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Í þessari ritgerð verður farið yfir sögu líkamsmælinga. Fjallað um upphafsmenn hennar 

og arfleifð þeirra. Fyrst verður fjallað um líkamsmælingar, mikilvægi þeirra, 

hagnýtingu, aðferðafræði og tilgang. Þá verða líka skoðuð helstu áhrif á hæð og 

breytinga á henni. Rætt verður um mismunandi áhrif erfða, næringar og umhverfis á 

hæð. Það eru þau atriði sem hafa hvað helst áhrif á hæð einstaklinga. Meginefni 

ritgerðarinnar fjallar um sögu líkamsmælinga þar sem byrjað verður á að fjalla um 

fornöld til miðalda. Þar verður m.a. rætt um áhrif listarinnar á líkamsmælingar. Þar 

tekur endurreisnartíminn við sem gegnir mikilvægu hlutverki í sögu líkamsmælinga. 

Farið verður vel yfir helstu rannsóknir og frumkvöðla þess tíma og fram á tuttugustu 

öldina þar sem farið verður yfir framlag Franz Boasar til líkamsmælinga. Auk Boas 

verða dregnir fram nokkrir fræðimenn sem hafa haft hvað mestu áhrif í þróun 

líkamsmælinga. Þar verður rannsóknum þeirra og aðferðafræði lýst. Þá verður líka rætt 

um afleiðingar líkamsmælinga á kynþáttahyggju. Að lokum verður skoðað hlutverk 

líkamsrannsókna í dag, í hvað þær nýtast og hvar liggja áhrif frumkvöðlanna á 

líkamsmælingar í nútímanum. 
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1. Inngangur 

 

Líkamsmælingar (e. anthropometry) hafa  í gegnum tíðina verið notaðar  til að fá 

yfirsýn yfir hæð og vöxt manna og meðalhæð hefur verið notuð sem vísbending um 

næringarástand og heilsu almennings
1
. Meðalhæð er fundin með því að mæla hæð 

einstaklinga í hópi og deila með fjölda í hópnum. Líkamsmælingar hafa verið í þróun í 

fleiri hundruð ár, allt frá tímum Forn-Grikkja fram á okkar dag. Mælingaraðferðir hafa 

tekið gríðarlegum breytingum. Mestu breytingarnar urðu á 19. öldinni, með þróun 

vísindalegar aðferðir til að mæla hlutföll mannslíkamans. Líkamsmælingar nú byggjast 

á þessum rannsóknaraðferðum sem urðu til á 19. öld og tækni frumkvöðlanna. Því er 

svo mikilvægt að þekkja sögu líkamsmælinga þar sem sífellt fleiri starfsstéttir nýta sér 

þær.  

Líkamsmælingar eru mikilvæg rannsóknaraðferð, jafnt í klínískri vinnu 

heilbrigðisstarfsfólks sem fræðilegri vinnu mannfræðinga. Auk vinnu allra annarra 

fræði- og listamanna sem notast við líkamsmælingar. Hæð skiptir miklu máli í lífi 

manna og því er ekki skrýtið að ýmsir vísindamenn reyna að finna skýringu á því hversu 

stórir menn verða, hvað ræður því hvenær menn hætta að vaxa og hvort eitthvað geti 

haft áhrif á hæð þeirra. Eru það samfélagslegar aðstæður sem stjórna því eða eru það 

erfðir?  

Hæð fólks hefur meiri áhrif á samfélag þeirra en við gerum okkur grein fyrir. Frá 

20. öld hefur meðalhæð fólks á Vesturlöndum farið vaxandi. Hæð manna stjórnast m.a. 

af þeirri næringu sem þeir fá í æsku og því stærri sem menn eru því meiri næringu þurfa 

þeir til að viðhalda heilsu og kröftum. Því  þarf að auka matvælaframleiðslu með 

stækkandi mannkyni. Hæð og þyngd fólks hefur einnig önnur áhrif. Þegar fólk  stækkar 

og þyngist þá þýðir það líka að ýmislegt í umhverfi þess tekur breytingum. 

Efnisaukning verður því framleiða þarf stærri hluti eins og farartæki, fatnað og húsgögn. 

Flugfélög verða t.d. að eyða meiri peningum í bensín því það þarf meiri orku til að bera 

                                                           
1
 Samaras. (2007) 
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uppi meiri þyngd. Hanna verður ný og stærri sæti í flugvélar með stækkandi fólki og þar 

koma líkamsmælingarnar inn. Hönnuðir sætanna  nýta sér líkamsmælingar til að fá rétta 

mælingu á sætin
2
 og svona mætti lengi telja.  

Rétt eins og vaxandi hæð fólks hefur áhrif á samfélagið, hefur samfélagið á hverjum 

tíma áhrif á hvernig hæð fólks þróast frá einni kynslóð til annarrar, því umhverfisþættir 

eins og fæðuframboð, hreinlæti og heilbrigðisþjónusta hafa áhrif á vöxt manna. 

Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir mikilvægi líkamsmælinga en eins og  hér 

hefur verið reifað þá gegna þær stóru hlutverki í daglegu lífi og því mikilvægt 

viðfangsefni. Þá er fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á hæð manna og breytingar á 

henni. Þar á eftir er farið yfir sögu líkamsmælinga allt frá Forn-Grikkjum til 

mannfræðingsins Franz Boasar sem lést um miðja 20. öld. Sagt er frá helstu 

frumkvöðlum líkamsmælinga og framlagi þeirra og tilgangi með líkamsmælingunum. 

Einnig verður fjallað um þær aðferðir sem hafa hvað mest að segja í sögu 

líkamsmælinga. Að lokum verður farið yfir stöðuna í dag. Hver er framtíðin og hver er 

arfleifð frumkvöðla líkamsmælinganna. 

Það hafa ekki margir skrifað yfirlitsverk um sögu líkamsmælinga en Edith Boyd 

(1980) og James M. Tanner (1981) skrifuðu bækur
3
 sem helgaðar eru sögu 

hæðarmælinga á mönnum og er bók Tanners, A History of the Study of Human Growth 

sem kom út árið 1981, notuð sem leiðandi heimild í gegnum ritgerðina, en fáar 

heimildir gefa jafn góða heildarmynd yfir sögu hæðarmælinga og  bók Tanners þegar 

kemur að því að koma öllum fræðimönnum fyrri tíma og rannsóknum þeirra saman 

niður á blað. Rauði þráðurinn í ritgerðinni er því þeir fræðimenn sem mótuðu sögu 

mannfræðilegra líkamsmælinga og arfleið þeirra. Hverju skiluðu  rannsóknir þeirra, 

hver er arfleifð frumkvöðlanna og hlutverk í nútíma líkamsmælingarrannsóknum.  

  

                                                           
2
 Samaras. (2007) 

3
 Spencer. (1997) 
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2. Líkamsmælingar og mikilvægi þeirra 

 

Líkamsmælingar eru viðfangsefni fræðimanna sem mæla líkama fólks með tilliti til 

hæðar, þyngdar, fitulags og vöðva.
4
 Síðustu hundrað ár hafa líkamsmælingar aðallega 

verið stundaðar innan líffræðilegrar mannfræði og  læknisfræði. Þegar leið á 20. öldina 

fóru fleiri greinar að nýta sér líkamsmælingar eins og bílahönnuðir og 

fornleifafræðingar. Með þessari þróun hafa líkamsmælingar orðið sérhæfðari eftir því í 

hvaða tilgangi  þær eru notaðar. Mannfræðingar, læknar og hönnuðir notast allir við 

líkamsmælingar en tilgangurinn er mismunandi. Í gegnum söguna hafa verið ýmsar 

ástæður fyrir mælingum á vexti manna, t.d félagslegar, læknisfræðilegar og 

vitsmunalegar.
5
 

Mælingarnar veita upplýsingar um ýmis mál eins og t.d. mismun milli fólks og 

þjóða. Líkamsmælingar hafa verið mikið notaðar af fræðimönnun til að afla upplýsinga 

um samfélagslegt ástand þjóða og hópa. Það er gert með því að fylgjast með hæð barna 

á ýmsum aldri og sjá hvort hún falli innan normalkúrfu. Einnig er hægt að nota 

langtímarannsóknir til að skoða breytingar á hæð milli tímabila.  

Það er tvennt sem er mikilvægt að hafa í huga þegar verið er að rannsaka hæð í 

sambandi við félagslegar aðstæður. Það er næringarástand og sjúkdómaástand 

einstaklinga.  Þetta tvennt er mjög mikilvægt þegar við tölum um lífsgæði, það er 

aðgangur að réttri næringu og aðgangur að hreinlæti, lyfjum og heilbrigðisþjónustu. Í 

ljós hefur komið að börn frá efnameiri heimilum eru hærri, þroskast fyrr og verða fyrr 

kynþroska en þau sem koma frá efnaminni heimilum. Það sem verður líka að skoða er 

stærð fjölskyldu, menntun foreldra og búseta, býr það í þéttbýli eða dreifbýli.
6
  

Þessar breytur vekja upp spurningar um áhrif umhverfisins á vöxt barna. Þó í 

fyrstu gæti þótt ólíklegt að menntun foreldra hafi áhrif á vöxt barna þá kemur greinilega 

í ljós í mörgun rannsóknum að svo er. Líklega eru margar ástæður fyrir því. Ein þeirra 

                                                           
4
 NCHS. (1988) 

5
 Tanner. (1981)  

6
 Bielicki. (1998) 
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er sú að menntun og tekjur haldast yfirleitt í hendur, þ.e. vel menntað fólk er oft með 

hærri tekjur en þeir sem minni menntun hafa. Þar með getur það gefið börnum sínum 

betri næringu, betra húsnæði og  læknishjálp. Nauðsynlegt er að börn þroskist á 

eðlilegan hátt, þ.e. að þroski þeirra sé svipaður og hjá flestum jafnöldrum þeirra. Hægt 

er  að fylgjast með þeim þroska með því að nota líkamsmælingar þ.e. fylgjast með 

þyngd og hæð og hvort að barnið falli inn í ákveðna normalkúrfu hvað það varðar. Það 

hve hæð og breytingar á henni eru háð  samfélagslegum þáttum er ein ástæða þess 

hversu mikilvægt það er að skoða hæð fólks. Hraði vaxtar og þroska og endanleg hæð er 

háð næringu og sjúkdómabyrgði á vaxtartíma auk erfða.  Ef barn elst upp við 

næringaskort og lélega heilbrigðisþjónustu þá getur það komið niður á hæð þess. 

Líkamsmælingar eru því ein þeirra leiða sem notaðar eru til  að lesa hagsæld þjóða. 

Þó að líkamsmælingar séu aðallega stundaðar af mannfræðingum, læknum og 

öðrum vísindamönnum þá eiga þær hvorki uppruna í  læknisfræði og vísindum heldur 

listum. Það voru málarar og myndhöggvarar sem leituðu hinna réttu hlutfalla 

mannslíkamans.  

 

2.1  Mismunandi tilgangur líkamsmælinga 

Líkamsmælingar eru stundaðar af ýmsum fræðimönnum s.s. mannfræðingum og 

heilbrigðisstarfsfólki og listamönnum s.s. hönnuðum. Mannfræðin sameinar gríðarlega 

marga þætti sem viðkoma hæð og vexti einstaklings.
7
 Hún gefur góða yfirsýn yfir allt 

sem tengist manninum. Það er ein ástæða þess að margir mannfræðingar hafa áhuga á 

líkamsmælingum en  líkamsmælingar eru eitt af elstu viðfangsefnum líffræðilegrar 

mannfræði.
8
  

Mannfræðingar leita svara við spurningum um áhrif umhverfis, stéttar, 

efnahagsstöðu og kyns á hæð og vöxt. Rannsóknir Franz Boasar, sem fjallað er um hér 

að neðan, og samstarfsmanna/starfsfélaga hans, sýna að áhugi á vexti manna er 

mannfræðingum eðlilegur. Vöxtur er afleiðing margra samofinna þátta. Það hvað 

                                                           
7
 Bogin. (1999)  

8
 Rowe og Stein. (2006) 
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mæður borða á meðgöngu, hvar menn fæðast og alast upp og hvort um er að ræða karla 

eða konur. Eins og Boas sagði þá eru rannsóknir á mannlegum vexti eins og spegill á 

mannleg skilyrði sem koma fram í vaxtarmynstri og mannfjölda.
9
 Af því leiðir að hægt 

er að nota líkamsmælingar til að sjá lífsskilyrði fólks. 

Fræðimenn hafa mælt líkamann til þess að komast að ýmsu sem tengist 

manninum. Líkamsmælingar, og þá sérstaklega hæðarmælingar, hafa í gegnum tíðina 

gefið nokkuð góða vísbendingu um samfélagið á hverjum tíma, einkum út frá 

efnahagslegu tilliti.
10

 Fólk sem lifir í velsæld er líklegra til að vera hávaxnara en fólk 

sem býr við skort. Líkamsmælingar eru enn notaðar til að meta efnahagslega stöðu og 

næringarástand þjóða og smærri samfélaga. Hafa verður í huga að enn er ekki vitað 

hvort hefur meiri áhrif á hæð, erfðir eða umhverfi. Þó er ljóst að erfðir hafa mikið að 

segja, því hæð foreldra hefur forspárgildi um hæð barna.
11

 Þetta samspil erfða og 

umhverfis er ekki að fullu skýrt og skoðanir vísindamanna skiptar um hvort hafi meiri 

áhrif og þá hvernig. Hér á eftir verður farið nánar yfir þætti erfða og umhverfis.   

Aðaltilgangurinn með því að rannsaka félagsleg áhrif og áhrif umhverfis á hæð 

er að bera hæð saman við samfélagslegar aðstæður. Oft er þetta gert svo hægt sé að bæta 

úr aðstæðum fólks sem býr við léleg lífsskilyrði. Rannsóknir á félagslegum áhrifum á 

hæð tóku kipp á nítjándu öld. Þá var farið að mæla börn og skoða vöxt þeirra út frá þeim 

aðstæðum sem þau lifðu við. Aðstæður þar sem fyrstu líkamsmælingarnar voru 

framkvæmdar voru afleitar. Fræðimenn settu fram þá kenningu að tengsl væru á milli 

lélegra lífsgæða, stutts vaxtar og lítillar þyngdar. Síðan þá hafa vaxtarrannsóknir mikið 

verið notaðar til að meta félagslegar aðstæður samfélaga.
12

   

Mannfræðingar eru með líkamsmælingum að reyna að svara spurningum um 

þróun og þroska mannsins. Af hverju við erum eins og við erum. Að lokum eru þeir að 

reyna að finna stað mannsins í náttúrunni og stað náttúrunnar í manninum.
13

 Þeir sem 

hafa einna mest notað líkamsmælingar síðustu áratugi er fólk í heilbrigðisstéttum. Þar er 

tilgangurinn nokkuð annar en hjá mannfræðingum þótt markmið þeirra séu mörg þau 

                                                           
9
 Bogin. (1999) 

10
 Steckel. (2003) 

11
 Rowe og Stein. (2006) 

12
 Tanner. (1981) 

13
 Tanner. (1981) 
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sömu, t.d. að bæta lífsskilyrði fólks. Heilbrigðisstéttir nota líkamsmælingar í klínískum 

tilgangi, það er til að meta líkamlegt ástand fólks. Ekki aðeins sjúklinga sem til þeirra 

leita, heldur er hæð og þyngd barna mæld kerfisbundið til að meta hvort þau þroskist 

með eðlilegum hætti.  

Í upphafi mældu vísindamenn (sem lögðu stund á líkamsmælingar) fyrst og 

fremst hæð og síðar þyngd. Þegar tók að líða á tuttugustu öld, fóru menn einnig að mæla 

fitu og vöðvaprósentu. Líkamsmælingar eru taldar upprunnar frá Grikkjum en þeir voru 

fyrstir, svo vitað sé, til að nota stærðfræði til að reikna út hlutföll mannslíkamanns.  

 

2.2. Hvað hefur áhrif á hæð? 

Menn hafa sennilega alltaf vitað að næring hefur  áhrif á vöxt barna. Fólk á 18. og 19. 

öld vissi að fengi barn næringarsnautt fæði, þá næði það ekki sömu hæð og þyngd og 

barn sem fengi næringarríkan mat. Þetta vakti ýmsar spurningar hjá þeim sem höfðu 

áhuga á velferð barna. Spurningar eins og hversu mikil eru áhrif næringar á vöxt? Eru 

bein tengsl á milli fátæktar og næringarskorts? Þetta varð til þess að margir frumkvöðlar 

vísindalegra líkamsmælinga fóru skipulega að mæla börn til að meta næringarástand út 

frá þjóðfélagsstöðuvið hæð og hæðarbreytingar á milli kynslóða og stétta.   

Það sem skiptir líka miklu máli fyrir fólk er að fá þá næringu sem líkaminn þarf 

til að halda virkni. Einstaklingur getur borðað allt að 3000 hitaeiningar á dag án þess að 

fá nauðsynleg næringarefni í líkamann til að halda heilsu. Hann getur innbyrt mikið 

magn fitu og sykurs, sem er nauðsynlegt fyrir líkamann en ekki í of miklu magni. Á 

meðan getur sami einstaklingur innbyrt lítið af vítamínum, steinefnum og próteinum 

sem eru mikilvæg fyrir virkni líkamanns. þar af leiðandi innbyrðir hann of margar 

hitaeiningar (þ.e. hann tekur inn fleiri hitaeiningar en hann nær að brenna). Hann safnar 

þessum hitaeiningum á sig í formi líkamsfitu án þess að nokkuð gagn sé af henni, síður 

en svo.
14

  

                                                           
14

 Garrow og James. (1993) 
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Bandaríkjamenn voru hávaxnasta þjóð í heimi fram að fyrri heimstyrjöldinni og 

voru þeir 6,5 sm stærri en Hollendingar. Nú eru Hollendingar hins vegar hæstir allra 

þjóða. Meðalhæð þeirra hefur vaxið um 18 sm frá miðri 19. öld.
15

 Þrátt fyrir þetta eru 

Bandaríkjamenn með mun hærri BMI stuðul en Hollendingar, þeir eru þyngri en 

lágvaxnari.
16

 Þetta bendir til þess að Bandaríkjamenn innbyrða margar hitaeiningar án 

mikillar næringar. BMI stuðullinn er reiknaður út frá þyngd og hæð einstaklings, með 

formúlunni þyngd deilt með hæð í öðru veldi, þar sem þyngd er mæld í kílógrömmum 

og hæð í metrum. Að nota BMI stuðulinn er einfalt og ódýrt og flestir geta framkvæmt 

útreikningana sjálfir svo fremi sem vitneskja um þyngd og hæð liggi fyrir. BMI 

stuðullinn mælir hvorki fitu né vöðvamassa einstaklings á beinan hátt og getur því gefið 

ranga útkomu sem verður til þess að sá sem er verið að mæla fellur innan einhverra 

marka sem ekki eiga við hann. BMI stuðullinn gæti gefið til kynna að lyftingamaður sé 

of þungur og þyrfti að grennast þrátt fyrir lágt hlutfall fitu. Þar með segir BMI 

stuðullinn að maðurinn sé of feitur þegar hann er það greinilega ekki. BMI er staðlað 

form sem spilar á normið. BMI er reiknað þannig að kíló er deilt inn í metra í öðru 

veldi, t.d. 68 ÷ (1.65)
2
 = 24.98. Einstaklingur í þessari hæð mun vera innann eðlilegrar 

þyngdar þ.e. hann er  hvorki of þungur eða of  léttur. BMI taflan er þannig byggð upp að 

undir 18,5 er of létt, 18,5-24,9 er eðlilegt, 25,0-29,9 er of þungt og yfir 30 er skilgreind 

sem offita.  

Það að nota staðla til að mæla heilsu fólks getur verið varhugarvert, þó að þeir 

geti gefið vísbendingar, sbr. dæmið um lyftingamanninn. Það eru önnur atriði sem gætu 

skekkt útkomu BMI, t.d. kyn því konur eru oft með meiri fitumassa en karlar og eldra 

fólk oft með meiri fitumassa en ungt fólk sem er með stærri vöðva.
17

   

Á Íslandi hefur bæði líkamshæð og þyngd vaxið með bættum kjörum 

þjóðarinnar. Síðustu 40 árin hefur meðalhæð 45-64 ára einstaklinga vaxið úr 162 sm í 

167 sm hjá konum og úr 175 sm í 180 sm hjá karlmönnum. Þetta gerir um 5 sm 

hæðaraukningu hjá íslensku þjóðinni seinustu 40 árin. Á þessum sömu 40 árum hefur 

meðalþyngd íslenskra karlmanna sem eru í meðalhæð farið úr 86 kg í 91 kg og 

aukningin því 8 kg. Að sama skapi hefur meðalþyngd íslenskra kvenna farið úr 69 kg í 
                                                           
15

 Samara. (2007) 
16

 Breitfelder og Komlos. (2007) 
17

 Center for disease control and prevention. E.d.  
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76 kg og er þá miðað við meðalhæð og er það 7 kg þyngdaraukning. Þessar breytingar 

hafa aðallega orðið eftir 1981.
18

 Þó hefur hæð Íslendinga vaxið jafnt og þétt síðustu 

hundrað árin.  

 Næring móður á meðgöngu hefur á áhrif á vöxt og þroska fósturs. Ef 

móðirin fær ekki nóg að próteinum í fæðu sinni þá getur það haft afleiðingar á vöxt og 

þroska barnsins. Börn mæðra sem neyta næringarríkrar fæðu á meðgöngu fæðast 

venjulega stærri og þyngri en börn mæðra sem líða skort. Um leið skipta líka félagslegar 

aðstæður móður miklu máli. Hvort hún eigi greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og 

hvort hún búi í heilsusamlegu og hreinu umhverfi. Fæðingarþyngd og stærð gefur líka 

vísbendingar um lífsmöguleika barna og stærð þeirra fram á fullorðinsár.
19

  

Erfðir skipta einnig miklu máli. Nær allir eru með 46 litninga sem eru í 23 

pörum. Helmingurinn kemur frá móður og helmingur frá föður. Þau gen sem erfast frá  

foreldrum til barna ákvarða t.d. hárlit, augnlit og hefur áhrif á hæðina.
20

 Það eru mörg 

gen sem hafa áhrif á hæð einstaklings svo sem gen fyrir vaxtarhormón og gen sem sjá 

um hvenær hormónum er sleppt. Kyn hefur áhrif á hæð einstaklinga en karlmenn 

framleiða testosterone sem eykur vöxt vöðva og beina meira en estrógenið í konum. 

Þess vegna eru karlar yfirleitt hávaxnari en konur. Margir þættir hafa áhrif á hæð, bæði í  

upphafi lífs, í mótun  þess í móðukviði og síðan þegar í heiminn er komið.
21

  

 

2.3 Hagnýti líkamsmælinga 

Líkamsmælingar búa yfir ýmsum kostum og göllum. Kostirnir eru þeir að hægt er að 

afla nákvæmra upplýsinga á auðveldan hátt. Tækin sem til þarf eru frekar ódýr og 

líkamsmælingar má nota til að fá upplýsingar um stóran hóp fólks því þær eru frekar 

einfaldar í notkun. Líkamsmælingar hafa þó takmarkanir, þær helstar að með þeim er 

einungis verið að mæla líkamann að utan. Þær gefa aðeins upplýsingar um það sem sést 

en ekki innviði líkama. Þegar læknir hefur mælt barn sem greinist með óeðlilega stuttan 

                                                           
18

 Aspelund, Bolli Þórsson, Harris, Vilmundur Guðnason og Lenore. (2009) 
19

 Lowrey. (1978) 
20

 Rowe og Stein. (2006) 
21

 Starr. (2007) 
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vöxt og litla þyngd þá vill hann gera frekari rannsóknir á innnviðum líkamans eins og 

t.d. blóði. Þetta gerir hann til að finna hvað það er sem veldur óeðlilegum vexti og lítilli 

þyngd
22

.  

Með aukinni þekkingu vakna fleiri spurningar og gagnrýni fræðimanna eykst. 

Margir þeirra eru nú farnir að efast um hvað eigi að skilgreina sem eðlilegan vöxt.
23

 Þó 

verður að hafa í huga að það er tilgangur með því að reikna út meðalhæð. Sá tilgangur 

er að hafa einhver viðmið svo hægt sé að bera saman börn sem á einhvern hátt stækka 

ekki og þroskast  eðlilega. Þegar  læknar nota meðalhæð til að meta þroska barns þá er 

tilgangurinn að styrkja og bæta læknisfræðilega greininguna á þroska og vexti barnsins. 

Manneskjan er fjölbreytt og það verður að horfa á hana á þann hátt. En það er 

nauðsynlegt að hafa einhver viðmið. Læknir sem mælir barn gerir sér fulla grein fyrir 

því að barnið hefur sinn eigin hraða í vexti og þroska. Með samanburði við meðalhæð 

getur hann metið hvort þessi vöxtur er eðlilegur eða eitthvað sem þarf að rannsaka 

nánar.
24
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 Johnston. (1998) 
23

 Johnston. (1998) 
24

 Lowrey. (1978) 
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3. Samfélagslegar hugmyndir og list 

 

Til  að líkamsmælingar séu sem nákvæmastar og réttar eru ákveðnar aðferðir sem þarf 

að fylgja. Þær aðferðir hafa verið í þróun í margar aldir og munu líklega halda áfram að 

þróast með aukinni tækni og þekkingu. Um leið hafa rannsóknir á hæð og vexti farið í 

gegnum miklar breytingar og þróun síðan menn fóru fyrst að notast við þær.
25

  

Í þessum kafla er fjallað um verk hellisbúa til forna til vinnu vísindamanna á 

tuttugustu öldinni. Breytingar bæði á tækni og samfélagslegum hugmyndum hafa orðið 

til þess að líkamsmælingar hafa náð að þróast til þess að gefa sem réttastar mælingar á 

hlutföllum  mannslíkamans. Um leið hafa þær nýst bæði listamönnum og 

vísindamönnum betur. 

Fornleifafræðingar hafa fundið ýmsar gersemar sem gefa vísbendingar um það  

hvernig maðurinn leit á sjálfan sig fyrir mörgum öldum, bæði sem persónu og lífveru. 

Gott dæmi um þetta eru Venus stytturnar sem sýna mjög ýturvaxnar konur sem voru 

líklega óður til hinnar frjósömu konu. Elsta líkneskið sem fundist hefur er talið vera frá 

25000 fyrir Krist. Það eru ekki aðeins listaverk sem hafa fundist heldur einnig rituð 

verk. Í sumum þeirra er talað um vöxt og þroska og eru elstu skrifuðu heimildirnar um 

vöxt manna frá tímum Mesópótamíu um 3500 fyrir Krist. Í þeim handritum er fjallað 

um  meðgöngu, lengd hennar og ýmsa fylgikvilla, t.d meðgöngu sem er of stutt, um of 

litla fæðingarþyngd og ýmsa fæðingargalla.
26

 Í sumum textum sem fundist hafa er talað 

um jákvætt samband milli heilsu, félagslegrar stöðu og hæðar og er það mjög 

athyglisvert í ljósi þess sem við vitum núna. Það að á fornöld hafi maðurinn vitað svo 

mikið um áhrif umhverfis á sjálfan sig er mjög merkilegt og sýnir hæfileika manna til að 

tengja saman hluti og atburði og komast að niðurstöðu án nokkurra, eða lítilla 

vísindalegra athugana. Ýmsar skriflegar heimildir og listaverk sem fundist hafa sýna 

mikinn áhuga á varðveislu lífsins, þ.e. hvernig maðurinn geti lengt líf sitt sem mest og 

bætt lífsgæði sín. Dæmi um það eru grískir, rómverskir og arabískir læknar sem gáfu 

fyrirmæli um ákveðnar líkamsæfingar (leikfimisæfingar), menntun og næringu til að 

                                                           
25

 Bogin. (1999) 
26

 Bogin. (1999)  
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tryggja það að börn yrðu við góða heilsu.
27

 Þetta er nokkurn veginn það sama og læknar 

ráðleggja enn þann dag í dag  til að auka lífsgæði barna og fullorðinna.  

Í menningarsamfélögum Forn Eygypta, Súmera og Hindu Indverja var mikill 

áhugi á líkamsmælingum, þar á meðal á börnum og ungmennum.  Súmerar skiptu lífi 

einstaklingsins í nokkur stig sem eru lík nútímahugmyndum um lífsskeið. Það eru 

barnæska, ungdómur, fullorðinsár og elli. Engin bein merki eru um að þeir hafi stundað 

líkamsmælingar þó að sumar teikningar þeirra sýni ótrúlega rétt hlutföll 

mannslíkamans.
28

 Þó eru vísbendingar um það að Forn Egyptar hafi mælt konunga sína, 

líklega til að hægt væri að hanna kistu fyrir þá sem passaði fyrir líkamann þegar þeir 

dóu.
29

 Þegar vísinda- og listamenn þessara fornu þjóða teiknuðu skýringamyndir 

tengdar líkamsmælingum á börnum þá sýndu þeir oft börn að leik á teikningum sínum. 

Þetta gefur til kynna að barnæskan hafi verið viðurkenndur tími í lífi manneskjunnar líkt 

og nú.  Í nútíma þjóðfélagi er mikil áhersla lögð á að barnið fái að njóta þess að vera 

barn og það eigi ekki að fullorðnast of hratt,  börn eru ekki litlir fullorðnir.
30

  

Farið var að mæla hæð barna á fyrri  hluta 19. aldar til að hægt væri að bera 

kennsl á þau og til að koma í veg fyrir smygl á þeim en ekki í þeim tilgangi að  rannsaka 

félagslegar aðstæður þeirra. Síðar á 19. öldinni var farið að nota þessar mælingar til 

rannsóknar á félagslegum aðstæðum barna. Líkamsmælingar voru notaðar í 

Bandaríkjunum þegar samkomulag náðist um afnám þrælahaldsins. Allir þrælar sem 

voru fluttir til voru mældir svo enginn ruglingur yrði á þrælum og koma þannig í veg 

fyrir að þeir yrðu seldir. Þrælaviðskipti voru bönnuð og reynt var að halda skrá um 

þrælana, sérstaklega til að koma í veg fyrir að fleiri þrælar yrðu sóttir til Afríku og þeim 

síðan smyglað til Bandaríkjanna. Þá var hægt að halda skrá um þá sem kæmu og færu 

um borð í skipin svo ekki væri hægt að skipta á þrælum.
31

  

Táningsstrákar í breska sjóhernum á árunum 1770 til 1870 voru mældir svo þeir 

þekktust aftur ef þeir reyndu að flýja. Þegar mælingarnar eru skoðaðar kemur í ljós að 
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 Tanner. (1981) 
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 Tanner. (1981) 
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 Voss. (2001) 
30
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31
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drengirnir voru mjög litlir á nútíma mælikvarða, en þeir komu flestir úr 

verkamannafjölskyldum.
32

 

 

3.1 Helstu frumkvöðlar líkamsmælinga fyrri tíma 

 Það var á tímum endurreisnarinnar sem áhugi á líkamsmælingum óx og þá til að skapa 

rétt útlit líkama í listaverkum. Endurreisnin var tími endurfæðingar hins klassíska grísk-

rómverska stíls í listum þar sem leitað var eftir fáguðu handbragði. Hún hófst á Ítalíu 

þar sem menn söknuðu hinna fornu tíma þegar menntun, listir og vísindi fengu að 

blómstra áður en Norður-Evrópubúar hófu innreið sína með gotneska stílinn í 

farteskinu.
33

 Endurreisnin dreifðist síðar út um alla Evrópu og varð andleg hreyfing sem 

fékk menn til að leita að hinu góða, fallega og guðlega í manninum. Evrópubúar höfðu 

fengið nóg af blóðugum átökum krossfara og trúarofstækis og vildu sýna Guð, og 

manninn um leið, í nýrri og „fallegri“ mynd.
34

 Listaverk Forn-Grikkja bera þess merki 

að hafa verið gerð eftir nákvæma skoðun mannslíkamans. Höggmyndir frá þessum tíma 

eru margar í fullri stærð og útlimir og útlit samsvarar sér nokkuð vel. Þær voru gerðar af 

nákvæmni og því er líklegt að einhvers konar líkamsmælingar hafi verið notaðar til að 

ná réttum hlutföllum.
35

 Listamenn Grikklands til forna litu á vinnu sína sem vísindalega 

skyldu þar sem þeir unnu af kappi að því að ná fram réttu formi  með notkun 

stærðfræði, rúmfræði og annarra formfræða. Þeir vildu ná fram því fallega og „rétta“ 

með því að finna rétt hlutföll og var þetta ríkjandi hugsun á þessum tíma. Þeir höfðu 

ekki áhuga á því yfirnáttúrulega heldur höfðu þeir áhuga á því áþreifanlega.
36

 

Á tíma endurreisnarinnar komu fram listamenn sem vildu gefa verkum sínum 

vandaðan og raunverulegan blæ. Þetta átti ekki bara við um listaverk sem sýndu menn 

heldur urðu þeir heillaðir af því að finna hina fullkomnu hönnun hvort sem það var í 

byggingalist eða höggmyndalist.  Það var þá sem listamennirnir fóru að stunda 

líkamsmælingar, þeir voru að leita að hinum „réttu“ hlutföllum mannslíkamanns. Einn 

                                                           
32
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af þeim fyrstu sem vitað er um að hafi gert þetta var Leon Battista Alberti (1404-

1472). Alberti var rithöfundur en eins og svo margir fræðimenn á endurreisnartímanum 

var hann fjölmenntaður. Listaverk hans voru aðallega á sviði byggingalistar og er hann 

hönnuður Andrésarkirkjunnar í Mantúa á Ítalíu. Í henni má sjá sterk klassísk rómversk 

áhrif en framan á henni eru stórar súlur líkt og var vinsæll byggingarstíll á tímum Forn-

Rómverja. Alberti hafði mikinn áhuga á að búa til hið fullkomna fagurfræðilega form.
37

 

Hann er talinn hafa verið fyrstur  til að hanna mælitæki sem var notað til að reikna út 

hlutföll mannslíkamans. Þetta tæki var þó langt frá því að vera jafnnákvæmt og tækin 

sem seinna voru notuð.
38

 Mælitækið sem hann hannaði kallaði hann „diffinitor“ en hann 

lýsti þessu verkfæri sínu í ritgerðinni De statua. Þetta tæki notaði hann til  að finna þrjá 

aðalpunkta sem hægt var að miða við og teikna eftir. Einn punkturinn er einhyrna og 

hinir tveir eru beinir.
39

 Tækið reyndist ekki nógu nákvæmt og villur komu upp í 

útreikningum. Þó var þetta stórt skref bæði innan rúmfræðinnar og listarinnar, það var 

búið að  gera skema fyrir listamenn til að styðjast við. Þó nokkuð á eftir Alberti kom 

annar listamaður til sögunnar sem hafði mikinn áhuga á fjölbreytileika mannslíkamans. 

Það var Albrecht Dűrer (1471-1528)Hann var undir áhrifum af verkum Albertis, 

sérstaklega líkamsmælingum hans.  Dűrer hafði áhuga á að fanga það hversu ólíkt fólk 

gæti orðið og hann var heillaður af margbreytileika mannsins. Dürer var þýskur 

listamaður sem þróaði aðferð sem var rúmfræðilega breytileg og notaði hana síðan til að 

gera rétt hlutföll af andliti og höfði einstaklings. Með þessari aðferð gat hann ekki 

einungis teiknað þann sem hann bjó hnitin eftir heldur heldur gat hann yfirfært 

teikninguna yfir á önnur andlit, hvort sem hann var að breyta stærð eða hlutföllum. 

Hann notaði þessa aðferð til þess að teikna  karla, konur og börn en einnig ungabörn 

sem ekki höfðu áður verið með í þessum rannsóknum. Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

var ítalskur listamaður og vísindamaður sem var uppi á svipuðum tíma og  Dűrer og þó 

að þeir vissu af verkum hvor annars þá unnu þeir ekki saman. Líkt og Dűrer var Da 

Vinci undir miklum áhrifum af verkum Albertis. Hann var mikill áhugamaður um 

líffærafræði og eyddi líklega meiri tíma í að stúdera líffærafræði mannsins en í listaverk 

sín og uppgötvanir. Hann hafði aðgang að Sánkti Maríu Nuova spítalanum í Flórens og 

stundaði  þar rannsóknir sínar. Hann sagði í lok ævi sinnar að hann hafi líklega krufið 
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um 30 lík. Með þessu gat hann séð vöðva og beinabyggingu og gert þeim góð skil í 

verkum sínum. Þó að þessar athuganir hans á líffærafræði mannsins veittu listamönnum 

og honum sjálfum mikinn skilning á mannslíkamanum, þá stundaði hann þessar 

rannsóknir ekki einungis til þess. Hann notaði rannsóknir sínar til að skrifa bók um 

líffærafræði þar sem hann var með ýmsar heimspekilegar vangaveltur í bland við 

líffærafræði mannsins.
40

 Da Vinci hafði mikinn áhuga á fjölbreytileika manna og 

þroska. Hann notaði vísindalegar athuganir á vexti mannsins til að búa 

til listaverk sem sýndu sem raunverulegust hlutföll í líkömum barna og 

fullorðinna. Hann var einn af þeim fyrstu til að mála börn eins og börn. 

Í verkum hans má því sjá muninn á líkömum barna og fullorðinna. Um 

leið vann Da Vinci að öðrum rannsóknum um líkamsmælingar og 

málaði sum frægustu listaverk sögunnar auk þess að vinna að ýmsum 

vísindalegum uppgötvunum.
41

 Da Vinci hugsaði um líkamann líkt og 

byggingar. „Hann er byggður upp í ákveðnu formi, heilbrigður líkami 

er eins og vel byggt hús“ voru hans orð.
42

 Á tímum Da Vinci, Albertis 

og Dűrer var ekki komið sérstakt nafn yfir þessar líkamsmælingar. Sá 

fyrsti til að koma fram með nafnið anthropometry eða mannfræðilegar 

líkamsmælingar eins og það er þýtt á íslensku var þýskur læknir að nafni 

Johann Sigismund Elsholtz (1623-1688). Hann var fyrsti læknirinn til að hafa áhuga á 

að nota líkamsmælingar til að skoða einstaklinga og  lokaritgerðin hans úr 

læknisfræðinni er um líkamsmælingar og heitir  Anthropometria.
43

 Tækið sem hann 

notaði til mælinga kallaði hann anthropometron og var það endurhönnun á  tæki 

Albertis. Tækið var lóðréttur mælikvarði með stykki sem ferðaðist lárétt.
44

 Elsholtz  leit 

ekki eingöngu á  tækið sem hagnýtt fyrir listamenn, heldur ætlaði hann sér að nota það 

til að greina á milli heilbrigðs og óheilbrigðs líkama. Hinn heilbrigði líkami væri með 

„fullkomin“ hlutföll. Þó er ekki vitað hvað var fullkomið hlutfall í hans augum. Hann 

efaðist sjálfur um notagildi og réttmæti þessa tækis og því er ekki víst að tækið hafi 

nokkru sinni verið notað.
45
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Á 18.öld fóru langtímarannsóknir að verða vinsælar. Þær kröfðust þess að 

einstaklingur þyrfti að vera mældur oftar en einu sinni á ákveðnu tímabili. Einnig voru 

notaðar þversniðsrannsóknir þar sem einungis þurfti að mæla einstakling einu sinni en 

það er einnig hentug aðferð við líkamsmælingar. Þessi aðferð er notuð þegar fræðimenn 

vilja sjá hæð á einhverjum ákveðnum tímapunkti. Valið er úrtak af handahófi úr 

heildarhópi þar sem allir eiga jafnmikla möguleika  á að lenda í rannsókninni. Ef 

fræðimaðurinn velur sjálfur  úrtakið á hann á hættu að fá úrtaksbrenglun þar sem fólk er 

ekki valið af handahófi og gæfi það ekki rétta mynd af hæðamynstri alls hópsins. Gott 

úrtak á að vera hægt að yfirfæra á heildina. Þó er ekki alltaf hægt að fá úrtak af 

handahófi
46

 og eins og  sést í  rannsóknum margra fræðimanna sem fjallað verður um 

seinna í ritgerðinni þá var oft erfitt fyrir þá að ná algjörlega handahófskenndu úrtaki, 

bæði vegna aðstæðna og fjárhags.  

 Philibert Guéneau du Montbeillard (1720-1785) var greifi í Frakklandi sem 

mældi stærð sonar síns sjötta hvern mánuð frá fæðingu drengsins og þangað til hann 

varð 18 ára gamall.  Það var síðan vinur hans George-Louise Leclerc de Buffon  sem 

fylgdi þessum mælingum eftir og gaf þær út auk athugasemda frá sjálfum sér í bók sinni 

Histoire Naturell árið 1777. Þessar mælingar eru venjulega taldar vera fyrstu skráðu 

langtímarannsóknirnar á hæð.
47

  Langtímarannsóknir eru mjög hentugar þegar 

fræðimenn vilja sjá breytingu á hæð yfir langt tímabil. Að sjá breytingar yfir langt 

tímabil gefur fræðimanninum góða sýn yfir heildarvöxt einstaklingsins. Þar af leiðandi 

sér hann munstur í vextinum. Í langtímarannsókn er sami einstaklingur mældur oft á 

ólíkum tímapunktum. Hægt er að rannsaka hæð manneskju alla ævi hennar með því að 

mæla hana einu sinni á ári frá fæðingu og til dauðadags. Þegar  niðurstöðurnar eru settar 

í línurit þá er auðvelt að lesa út hæðarbreytingar viðkomandi einstaklings. 
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4. 19. aldar rannsóknir 

 

það var á 19. öld sem líkamsmælingar fóru að blómstra. Margir vísindamenn komu fram 

á sjónarsviðið með aðferðir til að bæta líkamsmælingar og gera þær bæði hagnýtar og 

aðgengilegri. Hluta af vexti greinarinnar á þessum tíma er hægt að rekja til slæmra 

aðstæðna fólks í borgum. Þar ríkti mikil fátækt, næringarskortur og óhreinindi. Mörg 

börn dóu úr vannæringu vegna lélegra aðstæðna.  Þetta varð til þess að fræðimenn fóru 

að mæla börn skipulega til að reyna að sjá hversu mikil áhrif þessar aðstæður hefðu á 

þroska þeirra. Ef lélegar aðstæður ættu sök á því að heftu þroska barna, hvað væri þá 

hægt að gera til að bæta úr þeim?
48

 Hér á eftir verða taldir upp helstu frumkvöðlar  

líkamsmælinga  19. aldar og fram á 20. öld. Um leið verður farið yfir helstu afrek þeirra 

og framlag til þróunar á líkamsmælingum. 

 

4.1 Leonard Horner (1785-1864)  

Horner var skoskur jarðfræðingur, hann var einn þeirra sem stjórnaði viðamikilli 

rannsókn á hæð og þyngd barna. Árið 1837 fékk hann 27 skurðlækna til að koma í 

verksmiðjur til að mæla börn á aldrinum 8-14 ára. Skurðlæknarnir fengu þau fyrirmæli 

að skilja út undan þau börn sem virtust vera í vondu ásigkomulagi þ.e. börn sem virtust 

vera veik eða fötluð. Þeir áttu  aðeins að rannsaka þau börn sem þeir vissu hve gömul 

væru. Verksmiðjubörn á þessum tíma lugu oft til um aldur til að fá vinnu eða þau 

hreinlega vissu ekki hvað þau voru gömul. Þegar verkinu lauk, höfðu 8469 drengir og 

7933 stúlkur verið mældar í borgunum Manchester, Stockport, Bolton, Preston, Leeds, 

Halifax, Rochdale, Huddersfield og Skipton. Í ljós kom að bresk börn voru þó nokkuð 

mikið minni en bresk börn á okkar tímum. Það sem gæti hafa valdið þessu var 

næringarskortur móður þegar hún gekk með barnið og að móðirin hefði þyngst lítið á 

meðgöngu og barnið fæðst því mjög létt.
49

 Annað vandamál var fæða móður sem var 

með barn á brjósti. Oft áttu konur erfitt með að framleiða nægilega mikla mjólk handa 

                                                           
48
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barninu. Þá var annað hvort að láta barnið líða skort eða beita öðrum ráðum eins og að 

bæta brjóstamjólkina með vatni eða mjólk sem oft á tíðum var menguð. Þetta olli 

miklum niðurgangi og iðrakvefi sem gat leitt til dauða barnsins. Ef barnið lifði af þá 

kom þessi næringarskortur niður á þroska þess.
50

 Það þriðja sem hefði getað valdið 

þessum stutta vexti var vöxtur mæðranna sem sjálfar höfðu verið vannærðar sem börn 

og verið mjög smávaxnar,
51

 og þessi smái vöxtur hafi erfst til afkvæma þeirra.  Að 

lokum voru það lélegar aðstæður, langur vinnutími, erfið vinna, lítið hreinlæti og léleg 

næring sem olli því að verksmiðjubörn á þessum tíma voru svona lágvaxin. 

 

4.2 Verksmiðjurannsóknir 

Í byrjun 19. aldar urðu menn meðvitaðri um aðstæður fátækra  í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Stjórnvöld sáu að við svo búið mátti ekki standa  og farið að huga að 

lýðheilsu og áhrifum fátæktar og heilsu á samfélagið.
52

 Á 18. öld voru aðstæður fátækra 

í borgum vægast sagt hræðilegar. Fólk bjó í lélegum húsum og munaðarleysingjar voru 

margir. Borgirnar voru alltof þétt byggðar og mengun og óþrifnaður var mjög mikill.
53

 

Þó að ýmsar stofnanir opnuðu dyr sínar fyrir fátækum og götubörnum dóu mörg börn 

vegna lélegra aðstæðna. Tölur  benda til að í Dublin á Írlandi hafi bara um 10% 

götubarna lifað af og jafnvel enn færri í London. Aðstæður í London tóku að batna um 

1750 með auknu hreinlæti og betri næringu. Börn verkafólks unnu við erfiðar aðstæður í 

langan tíma. Mælingar hafa sýnt að börn í vanþróuðu löndunum í nútímanum eru betur 

á sig komin en börn verkafólks í London um 1850. Börn allt niður í fimm ára aldur og 

jafnvel yngri unnu í verksmiðjum. Það var síðan á þessum tíma, um miðja 19. öld sem 

fyrsta rannsóknin á hæð og þyngd verksmiðjubarna var gerð. Það voru þeir Villérme, 

Quetelet og Chadwick sem unnu að þessari rannsókn.
54
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4.3 Adolphe Quetelet (1796-1874) 

Quetelet var Belgi og einn fremsti stærðfræðingur síns tíma. Hann hannaði fyrstu 

tölfræðilegu útreikningana til að vinna úr líkamsmælingum. Gögn úr rannsóknum 

fræðimanna höfðu safnast upp án þess að neitt kerfi væri fyrir hendi til að vinna úr 

niðurstöðum.  Ein af þessum tölfræðilegu aðferðum sem hann fann upp var að vinna úr 

meðalkúrfunni á hagnýtann hátt. Þó að þessi aðferð Quetelets hafi búið yfir ýmsum 

göllum sem síðar var bent á af Galton, Karl Pearson og Villermé þá var þetta stórt skref 

í sögu líkamsmælinga.
55

 Sérstaklega þar sem nú var hægt að búa til skema af því sem 

gæti túlkast sem meðalhæð hóps. Það var Quetelet sem hannaði BMI stuðulin sem oft er 

kallaður eftir honum, Quetelet stuðullinn.
56

  

Quetelet hafði áhuga á því að skoða meðalhæð ákveðins hóps til að geta borið 

hana saman við meðalhæð annars hóps t.d. að reikna út meðalhæð og þyngd 

Englendinga og bera saman við meðalhæð og þyngd Frakka. Niðurstöður úr þeim 

rannsóknum hefðu getað gefið fræðimönnum og öðrum nýja sýn á stöðu þjóðanna hvað 

varðar lífsgæði að mati Quetelets.
57

 Að auki birti Quetelet fyrstur tölfræðilega fullunna 

rannsókn þar sem hann rannsakaði hæð barna.  Hann notaði síðan normalkúrfuna til að 

útskýra breytingu og dreifingu á vexti. Þetta gerði hann til að finna meðalstærð 

einstaklinga í heildina, t.d meðalstærð allra breskra karlmanna frá 15 til 18 ára. Áður 

fyrr höfðu fræðimenn aðallega verið að skoða einstaklinga en núna var komin aðferð 

sem gerði þeim kleift að skoða heildina.
58

 Auk þess að vinna að normalkúrfunni þá var 

Quetelet einn sá fyrsti til að taka fleiri en bara hæð, þyngd og tvær aðrar breytur inn í 

rannsókn sína. Hann birti verk sitt Anthropométrie fjórum árum fyrir dauða sinn. Í þeirri 

rannsókn mældi hann líkamlegan þroska manna með því að mæla tíu einstaklinga í 

hverjum aldurshópi. Til þess notaði hann átta mælibreytur og er þetta talið vera ein 

fyrsta rannsóknin þar sem fleiri breytur en bara hæð, þyngd og ein til tvær aðrar breytur 

eru teknar með í reikninginn.
59
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4.4 Louis-René Villermé (1782-1863)  

Villérme var franskur vísindamaður sem talinn er hafa staðið að fyrstu skipulögðu 

athugunum á hæð. Það gerði hann um 1820 með því að mæla nýliða í franska hernum.
60

 

Villérme hafði áhuga á að rannsaka mun á þeim ríku og fátæku. Hann rannsakaði meðal 

annars ólíkan meðalaldur þeirra og komst að því að meðalaldur fátækra var lægri en 

hinna ríku. Hann gerði einnig hæðarannsókn á fátækum og ríkum og komst þar að því 

að fátækir stækkuðu minna og þroskuðust seinna
61

 og gátu hinir fátæku bókstaflega 

horft upp til hinna efnameiri.  

Villérme sagði að fátækt væri mikill áhrifavaldur vaxtar. Aðrir áhrifavaldar væru 

t.d efnahagur, því meiri þægindi sem væru í boði, húsnæði, klæði og næring væri betri 

og vinna ungmenna minni, því meiri líkur væri á því að fólk yrði hávaxið. Þetta hefur 

líka sýnt sig í beinum sem fornleifafræðingar hafa rannsakað. þeir hafa skoðað hvort 

einstaklingurinn sem beinin tilheyra hafi verið uppi á tímum góðæris eða hvort hann 

hafi alist upp á erfiðari tímum þar sem næring var af skornum skammti.
62

  

Það sem Villérme talaði ekki um voru áhrif erfða á hæð einstaklinga og má víst 

skýra það út frá þeim tíma sem hann var uppi. Þá voru umræður um líffræðilegar erfðir 

tilltölulega nýjar. Einskær áhugi Villérmes á sambandi fátæktar og hæðar kallaði eftir 

gagnrýni frá öðrum vísindamönnum. Þeir sögðu að hann hefði hrapað að ályktunum og 

gleymt að taka tillit til kynþátta og það væri líklega ástæða þessa hæðamunar þar sem 

ólíkir kynþættir byggju á ólíkum stöðum og í ólíkum samfélögum.
63

 Einn þeirra sem 

gagnrýndi Villérme var M. Boudin (1806-1967). Hann var skurðlæknir í franska 

hernum. Boudin sagði að það væru mistök að ætla að fátækt hefði svona mikil áhrif á 

hæð. Það þyrfti að horfa til annarra þátta sem gætu einnig haft áhrif á hæð einstaklinga 

og hópa eins og t.d  kynþáttar og vísaði þar í rannsóknir á milli kynþátta sem bjuggu á 

ólíkum stöðum. Á þeim sást greinilegur hæðarmunur sem var auðveldlega hægt að 

skýra út frá kynþætti þ.e. erfðum. Annar fræðimaður var ósammála Villérme en það var 

Paul Broca (1824-1880). Broca var fjölmenntaður og einn fremsti líffræðilegi 
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mannfræðingurinn í Frakklandi á sinni tíð. Hann var sammála gagnrýni Boudins og 

sagði að fylgni milli hæðar og fátæktar, næringar og annarra umhverfisþátta væri ekki 

svona sterk. Það þyrfti að horfa meira á áhrif erfða sem Broca taldi spila stærsta þáttinn 

í endanlegri hæð einstaklinga. Hann viðurkenndi að fátækt og léleg fæða gæti hægt á 

vexti og hefði einhver áhrif á lokahæð einstaklinga en hélt því fram að erfðirnar ættu 

stærstan þátt í að ákvarða hversu háir einstaklingar yrðu.
64

  

 

4.5 Rannsóknir á hermönnum 

Þrátt fyrir gríðarleg áhrif listarinnar á uppruna líkamsmælinga þá voru það rannsóknir á 

hermönnum sem hleyptu vöxt í greinina. Eru þessar rannsóknir á hermönnum einna 

þekktustu líkamsmælingar fyrri tíma. Allir nýliðar í breska hernum auk fleiri herja voru 

og eru mældir og hafði hæð áhrif á það hvort þeir voru teknir inn í herinn.
65

 Því 

hávaxnari sem menn voru því eftirsóknarverðari hermenn og þess má geta að Frederick 

William 1., konungur í Prússíu lét leita uppi hávaxna menn til hirðar sinnar og fengu 

sumir þeirra sérstök fríðindi og þeir jafnvel giftir hávöxnum konum og þau hvött til að 

eignast afkvæmi.
66

 Hæðarmælingar á hermönnum eru með fyrstu skipulögðu 

líkamsmælingunum og í sumum tilfellum eru þetta einu heimildir um hæð þjóðar.
67

 Þó 

eru efasemdir um það hvort hægt sé að færa þessar mælingar yfir á alla þjóðina. Í fyrsta 

lagi voru það aðeins karlmenn sem þjónuðu í hernum og í öðru lagi þá voru menn ekki 

valdir í herinn af handahófi.  

Í Bretlandi gengu margir verkamenn til liðs við herinn sérstaklega af 

efnahagsástæðum. Glæpamenn voru líka sendir í herinn sem hluti af refsingu þeirra. 

Venjulega fóru ekki menn úr efri stéttum í herinn nema til að taka við háum stöðum 

innan hans, en allir sem sóttu um að komast í herinn voru teknir inn þangað til um 1860.  

Á árunum 1860 til 1870 var ákveðið að setja strangari reglur um það hverjir 

væru teknir inn í breska herinn. Umsækjendur voru metnir með prófum og þar á meðal 
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var hæð þeirra skoðuð. Þeir sem sáu um að fá nýliða inn í herinn báru ábyrgð á því að 

nýliðinn væri ekki of stuttur og félli að staðli hersins um lágmarkshæð.
68

 Árið 1861 var 

lágmarkshæð sett 172 sm, árið 1869 var henni breytt í 167 sm og aftur var henni breytt 

árið eftir og þá var hún lækkuð niður í 162 sm og héldu þeir síðan áfram að lækka. Var 

svo komið árið 1900 að lágmarkshæð til að ganga í breska herinn var 160 sm. 

Hæðartakmörkin voru líklega lækkuð þar sem illa gekk að fá menn í herinn og þörfin á 

fleiri hermönnum var mikil. Vegna þessa verður að hafa í huga að hæðarmælingar á 

hermönnum er ekki hægt að yfirfæra á alla þjóðina.
69

 En Rannsóknir á nýliðum í 

hernum í gegnum aldirnar gefa fræðimönnum í dag góða sýn yfir breytingar á hæð eftir 

tímabilum og gera þeim kleift að bera saman breytingar á hæð við breytingar á 

umhverfisaðstæðum.
70

 

 

4.6 Francis Galton (1822-1911)  

Galton er einn af þekktustu vísindamönnum fyrri tíma. Hann hafði mikil áhrif á 

rannsóknir á hæð og breytingum á henni. Galton hafði sérstakan áhuga á áhrifum erfða. 

Árið 1881 setti hann á laggirnar rannsóknarstofu á alþjóðlegu heilsusýningunni í 

London 1884 þar sem hann mældi hæð og þyngd og ýmislegt annað hjá þúsund 

sjálfboðaliðum.
71

 Árið 1873 fékk hann styrk til verkefnis þar sem hann hugðist mæla 

hæð og vöxt barna í skólum. Hann vildi mæla langtímaáhrif og meta breytingar á hæð. 

Galton vildi taka alla opinbera skóla í Englandi með í rannsókninni, mæla hæð og 

þyngd og bera saman við stétt. Þetta mun hafa verið í fyrsta skipti sem notuð voru 

lagskipt úrtak. Galton og starfsfélagi hans Rodwell mældu 550 drengi á aldrinum 10-19 

ára en fengu aðeins úrtök frá 11 skólum en ekki öllum opinberum skólum eins og þeir 

vildu. Þeir notuðu mæliaðferðir sem voru mjög vandaðar og þróaðari en áður hafði 

tíðkast, auk þess sem drengirnir voru vigtaðir og því gátu þeir borið saman hæð og 

þyngd við aðrar breytur.
72
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Galton var einn sá fyrsti til að beita tvíburarannsóknum til að bera saman áhrif 

erfða og umhverfis á hæð, þetta gerði hann árið 1875. Galton lagði 100 spurningar fyrir 

foreldra um það hversu líkir eða ólíkir tvíburarnir væru. Hann spurði meðal annars um 

þyngd, hæð, háralit og augnlit. Síðan spurði hann hvernig foreldrarnir héldu að 

umhverfið hefðu áhrif á börnin. Því miður átti Galton erfitt með að vinna úr svörunum 

þegar hann fékk þau til baka. Spurningarnar voru alls ekki allar nógu vel unnar og 

margir foreldranna höfðu sleppt ýmsu sem Galton hafði viljað fá svar við. Þó gat hann 

unnið úr um 60 svörum. Í þessari rannsókn fékk hann dæmi þar sem tvíburar ólust ekki 

upp saman. Á þessum tíma var farið að gera greinarmun á eineggja og tvíeggja 

tvíburum og var Galton meðvitaður um muninn sem niðurstöður fyrir eineggja og 

tvíeggja tvíbura gætu gefið. Þó verður að hafa í huga hvenær þessar rannsóknir voru 

gerðar, en þá höfðu menn ekki sömu þekkingu á frjóvgun eggja, erfðum og litningum 

og í dag. Það sem Galton komst að með tvíburarannsóknum sínum var að náttúran er 

sterkari mótunaraðili heldur en umhverfið. Galton var gagnrýndur af kollegum sínum 

fyrir þessar rannsóknir, meðal annars vegna þess að hann hafði of lítið efni í höndunum. 

Þeir gagnrýndu það hvernig hann valdi þau svör sem hann notaði og líka hvernig hann 

valdi úrtakið. Úrtakið var ekki  tilviljunarkennd og sagt var að  spurningarnar hefðu 

verið of leiðandi. Gagnrýnendur sögðu að hann hefði viljað fá ákveðin svör við  

spurningunum og spurningarnar borið þess merki. Galton var einnig gagnrýndur fyrir að 

hafa samið spurningarnar út frá eigin hugmyndum um áhrif erfða á hæð. Því hafi þær 

fengið fólk til að svara þannig að jákvæð fylgni kom milli erfða og hæðar. Þó verður að 

gæta þess að engin sönnun var borin fram á þessum ásökunum.
73

  

Galton var einn sá fyrsti til að rannsaka hæð fjölskyldna. Þetta gerði hann til að  

athuga fylgni milli hæðar og fjölskyldutengsla, þ.e. erfða. Hann sagðist hafa þurft að 

finna öll gögn sjálfur þar sem ekki hafði verið mikið fjallað áður um þetta samband. Því 

miður voru þessi gögn ekki nógu áreiðanleg. Galton bað um að þau yrðu send til sín og 

bauð upp á gjald fyrir bestu gögnin. Fólk hafði þá ýmist mælt sig í skóm, eða án þeirra, 

sumir höfðu jafnvel bara giskað á hæð sína og fleira varð til að skekkja mælinguna. 
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Þetta skekkti niðurstöðurnar en þrátt fyrir þessa vankanta gat hann notað upplýsingar 

um 10.000 manns sem var þó ekki heildarfjöldinn sem hann hafði samband við.
74

  

 

4.7 Henry Pickering Bowditch (1840-1911)  

Bowditch var mikilsvirtur læknir í Boston og síðar skólastjóri læknadeildar Harvard 

háskóla. Hann gerði tölfræðilegar rannsóknir til að sýna mun á vexti barna út frá kyni, 

þjóðerni og félagshagfræðilegum aðstæðum barna.
75

 Hann byrjaði árið 1875 að safna 

saman niðurstöðum úr hæðarmælingum á skólabörnum í Boston. Hann hafði hugsað sér 

að fyrst að líkamsmælingar gætu gefið vísbendingar um heilbrigði barna þá gætu 

niðurstöður líkamsmælinga líka orðið til þess að hægt væri að finna leið til að bæta það 

sem bæta þyrfti.
76

 Bowditch  gerði töflur þar sem hlutfallsleg breyting á vexti kynjanna 

var sýndur. Grafið sýndi útkomur úr hæðamælingum 13 kvenna og 12 karla sem höfðu 

verið teknar reglulega á 25 ára tímabili. Þessir einstaklingar voru allir skyldir  Það var 

þó ekki Bowditch sem gerði þessar mælingar sjálfur heldur óþekktur aðstoðarmaður 

sem líklega var í fjölskyldu Bowditch.
77

 Það sem Bowditch tók eftir í grafinu var það að 

fram að 12 ára aldri uxu drengir og stúlkur álíka hratt og voru svipuð á hæð, en þá fóru 

stelpurnar að taka fram úr strákunum. Þegar þau voru orðin fjórtán og hálfs árs fóru 

strákarnir að taka fram úr en þá voru stelpurnar nær alveg hættar að vaxa meðan 

strákarnir áttu eftir að stækka þó nokkuð mikið.   

Bowditch gerði samanburða rannsókn á hæð drengja og stúlkna milli landa en 

samstarfsaðilar hans voru starfsmenn hjá Statistical Bureau í Leipzig. Alls voru 24.500 

börn mæld sem var mun meira  en í fyrri rannsóknum. Börnin voru mæld án þess að 

vera í skóm og vigtuð í innifötunum. Einnig var skrifaður niður fæðingarstaður foreldra 

og við hvað þeir störfuðu. Það sem varð síðan helsta afrek Bowditch á sviði 

hæðarannsókna var tafla hans sem sýnir breytingar á vexti eftir aldri. Þessa töflu gátu 

síðan aðrir fræðimenn nýtt sér sem fyrirmynd fyrir sínar hæðatöflur.
78
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Árið 1880 fékk Bowditch heilbrigðismálanefnd Massachusetts til að senda fyrirmæli 

til nokkurra stofnana þess efnis að þær þyrftu að safna tölfræðilegum upplýsingum um 

íbúa ákveðinna svæða. Þær spurningar sem Bowditch leitaðist við að svara með þessari 

rannsókn  eru: 

  

1. Hafa landfræðilegar aðstæður og loftslag áhrif á vöxt barna og 

líkamsástand fullorðinna?  

2. Hversu margar kynslóðir þarf til að fá út réttmætar niðurstöður á 

áhrifum breytinga á loftslagi á líkamsástand ákveðins kynþátts? 

3. Hefur það að búa í borg eða sveit áhrif á hæð mannkyns? 

4. Eru tengsl milli sjúkdóma og hagvaxtarprósentu? 

5. Hefur hreinlæti hvers svæðis áhrif á líkamsástand barna og 

fullorðinna?.
79

  

 

Rannsóknin gekk mjög hægt og þess vegna ákvað Bowditch að birta þær niðurstöður 

sem  hann var kominn með árið 1890 án þess að vera kominn með lokaniðurstöður úr 

rannsókninni.
80

 Það hefði þó verið áhugavert að sjá lokaniðurstöður þessarar rannsóknar 

því spurningarnar sem hann varpaði fram eru í raun sömu spurningar og margir 

fræðimenn reyna að fá svar við í dag með sínum hæðarmælingum.  

Hugmynd Bowditch um líkamsmælingar var að gera þær hagnýtar svo að hægt 

væri að nota niðurstöðurnar til að knýja fram breytingar. Þrátt fyrir að þessi rannsókn 

hafi ekki farið eins og hann vildi þá skildi hann eftir sig margar aðrar rannsóknir á sviði 

hæðarmælinga og læknisfræði. Þessar rannsóknir gegndu mikilvægu hlutverki í kennslu 

í barnalæknisfræði á 20. Öldinni.
81
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4.8 Luigi Pagliani (1847-1932) 

Annar maður sem gerði álíka rannsóknir og Bowditch, Quetel og Robert var Luigi 

Pagliani. Hann var prófessor í heilsufræði í háskólanum í Turin. Pagliani fylgdi 

rannsóknum Quetels eftir en hann mældi stærð og líkamshreysti í ítalska hernum. 

Seinna notaði hann þessar aðferðir við mælingar á börnum. Árið 1876 mældi hann líka 

lungnarými og getu barna og bar saman við hæð. Hann mældi hversu mikið loft 

einstaklingur gat dregið að sér með einum andardrætti. Þessar mælingar gerði hann á 

munaðarleysingjum og yfirgefnum drengjum á aldrinum 10-19 ára. Pagliani hélt því 

fram að börn sem stæðu hærra í samfélaginu væru bæði stærri og hefðu meira 

lungnarými en fátæku börnin. Pagliani gerði líka langtímarannsókn þar sem hann komst 

því að fyrstu blæðingar stúlkna kæmu oftast þegar stúlkur hefðu nokkurn veginn náð 

fullum vexti.
82

 

Árið 1872 til 1875 fylgdist hann með hæð, þyngd, ummáli bringu, lungnarými 

og vöðvastyrk  hjá munaðarlausum og yfirgefnum drengjum sem voru í 

heimavistarskóla í Turin. Hann bar saman niðurstöður frá þessum drengjum við 

niðurstöður sem úr rannsókn á drengjum hinna efnameiri sem gengu í bestu skólana í 

Turin.  

Sem lífeðlisfræðingur hafði Pagliani einna mestan áhuga á því hvaða áhrif 

breytingar á aðstæðum gætu haft á vöxt. (Það var ástæðan fyrir því að hann vildi gera 

langtímarannsóknir á meðan Villermé og Quetelet vildu gera samanburð á góðum og 

slæmum aðstæðum með þverskurðarrannsóknum.) Pagliani var einn fyrsti 

lífeðlisfræðingurinn til að skilja muninn á því að gera rannsóknir sem beinast aðeins að 

einstaklingum og rannsóknir sem hægt er að yfirfæra yfir á heildina. Þetta skipti máli 

þegar farið var að gera lýðheilsufræðilegar rannsóknir á vexti þar sem þær rannsóknir 

ganga út á að sjá meðaltal heildarinnar en ekki bara hvern einstakling fyrir sig.
83
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4.9 Alphonse Bertillon (1853-1914) 

Bertillon vann á skrifstofu lögreglunnar í París. Eitt af verkefnum hans var að leita að 

upplýsingum um raðglæpamenn. Hann komst að því að það var nær ómögulegt að finna 

handtökuskýrslur sem gáfu greinagóðar lýsingar á glæpamönnum þannig að auðvelt 

væri að finna þá aftur. Þetta hvatti hann til að hefja notkun á  líkamsmælingum og 

tölfræðiúrvinnslum svo hægt væri að greina afbrotamenn í sundur og halda skýrslur um 

þá. Bertillon þróaði aðferð þar sem hann notaði 10 mælibreytur til að bera kennsl á 

afbrotamenn, lengd og breidd á höfði, lengd löngutangar á vinstri hendi, hægra eyra, 

beggja litlu fingra, vinstri fótleggs, vinstri framhandleggs, hæð, hæð þegar einstaklingur 

er sitjandi og heildarlengd faðms. Að auki voru skrifuð niður öll einkenni á mönnum 

eins og húðflúr, lýti, húðlitur, hára- og augnlitur og þyngd. Auk þess sem teknar voru 

andlitsmyndir bæði að framan og á hlið. Þessi aðferð var tekin upp af frönsku 

lögreglunni árið 1882 og fljótlega eftir það fóru lögregluembætti í fleiri löndum að nota  

sömu aðferðir.
84
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5. Franz Boas (1858-1942) 

 

Franz Boas hefur verið kallaður faðir bandarískrar mannfræði. Auk þess að vera 

mannfræðingur þá var hann einnig með háskólagráðu í eðlisfræði og landafræði. Boas 

hafði mikinn áhuga á breytingum á líkamsstærð og útliti innflytjenda frá Evrópu til 

Bandaríkjanna. Á þessum tíma, um 1910, héldu flestir mannfræðingar og 

líffærafræðingar að hæð og önnur útlitseinkenni eins og höfuðstærð væri mjög afgerandi 

fyrir kynþátt og að hver kynþáttur  hefði sitt útlit. Samkvæmt þessu voru Norður-

Evrópubúar  hávaxnir með langt og mjótt andlit en  Suður-Evrópubúar voru styttri og 

með kringlóttari höfuð. Boas uppgötvaði  að börn Ítala og gyðinga frá Evrópu voru þó 

nokkuð stærri og þyngri en foreldrar þeirra. Höfuð þeirra voru jafnvel með öðruvísi lagi 

en höfuð foreldra þeirra, en höfuð afkvæmanna varð frekar langt og mjótt. Boas gerði 

mjög þekkta rannsókn á höfuðstærð og breytingum á henni á innflytjendum sem komu 

frá Evrópu til Bandaríkjanna. Þessi  rannsókn heitir Changes in bodily form of descents 

of immigrants og er talið eitt helsta verk bandarískrar mannfræði. Boas og 

aðstoðarmenn hans mældu hæð, lengd og breidd höfuðs, þvermál kinnbeina og í sumum 

atvikum þyngd næstum 18 þúsund innflytjenda og barna þeirra í New York.
85

 Boas  

sagði  að samkvæmt rannsóknum sínum hefði höfuðlag afkomenda innflytjenda breyst 

frá höfuðlagi forfeðra þeirra sem komu frá Evrópu til Bandaríkjanna. Hann taldi að þar 

hefði mikið að segja það umhverfi sem þessir einstaklingar ólust upp í. En lífsgæði voru 

mun meiri í nýja heiminum en þeim gamla.
86

 Það sem Boas komst að var að börn 

innflytjenda fóru að líkjast meira Norður-Evrópubúum, það er útlitið sem talið var hið 

„hefðbundna“ útlit Bandaríkjamanna. Flestir innflytjendurnir sem hann rannsakaði voru 

af ítölskum- og gyðingaættum. Boas notaði þessar niðurstöður til að styðja þá kenningu 

sína að umhverfi og menning væru mun mikilvægari en gen þegar kæmi að líkamsstærð 

og vexti.  

Þrátt fyrir það að Boas hafi verið fullviss um að umhverfið spilaði stórt hlutverk 

í hæð einstaklinga þá verður að hafa það í huga að hann gerði sér vel grein fyrir því að 
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erfðir áttu líka sinn þátt í mótun hæðar einstaklingsins. Hann taldi að ákveðin 

hámarkshæð væri skrifuð í genin. Það færi síðan eftir umhverfinu hvort fólk næði 

þessari hámarkshæð. Boas hafði einnig mikinn áhuga á áhrifum erfða og umhverfis á 

líkamsstærð og útliti.
87

 

Í mai 1891 hóf Boas langtímarannsókn á skólabörnum í Worcester en hann hóf 

feril sinn sem kennari þar. Borgin var mannmörg, þar var stundaður ýmisskonar iðnaður 

og stundum lá svartur reykur yfir borginni frá verksmiðjunum. Íbúarnir voru aðallega 

innflytjendur frá Kanada og Evrópu og síðan Bandaríkjamenn af „góðum“ ættum. Með 

tímanum jókst fjöldi innflytjenda gríðarlega og árið 1890 var þriðjungur íbúa í 

Worcester innflytjendur. Það var í höndum innflytjenda að vinna erfið verksmiðjustörf 

sem nóg var af í borginni. Þarna gafst Boas frábært tækifæri til að rannsaka vöxt og bera 

saman við þjóðerni einstaklinga og mismunandi stéttir. Hann notaði endurhannaðar 

aðferð frá Bowditch við rannsóknina.
88

 Hann mældi hæð og þyngd, sitjandi hæð, lengd 

framhandleggs, breidd handar og lengd og breidd höfuðs.
89

  

Rannsóknin gekk frekar erfiðlega hjá Boas því sumir foreldar voru tortryggnir 

og haldnir fordómum í hans garð þar sem hann var Þjóðverji. Þó rannsakaði hann ekkert 

barnanna án skriflegs leyfis frá foreldrum. Þrátt fyrir andstöðu sumra foreldra komu 

80% barnanna með skriflegt leyfi foreldra sinna og mældi hann fleiri hundruð börn.  

Boas bjó líka til fyrsta almenna viðmiðið fyrir hæð og þyngd norður amerískra 

barna. Hann birti staðlana árið 1891 í Report of the US commissioner of education.
90

 

Það voru  rannsóknir Boas sem festu í sessi mælingar og rannsóknir á vexti innan 

líffræðilegrar mannfræði í Norður-Ameríku. Fyrsta doktorsgráðan í mannfræði sem var 

veitt af háskóla í Norður-Ameríku var til nemenda hans, A.F Chamberlain, árið 1892 

fyrir rannsóknir  á hæð og þyngd Worcester barnanna sem hann hafði aðstoðað Boas 

við.
91
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Þegar  Boas er minnst þá er oft vísað til baráttu hans gegn kynþáttahyggju. Á 18. 

öld hugsuðu menn um kynþætti sem skiptingu á tegundum. Margir álitu hvíta menn 

vera eina tegund og svarta menn aðra. Með aukinni þekkingu breyttist þessi 

hugsunarháttur þó að kynþáttafordómar lifi ennþá góðu lífi. 

  Sumir fræðimenn reyndu að finna mun á kynþáttum og stéttum með ýmsum 

mælingum, t.d á höfði. Hugmyndir um kynþætti og þjóðerni koma t.d. fram í 

rannsóknum fræðimannanna Karl Pearson og Margareth Moul á innflytjendum í 

Bretlandi. Það eru hugmyndir um  að þeir væru öðruvísi en Bretar. Þau töldu að það 

myndi verða þess valdandi að þegar  innflytjendur færu að eignast afkvæmi með Bretum 

þá færu Bretar að breytast og „einkenni“ Bretanna yrðu ekki jafn greinileg.
92

  Þarna eru 

þau líklega að tala um Breta sem hinn hvíta engilsaxneska mann, og innflytjendur þá 

fólk af öðrum kynþætti. Ef hvítur maður eignast barn með þeldökkri konu þá mun það 

barn að öllum líkindum ekki verða alveg hvítt. Þetta var þá líklega túlkað sem það væri 

verið að skíta út hinn hvíta breska kynþátt.  

Þegar menn voru að mæla mun á milli kynþátta þá notuðust þeir aðallega við 

mælingar á höfðinu og fannst það gefa bestu útkomuna. þ.e. munur á kynþáttum sést 

betur á höfði og andlitslagi heldur en í líkamshæð og þyngd.
93

  Þó verður að gæta að því 

að breytileiki innan hóps er meiri en breytileiki á milli hópa þ.e. breytileiki í andliti og 

höfuðlagi hörundshvítra er meira en breytileiki milli t.d. hörundshvítra og 

hörundsdökkra.  

Því miður þá hafa vísindin oft verið notuð til þess að styðja fordóma og var það 

einnig með líkamsmælingar. Það voru margir sem nýttu sér hinar og þessar mælingar til 

að snúa út úr niðurstöðum rannsókna og sannfæra fólk um gæði einhvers ákveðins 

kynþáttar fram yfir aðra. Hvítir menn (sem voru ráðandi á vesturlöndum) töldu t.d hvíta 

manninn gáfaðri en þann svarta á fyrri tímum. Ef rannsóknir sumra fræðimanna fyrri 

tíma sem stunduðu líkamsmælingar eru skoðaðar,  eins og t.d. rannsóknir Karl Pearsons 

og Galtons þá má sjá að þær eru  litaðar af kynþáttafordómum og þekkingaleysi þess 

tíma sem þær voru gerðar á.
94

 Þó voru menn eins og Boas sem er þekktur fyrir baráttu 
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sína gegn fordómum og þeim hugmyndum um að  einn kynþáttur eða þjóð væri betri en 

önnur. Boas var sannfærður um  að umhverfið hefði gríðarlega mikið að segja um það 

hvað mótaði fólk. Hann áleit að sumir kynþættir væru ekki hæfari en aðrir heldur væru 

samfélögin sem þeir búa í misþróuð og gerði þá þar með hæfari til að komast af.
95

 Það 

var ekki einungis Boas sem hélt þessu fram heldur voru margir aðrir sömu skoðunar og 

aðhylltust hina svokölluð afstæðishyggju. Þeir sem aðhyllast afstæðishyggjuna segja að 

enginn maður sé betri en annar og engin þjóð sé betri en önnur. Ekki megi skoða 

menningu annarra þjóða út frá sinni eigin og hugsa verði út frá menningarlegu afstæði 

þ.e. mín menning er ekki betri en þín. Boas mun ávallt verða minnst fyrir baráttu sína 

gegn kynþáttafordómum og síðan fyrir rannsóknir sínar áhrifum umhverfis á hæð og 

vöxt. 
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6. Seinni tíma rannsóknir 

 

6.1  Rannsóknir nær okkar tímum 

Árið 1970 urðu tímamót í notkun líkamsmælinga. Það var þá sem fræðimenn fóru að 

nota líkamsmælingar skipulega til að varpa ljósi á sögulegar breytingar á vexti og 

dánartíðni og bera saman við efnahag á hverjum tíma í hverju samfélagi fyrir sig. 

Síðustu árin hafa hæðarmælingar orðið vinsælar rannsóknaraðferðir. Frá árunum 1995-

1998 voru birtar um 325 rannsóknir á hæðarmælingum sem er meira en fjórföld aukning 

frá árunum 1977-1994.
96

 Á seinustu árum hafa gríðarlega margar breytur verið settar 

inn til viðmiðunar þegar líkamsmælingar eru notaðar. Þá hafa vísindamenn meðal 

annars rannsakað samband stjórnmálalegra og efnahagslegra stöðu samfélaga og hæð 

einstaklinga. Þeir hafa einnig skoðað áhrif sjúkdóma og stríða svo eitthvað sé nefnt.  

 Áhugavert er að skoða nýlegar rannsóknir og bera niðurstöður þeirra saman við 

kenningar frumkvöðlanna. Margar þessara kenninga hafa staðist tímans tönn. Það sem  

fræðimenn höfðu helst áhuga á voru áhrif umhverfis á hæð og þyngd. Þessar rannsóknir 

og kenningar lifa ennþá góðu lífi og eru í sífelldri þróun. Eitt dæmi er rannsókn eftir 

Godoy, Goodman, Levins og Leonard (2005). Þeir unnu rannsókn úr gögnum sem hafði 

verið safnað í Bandaríkjunum á árunum 1971-2002. Þeir höfðu áhuga á að skoða hversu 

mikil breyting á samfélaginu hefði haft áhrif á hæð og þyngd Bandaríkjamanna á 

aldrinum 2-74 ára. Þeir komust að því að svartir og fátækir voru með hærri BMI stuðul 

en þeir hvítu og efnameiri. Sú ástæða sem þeir gáfu fyrir þessum mun voru aðallega 

félagslegar aðstæður. Svartir og fátækir búa við aðstæður sem gerir líf þeirra 

streitumikið. Foreldrar fátækra barna hafa flestir litla menntun og lág laun. Börn sem 

alast upp í fátækt fá lélegri næringu sem getur haft áhrif fram á fullorðinsár. Þetta er það 

sama og margir fræðimenn fyrri tíma fengu út úr sínum rannsóknum, þó að þær hafi 

verið framkvæmdar á annan hátt. Þeir fundu sterkt samband á milli breytinga hæðar og 

vaxtar í tengslum við breytt samfélag. Það er líka áhugavert að skoða rannsókn sem 

þessa út frá því sem Bowditch vildi sjá líkamsmælingar gera. En það var að gera þær 
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hagnýtar, að nota þær til að greina vandann svo hægt væri að leysa hann. Þegar WHO 

(World Health Organization) stendur fyrir viðamiklum mælingum á vexti barna þá er 

það til að fylgjast með lífsgæðum þeirra. Síðan, ef kemur í ljós að lífsgæðin eru of léleg, 

þá verður reynt að gera eitthvað til að bæta þau.  

 

6.2 Hvernig standast rannsóknir forveranna í nútímanum? 

Áhugavert er að skoða rannsóknir og kenningar sem gerðar hafa verið síðasta áratuginn 

og bera saman við veru frumkvöðlanna. Því margt hefur breyst á þessum langa tíma. 

Hugmyndir fræðimanna og almennings um fjölbreytileika mannsins hafa breyst með 

aukinni þekkingu á manneskjunni. Margar kenningar sem voru góðar og gildar áður 

fyrri eru túlkaðar sem fáfræði og fordómar á okkar tímum.  

Annað sem hefur breyst gríðarlega er tæknin, en framþróun í henni hefur verið 

gríðarleg síðust áratugi. Vegna þess er hægt að gera mun flóknari og stærri rannsóknir. 

Skemmtilegt dæmi um mun á rannsóknaraðferð fyrri tíma og okkar er rannsókn Boasar 

á innflytjendum. Út frá hans gögnum breyttist  höfuðlag innflytjenda þegar þeir fluttu 

yfir í nýjan heimshluta. Tveir hópar vísindamanna tóku sig til og ákváðu að vinna aftur 

úr þessum rannsóknum Boas með nýjustu tölfræðigreiningu sem þeir unnu í gegnum 

tölvur. Þeir komust að sömu niðurstöðum en ályktun þeirra var ólík. Þeir telja að það sé 

meðal annars vegna þess að þeir gengu inn í rannsóknina með ólíkar spurningar í huga 

og einnig ólíkar túlkanir á niðurstöðum og kenningum Boas um þær. Það sem þarf 

aðallega að hafa í huga þegar verið er að fjalla um gamlar rannsóknir frá fyrri tímum líkt 

og rannsókn Boas á höfuðlagi innflytjenda er að rannsóknir eru börn síns tíma þar sem 

samfélagslegar hugmyndir og viðmið hafa áhrif á kenningar og niðurstöður. Það sem er 

mikilvægast þegar verið er að tala um rannsóknir frumkvöðlanna, er að allt hefur 

upphaf. Þó að mikið af aðferðafræði frumkvöðlanna yrði ekki notað í dag, þá er 

aðferðafræði nútíma fræðimanna byggðar á þeim. Maður byggir ekkert upp án grunns 

og þessi grunnur er arfleifð frumkvöðla líkamsmælinganna.  
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7. Lokaorð 

 

Eins og sést þegar farið er yfir söguna þá hafa líkamsmælingar tekið miklum 

breytingum og þróast í gegnum tíðina. Sífellt fleiri fræðimenn og sérfræðingar á hinum 

ýmsu sviðum styðjast við líkamsmælingar og ekkert bendir til að það muni draga úr 

notagildum þeirra á næstu árum. Þegar skoðuð er saga líkamsmælinga þá sést gríðarleg 

framþróun. Frá því að Forn-Grikkir notuðu þær til höggmyndalista. Til listamanna á 18. 

og 19.öld í leit sinni að hinum réttu hlutföllum líkamanns. Síðan til fræðimanna á 19. og 

20. öld sem notuðu líkamsmælingar sem hagnýtt mælitæki á velsæld samfélaga til 

klínískrar athugunar á heilsu barna. 

 Á þessu tímabili hafa verið sköpuð einhver glæsilegustu málverk allra tíma með 

hjálp líkamsmælinga. Þar að auki hafa rannsóknir með líkamsmælingum gefið 

gríðarlega miklar upplýsingar um ástand samfélaga; efnahag, heilsu, næringu og 

hreinlæti. Þó að aðferðir frumkvöðlanna hafi breyst í gegnum aldirnar. Þá eru þær 

grunnur að þeim líkamsmælingum sem stundaðar eru í nútímanum. Líkt og BMI 

stuðulinn frá Quetelet, stuðulinn er ennþá notaður en búið er að þróa aðferðirnar betur 

svo BMI-stuðulinn nýtist betur til skimunar á viðmiðunarhæð. Það sama er með 

aðferðafræði hans með notkun normalkúrfunnar. Fræðimennirnir sem skópu sögu 

líkamsmælingar eru mikilvægir þar sem arfleifð þeirra lifir í líkamsmælingum í dag. 

Einnig er mikilvægt að horfa á áhrif þeirra til aukinnar vitundar fræðimanna á áhrifum 

umhverfis á hæð.  

Líkamsmælingar sem notaðar voru til fræðilegra rannsókn voru í upphafi mjög 

sérhæfðar rannsóknir eins og að mæla líkamshæð verksmiðjubarna og hermanna. Síðar 

var notkun þeirra víkkuð út og farið var að nota þær til að rannsaka lýðheilsu þjóða. Þó 

að mikil útvíkkun hafi orðið á notagildi líkamsmælinga þá eru þær enn notaðar til 

ýmissa sérhæfðra notagilda eins og t.d af hönnuðum. En almenn notkun þeirra hefur 

breikkað.  
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Það er margt sem hefur áhrif á hæð einstaklinga, næring, sjúkdómar og erfðir 

gegna þar lykilhlutverki. Það eru þessi áhrif sem vísindamenn á 19. öld byrjuðu að 

rannsaka, en líkamsmælingar eru mikilvægt mælitæki til að meta lífsskilyrði fólks. Því 

er mikilvægt að halda áfram að þróa aðferðir og notagildi líkamsmælinga. Með aukinni 

þekkingu vakna fleiri spurningar og meiri gagnrýni fræðimanna á áhrif umhverfis og 

erfða á hæð.  

Sérfræðingar eru enn að velta fyrir sér hvað þeir eigi að skilgreina sem eðlilegan 

vöxt. Er til einhver rétt tegund af manni og er einhver réttur vöxtur? Er það ekki í lagi 

að sumir séu lágvaxnari og léttari en aðrir svo lengi sem það kemur ekki niður á heilsu 

þeirra? Allir einstaklingar eru ólíkir, eru sumir ekki bara ólíkari en aðrir og er ekki bara 

ágætt að hafa fjölbreytileika? Er betra að vera stór en lítill? Það að vera stór hefur bæði 

kosti og galla og sömuleiðis að vera lítill. Hávaxinn og kröftugur maður framleiðir meiri 

orku og býr yfir ýmsum yfirburðum í íþróttum eins og sundi, körfubolta og hástökki. 

Jafnvel hafa verið sýnd samasemerki á milli launa og hæðar.  Um leið eru lágvaxnir 

fljótari í hreyfingu, þeir eiga í minni hættu með að slasast í bílslysum. Þeir eru betri í 

fimleikum og skíðaíþróttum. Þeir hafa meira úthald
97

 og svona mætti lengi telja. það 

hvort maður sé lágvaxinn eða hávaxinn ætti ekki að skipta svo miklu máli þar sem 

mismunandi aðstæður kalla eftir mismunandi líkamsstærð. Þá tel ég að mikilvægt sé að 

búa til einhverja staðla fyrir fólk að miða sig við. Þó að mannveran sé fjölbreytt og búi 

yfir gríðarlegum margbreytileika þá má ekki gleyma því að við erum líka mjög svipuð í 

grunninn. Við höfum flest svipaða grunnmynd á líkama okkar þó að sú grunnmynd geti 

verið ólík eftir aldri og kyni. En þá er það líkamsmælinganna að þróa tækni sem tekur 

tillit til þessara þátta.  

Í nútímanum stöndum við frammi fyrir miklum breytingum bæði í gerð æ 

fullkomnari tölva og tölfræðiúrvinnslu. Þetta mun hafa áhrif á úrvinnslu gagna í 

framtíðinni. Nú þegar er hægt að notfæra sér þessa tækni og framkvæma stærri og fleiri 

útreikninga en áður þekktust.
98

 Það góða við að hafa niðurstöður á tölvutæku formi er 

að aðgengi fólks að þeim verður auðveldara. Í dag geta allir sem hafa aðgang að 

nettengdum tölvum farið inn á heimasíður ýmissa stofnana sem stunda líkamsmælingar 
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og séð rannsóknir og útkomur þeirra heima í stofu hjá sér. Auk aðgengis að netsíðum 

sem gera fólki kleift að skoða ástand mála hjá sjálfu sér. Þar með þarf 

heilbrigðisstarfsmaður ekki að vera milliliður. Auk tölvutækninnar er erfðatæknin í 

mikilli þróun og á líklega eftir að spila hlutverk í hæð og vexti einstaklinga í 

framtíðinni.  

Með aukinni notkun líkamsmælinga hjá fræðimönnum þá eru líka sífellt fleiri 

stofnanir sem notfæra sér líkamsmælingar. Þær eru stundaðar af stjórnvöldum og 

alþjóðasamtökum til að skima vaxtamynstur. Auk þess sem margir fræðimenn notfæra 

sér þær í rannsóknum sínum. Með þróun nýrra tækni, farartækja og með breyttri stærð 

fólks þá þurfa hönnuðir að notast við líkamsmælingar við nýja hönnun. En enginn 

byggir hús án grunna og hjá frumkvöðlum rannsókna í líkamsmælingum liggur 

grunnurinn að þeim aðferðum og hugmyndum sem notaðar eru enn í dag. 
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