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Útdráttur   

Fjölbreytt og næringarrík fæða ásamt reglulegri hreyfingu á unglingsárum getur lagt grunn 

að heilsusamlegum lífsstíl sem einstaklingurinn býr að alla ævi. Markmið þessarar fræðilegu 

samantektar var að skoða næringu og hreyfingu meðal 13-16 ára unglinga og þá þætti sem stuðla 

að bættri næringu og hreyfingu. Næring íslenskra unglinga er oft á tíðum einhæf og 

næringarsnauð, þeir neyta viðbætts sykurs í miklu magni og sleppa gjarnan mikilvægustu máltíð 

dagsins, morgunmatnum. Ávaxta- og grænmetisneysla er auk þess með því lægsta sem gerist í 

Evrópu. Á unglingsárunum dregur úr hreyfingu og í kringum 12 – 13 ára aldurinn eykst brottfall 

unglinga úr skipulagðri íþróttastarfsemi. Í ljósi þessara þátta er nauðsynlegt að stuðla að 

heilsueflingu unglinga og er það hlutverk samfélagsins í heild. Skólahjúkrunarfræðingar ásamt 

foreldrum og vinum gegna þar mikilvægu hlutverki. Hlutverk skólahjúkrunarfræðinga er meðal 

annars að veita nemendum fræðslu um næringu og hreyfingu. Fræðslan verður að vera stutt, 

hnitmiðuð og myndræn og verður að höfða til viðeigandi aldurshóps. 

 

 

 

Lykilorð: Unglingar, næring, hreyfing, heilsuefling og forvarnir 
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Abstract 

 Diverse and nutritious diet along with regular exercise during adolescence can be a 

foundation for a healthy lifestyle which individuals reap the benefit of for the rest of their lives. 

The objective of this thesis was to review the literature of diet and exercise among 13-16 year-

old adolescents and the factors that promote improved diet and exercise. The diet of Icelandic 

teenagers is frequently monotonous with a low nutritional value. They consume added sugar in 

large amounts and often skip breakfast, the most important meal of the day. Furthermore, the 

amount of fruit and vegetables consumed in Iceland, is among the lowest in Europe. During the 

teenage years teenagers exercise less and around the age of 12-13 the deletion of teenagers from 

organized sport activities increases considerably. In light of these factors it is necessary to 

promote the health of teenagers and it is the role of the society as a unity. School nurses along 

with parents and friends play an important role concerning this matter. The role of the school 

nurses is, among other things, to educate students about diet and exercise. The lessons should be 

short, graphic and to the point. It is also essential that it reaches the target group. 

 

 

 

Keywords: Adolescent, nutrition, physical activity, healt promotion, prevalence. 
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Inngangur 

Unglingsárin frá 13- 16 ára eru sá tími í lífi einstaklingsins þar sem hvað mestar 

breytingar eiga sér stað, líkamlegar, andlegar og félagslegar. Einstaklingurinn hættir að vera 

barn en er samt ekki fullorðinn (Ball, Binder og Cowen, 2010). Nauðsynlegt er að unglingar 

geri sér grein fyrir að næring og hreyfing skiptir sköpum fyrir eðlilegan vöxt og þroska þeirra. 

Lítil hreyfing ásamt einhæfri og næringarsnauðri fæðu getur haft alvarlegar afleiðingar eins 

og ofþyngd og offitu sem er vandamál á Íslandi sem og í öðrum vestrænum löndum 

(Sigfúsdóttir, Kristjánsson og Allegrante, 2006). 

Næring er skilgreind sem fæðuinntekt og aðlögun fæðunnar til efnaskipta í líkamanum 

(Ball ofl., 2010). Ráðleggingar um mataræði og næringarefni eru ákveðin viðmið um 

samsetningu fæðunnar. Æskilegt er að um 50-60% fæðunnar séu kolvetni en þó ekki meira en 

10% sykur, prótein ættu að vera 10-20% og fita 25-35% en þó ekki meira en 10% úr harðri 

fitu (Lýðheilsustöð, 2006). Koma má í veg fyrir skort á næringarefnum með því að fylgja 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar og með réttu fæðuvali má draga úr líkum á lífsstílstengdum 

sjúkdómum, eins og ofþyngd og offitu (Lýðheilsustöð, 2006; Story, Neumark-Sztainer og 

French, 2002). Næringarþörf unglinga er meiri en annarra aldurshópa (Croll, Sztainer, og 

Story, 2001). Óhollar matarvenjur eru algengar meðal unglinga í vestrænum löndum og eru 

íslenskir unglingar ekki undanskyldir. Unglingar borða lítið af ávöxtum og grænmeti en 

borða mikið af fitu og kolvetnum sérstaklega úr viðbættum sykri. Margir unglingar eiga það 

einnig til að sleppa morgunmatnum (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; 

Martens, Assema og Brug, 2005).   

Hreyfing hefur mikil áhrif á heilbrigði unglinga líkt og næring. Samkvæmt 

Lýðheilsustöð (2008) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization 
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[WHO]),(2006) ættu unglingar að hreyfa sig í að minnsta kosti 60 mínútur á dag, svo þeir 

svitni og/eða mæðist. Hreyfing er almennt skilgreind sem hvers konar vinna 

beinagrindarvöðva líkamans sem leiðir til aukinnar orkunotkunar umfram það sem gerist í 

hvíld. Mikilvægi hreyfingar er ótvírætt, hún bætir andlega-, félagslega- og líkamlega líðan, 

ásamt því að draga úr líkum á þróun langvinnra sjúkdóma (WHO, 2011). Hins vegar minnkar 

hreyfing hjá unglingum með aldrinum, og talsvert verður um brottfall meðal þeirra úr 

íþróttum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Í rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2006 kemur 

fram að 24% drengja í 8. bekk hreyfa sig daglega utan skólatíma en sú tala lækkar niður í 

19% meðal drengja í 10. bekk. Hreyfing stúlkna minnkar einnig, úr 13% í 8. bekk niður í 

10% í 10.bekk (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Andrea Hjálmarsdóttir og 

Aðalsteinn Ólafsson, 2006).  

Gott jafnvægi milli næringar og hreyfingar er mikilvægt fyrir heilsu unglinga og til að 

stuðla að vellíðan þeirra (Lýðheilusstöð, 2010a). Heilsuefling er fyrsta stigs forvörn og að 

henni koma margir aðilar í samfélaginu. Með heilsueflingu  er ætlað að koma í veg fyrir 

ákveðin vandamál og er það ætlað heilbrigðum einstaklingum og hópum samfélagsins 

(Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2008) og ætti alltaf að vera gerð í samráði við þá sem hún 

varðar (Lýðheilsustöð, 2004). Fræðsla er einn af mikilvægum þáttum í heilsueflingu og hefur 

hún mikið forvarnargildi fyrir unglinga. Svo betri árangri megi ná í breyttum neysluvenjum 

og aukinni hreyfingu meðal unglinga er mikilvægt að fræða þá um mikilvægi þessara þátta og 

eru skólahjúkrunarfræðingar í góðri aðstöðu til að veita fræðslu til unglinga (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins og Landlæknisembættið, e.d.). Fjölbreytt kennsluefni þar sem blandað 

er saman texta, myndrænu efni og umræðum er það fræðsluform sem hentar hvað best fyrir 

unglinga (Contento, 2007). Mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um þá þætti 

fræðslunnar sem höfða mest til unglinga. 
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 Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða næringu og hreyfingu 

unglinga á aldrinum 13-16 ára og hvaða þættir það eru sem stuðla að bættri næringu og 

hreyfingu þessa aldurshóps. 
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Fræðileg Samantekt 

Við gerð þessarar fræðilegu samantektar á þáttum sem stuðla að bættri næringu og 

hreyfingu unglinga voru heimildir fengnar með gagnagrunnunum Google Scholar, 

EBSCOhost og Scopus mest notaðir. Þau leitarorð sem mest voru notuð voru: Unglingar 

/Adolescent, hreyfing / physical activity, næring /nutrition og heilsuefling /health promotion. 

Einnig var leitað í kennslubókum og  á veraldarvefnum þar sem skoðaðar voru heimasíður 

stofnana eins og Lýðheilsustöðvar, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), 

Heilsugæslunnar og 6H heilsunnar.  

Næring 

 Næring skiptir sköpum fyrir eðlilegan vöxt og þroska unglinga (Brynhildur Briem, 

2001). Nauðsynlegt er að fá næringarefni og orkuefni í réttum hlutföllum, til að stuðla að 

heilbrigðum vexti og styrkja ónæmiskerfið (Ball ofl., 2010). Orkuþörf unglinga er líka meiri 

en annarra aldurshópa en 14 ára strákur þarf að innbyrða rúmlega 2500 hitaeiningar en 16 ára 

strákur tæplega 3000 hitaeiningar, á meðan fullorðinn karlmaður þarf  2500-3000 hitaeiningar 

á dag. Stelpur þurfa færri hitaeiningar en strákar, eða tæplega 2300 hitaeiningar við 14 ára 

aldur, en orkuþörfin eykst einungis um 100 hitaeiningar til 16 ára aldurs. Fullorðin kona þarf 

2000-2500 hitaeiningar daglega (Brynhildur Briem ,2001; Lýðheilsustöð, 2006).  

Lélegt næringarástand vísar bæði til vannæringar og ofnæringar, undir þessa flokka 

falla því, annars vegar ofþyngd og offita og hins vegar einstaklingar undir kjörþyngd  (Ball 

ofl., 2010). Árið 2006 voru um 15% íslenskra 15 ára unglinga of þungir, en stór hluti orku 

þeirra kemur úr viðbættum sykri og er trefjaneysla þeirra of lítil. (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, 2006).  
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Neysluvenjur unglinga 

Fæðuvenjur unglinga eru að jafnaði mjög óreglulegar og eiga þeir til að fara ekki eftir 

ráðleggingum þegar kemur að fæðuvali (Story ofl., 2002). Ávaxta- og grænmetisneysla þeirra 

er ekki eins mikil og æskileg er (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; 

Lýðheilsustöð, 2006; Story ofl., 2002). Í skýrslu sem gerð var meðal 15 ára unglinga hér á 

landi, þar sem farið var yfir það helsta varðandi neysluvenjur þessa aldurshóps, kom í ljós að 

og ávaxta- og grænmetisneysla þeirra var einungis um helmingur þess sem ráðlagðir 

dagskammtar (RDS) segja til um. Samkvæmt þessum niðurstöðum er það með því lægsta sem 

gerist í Evrópu (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Í samanburði við  

rannsókn sem gerð var í Ástralíu meðal rúmlega 4.500 unglinga á aldrinum 12 - 15 ára borða 

íslenskir unglingar mun minna af ávöxtum og grænmeti, en 36,5% ástralskra unglinga 

borðuðu ávexti daglega og 73% borðuðu grænmeti daglega (Savige, Ball, Worsley og 

Crawford, 2007). Niðurstöður könnunar á heilsu og lífskjörum, frá árinu 2006 sem gerð var 

meðal annars meðal nemenda í 8. og 10. bekk í 166 grunnskólum hér á landi, sýndu að 

unglingar sem neyta ávaxta fimm sinnum eða oftar í viku var 49,9% hjá nemendum í 8. bekk 

og lækkaði niður í 38,8% hjá nemendum í 10.bekk. Helmingur unglinga í 8.bekk borðar 

grænmeti daglega en um 40% nemenda í 10.bekk. Þegar þessar tölur eru skoðaðar sést vel að 

ávaxta- og grænmetisneysla unglinga minnkar með aldrinum. Það er þó jákvætt að sjá að 

neysla unglinga á ávöxtum og grænmeti hefur aukist lítillega á síðastliðnum áratug (Inga 

Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Fiskneysla ungs fólks er einnig of lítil og hefur 

minnkað á síðustu árum á sama tíma og skyndibitaneysla unglinga hefur aukist, sem 

inniheldur meðal annars lítið af trefjum en mikið af fitu og kolvetnum. Trefja- og 

mjólkurneysla unglinga er einnig of lítil, hérlendis sem og erlendis (Inga Þórsdóttir og 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; Lýðheilsustöð, 2006; Story ofl., 2002).  
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Samkvæmt ráðleggingum Embættis landlæknis er æskilegt að 20-25% af heildarorku 

dagsins komi úr morgunmatnum og er hann mikilvægasta máltíð dagsins. Hins vegar eiga 

unglingar það til að sleppa máltíðum, og oftar en ekki er það morgunmaturinn og á þetta 

aðallega við um stelpur (Müller ofl., 2008; Story ofl., 2002; Vereecken, Dupuy, Rasmussen, 

Kelly, Nansel, Sabbah ofl., 2009), en 9% íslenskra unglinga í 7. bekk og 16% unglinga í 

9.bekk borða ekki morgunmat (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Sesselja Guðmundsdóttir, 

Ragnheiður Bachmann, Helga Lárusdóttur, Margrét Héðinsdóttir, 2010). Samkvæmt 

rannsókn Ingu Þórsdóttur og Ingibjargar Gunnarsdóttur (2006) neyttu 15 ára unglingar 

einungis 19% af heildarorku dagsins að morgni til. Um helmingur 15 ára unglinga neyta 

minna en 20% af heildarorku dagsins á morgnanna en það eru neðri mörk ráðlegginga (Inga 

Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Í rannsókn frá árinu 2006 meðal 11.800 

nemenda í efri bekkjum grunnskóla kemur fram að 67,1% nemenda í 8.bekk borða 

morgunmat fimm daga vikunnar en 57,9%  nemenda í 10.bekk (Þóroddur Bjarnason ofl., 

2006). Þetta er ekki bara vandamál hjá íslenskum unglingum, en niðurstöður rannsóknar sem 

gerð var meðal hollenskra unglinga á aldrinum 12-15 ára sýndu að einungis um helmingur 

þeirra borðuðu morgunmat á hverjum degi  (DeJong, van Lenthe, van der Horst og Oenema, 

2009).  

Þeir sem borða morgunmat borða almennt næringarríkari fæðu og virðast síður eiga í 

vanda með líkamsþyngdina en þeir sem ekki borða morgunmat (Lýðheilsustöð, 2006, Story 

ofl., 2002; Vereecken ofl., 2009). Það að sleppa morgunmatnum getur einnig valdið því að 

frammistaða í skóla verður lakari þar sem morgunmatur er talinn skerpa athygli 

(Lýðheilsustöð,2006; Müller, Hille, Klenk og Weiland, 2008; Story ofl., 2002; Vereecken 

ofl., 2009).  
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Svo morgunmatur teljist hollur er mikilvægt að huga vel að innihaldi hans, en 

hafragrautur og ósykrað morgunkorn er dæmi um hollan og góðan morgunmat (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins og Landlæknisembættið, e.d.b). Ekki er allur morgunmatur hollur, 

margar tegundir af morgunkorni innihalda mikið magn af sykri en unglingar borða viðbættan 

sykur í miklu magni. Í rannsókn sem gerð var meðal 15 ára unglinga hér á landi kom fram að 

í fæðu unglinga er of mikið að viðbættum sykri, stelpur fá um 15,6% orkunnar úr viðbættum 

sykri en strákar 16,4% (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Í rannsókn 

Þórodds Bjarnasonar og félaga (2006) kom fram að neikvæð þróun er á sælgætisneyslu meðal 

nemenda í 10. bekk, 15% nemenda í 8. bekk neyta sælgætis oftar en fimm sinnum í viku og 

um 21% nemenda í 10. bekk.  

Unglingar fá ekki bara sykur úr sælgæti, heldur einnig með neyslu sykraðra drykkja. 

Gosneysla hjá unglingum hér á landi er mun meiri miðað við jafnaldra í nágrannalöndum 

okkar, fyrir utan Noreg. Nemendur í 8. bekk drekka sykraða drykki 5 sinnum í viku eða oftar 

og 30,7% nemenda í 10.bekk (Þóroddur Bjarnason ofl., 2006). Neysla unglinga á sykraðri 

matvöru hefur mikil áhrif á orkuinntekt, en íslenskir unglingar eru að jafnaði með tvöfalt 

fleiri tannskemmdir en unglingar á hinum Norðurlöndunum. Þegar skoðaðar eru niðurstöður 

rannsóknar Mannís um tannheilsu íslenskra unglinga kemur í ljós að tannheilsa þeirra er sú 

versta á Norðurlöndunum (Lýðheilsustöð, 2007). 

Mikilvægt er að skoða þá þætti sem hafa áhrif á neysluvenjur unglinga svo hægt sé að 

skipuleggja leið að breyttum og bættum fæðuvenjum. Greinilegt er að viðhorf og þekking 

unglinganna sjálfra hefur mikilvæg áhrif á heilsutengda hegðun þeirra. En niðurstöður úr 

rannsókn sem gerð var í Hollandi meðal 12-14 ára unglinga, sýndu að með jákvæðu hugarfari 

og auknu sjálfstrausti jukust líkurnar á að þeir breyttu neysluvenjum sínum til hins betra 
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(Martens ofl., 2005). Einnig er talið að félagslegt umhverfi, vinir og áhrif fjölmiðla séu 

mikilvægir áhrifaþættir á neysluvenjur unglinga (Story og félagar, 2002).  

Varðandi áhrif umhverfisþátta og vina á neysluvenjur unglinga þá hefur aukið framboð 

skyndibitastaða ásamt þrýstingi frá vinum þau áhrif að unglingar fara oftar á skyndibitastaði 

og borða því sjaldnar heima. Þeir borða meira af skyndibita meðal annars vegna tímaskorts 

og hann er ódýrari en holl fæða (Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon og Trew, 2007). Sá 

skyndibiti sem unglingar leita í er oftar en ekki mjög næringarsnauður og inniheldur mikið af 

kolvetnum, fitu og viðbættum sykri og má þar nefna skyndibita eins og hamborgara og 

pizzur. Þeir sem borða skyndibita neyta að meðaltali um 187 fleiri hitaeininga í hverri máltíð 

en þeir sem ekki borða skyndibita. Skyndibitaneysla veldur því að neysla á ávöxtum, 

grænmeti, trefjum og mjólk minnkar, sem er sú fæða sem skortur er á hjá unglingum 

(Bowman, Gortmaker, Ebbeling, Pereira og Ludwig, 2004).  

Í umfjöllun um áhrifaþætti á neysluvenjur unglinga er ekki hægt að líta fram hjá 

áhrifum fjölmiðla. Má þar einna helst nefna sjónvarpsauglýsingar og almennt sjónvarpsáhorf 

sem virðist oftar en ekki hafa neikvæð áhrif á mataræði unglinga eins og aukin neysla á 

snakki og sykruðum drykkjum. Margar sjónvarpsauglýsingar auglýsa sælgæti og sykraða 

drykki sem leiðir meðal annars til slæmra neysluvenja og einnig til minnkaðrar neyslu á 

ávöxtum og grænmeti (Van den Bulck og Mierlo, 2004; Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill 

og Maes, 2006). Í rannsókn sem gerð var meðal rúmlega 5.000 unglinga í Bandaríkjunum 

kom fram að því meira sem unglingar eyddu tíma sínum í sjónvarpsgláp og tölvunotkun því 

meiri líkur voru á óhollum fæðuvenjum, eins og steikts matar, gosdrykkju og snarls (Utter, 

Neumark-Sztainer, Jeffery og Story, 2003).  
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Líðan unglinga tengd næringu 

Hollur matur er lykilþáttur í að auka heilbrigði og bæta líðan einstaklinga 

(Lýðheilsustöð, 2006). Næring hefur mjög víðtæk áhrif á unglinga, hún hefur meðal annars 

áhrif á andlega og líkamlega líðan (Lýðheilsustöð, 2006). Unglingar tengja gjarnan jákvæðar 

tilfinningar við holla fæðu, eins og hamingju, en óholl fæða er gjarna tengd kyrrsetu þeirra, til 

dæmis að horfa á sjónvarp. Einnig voru óholl matvæli tengd félagslífi unglinga þannig að 

óhollra matvæla er gjarnan neytt í bíó og á skyndibitastöðum (Harrison og Jackson, 2009). 

Spurningalisti (Youth Self Report, YSR) var lagður fyrir nemendur þar sem þeir lögðu sjálfir 

mat á líðan sína, fram kom í rannsókninni að þeir nemendur sem upplifðu vanlíðan stóðu sig 

að meðaltali verr á samræmdum prófum í stærðfræði og íslensku í 10. bekk. Niðurstöður 

íslenskrar rannsóknar benda til þess að ofþyngd og offita hafi slæm áhrif á líðan unglinga í 

10. bekk (Magnús Ólafsson ofl, 2003). Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli 

þunglyndis og lélegs næringarástands unglinga svo það er enn einn þáttur sem ætti að hafa 

hvetjandi áhrif á unglinga svo þeir hugi vel að mataræði sínu (Jacka ofl., 2010). Einstaklingar 

leita oft í mat til huggunar en þá eru líkur á að viðkomandi bæti á sig kílóum, ef um mikla 

vanlíðan er að ræða, það hefur aftur á móti verið erfitt að greina hvort kom á undan 

vandamálið með aukakílóin eða vanlíðan sem veldur því að einstaklingar leita í mat 

(Lýðheilsustöð, 2006; Magnús Ólafsson ofl, 2003). 

Næring unglinga sem stunda íþróttir 

Orkuþörf unglinga sem æfa íþróttir er talsvert meiri en unglinga sem hreyfa sig ekki 

mikið, en orkuþörf þeirra sem æfa íþróttir getur farið upp í allt að 7000 hitaeiningar á dag. 

Huga þarf enn betur að næringu þegar stundaðar eru íþróttir svo vöðvarnir fái nægjanlega 

orku. Einnig þarf að huga að vökvaþörf en hún eykst er unglingar svitna við mikla áreynslu 
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(Brynhildur Briem, 2001). Fyrir unga íþróttaiðkendur skiptir næring miklu máli og ætti sú 

orka sem þeir innbyrða að vera nægjanleg til að stuðla að eðlilegum vexti og þroska auk þess 

að duga fyrir allri hreyfingu (Cotunga, Vickery og McBee, 2005).  

Kolvetni skipta sköpum rétt fyrir átök og er nauðsynlegt að borða vel af þeim, meðal 

annars svo blóðsykur falli ekki. Ráðleggingar eru um það, að allt að 50% orkunnar eigi að 

koma úr trefjaríkum kolvetnum (Litt, 2004; Petrie, Stover og Horswill, 2004). Neysla á 

kolvetnum eftir æfingu eða átök skiptir líka máli til að koma jafnvægi á glýkógen birgðir 

vöðvanna til að stuðla að vöðvauppbyggingu (Cotunga ofl., 2005). Prótein er það 

næringarefni sem skiptir síðan sköpum fyrir vöðvauppbyggingu en íslensk börn og unglingar 

ættu hins vegar ekki að þurfa að taka inn auka prótein vegna þess hve mikið magn Íslendingar 

neyta af próteinum (Brynhildur Briem, 2001). Unglingar sem æfa íþróttir ættu einni gað 

borða mikið af ávöxtum og grænmeti auk þess að neyta flókinna kolvetna, sem finnast til 

dæmis í grófu korni, en þau nýtast líkamanum vel við æfingar (Ball ofl., 2010; Brynhildur 

Briem, 2001).  

Þar sem kröfur um að standa sig í íþróttum eru miklar, þá neyta unglingar sem stunda 

íþróttir í auknu mæli fæðubótarefna, en þau eru freistandi fyrir þá því kröfur samfélagsins um 

sigur hafa umbunargildi, þeim sem standa sig vel í íþróttum er verðlaunað með góðum 

orðstír, stöðu og frægð (Gomez, 2005). Unglingar sem stunda íþróttir eru líklegri en aðrir 

unglingar til að nota fæðubótarefni (Álfgeir Logi  Kristjánsson, Jón Sigfússon og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2005). Í íslenskri rannsókn sem gerð var meðal framhaldsskólanema, kemur 

fram að 13,4% þeirra hafa einhvern tímann notað næringar- eða próteinduft. (Álfgeir Logi 

Kristjánsson ofl., 2005). Margir unglingar trúa því að fæðubótarefni geti veitt þeim betra útlit 

og betri árangur (Yesalis og Bahrke, 2000).  
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Samkvæmt 2. grein reglugerðar um fæðubótarefni nr 624/2004 kemur fram að 

fæðubótarefni eru viðbót við mataræði og innihalda mikið af vítamínum og steinefnum sem 

hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif, má þar til dæmis nefna efni sem auka brennslu 

líkamans og efni sem hjálpa til við vöðvauppbyggingu. Hins vegar er algengt að neytendur 

viti ekki hver innihaldsefni fæðubótarefnanna eru þrátt fyrir að kveðið sé á um ákveðnar 

merkingar fæðubótarefna í reglugerðinni. Innihaldsefnum fæðubótarefna hér á landi er skipt í 

lögleg og ólögleg, flest eru þau lögleg og er hægt að nálgast þau í stórmörkuðum og 

sérverslunum. Lögleg fæðubótarefni eru þau efni sem fengið hafa A-flokkun hjá 

Lyfjastofnun, það er innihalda ekki nein lyfjaefni. Til þeirra flokkast flest vítamín og 

steinefni, auk ýmissa hjálparefna og efna sem sett eru í próteinduft (Lyfjastofnun, 2011). 

Notkun löglegra fæðubótarefna er algengari meðal stráka en stelpna, en í rannsókn sem 

framkvæmd var í Bandaríkjunum kom fram að eingöngu 1,1% stelpna en 15,6% stráka 

notuðu fæðubótarefni. Rannsóknir hafa sýnt að unglingar nota einnig stera til 

vöðvauppbyggingar en það er mun sjaldgæfara, en þó algengara hjá strákum en stelpum 

(Dodge og Jaccard, 2006). Í rannsókn sem framkvæmd var í Kanada kom fram að þau 

fæðubótarefni sem algengast var að unglingar notuðu voru fjölvítamín en næst algengust voru 

prótein. Þá var algengara að strákar tækju inn kreatín, l-karnitín, þvagræsilyf og aldosterón, 

en þetta eru allt efni sem hjálpa til við vöðvauppbyggingu eða eru vatnslosandi. Það var 

algengara að stelpur neyttu náttúrulegra þyngdarstjórnunarefna (Bell, Dorch, McCreary og 

Hovey, 2004). Til náttúrulegra þyngdarstjórnunarefna flokkast fæðubótarefni sem innihalda 

náttúruleg efni sem talin eru hafa áhrif á matarlyst og brennsluhraða líkamans, algengt er að 

þessi efni innihaldi til dæmis mikið af koffíni sem hraðar hjartslætti og ætti þá að hækka 

brennsluhraða ( Bell ofl., 2004). Þekking unglinga á fæðubótarefnum er þó takmörkuð, 

unglingar sem stunda íþróttir virðast hafa meiri þekkingu á virkni fæðubótarefnanna en þeir 

sem ekki stunda íþróttir, auk þess sem vitneskjan virðist aukast með aldrinum (Bell ofl., 
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2004). Til ólöglegu fæðubótarefnanna teljast þó nokkur innihaldsefni sem hafa fengið 

svokallaða B- flokkun hjá Lyfjastofnun og þýðir að efnið gæti fallið undir lyfjalög og þarf því 

að senda hana í flokkun til Lyfjastofnunar. Þessi efni er óheimilt að selja hér á landi, til þeirra 

flokkast meðal annars ephedrin sem hefur örvandi áhrif á miðtaugakerfið, það veitir skjóta 

orku og hjálpar til við fitubrennslu (Calfee og Fadale, 2006). 

 Neysla orkudrykkja hefur einnig aukist mikið á undanförnum árum sem og neysla 

íþróttadrykkja. Þó er talið að fjölbreytt fæða innihaldi flest þau næringarefni sem unglingar 

þurfa á að halda svo orku- og íþróttadrykkjaneysla er óæskileg meðal unglinga, nema æfingar 

þeirra séu mjög langar eða erfiðar. Íslenskir unglingsdrengir á aldrinum 15-19 ára drekka 

mikið af orkudrykkjum en þeir innbyrða um 9 ml. á dag og þeir drekka líka mest af 

kóladrykkjum eða 700 ml. á dag (Umhverfisstofnun, 2004). Íslenskir unglingar sem stunda 

íþróttir eru mun líklegri, en þeir sem ekki stunda íþróttir til að neyta orkudrykkja (Álfgeir 

Logi  Kristjánsson ofl., 2005). Orkudrykkir innihalda mikið magn af koffíni og fleiri efni sem 

hafa örvandi áhrif á miðtaugakerfið (Matvælastofnun, e.d.a). Þegar unglingar drekka 

orkudrykk með koffíni, þá verður hjartsláttur hraðari, æðar víkka út og blóðflæði til líffæra 

eykst, einnig verður aukinn þvagútskilnaður (Matvælastofnun , e.d.a). Ekki er mælt með að 

unglingar neyti meira en 2,5mg/kg. af koffíni daglega (Matvælastofnun, e.d.b), en þar sem 

merkingar koffínmagns í vörum  eru frekar óljósar hér á landi (Reglugerð um merkingu 

matvæla sem innihalda kínín og matvæla sem innihalda koffín nr. 883/2003), er erfitt að hafa 

yfirsýn yfir hversu mikið einstaklingur innbyrðir af koffíni. Ekki þarf að setja nákvæmt 

innihaldsmagn koffíns á umbúðir nema magnið fari yfir 150mg/l, þá þarf að merkja á 

umbúðir: „Inniheldur mikið koffín“ og taka þarf fram magn koffíns í mg í hverjum 100 ml 

vörunnar. Koffín er ávanabindandi efni og þess vegna er mikilvægt að unglingar neyti þess í 

sem minnstu magni.  
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Íþróttadrykkir innihalda oftast ekki koffín en þeir innihalda kolvetni, bæði einsykrur 

og fjölsykrur, vítamín og steinefni, þeir eru notaðir til að bæta upp orku- og vökvatap 

líkamans á erfiðri eða langri æfingu eða eftir hana. Íþróttadrykkir innihalda líka salt en það 

hjálpar líkamanum að flytja kolvetnin um líkamann (Jón Gíslason, 1999). Þessir drykkir eru 

einnig góðir til að koma jafnvægi á blóðsykurinn en þeir innihalda nokkuð magn af 

kolvetnum. Þeir eru mikið notaðir af unglingum sem stunda íþróttir (Cotunga ofl.,2005; Litt, 

2004).  

Hreyfing 

Hreyfingu má skilgreina út frá tíma, tíðni, tegund hreyfingar og ákefð og ætti hreyfingin 

að vera eins fjölbreytt og mögulegt er, með fjölbreytileika eykst hreyfifærni. Mælt er með að 

unglingar hreyfi sig í allt að 60 mínútur á dag, svo þeir svitni og/eða mæðist (Lýðheilsustöð, 

2008; WHO, 2006). Hreyfing er áhrifarík leið til að bæta  líkamlega og andlega heilsu 

einstaklinga og er ein af grundvallarvirkni líkamans. Til hreyfingar telst meðal annars að 

ganga, hlaupa, dansa, öll almenn íþróttaiðkun og líkamsrækt (WHO, 2006). Um helmingur 

14-15 ára íslenskra unglinga ná ekki ráðlögðum viðmiðum um hreyfingu (Eiðsdóttir, 

Kristjánsson, Sigfúsdóttir og Allegrante, 2008). Það á einnig við um unglinga annars staðar í 

Evrópu sem og í Norður- Ameríku, einungis þriðjungur af unglingum þar uppfylla viðmið um 

hreyfingu (Eiðsdóttir ofl., 2008).  

Ávinningur hreyfingar 

Hreyfing er öllum til góðs og er ávinningur hennar mikill. Hún hefur margvísleg 

jákvæð áhrif á líf unglinga, hún er nauðsynleg fyrir þroska og eðlilegan vöxt þeirra, 

hreyfiþroska, styrk og fimi. Hreyfing er talin hafa góð áhrif á beinagrindina, á 
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kynþroskaskeiðinu er kröftug hreyfing, sem reynir á beinin virkilega mikilvæg fyrir 

beinþéttni og beinmyndun (Lýðheilsustöð,2008; WHO, 2006). Hreyfing er einnig góð fyrir 

svefninn, hún bætir andlega líðan fólks og minnkar líkurnar á þunglyndi (WHO, 2006).  

Hreyfing hefur ekki einungis áhrif á líkamlega- og andlega heilsu, hún er einnig 

ávinningur fyrir samfélagið og aðra heilsutengda hegðun (Basch, 2010; WHO, 2006). Þar 

sem með reglubundinni hreyfingu má minnka líkurnar á þróun langvinnra sjúkdóma eins og 

hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameins, sykursýki týpu II, ofþyngdar og offitu. Niðurstöður 

rannsókna benda til þess að jákvæð og sterk tengsl séu á milli reglubundinnar hreyfingar, 

einbeitingu og sjálfsaga unglinga (Basch, 2010; Sigfúsdóttir ofl., 2006). Sjálfsmynd unglinga 

eflist við aukna hreyfingu en samkvæmt Erikson (1968) er megin viðfangsefni 

unglingsáranna að öðlast sterka sjálfsmynd og sjálfskennd. Í sjálfsmynd felast allar þær 

hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig. Hluti af sjálfsmyndinni er líkamsímynd 

en hún hefur verið skilgreind sem álit einstaklingsins á líkama sínum (Ball ofl., 2010). Í 

rannsókn sem gerð var í Þýskalandi meðal 14-18 ára unglinga kom í ljós að hreyfing hefur 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd unglinga (Kirkcaldy, Shephard og Siefen, 2002).  

Skipulögð íþróttaiðkun unglinga dregur úr líkum á ýmis konar áhættuhegðun (Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Ef unglingar verja frítíma 

sínum í félags-, íþrótta- og tómstundastarf sem er ekki í umsjá ábyrgra aðila eru þeir líklegri 

til að leiðast út í áhættuhegðun ýmiss konar (Osgood, Wilson, O´Malley, Bachman, og 

Johnston, 1996). Hins vegar ef skipulagt félags,- íþrótta- og tómstundastarf er í umsjá ábyrgra 

aðila eins og foreldra, þjálfara eða kennara minnka líkurnar á að unglingar leiðist út í 

áhættuhegðun eins og neyslu ólöglegra vímuefna og reykingar. Þeir sem koma að skipulögðu 

félags,- íþrótta- og tómstundastarfi eru þeir einstaklingar sem unglingar vilja getað leitað til 

og þeir leita til með vandamál sín (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 
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Sigfúsdóttir, 1994). Þessir einstaklingar eru oftar en ekki í mestu návígi við unglingana og oft 

myndast gott traust þeirra á milli (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson 

og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000).  

Áhrif umhverfis og vina á hreyfingu unglinga 

Margir þættir eru í umhverfi unglinga sem hafa áhrif á möguleika þeirra á að stunda 

hreyfingu. Öryggi skiptir unglinga sem og aðra íbúa samfélagsins miklu máli, eins og að hafa 

örugga og upplýsta göngu- og hjólastíga. Aðgengi að svæðum þar sem hægt er að stunda 

hreyfingu hefur líka mikið að segja (Allender, Cowburn, og Foster, 2006). Veðurfar hefur þó 

nokkuð að segja að minnsta kosti á Íslandi þar sem dagarnir á veturna eru stuttir og allra 

veðra er von, en það gerir hreyfingu utanhúss erfiða yfir dimmustu mánuði ársins. Því er 

mikilvægt að unglingar hafi í einhver hús að vernda til að stunda sína hreyfingu. Hvetjandi 

þættir í umhverfinu hafa líka áhrif á hreyfingu unglinga, þegar unglingar hafa gaman af 

hreyfingunni og ef hún hefur jákvætt félagslegt gildi eru þeir líklegri til að stunda hana 

lengur.  

Umhverfisþættir sem hafa hamlandi áhrif eru kostnaður, slæmt aðgengi og óöruggt 

umhverfi (Allander ofl., 2006). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að í hverfum þar sem 

glæpatíðni er há er líklegra að unglingar hreyfi sig minna en í hverfum þar sem glæpatíðnin er 

lág (Babey, Hastert, Yu og Brown, 2008; Gordon-Larsen, McMurray og Popkin, 2000; 

Molnar, Gortmaker, Bull og Burka, 2004). Jákvæðir þættir í umverfi, svo sem útivistarsvæði 

og göngustígar hafa jákvæð áhrif á hreyfingu á meðan að léleg félags-og efnahagsleg staða 

unglings eykur líkur á kyrrsetu hans. Samkvæmt rannsóknum eru unglingar farnir að eyða 

löngum tíma í tölvunotkun og sjónvarpsáhorf. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var hér á 

landi árið 2006 leiddu í ljós að 11-15% stelpna og 16-19% stráka á aldrinum 11-15 ára horfa 
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á sjónvarp í fjóra klukkutíma eða meira á virkum dögum. Þegar skoðuð var tölvunotkun hjá 

þessum sama aldurshópi kom í ljós að 2-12% stelpna og 15-30% stráka sitja við tölvuna í 

fjórar klukkustundir eða meira á virkum dögum (Laufey Steingrímsdóttir, Margrét 

Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2006). 

Skólaumhverfið skiptir miklu máli þegar kemur að hreyfingu unglinga og mikilvægt 

er að sveitarfélögin taki þátt í uppbyggingu öruggs umhverfis til að gera aðstöðuna sem besta 

í nánasta umhverfi unglinga, við skóla sem og heimili (Jórlaug Heimisdóttir, e.d.; 

Lýðheilsustöð, 2008). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er strangt kveðið á 

um það að skólum beri skylda til að efla hreyfingu nemenda sinna með því að leggja áherslu 

á daglega hreyfingu og hreyfiuppeldi. Með því er lagður grunnur að velferð nemenda til 

lífstíðar. Einnig ber skólum skylda til, að skapa öruggt og hvetjandi umhverfi til hreyfingar 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). Í fimmtu grein reglugerðar um gerð og búnað 

grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr. 657/2009 kemur fram að skólalóð grunnskóla eigi að 

veita nemendum tækifæri til útivistar og leikja. Samkvæmt Aðalnámskrá eiga nemendur í 8.-

10. bekk grunnskóla að fá 360 mínútur á viku í íþróttakennslu það er leikfimi og sundkennslu 

(Menntamálaráðuneytið, 2011).  

Jafningjahópurinn hefur einnig mikil áhrif á líf unglinga, en þar fer fram mótun 

hugmynda, gilda og viðmiða (Altermatt og Pomerantz, 2005; Stuntz og Weiss, 2010). Vinátta 

getur haft jákvæð áhrif á hreyfingu unglinga, þeir unglingar sem eiga vini sem hreyfa sig 

mikið, hreyfa sig meira en aðrir unglingar (Martín-Matillas, Ortega, Ruiz, Martínez-Gómez, 

Marcos, Moliner-Urdiales, 2010). Aðalmarkmið unglingsáranna er að öðlast meira sjálfstæði, 

vinir fara að verða mikilvægari, og þeir fjarlægjast foreldra sína hægt og rólega og leita eftir 

sjálfræði og sjálfstæði með vinum sínum (Berman ofl., 2008; Contento, 2007). Þeir unglingar 

sem eru mikið með vinum og jafningjum taka yfir höfuð meiri þátt í íþróttum og hreyfa sig 
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almennt meira en þeir unglingar sem eyða ekki miklum tíma með vinum sínum. Oftar en ekki 

eru unglingar í íþróttum sem krefjast þess að þátttakendur séu frekar fleiri en færri, sem er 

mikil hvatning fyrir áframhaldandi íþróttaiðkun meðal unglinga, þar sem þeir leita mikið í 

félagsskap vina og jafningja (Duncan, Duncan og Strycker, 2005).  

Brottfall unglinga úr íþróttum 

Bera fer á brottfalli unglinga úr skipulögðum íþróttum snemma á unglingsárunum, eða 

um 12-13 ára aldurinn (Jórlaug Heimisdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2011; Kahn, Huang, 

Gillman, Field, Austin, Colditz ofl., 2008; Slater og Tiggemann, 2010 ). Er það í samræmi 

við  niðurstöður rannsóknar Rúnu H. Hilmarsdóttur (2011) þar sem kannað var brottfall 

unglinga úr íþróttum á vegum Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ), þar sem kom í ljós að hámarks 

þátttaka unglinga í íþróttum er á aldrinum 11- 13 ára, en eftir það fer hún dvínandi hjá báðum 

kynjum. Rannsókn var gerð meðal rúmlega 28.500 íslenskra unglinga á aldrinum 14-15 ára 

og var markmið hennar að kanna hvort hreyfing þessa aldurshóps hefði aukist á árunum 

1992-2006. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að á þessu tímabili jókst þátttaka unglinga um 6% í 

líkamlega erfiðum íþróttum, en 15% aukning varð í skipulagðri íþróttastarfsemi (Eiðsdóttir 

ofl., 2008).  

Meiri líkur eru á ástundun unglinga í íþróttum ef þeir stunda íþróttir á þeirra forsendum, 

en ekki vegna þrýstings frá öðrum um að stunda viðkomandi íþrótt. Stuðningur foreldra 

skiptir hér miklu máli (Allander ofl., 2006; Álfgeir Logi Kristjánsson ofl., 2006; 

Lýðheilsustöð, 2008; Slater og Tiggemann, 2010). Meiri líkur eru á að unglingar dragi sig úr 

skipulagðri íþróttastarfsemi ef íþróttin er of keppnismiðuð og að það að vera sigurvegari 

skiptir einna mestu máli. Mikilvægt er að íþróttin sé í formi skemmtunar en ekki að það sé 

einungis einblínt á fyrrnefnda þætti. Algeng ástæða íþróttaiðkunar unglinga er meðal annars 
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ánægjan sem fylgir því að stunda hreyfingu ásamt þörfinni fyrir félagslegan stuðning 

(Allander ofl., 2006; Slater og Tiggemann, 2010). Því fjölbreyttari sem íþróttirnar eru því 

líklegra er að unglingar séu enn að stunda íþróttir við 14 ára aldur (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2011). Stuðningur og hvatning frá kennurum er ekki síður mikilvægur eins og frá foreldrum, 

að hvetja þá til að ganga í og úr skóla og á æfingar getur virkað sem forvörn og þar af 

leiðandi hvatt þá áfram til að stunda frekari hreyfingu (Lýðheilsustöð, 2008). Á 

unglingsárunum eru stelpur mjög viðkvæmar og þola illa gagnrýni (Allander ofl., 2006; 

Findlay og Bowker, 2009; Slater og Tiggemann, 2011). Þær eru líklegri til að detta úr 

íþróttum ef náin vinkona þeirra hættir og þegar ein vinkonan í hópnum hættir þá hætta margar 

með henni. Hér er um að ræða ákveðinn hópþrýsting sem verður og er algengur á 

unglingsárunum (Álfgeir Logi Kristjánsson ofl., 2006). Stríðni hefur líka mjög slæm áhrif á 

líkamsímynd og eykur líkurnar á því að unglingar hætti að stunda íþróttir eða aðra hreyfingu 

(Tiggeman og Slater, 2011). Einnig er neikvæð reynsla úr íþróttatímum í skóla ein aðal 

ástæðan fyrir þátttökuleysi í íþróttum sem og að áhugi er ekki lengur til staðar til að stunda 

íþróttir. Árekstrar við aðrar tómstundir, sem eru þá á sama tíma er einnig ástæða fyrir 

brottfalli unglinga úr skipulagðri íþróttastarfsemi sem og tímaleysi og meiðsli (Allander ofl., 

2006; Findlay og Bowker, 2009; Slater og Tiggemann, 2010). Aðrar ástæður fyrir brottfalli 

unglinga úr íþróttum er til dæmis að þeim finnst barnalegt að stunda hópíþróttir (Allander 

ofl., 2006). Stelpum finnst að meira sé lagt upp úr strákaíþróttum, að það sé ekki nógu mikið 

framboð af íþróttum við þeirra hæfi, en finni þær sér íþrótt sem hentar þeim vel eru þær allar 

settar saman í einn hóp, óháð getu (Slater og Tiggemann, 2010). Í ljósi þessa er mikilvægt að 

íþróttir séu fjölbreyttar og að lögð sé meiri áhersla á að hafa gaman en  minni áhersla á 

keppni og að vera sigurvegari. Íþrótta- og ólympíusamband Íslands hvetur íþróttafélögin til 

að bjóða upp á fjölbreytni til að tryggja að allir fái tækifæri til að stunda þá íþrótt sem höfðar 

til hvers og eins út frá getu, áhuga og þörfum þeirra (Íþrótta og ólympíusamband Íslands, 
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1997). Eins og rannsóknir benda á ætti hreyfing unglinga að vera eins fjölbreytt og möguleiki 

er á, þar sem fjölbreytileiki eykur hreyfifærni sem eykur sjálfstæði unglinga (Lýðheilsustöð, 

2008; WHO, 2006).  

Leiðir til að koma í veg fyrir brottfall 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur áherslu á að allir hafi tækifæri til að stunda 

hreyfingu (WHO, 2006). Fjölbreytileiki íþrótta er ein ástæða fyrir áframhaldandi íþróttaiðkun 

meðal unglinga (Allander ofl., 2006). Sveitarfélögin sjá hag í því að unglingar séu virkir í 

íþróttum og koma því til móts við þá og fjölskyldur þeirra með íþrótta- og 

tómstundastyrkjum. Íþrótta- og tómstundastyrkir sveitarfélaganna eru í boði fyrir börn og 

unglinga og geta foreldrar þeirra ráðstafað styrknum í hvaða tómstundir eða íþróttir sem er. 

Mismunandi er þó hversu hár styrkurinn er og fer það alveg eftir viðkomandi sveitarfélagi 

sem unglingurinn býr í (Neytendasamtökin, 2008). Frístundakort er í boði fyrir börn og 

unglinga á aldrinum 6-18 ára og geta þau nýtt sér það til niðurgreiðslu á tómstundum, hægt er 

að ráðstafa því til þriggja íþróttafélaga á hverju tímabili (Reykjavíkurborg, 2008). Rannsókn 

sem gerð var árið 2006 meðal nemenda í 9. og 10. bekk á Íslandi sýndi að unglingar sem telja 

fjölskyldu sína ekki fjárhagslega vel stadda eru líklegri til að stunda litla sem enga skipulagða 

íþróttastarfsemi en þeir sem telja fjölskyldu sína fjárhagslega vel stadda (Álfgeir Logi 

Kristjánsson ofl., 2006).  

Kynjamunur 

Hreyfing minnkar að jafnaði hjá báðum kynjum á kynþroskaskeiðinu (Kahn ofl., 2008), 

þó að strákar séu líklegri til að ná þeim viðmiðum sem sett hafa verið um hreyfingu unglinga 

(Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003). Þegar fræðin um hreyfingu eru 
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skoðuð með tilliti til kynjamunar kemur í ljós að stelpur taka að jafnaði minni þátt í íþróttum 

en drengir og eru þær líklegri en strákar til að hætta að stunda skipulagðar íþróttir á 

unglingsárunum (Eiðsdóttir ofl., 2008; Lýðheilsustöð, 2008; Rúna H Hilmarsdóttir, 2011; 

Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003; Slater og Tiggemann, 2011; Þórólfur 

Þórlindsson ofl., 1994). Þær stelpur sem stunda reglulega hreyfingu eru að jafnaði með meira 

sjálfsálit, þær eru jákvæðari og andleg líðan þeirra er betri en hjá þeim stelpum sem ekki 

stunda reglulega hreyfingu (Findlay og Bowker, 2009; Kahn ofl., 2008; Slater og Tiggemann, 

2011). Helstu ástæður fyrir því að stelpur hætta að jafnaði fyrr að stunda íþróttir eru meðal 

annars þær að áhugi þeirra hefur minnkað, þær hafa minni tíma en áður til að stunda íþróttir 

og þær skortir hæfni í viðkomandi íþrótt. Þetta eru helstu ástæður sem leiða til brottfalls 

stúlkna úr íþróttum (Slater og Tiggemann, 2011).  

Samkvæmt rannsóknum má rekja þennan mun á milli kynja og hreyfingar einna helst 

til þess að stelpur eru síður þátttakendur í skipulagðri íþróttastarfsemi, þó að þátttaka þeirra 

hafi þó aukist (Eiðsdóttir ofl., 2008; Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003). 

Kynin virðast leggja mismunandi áherslur á, út á hvað íþróttaiðkun gengur og virðist hún 

ekki þjóna sama tilgangi hjá þeim. Strákar stunda íþróttir meðal annars til að vera með vinum 

sínum og til að huga að líkamlegu útliti sem og andlegri vellíðan. Þeir eru einnig líklegri til 

að stunda hreyfingu ef þeir halda að feður þeirra vilji að þeir séu líkamlega hraustir og 

vöðvastæltir (Kahn ofl., 2008). Áherslan hjá strákum sem stunda íþróttir af krafti er aðallega 

á keppni, og velja þeir sér frekar íþróttir sem reyna á keppnisskap þeirra og krefjast um leið 

erfiðis og styrks. Dæmi um íþróttir sem þeir sækjast frekar í með fyrrnefnda þætti til 

hliðsjónar eru íþróttir eins og til dæmis: fótbolti, handbolti og lyftingar. Þeir setja sér frekar 

markmið í íþróttum (Eiðsdóttir ofl., 2008; Findlay og Bowker, 2009; Kahn ofl., 2008; Rúnar 

Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003) og gerðar eru meiri kröfur og væntingar til 

þeirra hvað varðar frammistöðu þeirra í íþróttum (Slater og Tiggemann, 2011).  
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Stelpur eru síður í leit að keppni, þær leita frekar í íþróttir sem krefjast minni 

styrkleika en eykur liðleika þeirra eins og þolfimi, göngutúrar, dans og sund. Þær vilja stunda 

líkamlega hreyfingu í afslöppuðu andrúmslofti með vinkonum sínum (Eiðsdóttir ofl., 2008; 

Findlay og Bowker, 2009; Kahn ofl., 2008; Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 

2003;). Stelpur virðast síður fá umbun fyrir góðan árangur í íþróttum og þær fá færri tækifæri 

til að sýna hvað í þeim býr (Craig og Joan, 2000). Ástæður sem hindra stelpur í að vera jafn 

virkar í hreyfingu og strákar eru meðal annars vegna áhyggja þeirra af líkamsímynd sinni, 

ásamt því að þær eru hræddar um að þær verði fyrir stríðni (Slater og Tiggemann, 2011).   

Heilsuefling unglinga 

Samvinna milli ólíkra stofnana skiptir miklu máli svo stuðla megi að heilbrigðum 

lífsháttum unglinga, með góðu samstarfi verða forvarnir markvissari (Lýðheilsustöð, 2010a). 

Margar stofnanir gegna mikilvægu hlutverki í heilsueflingu unglinga, má þar nefna 

stjórnvöld, heilsugæslu og skóla ásamt foreldrum. Þessar stofnanir hafa mikil áhrif á lífsstíl 

unglinga á einn eða annan hátt. Áreiti markaðarins gagnvart unglingum er mikið og því er 

nauðsynlegt að unglingar fái fræðslu sem hentar þeim svo þeir geti betur tekið ákvarðanir 

sem eru góðar fyrir heilsu þeirra.  

Hlutverk stjórnvalda 

Það er ekki eingöngu ábyrgð heilbrigðiskerfisins að sinna heilsueflingu, heldur er það 

einnig ábyrgð samfélagsins í heild að stuðla að bættri heilsu, allt frá stjórnvöldum til 

einstaklinga (Anna Björg Aradóttir og Anna Lea Björnsdóttir, 2002). Samstaða og samstarf í 

samfélaginu er nauðsynlegt svo efla og viðhalda megi heilsu þjóðarinnar. Sveitarfélögin 

sækjast eftir því að vera með góða heilbrigðisstefnu og heilsueflandi skóla, bæði á leik-, 
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grunn- og framhaldsskólastigi. Hreyfing og holl næring á unglingsárum hafa ákveðið 

forvarnargildi og geta dregið úr ýmsum lífstílssjúkdómum á efri árum eins og til dæmis 

háþrýstingi og sykursýki (WHO, 2011). Mikilvægt er að forvarnir nái til barna og unglinga 

því þá eru þær vænlegastar til árangurs (Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 2007).   

 Heilsueflingu í þjóðfélaginu er meðal annars í höndum sveitarfélaganna og Alþingis, 

en haustið 2012 mun núverandi velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson setja fram nýja 

heilbrigðisáætlun sem taka mun gildi árið 2015. Í henni felst samþætting áherslna og 

forgangsverkefna í heilbrigðismálum, svo hægt verði að vinna að sameiginlegum verkefnum 

og markmiðum, hvað börn og unglinga varðar er aðal áhersla lögð á forvarnir og eflingu 

geðheilbrigðis (Guðbjartur Hannesson, 2012). Lýðheilsumat, heilsuefling, forvarnir og 

samráð eru helstu áherslur heilbrigðisáætlana (Heilbrigðisráðuneytið, 2008). Sveitarfélögin í 

landinu eru að auki með sínar eigin heilbrigðisáætlanir, þar sem lögð er áhersla á 

heilsueflingu íbúa, meðal annars hafa þau bætt aðstæður og umhverfi þannig að stuðla megi 

að bættri heilsu.  

Stjórnvöld geta haft áhrif á hreyfingu og næringu unglinga. En það er á ábyrgð 

sveitarfélaga að útivistarsvæði og göngustígar séu nothæfir og þeim haldið við. Heilsustígar 

eru vinsælir en þeir hafa verið settir upp í nokkrum sveitarfélögum víðsvegar um landið, það 

eru göngustígar ætlaðir öllum íbúum, með æfingakerfi sem hentar öllum, óháð aldri og byggir 

á þremur æfingakerfum sem auka þol, liðleika og styrk. Stígarnir voru settir upp til að stuðla 

að bættri lýðheilsu (Heilsustígar, e.d.). Stórt átaksverkefni Göngum í skólann sem farið var af 

stað með árið 2007 er hugsað til að hvetja börn og unglinga til að hjóla eða ganga í skólann. 

Hluti átaksins er hugsað sem keppni og var mælt með því að hver skóli verðlaunaði þeim 

bekk sem sýndi bestan árangur. Átakið stuðlaði að því að nemendur lærðu að þekkja 

umhverfi sitt og lærðu að bera virðingu fyrir umhverfinu (Göngum í skólann, 2010). 
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Skólahreysti er annað dæmi um jákvæða hvatnigu til íþróttaiðkunar unglinga. En það er 

íþróttakeppni sem haldin hefur verið árlega frá 2005, unglingar í grunnskólum landsins keppa 

þar í ýmsum þrautum og hafa sumir grunnskólar landsins jafnvel gert æfingasvæði sem 

minnir á þrautabraut keppninnar. Þetta er samvinnuverkefni heilbrigðis- og 

menntamálaráðuneytis, Mjólkursamsölunnar og Toyota. Verkefnið hvetur unglinga til 

heilbrigðari lífshátta (Skólahreysti, e.d.). Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um það að allir 

grunnskólar skulu vinna markvisst að heilsueflingu og forvörnum (Menntamálaráðuneytið, 

2011). Á árunum 2005–2010 unnu Lýðheilsustöð, heilsugæslan og sveitarfélög á Íslandi að 

verkefninu Allt hefur áhrif einkum við sjálf en þar var lögð áhersla á bætta næringu og aukna 

hreyfingu til að stuðla að bættu heilbrigði, þar var einnig lögð áhersla á þverfaglegt samstarf, 

til að hámarka árangur (Jórlaug Heimisdóttir, 2005). 

Hér á landi voru tekin upp ákveðin vörugjöld sem voru sett á ýmsar mat- og 

drykkjarvörur árið 2009, þannig voru stjórnvöld að reyna að hafa áhrif á neysluvenjur 

matvæla.  Þessi vörugjöld hafa gjarnan verið kölluð sykurskattur. Markmið með þessum 

vörugjöldum var að reyna að stýra neyslu á sykri, gosdrykkjum, ís, sælgæti og fleiri vörum 

(Alþýðusamband Íslands, 2009). Samkvæmt WHO er það líka hlutverk stjórnvalda (2004) að 

auka aðgengi að hollum matvælum og auka hreyfingu. En oft stangast stefna stjórnvalda á við 

aðrar stefnur í þjóðfélaginu, hér á landi er lögð mikil áhersla á að borða holla fæðu en það er 

mjög dýrt að borða holla fæðu, hvað þá lífræna (Lýðheilsustöð, 2004).   

Hlutverk heilsugæslunnar 

Heilsugæslan gegnir mikilvægu hlutverki í fræðslu og forvörnum í samfélaginu, hún  

sinnir meðal annars meðgönguvernd, ung- og smábarnavernd og heilsuvernd skólabarna. Í 

öllum grunnskólum landsins er veitt skólaheilsuvernd sem er í tengslum við 
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heilsugæslustöðvar á hverjum stað eða í viðkomandi hverfi. Stór þáttur í starfi heilsuverndar 

skólabarna felst í forvörnum og fræðslu. Skólaheilsugæslan sinnir heilbrigðisfræðslu og 

hvetur skólabörn til heilbrigðra lífshátta svo stuðla megi að aukinni vellíðan þeirra. Viðvera 

skólahjúkrunarfræðinga er í samræmi við fjölda nemenda í hverjum skóla fyrir sig en þeir 

sinna mjög fjölbreyttum verkefnum sem stuðla að heilsueflingu nemenda. Samkvæmt lögum 

um grunnskóla nr 91/2008 er skylda skólastjóra að sjá til þess að allir nemendur njóti 

skólaheilsugæslu. Skólahjúkrunarfræðingar vinna náið með nemendum skólanna og eru því 

mikilvægur hlekkur í forvörnum og snemmgreiningu vandamála tengdum hreyfingu og 

næringu. Markmið skólaheilsugæslunnar er að skólabörn fái að þroskast við sem bestu 

líkamlegu, félagslegu og andlegu aðstæður (Heilsuvernd skólabarna, e.d). Skólaheilsugæslan 

þarf einnig að meta þætti í umhverfinu sem hafa áhrif á heilsu og líðan nemenda, til dæmis 

leiksvæði og göngu- og hjólastíga (Jórlaug Heimisdóttir, e.d).  

Kennsluefnið sem skólahjúkrunarfræðingar nota heitir 6H heilsunnar og er tiltölulega 

nýlegt eða frá árunum 2007-2008. Stöðugt er unnið að endurbótum til að fræðslan höfði betur 

til nemenda og beri sem bestan árangur. Meginþættir fræðslunnar samanstanda af sex þáttum 

sem byrja á bókstafnum H og eru: hreyfing, hollusta, hugrekki, hreinlæti, hvíld og hamingja, 

tölustafurinn 6 stendur svo fyrir kynheilbrigði (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og 

Landlæknisembættið, e.d.). Fræðslan er skiplögð með þeim hætti að hún henti hverjum aldri 

sem best. Skólahjúkrunarfræðingar fara inn í alla bekki grunnskólans á hverju ári með 

ákveðna fræðslu sem er mismikil eftir árgöngum, markmið hennar er að efla heilbrigði og 

hvetja til heilbrigðra lífshátta (Heilsugæslan e.d.). Á unglingastigi grunnskóla fá nemendur 

fræðslu um hvíld, hreinlæti, hamingju, hollustu og hreyfingu sem hefur meðal annars það 

markmið að nemendur geri sér grein fyrir jafnvægi á milli orkuneyslu og orkunotkunar. 

Einnig fá nemendur fræðslu um hugrekki þar sem þeim er kennt að bregðast við neikvæðum 

félagaþrýstingi. Í kjölfar fræðslunnar eru foreldrabréf send heim, þar er sagt frá fræðslunni og 
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eru foreldrar hvattir til að huga að vikomandi þáttum er tengjast heilsu og líðan barnanna. Að 

auki er foreldrabréf sent heim sem inniheldur stutta kynningu á starfi heilsuverndarinnar. Það 

er gert til að foreldrar séu meðvitaðir um það starf sem skólahjúkrunarfræðingar sinna innan 

veggja skólanna (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Landlæknisembættið, e.d.a). 

Skólahjúkrunarfræðingar taka að auki lífsstílsviðtal við nemendur í 1., 4., 7. og 9. bekk sem 

hefur það markmið að nemendur átti sig á lífsstíl sínum og líðan, í þessu viðtali er hæð og 

þyngd nemenda mæld, skráð og frávik metin. Hjúkrunarfræðingar eiga viðtal við nemendur 

um næringu, hvort þeir hafi borðað morgunverð og tekið lýsi, þá er spurt um hreyfingu, hvort 

nemendur stunda íþróttir eða aðra hreyfingu og hvort þeir hafi komið gangandi, á hjóli eða 

hvort þeim hafi verið ekið í skólann. Nemendur sem ekki eru í þeim bekkjum sem 

lífsstílsviðtal er tekið geta komið hvenær sem þeir vilja, mælt hæð sína og þyngd og talað við 

skólahjúkrunarfræðing (Heilsugæslan e.d.). Þegar nemendur sýna frávik er haft samband við 

foreldra og  jafnvel rætt um leiðir til úrbóta. Eftirfylgni með nemendum er mjög mikilvæg og 

samvinna foreldra og skólahjúkrunarfræðinga er nauðsynleg svo meðferð beri árangur. 

Skólahjúkrunarfræðingar sinna fræðslu og ráðgjöf til foreldra eftir þörfum hverju sinni (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Í Svíþjóð er skólaheilsugæsla lík því sem gerist á Íslandi, 

nema þar sinna skólahjúkrunarfræðingar nemendum lengur eða til 19 ára aldurs, þar fá 

nemendur lífstílsviðtal fjórum sinnum eins og hér á landi. Í því eru sömu áhættuþættir metnir 

og hér, það er: næring, hreyfing auk áhættuhegðunar og fleiri þátta. Viðtalið er talið auka 

líkur á því að frávik séu greind fyrr en ella (Golsäter, Sidenvall, Lingfors, og Enskär, 2011). 

Heilsugæslan gegnir viðamiklu hlutverki í að tengja saman skóla, fjölskyldur og 

heilsugæslu, það er meðal annars gert með starfi nemendaverndarráðs. Nemendaverndarráð er 

sett saman af skólastjóra til að samræma fjölþætta þjónustu við nemendur, meðal annars 

heilsugæslu og sérfræðiþjónustu. Ráðið aðstoðar skólastjóra einnig við áætlunargerð um 

sértæka aðstoð við nemendur. Í ráðinu sitja auk skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra, sem er 
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formaður ráðsins, fulltrúi frá heilsugæslu, sé því við komið, sérkennari og/eða námsráðgjafi 

starfi þeir við skólann ásamt fleirum (Reglugerð um  nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 

584/2010). Ráðið hefur það markmið að tengja þessar þrjár stofnanir og grípur inn í ef upp 

koma vandamál tengd heilsu nemenda, náið samstarf stuðlar að bestu mögulegu útkomunni 

fyrir þann nemenda sem á í hlut. 

Skóli 

Unglingar verja löngum tíma í skólanum og gegnir skólasamfélagið ábyrgðarmiklu 

hlutverki í heilsueflingu, það er sá staður sem hægt er að ná til flestra nemenda til að efla 

heilsu og velferð þeirra (Gígja Gunnarsdóttir, 2005; Jórlaug Heimisdóttir, e.d ; Story, Nanney 

og Schwartz, 2009). Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að skólastarf skuli stuðla 

að heilbrigðum lífsháttum auk þess að taka tillit til persónugerðar, þroska, hæfileika, getu og 

áhugasviðs allra nemenda.  

 Handbókin, Virkni í skólastarfi sem gefin er út af Lýðheilsustöð, er gerð með það að 

markmiði að styðja við grunnskóla landsins til að bjóða upp á fleiri tækifæri til daglegrar 

hreyfingar fyrir nemendur. Hún kemur inn á margar góðar hugmyndir um það hvernig má 

flétta hreyfingu inn í daglegt líf (Lýðheilsustöð, 2010a). Nemendur sem hreyfa sig á 

skólatíma eru í líkamlega betra formi en þeir sem ekki hreyfa sig á skólatíma (Story ofl., 

2009). Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, kemur fram að mikilvægt er að skólalóð 

og leið í skóla sé örugg, að aðstæður í og við skóla efli velferð og heilbrigði 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). Góðar aðstæður í skólaumhverfi ýta undir hreyfingu 

nemenda en slæmar aðstæður geta dregið úr virkni þeirra (Gígja Gunnarsdóttir, 2005; Haug, 

Torsheim, Sallis og Samdal, 2008). Í Noregi var gerð rannsókn meðal rúmlega 16.000 

nemenda á aldrinum 11 - 16 ára. Rannsóknin fólst í því að áhrif skólaumhverfis var skoðað 
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með tilliti til hreyfingar nemenda á skólatíma. Niðurstöður sýndu að skólaumhverfið hefur 

mikil áhrif á hreyfingu nemenda. Þeir nemendur sem voru í hreyfingarhvetjandi 

skólaumhverfi voru þrisvar sinnum líklegri til að hreyfa sig í frímínútum samanborið við 

nemendur í skólum þar sem skólaumhverfið var ekki hvetjandi (Haug ofl., 2008). Þættir sem 

skipta máli á skólalóð eru stærð og yfirborð hennar, aðgengi að leiktækjum og íþróttatækjum 

sem höfða til stelpna og stráka, öryggi skólalóðar og hversu aðlaðandi hún er, ýtir einnig 

undir hreyfingu þeirra (Gígja Gunnarsdóttir, 2005).  

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi sem og annars staðar í heiminum 

benda á að starfsfólk skólans getur haft mikil áhrif á hvernig tekst til að gera umhverfið og 

aðstæður sem ákjósanlegastar svo auka megi hreyfingu meðal unglinga, hvatning, þekking og 

viðhorf þeirra getur haft úrslitaáhrif.  Hvatning frá starfsfólki skólans eykur sjálfstraust 

unglinga og eru þeir líklegri til að ná árangri og bæta hreyfifærni sína, kennarar og annað 

starfsfólk eru oft fyrirmyndir þeirra. Jákvæð skilaboð um hreyfingu frá kennurum og öðru 

starfsfólki skólans skiptir miklu máli, því er fræðsla innan skólans um hreyfingu góð leið til 

að senda skilaboð til nemenda um mikilvægi hennar (Lýðheilsustöð, 2010a; Story ofl., 2009; 

Stuntz og Weiss, 2010).  

Skólasamfélagið getur einnig stuðlað að bættum neysluvenjum unglinga. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla snýst heimilisfræði meðal annars um næringu og hollustu, en með 

heimilisfræðikennslu er verið að stuðla að því að unglingar kynnist heilbrigðum lífsháttum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Í grunnskólum landsins er sú hefð að bjóða upp á heitan mat í 

hádeginu og eru sumir hverjir farnir að bjóða upp á hafragraut á morgnanna. Í grunnskóla 

skulu nemendur eiga kost á málsverði á skólatíma (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Samkvæmt þessum lögum er öllum grunnskólum landsins skylt að bjóða upp á mat sem er í 

samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar, sömu lög gilda í skólum erlendis, meðal annars í 
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Bandaríkjunum (Story ofl., 2009). Hlutverk sveitarfélaga er að móta eigin aðgerðaráætlun og 

stefnu um holla lífshætti unglinga þar sem áherslan er meðal annars lögð á mataræði. Á 

Íslandi greiða foreldar fyrir máltíðir, en verð er mismunandi eftir sveitarfélögum en flest 

sveitarfélög niðurgreiða að hluta. Misjafnt er milli Norðurlandanna hvernig staðið er að 

gjöldum, til að mynda eru skólamáltíðir í Svíþjóð og Finnlandi  greiddar af hinu opinbera en í 

Danmörku og Noregi eru engin lög um skólamáltíðir, flestir unglingar þar taka með sér nesti 

(Samtök iðnaðarins, 2010). Með skólamáltíð er verið að auka líkurnar á að nemendur nái 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um mataræði, einnig svo þeir fái aukna orku til einbeitingar 

að verkefnum skóladagsins (Sjöfn Þórðardóttir, 2010). Nemendur nýta sér í meira mæli 

mötuneyti skólanna, en á unglingsárunum dregur úr aðsókn þeirra (Jórlaug Heimisdóttir og 

Jón Óskar Guðlaugsson, 2011), aðeins 40% íslenskra unglinga á aldrinum 13- 16 ára borða í 

skólamötuneytum (Lýðheilsustöð, 2010b). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal 

rúmlega 3000 unglinga í skóla í Kaliforníu leiddu í ljós að þeir nemendur sem komu með 

nesti að heiman fimm daga vikunnar voru síður líklegri til að neyta gosdrykkja og skyndibita 

samanborið við þá unglinga sem komu ekki með mat að heiman (Hastert og Babey, 2009). 

Þessar niðurstöður leiða í ljós að þeir unglingar sem koma með mat að heiman eru líklegri til 

að borða hollari mat, en hins vegar var ekki gerður samanburður á þeim sem voru í áskrift að 

skólamat og þeim sem komu með mat að heiman.  

Skólamáltíð þarf að innihalda það magn orkuefna sem ráðleggingar Lýðheilsustöðvar 

segja til um og er skólamötuneytið tilvalinn vettvangur til kennslu á góðum matarvenjum og 

borðsiðum (Jórlaug Heimisdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2011). Þar sem oft fer mikill 

tími í að standa í röð eftir matnum í matsalnum er mikilvægt að allt gangi vel fyrir sig og 

skipulag sé á matmálstímum nemenda svo þeir nái góðum tíma til að borða. Umhverfið þar 

sem borðað er skiptir líka máli, að það sé notalegt eykur líkurnar á að unglingar njóti 
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matarins og um leið góðs félagsskapar, gott viðmót starfsfólks skiptir líka máli (Ása Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2009).  

Markmið verkefnisins Allt hefur áhrif einkum við sjálf, hafði það markmið meðal 

annars að stuðla að heilbrigðum lífsháttum með breyttu mataræði. Á því tímabili sem 

verkefnið fór fram færðist framboð á mat og drykk í mötuneytum nær ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar. Einnig hefur orðið aukning á að boðið sé upp á ávexti á morgnanna, en 

árið 2009 buðu rúmlega 73% grunnskóla upp á grænmeti. Nokkrir skólar eru með salatbar 

sem opinn er á matmálstímum og þar er mikið úrval ávaxta, grænmetis og meðlætis. Boðið er 

upp á fisk tvisvar eða oftar í viku í 82% grunnskólum landsins sem er aukning frá fyrri árum, 

þó má draga úr framboði á sykruðum mjólkurvörum sem í boði eru (Jórlaug Heimisdóttir og 

Jón Óskar Guðlaugsson, 2011). Flestir skólar reyna að fara eftir ráðleggingum en vandinn er 

stundum sá að starfsfólk mötuneyta og skólastjórnendur hafa ekki mikla þekkingu á 

samsetningu matvæla né næringargildi matarins (Sjöfn Þórðardóttir, 2010). Árið 2009 sögðu 

flestir eða rúmlega 90% skólastjóra í grunnskólum landsins að unnið væri samkvæmt 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar að miklu eða öllu leyti (Jórlaug Heimisdóttir og Jón Óskar 

Guðlaugsson, 2011). Rannsóknir benda á að skólar eru að reyna að betrumbæta skólamat með 

það að leiðarljósi að fylgja ráðleggingum, hérlendis sem og í öðrum löndum. Unglingar sækja 

gjarnan í fæðu sem er óholl og einhæf, en skólamötuneyti eru að reyna að koma í veg fyrir 

það með því að bjóða upp á heilsusamlegan mat og takmarka þannig aðgang unglinga að 

fituríkum mat og sykruðum drykkjum (Hastert og Babey, 2009; Story ofl., 2009).  

 Ragnheiður Héðinsdóttir hjá Samtökum iðnaðarins vinnur að verkefni sem stuðlar að 

auknu framboði á hollum matvörum í skólum. Markmið verkefnisins er að auka vel samsettan 

og girnilegan mat sem leiðir til jákvæðs viðhorfs til hollrar matarvenja nemenda. Niðurstaða 

verkefnis leiddi í ljós að stóru fyrirtækin sem keyra út mat í skóla landsins vinna markvisst að 
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því að fara eftir leiðbeiningum Lýðheilsustöðvar og sveitarfélaga. Starfsfólk þeirra fyrirtækja 

er fagfólk sem hefur mikla þekkingu á hollustuháttum og næringarútreikningum. En í 

mötuneytum skólanna starfa oftar en ekki einungis einn til tveir starfsmenn og er þekking 

þeirra ekki eins mikil og hjá fjölmennari fyrirtækjum. Hún bendir því réttilega á að mikilvægt 

sé að starfsmenn mötuneyta geti leitað til opinbera aðila til að að afla sér frekari upplýsinga 

um næringargildi matarins og má þar nefna Lýðheilsustöð. Mötuneytin reyna samt sem áður 

að fara eftir leiðbeiningum Lýðheilsustöðvar (Ragnheiður Héðinsdóttir, 2009).  

Foreldrar/fjölskyldan 

Foreldrar gegna lykilhlutverki í forvörnum þá einna helst hvernig uppalendur og 

fyrirmyndir þeir eru. Náið samband unglings við foreldra bætir sjálfsmynd hans og hefur 

jafnframt fyrirbyggjandi áhrif á að hann leiðist út í ýmis konar áhættuhegðun (Levin, Kirby 

og Currie, 2012). Foreldrar ættu að setja sér það markmið að stuðla að bættri heilsu og líðan 

unglinga með því að efla fræðslu til þeirra með það að markmiði að hvetja þá til að taka 

ábyrgð á heilsu sinni og til að stuðla að heilbrigðum lífsháttum (Sjöfn Þórðardóttir, 2010). 

Foreldrar hafa mikil áhrif á næringu unglinga (Fulkerson, Neumark- Sztainer, Hannan 

og Story, 2008; Story ofl., 2009) og gegna þeir lykilhlutverki í að móta neysluvenjur unglinga 

(Fulkerson ofl., 2009). Jákvæð tengsl eru á milli fjölskyldumáltíða og aukinnar neyslu 

unglinga á ávöxtum, grænmeti, trefjum og vítamínum ásamt minni neyslu á sykruðum 

drykkjum og feitum mat. Einnig eru þeir unglingar sem borða reglulega fjölskyldumáltíð 

líklegri til að borða morgunmat (Gillman, Shima og Frazier, 2000). Reglulegar 

fjölskyldumáltíðir á barnsaldri hafa jákvæð áhrif á neysluvenjur á unglingsárunum og eru þeir 

unglingar sem borða sjaldnar heimilismat líklegri til að borða feita og óholla fæðu (Burgess-

Champoux, Larson og Neumark-Sztainer, 2009). Reglulegar fjölskyldumáltíðir hafa einnig 
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ákveðið forvarnargildi, en samkvæmt rannsóknum eru þeir unglingar sem borða reglulega 

með fjölskyldu sinni síður líklegir til að leiðast út í ýmsa áhættuhegðun, samanborið við þá 

unglinga sem borða ekki reglulega með fjölskyldu sinni (Levin ofl., 2012). Í Bandaríkjunum 

var gerð rannsókn meðal rúmlega 18.000 unglinga, þar sem meðalaldur þátttakenda var 16 ár. 

Skoðaðar voru neysluvenjur unglinga og áhrif fjölskyldumáltíðar og viðveru foreldra ásamt 

því að skoðað var hvaða fæðutegundir unglingar velja sér þegar foreldrar þeirra eru ekki á 

staðnum. Niðurstöður leiddu í ljós að viðvera foreldra við kvöldmáltíð hafði mikið að segja, 

ef unglingarnir borðuðu kvöldmat án viðveru foreldra sinna var neysla þeirra á ávöxtum og 

grænmeti mjög lítil og maturinn var mjög næringarsnauður. Helmingur þátttakenda borðuðu 

sex eða sjö sinnum í viku með fjölskyldu sinni og var fæðuinntaka þeirra mun næringarríkari 

en hjá þeim 30% sem borðuðu kvöldmat þrisvar sinnum í viku með foreldrum sínum. Þeir 

borðuðu lítið af grænmeti og ávöxtum og slepptu frekar morgunmatnum. Fjórir af hverjum 

fimm unglingum sögðu að foreldrar þeirra leyfðu þeim að ráða hvað þeir borðuðu, og voru 

þeir unglingar líklegri til að sleppa morgunmatnum og borðuðu minna af ávöxtum og 

grænmeti en þeir unglingar sem ekki fengu að ráða hvað þeir borðuðu. Menntun foreldra 

hafði einnig mikið að segja, en þeir foreldrar sem voru meira menntaðir buðu upp á 

næringarríkari fæðu en þeir foreldrar sem voru minna menntaðir (Videon og Manning, 2003). 

Foreldrar geta einnig frætt unglinga um næringarinnihald og hollustu og um leið verndað þá 

gegn ofþyngd og offitu (Fulkerson ofl., 2009). Foreldrum gengur þó oft erfiðlega að kenna 

unglingum hvað felst í hollu mataræði þar sem markaðssetning matvælaframleiðenda stangast 

oft á við það sem foreldrar ráðleggja (Brynhildur Pétursdóttir, 2009). Mikilvægt er að 

foreldrar séu meðvitaðir og vel upplýstir um þann mat sem í boði er í skólanum, svo þeir geti 

samræmt heimilismatinn við þann mat. Foreldrar geta fylgst með matseðlum á heimasíðum 

viðkomandi skóla (Lýðheilsustöð, 2010b).  
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Samverustundir unglinga og fjölskyldna þeirra eru mikilvægar fyrir þróun og þroska 

unglinga (Stuntz og Weiss, 2010). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem gerð var hér á 

landi meðal nemenda  í 8., 9. og 10. bekk kom fram að unglingar eyða aðeins 5% af tíma 

sínum með foreldrum. Í þessari sömu rannsókn kom fram að nemendur sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu eru síður líklegir til að verja tíma með foreldrum sínum utan skólatíma í 

samanburði við unglinga á landsbyggðinni (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Þátttaka og áhugi foreldra á 

íþróttastarfi eykur líkurnar á hreyfingu unglinga, einnig eru auknar líkur á að unglingar hreyfi 

sig reglulega ef foreldrar þeirra hreyfa sig reglulega (Ornelas, Perreira og Ayala, 2007). Það 

sem skiptir mestu máli er að foreldrar séu meðvitaðir um að gera ekki of miklar kröfur til 

unglingsins þar sem aðalatriðið er að vera með og hafa ánægju af. Foreldrar ættu einnig að 

gefa sér tíma til að hjálpa þeim að finna íþrótt/ir sem er við þeirra hæfi og þeir hafa áhuga á. 

Foreldrastarf er vettvangur þar sem hægt er að stuðla að góðum og markvissum árangri í 

forvörnum, samvinna og öflugt foreldrastarf er lykillinn að góðum árangri í forvörnum 

(Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2009). Mikilvægt er að unglingar finni fyrir hvatningu frá 

foreldrum sínum (Martín-Matillas ofl., 2010; Stuntz og Weiss, 2010), en á forvarnardeginum 

árið 2010 var tilgangur dagsins að komast að skoðunum, reynslu og sjónarmiði unglinga í 

9.bekk grunnskólanna. Unglingarnir voru meðal annars spurðir að því hvað það væri sem þeir 

vildu gera oftar með fjölskyldum sínum, hvað þeir telji vera hvatningu frá foreldrum sínum 

sem leiðir til aukinnar þátttöku þeirra í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Niðurstöðurnar 

benda á að unglingum finnst mikilvægt að verja tíma með foreldrum sínum í formi 

gönguferða, sundferða ásamt almennri hreyfingu. Þeim finnst einnig mikilvægt að foreldrar 

þeirra séu virkir þátttakendur í íþróttastarfi þeirra og vilja jafnframt minnka tölvunotkun sína 

og verja frekar meiri tíma með foreldrum sínum (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, 2010).  
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Markaðssetning til unglinga 

 Með hugtakinu markaðssetningu er átt við stofnanir, athafnir og ferla sem miðla, 

skapa dreifa og skiptast á tilboðum. Þessi tilboð hafa gildi fyrir skjólstæðinga, viðskiptavini, 

hluthafa eða allt samfélagið (American Marketing Association, 2007). Samkvæmt 

leiðbeinandi reglum um neytendavernd barna kemur fram að auglýsingar sem ætlaðar eru 

börnum og unglingum eigi að miðla heilbrigðri líkamsímynd og mannvirðingu 

(Umboðsmaður barna, 2009). Unglingar eru viðkvæmur markhópur vegna þess að þeir eru 

ekki sjálfstæðir og upplýstir neytendur líkt og fullorðnir. Þeir eru samt sem áður ákaflega 

mikilvægur markhópur framleiðanda og innflytjenda (Umboðsmaður barna, 2009). Unglingar 

eru neytendur framtíðarinnar og hafa að auki mikil áhrif á innkaup heimilisins. 

Markaðssetning til unglinga er víðsvegar í samfélaginu en mjög strangar reglur gilda hér á 

landi um auglýsingar til barna og unglinga. Í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr 57/2005 er fjallað um það að sýna skuli sérstaka aðgát í auglýsingum 

sem höfða til barna og unglinga vegna trúgirni þeirra. Dulin markaðssetning er einnig 

óleyfileg (37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2001), og eru unglingar sérstaklega viðkvæmir 

fyrir óljósum upplýsingum frá umhverfinu. Unglingar gera sér þó oft á tíðum ekki grein fyrir 

kostnaði en vöruverð hefur hækkað umtalsvert síðastliðin ár. Verðlagseftirlit 

Alþýðusambands Íslands (ASÍ) kannaði hækkun helstu matvara frá árinu 2008 til ársins 2012, 

kom í ljós að matarkarfan hefur hækkað um 21-55% á þessu tímabili (Alþýðusamband 

Íslands, 2012). 

Þar sem markaðssetning til unglinga getur haft áhrif á hreyfingu og holdafar þá er 

nauðsynlegt að aðstoða þá við að taka heilbrigðar ákvarðanir og kenna þeim að meta þær 

upplýsingar sem fram koma í auglýsingum og gegna foreldrar þar lykilstöðu við að meta þær, 

þannig þjálfa þeir gagnrýna hugsun unglinga (Umboðsmaður barna, 2009). Það er líka 
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mikilvægt að unglingar fái annað slagið frið fyrir markaðssóknum og því er gott að takmarka 

notkun tölvu og sjónvarps af og til (Umboðsmaður barna, 2009). Víðamikil rannsókn sem 

framkvæmd var í 20 Evrópulöndum beindist að markaðssetningu til barna og unglinga og 

sýndi hún meðal annars að offita barna og unglinga stafar af óhollu mataræði sem og lítilli 

hreyfingu (The European Heart Network, 2005). Mikil aukning hefur orðið á 

markaðssetningu til unglinga undanfarin ár og hefur aukningin verið mest á veraldarvefnum, 

það er einmitt sá auglýsingavettvangur þar sem minnst eftirlit er með auglýsingum (The 

European Heart Network, 2005). Samnorræn skýrsla sem kom út árið 2006 fjallar um breyttar 

leiðir í markaðssetningu til unglinga. Í dag eru ekki lengur farnar hefðbundnar leiðir eins og 

útvarp, sjónvarp og tímarit til að ná til þeirra, heldur er í auknu mæli verið að nota 

símamarkaðssetningu og markaðssetningu á veraldarvefnum. Veraldarvefurinn er sá miðill 

sem flestir unglingar nota í miklu mæli, þar er áreiti markaðarins mikið og unglingar óvarðir 

fyrir hvers konar upplýsingum. Samskiptavefurinn Facebook er dæmi um vefsíðu þar sem 

mikil markaðssetning fer fram, en rúmlega 85% íslenskra nemenda í 8. til 10. bekk nota þann 

vef reglulega (Heimili og skóli, 2009). Ráðstefna sem haldin var í Kaupmannahöfn til að 

kynna niðurstöður samnorrænnar rannsóknar sýndi fram á það að foreldrar hafa takmarkaða 

vitneskju um hvað áreiti markaðarins gagnvart börnum er mikið (Busch, Knudsen og Thim, 

2006). Þar kemur einnig fram að einn af hverjum fjórum unglingum á aldrinum 12-16 ára 

verslar á veraldarvefnum, en unglingar nota hann þó mest til að spila tölvuleiki og til að 

spjalla, til dæmis á MSN og vafra á Facebook (Heimili og skóli, 2009).  

Sjónvarpsauglýsingar eru líka gerðar til að höfða til barna sem og unglinga og er þá 

oftast verið að auglýsa óholla matvöru, sem inniheldur mikinn sykur, mikið salt eða mikla 

fitu, til dæmis gosdrykki og kartöfluflögur (The European Heart Network, 2005). Einnig er 

mikið um óbeina markaðssetningu sérstaklega til unglinga sem hafa farsíma til umráða eða 

nettengda tölvu. Um 95% íslenskra unglinga í 8. til 10. bekk eiga farsíma til einkanota og um 



35 

 

15% þeirra nota netið í símanum (Heimili og skóli, 2009). Á þessum vettvangi eru unglingar 

berskjaldaðir fyrir ýmis konar markaðssetningu. Svokallaðir SMS-leikir þar sem hægt er að 

vinna ákveðna vinninga eins og bíómiða eru dæmi um nýjar leiðir í markaðssetningu til 

unglinga, þeir virka þannig að um leið og ein SMS-skilaboð hafa verið send skráist númerið á 

póstlista og fær þá eigandi þess sendar auglýsingar í símann sinn. Rúmlega 80% unglinga á 

Norðurlöndunum þekktu slíka SMS-leiki og tóku 20% unglinga reglulega þátt, strákar voru 

þar í meirihluta (Busch, Knudsen og Thim, 2006). 

Markaðssetning innan veggja skólanna hefur einnig verið að færast í aukana, á þetta 

sérstaklega við um matvæli (Schwartz og Ustjanauskas, 2012) en í leiðbeinandi reglum um 

neytendavernd barna kemur fram að ekki megi auglýsa innan veggja skólans nema 

skipulagða íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfsemi á vegum sveitarfélagsins. Einnig má 

auglýsa viðburði sem tengjast skólanum, séu þeir í samræmi við stefnu skólans og 

foreldrafélags (Umboðsmaður barna, 2009). 

Vegna þessarar miklu markaðssetningar sem höfðar sérstaklega til unglinga hafa flest 

lönd í Evrópu komið fram með ákveðnar mótvægisaðgerðir. Hér á Íslandi hefur átakið fimm á 

dag  skotið upp kollinum annað slagið, en þar eru börn og unglingar hvött til að borða að 

minnsta kosti fimm skammta af ávöxtum og grænmeti daglega, átakið er styrkt af 

Lýðheilsustöð, Hjartavernd og Krabbameinsfélaginu (Lýðheilsustöð, 2006). Heimili og skóli 

reka einnig vef undir merkinu Samfélag, fjölskylda og tækni [SAFT], en þar er hægt að 

nálgast leiðbeiningar um örugga tækninotkun barna og unglinga. SAFT er styrkt af ESB og er 

í nánu samstarfi við önnur Evrópulönd (SAFT, e.d). Aðrar forvarnir í samfélaginu sem hvetja 

til heilbrigðra lífshátta flokkast einnig sem mótvægisaðgerðir.   



36 

 

Unglingavæn fræðsla 

 Með viðeigandi fræðslu til unglinga um heilbrigt mataræði, hvað felst í hæfilegum 

skammtastærðum og mikilvægi hreyfingar er verið að kenna unglingum að bera ábyrgð á 

eigin heilsu (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Til að fræðsla skili 

tilætluðum árangri verður hún að höfða til þroska og getu nemenda sem eiga í hlut, en vel 

skipulögð og vönduð kennsla eykur líkur á árangri (Lýðheilsustöð, 2010a;  

Menntamálaráðuneytið, 2011). Þegar kennsluefni er útbúið er mikilvægt að flest skynfæri séu 

virkjuð, því fleiri skynfæri sem eru virkjuð því áhrifaríkari verður kennslan. Svo námsefnið 

verði sem áhrifaríkast er gott að tengja efni við aðstæður, einnig er gott að setja inn 

staðreyndir sem koma á óvart, útbúa sjálfspróf ásamt því að setja inn áhugaverðar og grípandi 

upplýsingar sem fanga athygli unglinganna (Contento, 2007). Það getur verið áhrifaríkt að 

nota sjónrænt efni í formi mynda, en fólk man 50% af því sem það sér og heyrir, 20% af því 

sem það sér og það man um 90% með því að taka virkan þátt í fræðslu sem inniheldur 

umræður (Contento, 2007). 

 Gott er einnig að hafa umræður og verkefni sem tengjast daglegu lífi, það verður að 

vera efni sem vekur áhuga unglinga. Þegar útbúið er fræðsluefni á formi glæra er mikilvægt 

að efnið sé sett upp á skýran og einfaldan hátt, ekki er gott að setja of mikið á hverja glæru. 

Best er að glærur innihaldi aðeins punkta sem stuðst er við þegar efni er kynnt, 20 - 36 orð er 

það sem virkar best. Stafir í lit geta aukið athygli nemenda, en ekki er ráðlagt að hafa fleiri en 

þrjá liti í einu. Það sem mestu skiptir er að glærur séu einfaldar, vel læsilegar og skýrar, hætta 

er á að nemendur missi áhuga og einbeitingu ef of mikið efni er sett á glærurnar, texti er 

óskýr og ólæsilegur. Fræðslan verður að vera lifandi og sá sem veitir fræðsluna verður að 

vera opinn fyrir öllum spurningum og jafnframt að vera virkur þátttakandi, það gagnast lítið 

að kennari tali eingöngu um það sem fram kemur á glærum (Contento, 2007).  
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 Unglingar eyða oft löngum tíma á veraldarvefnum og því er tilvalið að nýta sér 

hann við fræðslu á einhvern hátt. Það má til dæmis sýna unglingunum áhugaverðar 

heimasíður sem innihalda mikilvægar upplýsingar varðandi heilsueflandi þætti. 

Veraldavefurinn getur nýst í stað fræðsluefnis á blaði, þar sem það endar oft í ruslinu 

(Paperny, 2011). 
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Umræður 

Næring og hreyfing unglinga eru þættir sem veita þarf athygli í ljósi þess að margir 

íslenskir unglingar eru hvorki að ná viðmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 

hreyfingu, né ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni. Góð næring og 

hreyfing eru forsenda fyrir eðlilegan vöxt og þroska á unglingárunum og gefur góðan grunn 

fyrir heilsusamlega hegðun á fullorðinsárunum. 

Næring 

Þar sem unglingar eru að þroskast og vaxa, þurfa þeir öðrum fremur fjölbreytta og 

holla fæðu og því er mikilvægt að mataræði þeirra fylgi ráðleggingum Lýðheilsustöðvar (Inga 

Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; Savige ofl., 2007). Sú fæða sem unglingar ættu 

að neyta í meira magni samkvæmt ráðleggingum eru ávextir og grænmeti en ávaxta- og 

grænmetisneysla þeirra er ekki í samræmi við ráðleggingar (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, 2006; Savige ofl., 2007). Íslenskir unglingar borða mun minna af ávöxtum og 

grænmeti en unglingar á Norðurlöndunum, en þó er jákvætt að ávaxta- og grænmetisneysla 

þeirra hefur aukist undanfarin ár (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Svo 

stuðla megi að enn frekari aukningu á ávaxta- og grænmetisneyslu unglinga þurfa foreldrar 

að vera fyrirmyndir bæði í innkaupum og neysluvenjum.  

Ávaxta- og grænmetisneysla er ekki eina áhyggjuefnið þar sem unglingar sleppa 

gjarnan mikilvægustu máltíð dagsins, sem er morgunmaturinn (Story ofl., 2002). Erfitt getur 

verið að fá einstaklinga til að breyta neysluvenjum sínum á unglingsárunum, þar sem 

neysluvenjur þeirra mótast á barnsaldri. Skólahjúkrunarfræðingar gætu brugðist við með 

hvatningu til heilbrigðra lífshátta og um mikilvægi réttrar næringar, þar sem þeir eru í 
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lykilstöðu að fyrirbyggja frekari vandamál með fræðslu. Skólahjúkrunarfræðingar geta til að 

mynda stungið upp á nýjungum eins og að bjóða upp á hafragraut á morgnanna í skólum 

landsins, sem gæti aukið líkur á að unglingar borði mikilvægustu máltíð dagsins. 

 Margir unglingar neyta skyndibitafæði í auknu mæli sem inniheldur mikið af fitu og 

kolvetnum (Lýðheilsustöð, 2006; Müller, 2008; Story ofl., 2002). Að auki neyta þeir viðbætts 

sykurs í miklu magni, en stór hluti orku þeirra kemur úr viðbættum sykri (Inga Þórsdóttir og 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006). Miðað við fyrrnefnda þætti kemur það ekki á óvart að 

tannheilsa unglinga er sú versta á Norðurlöndunum (Lýðheilsustöð, 2007), og er það  mikið 

áhyggjuefni. Eins og fram hefur komið hefur matarkarfan hækkað að meðaltali um 41% 

(ASÍ, 2012), því væri áhugavert að vita hvort heimilin í landinu hafi efni á að versla mat 

samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar. Einnig væri athyglisvert að vita hvort 

neysluvenjur unglinga hafa breyst í kjölfar hækkunar á matvöru.  

Foreldrar eru mikilvægar fyrirmyndir hvað varðar heilsutengda hegðun unglinga og 

gegna lykilhlutverki í hvatningu og tileinkun unglinga á heilbrigðum lífsstíl. Svo bæta megi 

næringu unglinga verða allir í samfélaginu að leggjast á eitt. Aðhald foreldra að heilbrigðum 

neysluvenjum er því mikilvægt, en það fer að hafa minna vægi á unglingsárunum og 

unglingar fara að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi matarvenjur sínar. Mikilvægt er að 

foreldrar bregðist við með breyttum innkaupum og eftirfylgni með skyndibitaneyslu þeirra 

þar sem neysla á skyndibita hefur slæmar afleiðingar í för með sér (Fulkerson, Neumark- 

Sztainer, Hannan og Story, 2008; Story ofl., 2009), eins og ofþyngd og offitu sem  er mikið 

vandamál á Íslandi sem og annars staðar í heiminum (The European Heart Network, 2005). 

Skólahjúkrunarfræðingar gætu að sama skapi brugðist við með aukinni næringarfræðslu til 

unglinga, þar sem þeir eru í miklu návígi við þá. Þeir ættu að bregðast við með fræðslu út frá 

þörf unglinga um mikilvægi hollrar fæðu hverju sinni. 
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 Vinir og jafningjar hafa líka áhrif á matarvenjur unglinga ásamt skólasamfélaginu, 

sem getur haft áhrif á neysluvenjur þeirra og má þar nefna heimilisfræði. Markmið hennar er 

að nemendur kynnist heilbrigðum lífsháttum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Eflaust mætti 

auka þekkingu unglinga á heilsusamlegu mataræði með næringarfræðslu. Mikið hefur verið 

rætt um skólamötuneyti í þjóðfélaginu og vilja margir meina að skólamötuneyti bjóði upp á 

næringarsnauðan og ófjölbreyttan mat sem er einmitt andstæðan við það sem sóst er eftir svo 

stuðla megi að heilbrigðum lifnaðarháttum unglinga. Í mötuneytum grunnskóla landsins hefur 

sá matur sem á boðstólnum er batnað á síðustu árum og reynt er að fara eftir markmiðum 

Lýðheilsustöðvar (Jórlaug Heimisdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2011). Erfiðlega gekk að 

finna rannsóknir sem koma inn á næringargildi matar sem er á boðstólnum í grunnskólum 

landsins. 

 Í mötuneytum skólanna væri hægt að setja saman matseðil sem höfðar frekar til 

unglinga þar sem einungis 40% unglinga borða í mötuneytum (Lýðheilsustöð, 2010b), því 

væri áhugavert að vita hvar hin 60% borða. Eru þau að koma með nesti að heiman eða fara 

þau í næstu búð eða sjoppu og kaupa sér nesti. 

Sérstaklega er mikilvægt að unglingar sem æfa íþróttir neyti ávaxta og grænmetis, því 

þær fæðutegundir innihalda flókin kolvetni sem nýtast vel við æfingar. Næring unglinga sem 

stunda íþróttir er oft og tíðum frábrugðin næringu þeirra unglinga sem ekki stunda íþróttir þar 

sem þeir þurfa fleiri hitaeiningar, leita að auki frekar í fæðubótarefni og íþrótta- og 

orkudrykki.  Þetta hefur ekki verið rannsakað sérstaklega hjá aldurshópnum sem þetta 

verkefni beinist að, en rannsókn á fæðubótarefnanotkun íslenskra unglinga beindist eingöngu 

að framhaldsskólanemum, og erlendar rannsóknir ná til víðari aldurshópa, allt frá 11 ára og 

upp í 19 ára (Álfgeir Logi Kristjánsson ofl., 2005; Yesalis og Bahrke, 2000). Aukin neysla á 

fæðubótarefnum og orkudrykkjum kallar á aukna fræðslu um innihald og virkni og þá 
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skaðsemi sem hlotist getur af neyslu þeirra. Mikilvægt er að þjálfarar, 

skólahjúkrunarfræðingar sem og foreldrar fylgist með hvort unglingar séu að drekka 

orkudrykki og nota fæðubótarefni. Skólahjúkrunarfræðingar verða að vera meðvitaðir um 

hvað er í gangi í grunnskólunum, og bregðast við með viðeigandi fræðslu meðal annars um 

skaðsemi orkudrykkja. 

Hreyfing 

Aldrei  hefur verið meira úrval af tækifærum fyrir unglinga að stunda skipulagða 

hreyfingu en nú, hins vegar er staðreyndin sú að hreyfingarleysi meðal unglinga hér á landi 

sem og annars staðar í heiminum er að aukast (Kahn ofl., 2008; Þóroddur Bjarnason ofl., 

2006). Auk hreyfingarleysis verja unglingar miklum tíma fyrir framan sjónvarp og/eða tölvur, 

11-19% unglinga á aldrinum 11-15 ára verja fjórum klukkustundum, eða meira fyrir framan 

sjónvarp og 2-12% stelpna og 15-30% stráka eyða að minnsta kosti fjórum klukkustundum 

fyrir framan tölvu (Laufey Steingrímsdóttir ofl., 2006). Því er mikilvægt að foreldrar bregðist 

við með hvatningu til íþróttaiðkunar, ásamt því að setja skýrar reglur um tölvunotkun og  

sjónvarpsáhorf í samræmi við aldur unglingsins. Rannsóknir sýna að unglingar verja að 

jafnaði mjög litlum tíma með foreldrum sínum, en þeir vilja eyða mun meiri tíma með 

foreldrum sínum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2009). Í ljósi þessa er mikilvægt að 

foreldrar gefi sér tíma í að vera með unglingnum, og aðstoða þá að finna hreyfingu sem 

hentar þeim. Skólahjúkrunarfræðingar ættu einnig í foreldrabréfum sínum að hvetja foreldra 

unglinga til að halda áfram að taka þátt í íþróttastarfi barnanna þrátt fyrir að þau séu komin á 

unglingsaldurinn. 

Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á íþróttaiðkun og hreyfingu unglinga, og skiptir 

eftirlit og umsjón ábyrgra aðila eins og þjálfara, foreldra og skóla miklu máli, en eftirlitið er 
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sá þáttur sem hefur hvað mest forvarnargildi (Þórólfur Þórlindsson ofl., 2000). Skólinn gegnir 

einnig viðamiklu hlutverki í hreyfiörvun unglinga, ekki eingöngu umhverfi hans heldur 

einnig heilbrigðar fyrirmyndir innan veggja skólans og má þar nefna skólahjúkrunarfræðinga, 

sem geta hvatt unglinga til aukinnar hreyfingar. Áhugavert væri að vita hvort slíkar 

fyrirmyndir gætu haft áhrif á ástundun unglinga í íþróttum, en um 12-13 ára aldurinn minnkar 

þátttaka þeirra í skipulögðu íþróttastarfi (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Þó nokkur 

kynjamunur er á brottfalli unglinga úr íþróttum og eru unglingsstelpur að hætta fyrr að stunda 

skipulagðar íþróttir en drengir. En neikvæð reynsla í íþróttatímum hefur sérstaklega neikvæð 

áhrif á unglinga og þátttöku þeirra í íþróttum (Allander ofl., 2006; Findlay og Bowker, 2009; 

Slater og Tiggemann, 2011). Þessi kynjamunur gæti stafað af því að stelpur leita ef til vill til 

líkamsræktarstöðva, sem eru ekki með íþróttastimpil Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ). Gæti það 

skekkt íþróttasamanburð á kynjunum, þar sem skoðuð er hreyfing unglinga sem stunda 

íþróttir hjá íþróttafélögum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011), en ekki er vitað hversu margir 

unglingar stunda hreyfingu í líkamsræktarstöðvum landsins. Því væri athyglisvert að skoða 

hversu stórt hlutfall unglinga stunda hreyfingu í líkamsræktarstöðvum landsins miðað við þá 

unglinga sem stunda hreyfingu hjá íþróttafélögum landsins. Til að koma í veg fyrir brottfall 

úr íþróttum er mikilvægt að íþróttakennsla í skólum höfði til allra, bæði stelpna og stráka. 

Íþróttakennsla í skólum sem og hjá íþróttafélögunum ætti að hafa skemmtanagildi og minni 

áhersla ætti að vera á keppni, mikilvægast er að hún sé fjölbreytt og að iðkendur njóti sín.  

Heilsuefling 

Næring og hreyfing unglinga er frábrugðin næringu og hreyfingu hjá öðrum 

aldurshópum. Ástæðan getur verið togstreita unglinga um að standa á eigin fótum sem fer að 

gera vart við sig á aldrinum 13-16 ára (Berman ofl., 2008; Contento, 2007). Þeir taka oft 

sjálfstæðar ákvarðanir og mikilvægt er að þeir hafi góðan grunn að byggja á, þennan grunn er 
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hægt að bæta meðal annars með forvörnum. Skólahjúkrunarfræðingar hér á landi gegna 

víðamiklu hlutverki í fræðslu til unglinga, fræðslan er byggð á hugmyndum 6H heilsunnar 

sem miðar að því að fræða unglinga og aðra aldurshópa, um mikilvæga þætti er snúa meðal 

annars að hollustu og hreyfingu (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Landlæknisembættið, 

e.d.a). Mikilvægt er að fræðslan höfði til unglinga og að byrjað sé fyrr en seinna og að 

fræðslunni sé viðhaldið öll unglingsárin. Unglingsárin eru þau ár sem einstaklingurinn er ekki 

tilbúinn að taka við hvaða upplýsingum sem er, mikilvægt er að fræðslan sé lifandi og 

skemmtileg. Erfitt reyndist að finna rannsóknir sem sýndu fram á hvaða fræðsluform virkar 

best á unglinga, en þó virðast unglingar frekar fá meira út úr fræðslum sem eru skýrar og 

hnitmiðaðar og settar upp á einfaldan hátt (Contento, 2007).  

Skólahjúkrunarfræðingar vinna innan veggja skólanna og hafa þar af leiðandi góðan 

aðgang að flestum unglingum á aldrinum 13-16 ára. Þeir gegna lykilhlutverki í 

snemmgreiningu og fyrirbyggingu vandamála og hafa til þess mikilvægar spurningar sem 

hjálpa skólahjúkrunarfræðingum að framkvæma lífsstílsviðtal sem metur meðal annars 

mataræði og hreyfingu unglinga (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Landlæknisembættið, 

e.d.a). Skólahjúkrunarfræðingar geta gripið inn í ef þörf krefur og eru þeir jafnframt í nánu 

samstarfi við foreldra.  

Á Íslandi er aðallega lögð áhersla á forvarnir gegn reykingum, áfengi og fíkniefnum 

auk mikillar áherslu á geðheilbrigðisfræðslu (Velferðarráðuneytið, 2011), því er nauðsynlegt 

að víkka svið forvarna. Mikilvægt er að vitundarvakning verði í samfélaginu svo ábyrgðin 

dreifist, en sé ekki að mestu bundin við heilsugæslu og skóla. En hjúkrunarfræðingar eru samt 

sem áður í lykilstöðu hvað varðar forvarnir til samfélagsins, til dæmis með því að miðla 

þekkingu sinni og reynslu til almennings. Aðrar forvarnir í samfélaginu eru meðal annars: 

Göngum í skólann, Skólahreysti og 5 á dag. 
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  Auglýsingar hafa þó nokkur áhrif á unglinga og eru þær oft á tíðum gerðar til að höfða 

til þeirra, þeir eru viðkvæmir fyrir áreiti markaðarins vegna takmarkaðs þroska 

(Umboðsmaður barna, 2009). Auglýsingar á veraldarvefnum hafa sérstaklega áhrif en þar er 

lítið sem ekkert eftirlit með auglýsingum. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í þjálfun 

gagnrýninnar hugsunar (Umboðsmaður barna, 2009). Því er það hlutverk foreldra að fylgjast 

með og vera meðvitaðir um þá markaðssetningu sem á sér stað á veraldarvefnum. Oft 

innihalda þessar auglýsingar villandi skilaboð sem unglingar gætu misskilið og eru þetta oft 

auglýsingar á óhollum matvælum.  

Takmarkanir 

Helstu takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar voru þær að erfiðlega gekk að 

finna heimildir sem beinast eingöngu að því aldursbili sem áhersla var lögð á, aldursbilið 13-

16 ára. Oft á tíðum var erfitt að heimfæra erlendar rannsóknarniðurstöður við íslenskt 

umhverfi þar sem flestar rannsóknir beinast að börnum á aldrinum 11-19 ára. Skortur er á 

íslenskum lýsandi rannsóknum og meðferðarrannsóknum sem beina sjónum sínum að 

næringu og hreyfingu unglinga á aldrinum 13-16 ára. Þær rannsóknir sem til eru einblína á 

ákveðin aldursár (9 og 15 ára) eða á víðari aldurshóp.  

Framtíðarsýn 

Nauðsynlegt er að gera frekari rannsóknir á næringu og hreyfingu unglinga sem og á 

lífsgæðum þessa aldurshóps almennt, skortur er á nýlegum rannsóknum, meðal annars má 

nefna að ný skýrsla um mataræði Íslendinga, einblíndi á aldurinn 18-80 ára, en ekki yngri 

aldurshópa. Niðurstöður hennar voru birtar árið 2011 en nýjasta skýrslan um mataræði barna 

og unglinga er frá árinu 2006. Æskilegt væri að árlega væri lögð könnun fyrir unglinga um 
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mataræði og hreyfingu þeirra svo hægt væri að leggja mat á þær breytingar sem verða á 

unglingsárunum. Hlutverk samfélagsins í heilsueflingu unglinga er mikilvægt fyrir 

framtíðina, þó sérstaklega hlutverk skólahjúkrunarfræðinga. Efla mætti starf þeirra og jafnvel 

auka viðveru svo tryggja megi viðunandi forvarnastarf. Því með auknu forvarnarstarfi má 

fyrirbyggja ýmis vandamál sem getur að lokum skilað sér í sparnaði fyrir heilbrigðiskerfið. 

Einnig mætti auka samstarf milli foreldra og skóla, svo stuðla megi að bættri heilsu unglinga. 

Með góðu samstarfi má bæta heilbrigðisvitund foreldra og unglinga og um leið vekja áhuga 

þeirra á heilbrigðum lífsstíl. Það mætti gera meðal annars með aukinni fræðslu um mikilvægi 

hollrar næringar og hreyfingar. Fróðlegt væri að vita hvort sú forvarnafræðsla sem í boði er í 

grunnskólum landsins í dag (6H heilsunnar) skili tilætluðum árangri og hvort 

skólahjúkrunarfræðingar séu að nýta sér alla þætti fræðsluefnis. Ef til vill mætti endurskoða 

þá fræðslu sem veitt er á unglingastigi grunnskólanna þannig að hún höfði betur til unglinga. 

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á hugsanlega breyttum neysluvenjum unglinga í kjölfar 

hækkunar matarverðs en áhugavert væri að skoða það svo hægt væri að rýna betur í hvað það 

er sem veldur því að unglingar leiti gjarna í fæðu sem er full af fitu og viðbættum sykri.  

 Vonandi eiga niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar eftir að nýtast 

hjúkrunarfræðingum sem og öðrum í samfélaginu, sem vinna með unglingum. Þeim 

upplýsingum sem safnað var, er meðal annars hægt að nýta við forvarnarstörf tengd næringu 

og hreyfingu unglinga í framtíðinni. Sem er eitt af hlutverkum hjúkrunarfræðinga og því er 

mikilvægt að sinna þeim vel og að þeir nýti ávallt nýjustu þekkingu svo árangur verði sem 

bestur. 
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Lokaorð  

Í þessu lokaverkefni var gerð fræðileg samantekt á næringu og hreyfingu unglinga og 

þeim þáttum sem stuðla að heilbrigðum lífsháttum þeirra. Unglingar eiga oft erfitt með að 

fylgja ráðleggingum um mataræði, en þær rannsóknir sem snúa að næringu leiða í ljós að 

næring unglinga er mjög ábótavant hvað varðar samsetningu orku- og næringarefna. Þeir 

innbyrða mikið af hitaeiningum og lítið af vítamínum og steinefnum. Unglingar sleppa oft á 

tíðum morgunverðinum og neyta ávaxta og grænmetis í litlu magni, auk þess borða þeir 

óholla fæðu í auknu mæli, eins og skyndibita, sælgæti og sykraða drykki. 

Ekki nóg með að unglingar fylgi ekki ráðleggingum um mataræði, heldur eiga þeir 

einnig langt í land með að ná viðmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um hreyfingu. 

Hreyfingarleysi er vandamál í heiminum í dag og eru íslenskir unglingar ekki undanskyldir. 

Einungis helmingur íslenskra unglinga ná þeim alþjóðlegu ráðleggingum sem settar hafa 

verið fram um hreyfingu. Hreyfing er góð forvörn til fyrirbyggingar gegn lífsstílstengdum 

sjúkdómum síðar á lífsleiðinni og er einnig góð forvörn fyrir ýmiss konar áhættuhegðun. 

Unglingsstúlkur ná síður viðmiðum hreyfingar þar sem þær hætta fyrr í skipulagðri 

íþróttastarfsemi, þar sem áherslur íþróttafélaga samhæfast oft ekki þeirra hugmyndum um 

hreyfingu. Unglingsstrákar ná hins vegar frekar viðmiðum hreyfingar og stunda skipulagða 

íþróttastarfsemi lengur en unglingsstelpur, áherslur þeirra eru frekar keppnismiðaðar.  

Heilsuefling og forvarnir á unglingsárunum geta lagt grunn að heilsusamlegum lífsstíl 

sem einstaklingurinn býr að alla ævi, ásamt því að vera mikilvægir hlekkir í fyrirbyggingu 

sjúkdóma síðar á lífsleiðinni. Skólahjúkrunarfræðingar gegna þar mikilvægu hlutverki ásamt 

foreldrum sem eru mikilvægar fyrirmyndir. Skólahjúkrunarfræðingar vinna náið með 

unglingum og eiga því auðvelt með að greina vanda og fyrirbyggja frekari þróun. Því eru þeir 

í lykilstöðu til að stuðla að bættri næringu og hreyfingu unglinga.  
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