 �              �                    �                       

 

4. Hversu oft ert þú ein(n) heima eftir skóla? (Ekki með fjölskyldu). 

(Merktu aðeins í EINN reit) 

 

        Aldrei         Næstum aldrei       Sjaldan            Stundum             Oft        

             �                   �                 �              �                    �                       

 

5. Hversu oft ert þú í íþróttum eða útivist (t.d. á skíðum, í sundi, í göngutúr, á 

hestbaki, úti að hjóla, á skautum o.fl.) með pabba þínum eða mömmu? 

(Merktu aðeins í einn reit) 

 

� Aldrei 

� Næstum aldrei 

� Sjaldan 

� Stundum 

� Oft 

 

6. Hvað æfir þú margar íþróttagreinar með íþróttafélagi? (Merktu aðeins í EINN reit) 

� Æfi ekki íþróttir  

� 1 íþrótt 

� 2 íþróttir 

� 3 íþróttir 

� 4 íþróttir eða fleiri  
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7. Hve oft æfir þú eitthvað af eftirtöldum íþróttum? (Merktu í EINN reit í hverjum 

lið) 

  

Aldrei 

Nokkrum    

sinnum í 

mánuði 

1-2 sinnum í 

viku 
3 sinnum í 

viku 
4 sinnum 

í viku eða 

oftar 

a) Knattspyrna � � � � � 

b) Körfuknattleik � � � � � 

c) Fimleika � � � � � 

d) Sund � � � � � 

e) Júdó � � � � � 

f) Taekwondo � � � � � 

g) Golf � � � � � 

h) Dans � � � � � 

 
          

          

8. Hvað ferðu á margar æfingar hjá Ungmennafélagi Grindavíkur á viku? (Merktu 

aðeins í EINN reit) 

� Ég æfi ekki íþróttir   

� 1 – 2 æfingar á viku  

� 3 – 4 æfingar á viku 

� 5 – 6 æfingar á viku 

� 7 – 8 æfingar á viku 

� 9 eða fleiri æfingar á viku 

9. Hversu oft reynir þú á þig líkamlega þannig að þú verður móð/ur eða 

svitnir? (Merktu aðeins í einn reit) 
 
� Aldrei 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

� 1-3 sinnum í mánuði 

� 1-2 sinnum í viku 

� 3 sinnum í viku 

� 4 sinnum í viku eða oftar 
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10. Stundar þú eitthvað af eftirtöldum? (Merktu í EINN reit í hverjum lið) 
  

 

Nær aldrei 

 

Nokkrum 

sinnum á ári 

Nokkrum 

sinnum í 

mánuði 

 

2 sinnum í 

viku 

 

3 sinnum í 

viku eða oftar 

a) Félags- og 

tómstundastarf í 

félagsmiðstöð 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

b) Skátastarf � � � � � 

c) Hestamennsku   � � � � � 

d) Skák � � � � � 

e) K.F.U.M. eða 

K.F.U.K.   

� � � � � 

 
        

11. Horfa foreldrar þínir á þig á æfingum? (Merktu aðeins í EINN reit) 

� Ég æfi ekki íþróttir  

� Aldrei 

� Næstum aldrei 

� Sjaldan 

� Stundum 

� Oft 

 

12. Horfa foreldar þínir á þig þegar þú ert að keppa í íþróttum? (Merktu aðeins í EINN 

reit) 

�Ég æfi ekki íþróttir  

� Aldrei 

� Næstum aldrei 

� Sjaldan 

� Stundum 

� Oft  
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13. Ef þú hefur einhvern tíma hætt að æfa íþróttir með íþróttafélagi hversu miklu 
máli skiptu eftirfarandi atriði um að þú hættir að æfa íþróttir? 

(Merktu í EINN reit í hverjum lið) 

 Skipti mjög     

miklu máli

  

Skiptu frekar 

miklu máli 

Skiptu frekar 

litlu máli 

Skiptu mjög   

litlu máli 

Á ekki við 

um mig 

a) Ég missti 

áhugann     

� � � � � 

b) Kostnaður 

(of dýrt)   

� � � � � 

c) Vinir mínir 

hættu      

� � � � � 

d) Tímaleysi � � � � � 

e) Mikil 

samkeppni       

� � � � � 

 

                 

14. Æfa vinir þínir íþróttir? (Merktu aðeins í EINN reit) 

� Nei enginn af vinum / vinkonum mínu æfir íþróttir  

� Nokkrir  

� Margir 

� Allir 

 

15. Stundar þú tónlistarnám eða söngnám í vetur? 

(Merktu aðeins í einn reit) 

 

� Aldrei 

� Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

� 1-3 sinnum í mánuði 

� 1-2 sinnum í viku 

� 3 sinnum í viku 

� 4 sinnum í viku eða oftar 

 

16. Finnst þér tíminn sem fer í íþrótta– og tómstundastarf utan 

skólatíma vera? (Merktu aðeins í einn reit) 

� Of mikill / Ég myndi vilja gera minna 

� Hæfilegur / Mér finnst þetta gott eins og það er 

� Of lítill / Ég myndi vilja gera meira 

� Ég stunda ekki Íþrótta– og tómstundastarf 
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17. Hvernig líður þér yfirleitt þegar þú ert á æfingum hjá ungmennafélagi 

Grindavíkur? (Merktu aðeins í einn reit)  

� Mjög vel 

� Frekar vel 

� Hvorki vel né illa 

� Frekar illa 

� Mjög illa 

� Ég æfi ekki íþróttir 

 

18. Hefur þú fundið fyrir einhverju af þessu hér að neðan síðustu sjö daga? (Merktu í 

EINN reit í HVERJUM lið) 
  

Aldrei 

Næstum 

aldrei 

 

Sjaldan 

 

Stundum 

 

Oft 

a) Svima � � � � � 

b) Skjálfta � � � � � 

c) Varst skyndilega 

hrædd/ur 

� � � � � 

d) Þú varst 

óþægilega 

uppspennt/ur 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

e) Þú varst leiður 

eða hafðir lítinn 

áhuga á að gera 

hluti 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

f) Þú hafðir litla 

matarlyst   

� � � � � 

g) Þú áttir erfitt 

með að sofna eða 

sofa 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

h) Þér fannst þú 

einmanna   

� � � � � 

i) Þú grést 

auðveldlega eða  

langaði til að gráta 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

j) Þú varst 

niðurdregin(n) eða 

dapur/döpur 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

k) Þér fannst þú 

máttlaus   

� � � � � 
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19. Finnst krökkum í bekknum þú vera skemmtileg/ur? 

(Merktu aðeins í einn reit) 

� Mjög mörgum krökkum 

� Frekar mörgum krökkum 

� Nokkrum krökkum 

� Fáum krökkum 

� Engum krökkum 
 

20. Finnst þér þú vera flott/flottur? 

(Merktu aðeins í einn reit) 

� Já, mjög flott/ur 

� Já, frekar flott/ur 

� Mitt á milli 

� Nei ekki flott/ur 

� Nei alls ekki flott/ur 

 

21. Finnst þér þú vera of mjó/mjór, of feit/feitur eða passleg/passlegur? 

(Merktu aðeins í einn reit) 

� Allt of feit/ur 

� Frekar of feit/ur 

� Passleg/ur 

� Frekar of mjó/r 

� Allt of mjó/r 

 

22. Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi? 

(Merktu í EINN reit í HVERJUM lið) 

 Engum 

tíma 

 

½-1 klst. 

Um 1 

klst. 

Um 2 

klst. 

Um 3 

klst. 

Meira en 

4 klst. 

a) Horfa á 

sjónvarp/videó/DVD 

� � � � � � 

b) Spila tölvuleiki á 

netinu      

� � � � � � 

c) Spila tölvuleiki sem 

EKKI eru á netinu 
� � � � � � 

d) Vera á MSN 

(spjallrásum). 

� � � � � � 

e) Nota tölvur í annað 

en vera á netinu eða 

spila tölvuleiki 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 

f) Vera á Fésbók 

(facebook)      

� � � � � � 
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23. Átt þú (eða er til á heimili þínu) eitthvað af eftirtöldu? 

  

Ég sjálf(ur) 

 

Ég á ekki sjálf(ur) en 

er til á heimilinu 

 

Er ekki til 

a) Sjónvarp    � � � 

b) DVD / Videó � � � 

c) Leikjatölvu � � � 

d) Tölvu � � � 

e) Vefmyndavél 

(webcam) 

� � � 

f) GSM síma � � � 

 

 

24. Hvað sefur þú að jafnaði margar klukkustundir á nóttu þegar það er skóli daginn 

eftir? (Merktu aðeins í EINN reit).  
 

Meira en 9 klst.      Um 9 klst.      Um 8 klst.      Um 7 klst.       Um 6 klst.      Minna en 6 

klst.  

 �                      �             �            �            �                       �      

 

25. Hvernær ferðu að sofa á kvöldin þegar það er skóli daginn eftir? (Merktu aðeins í 

EINN reit).  

� Á milli 20:00 – 21:00   
� Á milli 21:00 – 22:00  
� Á milli 22:00 – 23:00  
� Seinna en 23:00  
 

26. Borðar þú morgunmat áður en þú ferð í skólann?  

 

 � Já  � Nei  
 

27. Borðar þú rétt áður (innan við 2 klst áður) en þú ferð á íþróttaæfingar? (Merktu 

aðeins í EINN reit).  
 

 � Já   � Nei            � Æfi ekki íþróttir  
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28. Hversu oft borðar þú frá því þú vaknar og þangað til þú ferð að sofa? (Merktu 

aðeins í EINN reit) 

� 2. sinnum  
� 3. sinnum  
� 4. sinnum  
� 5. sinnum  
� 6. sinnum  
� 7. sinnum eða oftar.  
 

29. Borðar þú innan við klukktíma eftir að æfingu líkur hjá þér? (Merktu aðeins í 

EINN reit).  
 � Já   � Nei  � Æfi ekki íþróttir  
 

30. Ef þú æfir fleiri en eina (1) íþrótt borðar þú þá á milli æfinga? (Merktu aðeins í 

EINN reit). 
 

 � Já              � Nei      � Æfi bara eina (1) íþrótt              � Æfi ekki  

                íþróttir  
 

 

 

Þá er þessu lokið 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

 

 

  


