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Þemahefti um heilbrigði



Það skiptir máli hvað þú gerir

Ertu læs og gagnrýnin(n) 

á umhverfi þitt, texta, 

myndir, netið, sjónvarp?

Notar þú eins lítið og hægt er? 

Hvernig umgengstu jörðina? 

Hvernig ferðu með verðmæti 

og auðlindir?

Hugar þú að eigin 

heilbrigði og annarra, 

jafnt líkamlegu, 

félagslegu og andlegu?
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Á hvaða hátt ertu 

virk(ur), skapandi og 

óhrædd(ur) að hugsa út 

fyrir kassann?

Hvernig sýnir þú jafnrétti í verki með tilliti til kynja, trúarbragða og húðlitar fólks? Á hvaða hátt sýnir þú í verki jafnrétti óháð holdafari, fötlun og kynhneigð? Hvernig fagnar þú 
margbreytileika mannlífsins?

Umgengstu alla af virðingu? 

Veistu að allir hafa skyldum að 

gegna og öðlast um leið ýmis 

réttindi? Hverjar eru skyldur 

þínar – hver eru réttindi þín? 

Til hvers er lýðræði og hvað 

felst í því að lifa í lýðræðislegu 

þjóðfélagi?



Áhrifava

ld
a

r
Hvernig vil ég vera? 
Hvers vegna?

            Af hverju er ég ég?
Hver er ég? 

Fjölskyldan

Fyrirmy
ndir

Fjölm
iðlar

Fé
la
ga
r 
og
 v
in
ir



OPNA

2.

Er þetta  
raunveruleiki  
og daglegt líf  
þessa fólks?

            Af hverju er ég ég?

Möguleikar okkar til að breyta og 
stjórna líkamanum eru ekki 
endalausir – við erum ekki gerð úr 
leir. Við fæðumst öll ólík og það er 
ekki hægt að „fótósjoppa“ 
raunveruleikann.

Spáir þú í hlutina?
Hversu læs ertu á umhverfi þitt? Hversu gagnrýnin(n) og sjálfstæð(ur) 
ertu í hugsun? Gerir þú eitthvað sem þú veist að er ekki endilega gott 
eða hollt fyrir þig til þess að þóknast öðrum eða ögra öðrum? Nefndu 
dæmi um erfiða og mikilvæga ákvörðun sem þú hefur tekið algjörlega 
sjálfstætt og lést ekki foreldra og ættingja, félaga, fjölmiðla eða 
fyrirmyndir hafa áhrif á þig. Nefndu dæmi um eina ákvörðun sem þú 
gætir tekið í dag sem þú veist að myndi hafa jákvæð áhrif á heilsu 
þína.

Hverju  
getur þú 
EKKI  

stjórnað?

Hverju  
getur þú  
stjórnað?

Hvernig líður þér?
Andlega heilbrigður einstaklingur er sáttur við sjálfan sig 
og umhverfi sitt, hann upplifir jafnvægi, öryggi, ánægju 
í lífi og starfi og hefur getu til að aðlagast breytingum. 

Hvað er hamingja í þínum huga? Hvernig stuðlar þú að 
eigin hamingju? Hvað gerir þú þegar þér líður illa? Hvað 
gerir þú þegar öðrum líður illa? Í hvaða aðstæðum eða 
með hverjum geturðu verið algjörlega þú sjálf(ur)? 
Aðeins þú stjórnar hvernig þér líður!

… mér líður vel í 
eigin skinni



Mest og best
Árið 2012 voru Íslendingar feitasta 

þjóð Norðurlanda og fjórða feitasta 

þjóð í Evrópu.

Unglingar drekka að meðaltali 

rúmlega 500 ml af gosi á dag. 

Í 500 ml af gosi eru um 50 g 

af sykri. Í árs skammti af gosi 

eru því 18,25 kg af sykri. x 18,25

Sykur 
1 kg
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„Gott silfur g
ulli betra“

Veistu að við þyrftum 
náttúruauðæfi 7 Jarða ef 
allir jarðarbúar notuðu vöru og orku í jafn ríkum mæli 
og við Íslendingar gerum?

ARE YOU TELLING ME
ARE YOU TELLING ME

YOU HAVE SO MUCH CLEAN

YOU HAVE SO MUCH CLEAN
WATER, THAT YOU SHIT IN IT?

WATER, THAT YOU SHIT IN IT?



Matarskammtur 4 manna fjölskyldu á viku árið 1900

Matarvenjur breytast

Í „gamla daga“ borðuðu Íslendingar mun einhæfari fæðu. Hvers vegna getum við dregið þá ályktun að það hafi ekki allt verið miklu betra og hollara í þá daga?
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MATARVENJUR

Matarvenjur breytast

Matarskammtur 4 manna fjölskyldu á viku árið 2000

Fyrir tíu árum borðuðu Íslendingar minna af ávöxtum og grænmeti en þeir gera í dag.  
Í dag borða þeir minni sykur og transfitu.

Neysla á sykruðum gosdrykkjum hefur minnkað og sífellt fleiri velja vatn sem svaladrykk. Mjólkurneysla hefur minnkað mjög mikið á undanförnum árum.



Hvaðan kemur maturinn?

Sanngjörn viðskipti
Hvað er það?
Íslendingar voru einu sinni nýlenduþjóð 
sem bjó við kröpp kjör. Mikið af þeirri 
matvöru (lambakjöt og fiskur) sem við 
öfluðum var seld erlendis á lágu verði.  
Sérðu eitthvað athugavert við það að 

bændur í Afríku, Asíu og 
Suður-Ameríku sem rækta 
matvöru sem við kaupum 
búi við fátækt?  Eru það 
mannréttindi þeirra að fá 
mannsæmandi laun fyrir 
vinnu sína?
 

Ýsa – veidd í Eyjafirði

Kartöflur – ræktaðar í Þykkvabæ

Smjör – mjólkin úr Ölfusi en 

fullvinnsla í Reykjavík

Tómatsósa – frá Bandaríkjunum

Salt – frá Bretlandi

Rúgbrauð – frá Hafnarfirði, 

kornið að mestu frá Danmörku.

 

Styður þú 
Sanngjörn viðskipti 

(Fair trade)? 
Hvers vegna? 

Hvers vegna ekki?

Hvaðan kemur maturinn sem þú 
borðar?  Hvað hefur hann verið 
fluttur langa vegalengd áður en 
hann kemst á diskinn þinn? Hvaða 
kostir eru við það að hráefni sé 
flutt eins stutta vegalengd og 
kostur er áður en það er matreitt?

Tómatsósa frá 
Bandaríkjunum

Mangó frá 
Brasilíu



INNIHALD: Hveiti, kanilfylling 22% (sykur, smjörlíki (jurtaolía og -fita, vatn, salt, bindiefni (E471), sítrónusýra, bragðefni), púðursykur, vatn, apríkósukjarnar, umbreytt sterkja, kanill, rotvarnarefni (E282), þykkingarefni (pektín), salt, glúkósasíróp, möndlur), mjólk, jurtaolía, sykur, ger, egg, vatn, salt, lyftiefni, (E450, E500), rotvarnarefni (E200, E282), bindiefni (E471).

Á umbúðum matvæla á að koma fram hvaða efni eru 
í þeim. Þannig getur þú fylgst með hvaða efni eru í 
matvælum og drykkjarvörum.

Kíví frá  
Nýja-Sjálandi

Paprika  
frá Spáni

Spaghetti 
frá Ítalíu

Jarðarber  
frá Hollandi

OPNA
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Nutritional Information
 pr 100g

Energy 1421kj
 335kcal
Protein 11.7g
Carbohydrates 67.3g
of which sugars 4.7g
Fat 2.1g
of which saturates  0.6g
Fibre 11.6g
Sodium 0.27g
Salt Equivalent 0.68g

Ingredients
Wholewheat (95%), 
Barley Malt Extract, 

Sugar, Salt
Contains: Wheat, 
Gluten and Barley



Næringarefni í fæðu

Hvar liggja mörkin? Hvenær ertu farin(n) að borða of 
lítið og of einhæfa fæðu?

Margir eru með þær ranghugmyndir að hollt matar-
æði sé eitthvað neikvætt og hamli því að hægt sé að 
njóta lífsins. 

Hvað kostar „ruslfæðið“ þig 
mikið í peningum á ári? Ef 
þú kaupir snakkpoka og 
kleinuhring á hverjum degi, 
hvað kostar það þig á ári? 

Hamborgari er mun 
næringarríkari en ein lítil dós af 
kokteilsósu. 

D-vítamín, kalk, magnesíum 
og fosfór eru mikilvæg fyrir 
þroska beina

Hvað gerir mat hollan?
Hvað gerir mat óhollan?

C- og E-vítamín eru 
andoxunarefni sem 
vernda frumur  líkamans

Þú veist frekar hvað er í matnum 

ef þú matreiðir hann sjálf(ur).
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Borðaðu meira grænmeti og 
ávexti – þó svo þú breytir 
ekki öðru í mataræði þínu.
 

Matvælamerkið Skráargatið getur auðveldað þér að velja holla matvöru. 
Vörur með Skráargatinu verða að uppfylla ákveðin næringar- 
viðmið og teljast hollastar í sínum fæðuflokki.
 

B-vítamín hjálpa til 
við umbreytingu 
glúkósa í orku

Margt smátt gerir eitt stórt

Þú hefur val – þú berð ábyrgð!

Járn er mikilvægur hluti af 
flutningskerfi súrefnis í blóði



Orka í fæðu
Hæfileg orka og próteinneysla er nauðsynleg

Hreyfing Vöxtur Líkamsstarfsemi

Einstaklingar þurfa mismikla orku 

úr fæðu – það er því eðlilegt að 

sumir borði meira en aðrir

Megrun! Hvað er það? Hvaða ferli fer 

af stað í líkamanum þegar hann er 

sveltur? Hvaðan færð þú orku og 

næringu fyrir daginn?
Vissir þú að það er óheilbrigt að fara í 

megrun. Hvers vegna heldur þú að svo sé?

Ef þú færð ekki næga 

orku hefur þú ekki 

þrek fyrir daglegar 

athafnir og nærð því 

ekki þeim afköstum 

eða árangri sem þú 

ella gætir.

Vatn er hollasti og ódýrasti 
svaladrykkurinn.  Þú hefur ýmsa 

valkosti:
• Halda þig við vatnið• Skipta úr gosi yfir í vatn

• Skipta úr gosi yfir í sódavatn
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= Það er jafnmikil orka í 
einum hamborgara án 
kokteilsósu og 100 g 
skammti af sósu. 

Hvað kosta gosdrykkir þig mikið í 

peningum á ári? Ef þú kaupir tvær 

gosdósir á dag – hvað kostar það?

Hvernig getur þú gert 
fæðuval þitt örlítið orkuminna, ef þú þarft 

þess á annað borð? Hvaða ákvarðanir gætir 
þú tekið strax í dag?

Við fáum nauðsynleg 
vítamín úr fitu. Við 
þurfum fitusýrur til þess 
að mynda nýjar frumur.

Kolvetni eru fljótlegasta 

orkuformið. Við þurfum 

lífsnauðsynlega 
næringarefnin í 
kolvetnaríkri fæðu.

Prótein eru 
byggingarefni 
líkamans. Þau eru 
notuð í öllum 
efnaskiptum 
líkamans.

=

Eitt 60 g 

súkkulaðistykki 

jafngildir 

1 banana, 1 epli,  

1 appelsínu og  

1 peru í orku.



Hreyfing og þjálfun
      Allir þurfa að hreyfa sig

Dagleg hreyfing Jón Otti Bjössi Valborg Elka Guðrún

Ganga úr/í skóla 10
30 30

Hjóla úr/í skóla
20

Skólaíþróttir 30
30 30

Hreyfing í frímínútum
15

Æfing
60

Hjóla á æfingu

Skokka
25

Hjóla til vinar 20

Samtals mínútur 60 60 60 60 60

60 mínútur á dag kom
a öllu í lag

• Beinheilsa

• Hjarta/æðar/lungu

• Vöðvastyrkur

• Snerpa

• Liðleiki

• Þol
• Sjúkdómavörn

• Léttari lund

• Vörn gegn streitu

Betri heilsa með hreyfingu:

Hvaða hreyfingu stundar þú?Hvaða hreyfing er í boði – hvaða valkosti hefur þú?

Í dag krefjast daglegar athafnir almennt lítillar hreyfingar – þess vegna þurfum við að huga sér-staklega að hreyfingu.

Holdafar er ekki mælikvarði 
á heilbrigði.



OPNA

8.

Það var ekki allt betra áður fyrr þegar líkamleg erfiðisvinna hraðaði öldrun og sliti.

Er einhver munur á því hvernig hreyfing er 
stunduð – er hreyfing ekki bara hreyfing?

Kyrrseta er algeng í nútímanum. Hvaða ráð eru við því?



Heilbrigð sál í hraustum líkama

Ofneysla og röng neysla á fæðubótarefnum getur haft skaðleg áhrif á líkamann. Hvað eru fæðubótarefni og sterar?  Eru þetta hættuleg efni? Eru þau gagnleg? 

„Þátttaka í íþróttum skapar 
sameiginlega hagsmuni og 
gildi og kennir félagslega 
færni sem er nauðsynleg í 
lýðræðissamfélagi.“ *

Ertu með 
öll eggin 
í sömu körf-
unni? Er öll 
framtíð þín háð 
árangri á einu 
sviði? Hverju 
ertu tilbúin(n) 
að fórna fyrir 
sigur?

Hreyfing og þjálfun á ekki að 

valda sársauka, ef það er vont að 

hreyfa sig er eitthvað að. Veistu 

hvar mörkin liggja á milli 

þjálfunar og ofþjálfunar?

* Kompás, bls. 392.



Í íþróttum eiga allir að mæta 
jafnir til leiks óháð trú, kyni, 
kynþætti, kynhneigð eða holda-
fari. Þannig getur góð íþrótt 
eytt fordómum, staðalmyndum, 

menningarmun, 
umburðaleysi og 

mismunun.
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Sú einfalda staðreynd að konur geti stundað 
svokallaðar „karlaíþróttir“ hefur átt þátt í að 
eyða ýmsum staðalmyndum af hlutverkum 
kvenna og muninum á körlum og konum.

Af hverju leggja 

knattspyrnusambönd áherslu á 

að leikurinn sé án fordóma?

Hvernig geta stuðningsmenn 

íþróttaliða verið hvetjandi og 

stuðlað að samkennd og 

gagnkvæmri virðingu? 

Góð íþrótt  

gulli betri.

Betra er að falla  

með sæmd en sigra með 

svikum. 

 Hvernig tengjast þessir  

málshættir íþróttum og 

íþróttaiðkun?



Hvað er heilbrigði? 

Hver er heilbrigður?

Hvað er mikilvægt  

í lífinu?

Hvernig er sjá
lfs-

mynd þeirra?

Á fáa mjög góða vini sem eru 
alltaf saman, bæði í skólanum 
og eftir skólann. 

Það eru ekki margar 
stelpur skotnar í honum.

Borðar mjög lítið og 
vill helst ekki að neinn 
sjái hana/hann borða.

Borðar oftast of mikið 

og óhollan mat.

Þykir mjög gaman að elda 
og borða góðan mat. 

Æfir píanóleik á 
hverjum degi.

Dettur í það oft um helgar.

Á marga kunningja, vinsæll 
meðal stelpnanna.

Hjólar næstum allt.
Fer í margar ferðir 
með skátunum.

Notar mikið af fæðubótar–

efnum og er nýbyrjuð/- 

byrjaður á „herbalife“ kúr.

Er grönn að eðlisfari 
en hefur samt lést 
að undanförnu.

Borðar nánast 
alltaf kvöldmat 
með fjölskyldunni.

Æfir mjög mikið og 

fer stundum tvisvar 

á æfingu á dag.

Lýgur oft að foreldrum sínum um hvað hún/hann gerir á kvöldin og um helgar. 

Gerir aldrei neitt með foreldrum 

sínum, það er algjört „prinsipp“. 

Elskar leikhús og kvikmyndir.
Baktalar vini sína.

Æfir íþróttir á fullu.



10.
OPNA

Sjáum við utan á 
fólki hversu heil-
brigt það er?

Hvernig líður þeim?

Hafa a
llir e

fni á 
að 

vera h
eilbri

gðir?

Hvað er form?

Hvað myndi gerast á Íslandi ef allir unglingar ákveddu að nota hvorki tóbak, áfengi né önnur vímuefni í það minnsta til 20 ára aldurs. Þess í stað legðu þeir áherslu á að borða hollan mat, hreyfa sig reglulega og eiga góð samskipti við alla og umhverfi sitt? Hvað er það í umhverfinu sem hamlar gegn þessu? Hverjir græða á óheilbrigðum lífsstíl unglinga?

Drekkur ekki áfengi og 
lætur tóbakið alveg vera.

Á góða vini sem hún/
hann hittir oft.

Fer næstum alla daga út  

í fótbolta eða körfubolta 

í frímínútum.

Æfir jazz-ballet 
og hip-hop dans.

Borðar sjaldnast kvöld–
mat með fjölskyldu sinni. 

Hún er mjög vinsæl 

meðal strákanna og allir 

virðast vilja vera með 

henni eða vera hún.

Drekkur orkudrykki með 
koffíni til að ná betri 
árangri í hlaupum.

Suma daga sveltir hún/hann sig 

og borðar eitt epli og drekkur 

eitt vatnsglas allan daginn.

Heldur áfram 
handboltaiðkun vegna 
þrýstings frá foreldrum.

Tekur í vörina.

Hugsar ekki um annað en 
æfingar og hvað hún hefur 
borðað yfir daginn. 

Hún er ekki vinsælasti 
skólafélaginn en á bæði vini 
og vinkonur í bekknum.

Gengur vel í 

skólanum.

Henni líður oftast mjög 
illa og á erfitt með að 
eignast vini.



Stundum tekur lífið óvænta stefnu 
og þegar einar dyr lokast 
opnast oft aðrar.  

 

Ég æ
tla 

…

Mig langar …

Ég vona …

Mér þætti
 gaman …

Ég skal …

Til að 
ná betri 
árangri í 

lífinu

Hver eru markmið þín?
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er gott að 
vita hvert 
maður vill 
stefna.

Hvernig getur 
þú verið það 
sem þú vilt?

Hvernig getur  
þú tekið  
stjórnina?

Hvernig getur 
þú verið þú 
sjálf(ur)?

Hvað vilt þú –  

hvar sérðu þig eftir
 10 ár?

Ég s
tefn

i á 
að …

Mér þætt
i vænt u

m …

Mig
 dr

eym
ir 

um 
…

Ég er ákveðin(n) í að …

Ég
 þ
rá
i 
…
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Myndaskrá

1.opna
Útifundur: Mbl.is/Kristján Kristjánsson
Sorphaugar: Mbl.is/Friðrik Tryggvason
Möstur: Mbl.is/Brynjar Gauti
Dagblað og tölva: Dreamstime.com/Sergey Galushko 
Bílakirkjugarður: Dreamstime.com/Nikita Zabellevich
Krakkar við sjóinn: Norden.org/NN
Stelpa að borða: Dremstime.com/Val Thoermer 
Fjölskylda: Dreamstime.com/Monkey Business Images 
Armbeygjur: Mbl.is/Ernir Eyjólfsson
Krakkar að læra: Dreamstime.com/Julia Freeman-
Woolpert 
Strákur að ryksuga: Dreamstime.com/Luis Santos
Krakkar í heyskap: Mbl.is/Eggert Jóhannesson
Hópur ungs fólks: Norden.org/NN
Skapandi: Dreamstime.com/Alena Hovorkova 

2. opna
Horft í spegil: Dreamstime.com/Andrius Repsys 
Miðlar: Dreamstime.com/Stanalin
Fjölskylda: Mbl.is/Valdís Thor
Leikið í snjónum: Dreamstime.com/Yelo34 
Gossip Girls: characterscloset.com
Cristian Ronaldo: cristianoronaldo.gb.net 
Lady GaGa: Dreamstime.com/Sbukley
Broskall: Dreamstime.com/Matthew Van Der Walt 

3. opna
Að tína í körfu: Mbl.is/Golli
Sykur: Námsgagnastofnun
Glas með kóladrykk: Dreamstime.com/Johnfoto
Sælgætisbar: Mbl.is/Sigurgeir Sigurðsson
Björk: Mbl.is/
Sigurrós: Mbl.is/
Handboltalandsliðið: Íþrótta- og Ólympíusamband 
Íslands
Ungfrú heimur, Unnur Birna Vilhjálmsdóttir: Mbl.is/
Eggert Jóhannesson
Sterkasti maður heims, Jón Páll Sigmarsson: Mbl.is/NN
Barn með körfu: Dreamstime.com/Ferdinandreus 

4. opna
Matarskammtur fjögurra manna fjölskyldu (báðar): 
Brynjólfur Jónsson
Línurit (3): Myndir eru byggðar á tölum frá 
Lýðheilsustöð/Embætti landlæknis

5. opna
Mangó: Dreamstime.com/Holger Gurski  
Tómatsósa: Dreamstime.com/Yuri Yakovlev  
Jarðarber: Dreamstime.com/Gennaro86
Spaghettí: Dreamstime.com/ Viktoriya89 
Paprikur: Dreamstime.com/ Mariusz Blach 
Kíví: Dreamstime.com/Sean Studio
Innihald: Námsgagnastofnun
Innihaldslýsing á ensku: Dreamstime.com/ Steven Cukrov 
Sanngjörn viðskipti: Wikimedia.org

6. opna
Litað morgunkorn: Dreamstime.com/Iperl
Gróft morgunkorn með banana: Dreamstime.com/Ed Flasza 
Kex og kakómjólk: Dreamstime.com/ Photoeuphoria/Julián 
Rovagnati
Skyr og banani: Námsgagnastofnun
Snúður og gos: Námsgagnastofnun/Dreamstime.com/Johnfoto
Samloka og epli: Dreamstime.com/Barbara Helgason
Pitsa: Dreamstime.com/ Bjørn Hovdal 
Fiskur með kartöflum og grænmeti: Dreamstime.com/
Hamborgari og sósa: Dreamstime.com/Diavata/Angelo Gilardelli 
Sítróna, hnetur, möndlur: Námsgagnastofnun
Lýsi og mjólk: Dreamstime.com/Athinais/Boarding1now
Bolur: Dreamstime.com/Skypixel
Kjöt og fiskur: Dreamstime.com/Mchudo/Ockra
Korn, grænt grænmeti: Dreamstime/com/ Boulanger Sandrine/ 
Robyn Mackenzie
Skráargatið: noeglehullet.dk 

7. opna
Hreyfing: Mbl.is/Eggert Jóhannesson
Vöxtur: Dreamstime.com/Connie Larsen
Líkamsstarfsemi: Dreamstime.com/Skypixel
Hópur: Dreamstime.com/ Igor Zakowski
Orkudrykkur í dós: Dreamstime.com/Reticent
Brauð, ávext, grænmeti, pasta: Námsgagnastofnun
Fiskur, kjúklingabringa, mjólk: Dreamstime.com/Ockra/ 
Viktorfischer/Boarding1now
Smjör, olía, möndlur: Námsgagnastofnun
Hamborgari og sósa: Dreamstime.com/Diavata/Angelo Gilardelli 
Ávextir og súkkulaði: Námsgagnastofnun/Dreamstime.com/Valeriy 
Evlakhov

8. opna
Þróun mannsins: Dreamstime.com/Imagezebra
Grasið slegið: Mbl.is/Halldór Kolbeins
Hlaup: Mbl.is/Sigurgeir Sigurðsson
Esjuganga: Mbl.is/Ingólfur Guðmundsson
Á skíðum: Mbl.is/Skapti Hallgrímsson
Slegið með orfi og ljá: Mbl.is/Þorvaldur Örn Kristmundsson
Sjómaður við Ósvör: Mbl.is/Árni Sæberg
Tölva: Dreamstime.com/Timurock
Sjónvarp og fjarstýring: Dreamstime.com/ Brad Calkins
Bíll: Dreamstime.com/Mlan61

9. opna
Fótboltastelpa: Dreamstime.com/Aspenphoto
Stelpa heldur um hné: Dreamstime.com/Martin Novac
Vöðvabúnt: Dreamstime.com/ Aleksandar Todorovic 
Fæðubótarefni: Dreamstime.com/ Zaharescu Mihaela Catalina 
Bocciakeppendur: Mbl.is/Eggert Jóhannesson
Hlaupari: Mbl.is/Kristinn Ingvarsson
Fótboltaleikur: Eva Björk Ægisdóttir
Kona að lyfta lóði: Dreamstime.com/Artemfurman
Stuðningsmenn: Mbl.is/Eggert Jóhannesson

10. opna
Allar: Dreamstime.com/Moori/ Robert Byron/Jason Stitt/ Stuart 
Monk/Alanpoulson

https://characterscloset.com/
https://cristianoronaldo.gb.net/
https://noeglehullet.dk/





