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Ágrip 

Hreyfing er mikilvægur þáttur í að stuðla að heilsusamlegu líferni og koma í veg fyrir 

ofþyngd og offitu sem eru stórir áhættuþættir fyrir sjúkdóma af ýmsum toga. Með því að 

auka hreyfingu barna er hægt að stuðla að bættari lífsstíl og betri líðan ásamt því að 

fyrirbyggja ofþyngd. Þar sem nærri öll börn ganga í skóla þá er hann góður vettvangur til 

þess að auka hreyfingu barna. 

  Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls 

fyrir og eftir eins árs íhlutunartímabil með hliðsjón af þeim íhlutunaraðgerðum, þ.e. 

aukinni hreyfingu og fræðslu um hollara mataræði, sem framkvæmdar voru á þessum 

tíma. 

Þátttakendur í rannsókninni voru úr sex skólum á höfuðborgarsvæðinu, þremur 

íhlutunarskólum og þremur viðmiðunarskólum. Við upphaf rannsóknar voru þátttakendur 

í 2. bekk grunnskóla (≈7 ára) en í 3. bekk (≈8 ára) við lok hennar. Alls voru 145 

þátttakendur (63,3% þátttakenda við upphaf) með nothæf gögn úr mælingum beggja ára 

sem notuð voru til greiningar. Í rannsókninni var notast við mælingar á hæð, þyngd og 

hreyfingu þátttakenda. Hreyfingin var mæld með hröðunarmælum og var notast við allt 

að fimm daga (þrjá virka daga og helgi) en minnst þrjá daga (tvo virka daga og einn 

helgardag) og var hún metin í meðalslögum á mínútu. Hæð og þyngd voru mæld til að 

meta líkamsþyngdarstuðul (þyngd(kg)/hæð (m)2) þátttakenda. Stöðumælingar I fóru fram 

haustið 2006 en stöðumælingar II haustið 2007. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börn í íhlutunarskólunum hreyfðu 

sig meira virka daga en börn viðmiðunarskólanna við lok íhlutunartímabilsins 

(meðaltalsmunur = 82,5 slög/mín, p=0,04). Hreyfing á skólatíma útskýrir hvað mest 

þennan mun milli hópanna á virkum dögum því börn í íhlutunarskólunum voru um 44% 

virkari en viðmiðunarhópurinn yfir þann tíma sem þau voru í skólanum (p<0,001). Það 

var töluverður munur á hreyfingu kynjanna, þar sem drengir hreyfðu sig meira en stúlkur, 

sé litið á báða rannsóknarhópana. Líkamsþyngdarstuðull íhlutunarhóps var að meðaltali 

lægri en líkamsþyngdarstuðull viðmiðunarhóps við upphaf og lok rannsóknar (p=0,019). 

Breytingar innan þyngdarflokka voru jákvæðar hjá báðum hópum við lok 

íhlutunartímabilsins, en fjórir einstaklingar í íhlutunarhópi sem voru of þungir við upphaf 

rannsóknarinnar voru komnir í kjörþyngd við lok hennar. Tveir einstaklingar í 
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viðmiðunarhópi sem voru of feitir við upphaf voru flokkaðir of þungir við lok 

rannsóknarinnar og einn hafði náð sér niður í kjörþyngd úr ofþyngd. 

Niðurstöðurnar gefa það til kynna að íhlutunaraðgerðir hafi skilað sínu í að auka 

hreyfingu barnanna og þá sérstaklega á skólatíma þar sem gríðarleg aukning var á 

hreyfingu íhlutunarhóps við lok tímabils. Einnig getum við áætlað að íhlutunin hafi náð 

betur til drengjanna en stúlknanna þar sem hreyfing þeirra jókst mun meira á tímabilinu.    
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Abstract 

Physical activity (PA) is an important factor in promoting health and preventing 

overweight and obesity which are powerful predictors for many diseases. Schools are 

ideal settings for the promotion of healthy lifestyles and a good place to intervene and 

encourage more PA. By increasing PA among children via an intervention study we may 

promote better health and overall wellbeing of those participating. 

The aim of this study was to examine PA and body mass index before and after a 

one year of PA and dietary intervention. The research participants were students at six 

schools in the city of Reykjavik, Iceland. The schools were randomized to each study 

group; three intervention schools and three control schools. In the beginning of the study 

the participants were entering second grade (≈7 years old) but in third grade (≈8 years 

old) by the end of the study. 145 participants (63,3% of the original participants) had 

usable data on PA, weight and height in both years, and that data was analyzed. The main 

outcome was from measurements of PA (Actigraph average counts/minute and Actigraph 

average counts/day) and body mass index (BMI). The activity was assessed using an 

accelerometer which recorded the child’s activity for five days (three weekdays and two 

weekend days) or at least three days (two weekdays and one weekend day). BMI was 

calculated from body mass (kg) divided by height (m) squared (kg/m2). Measurements 

were performed at baseline, fall 2006, and after the one year intervention period in fall of 

2007. 

The main findings of this study showed that children in the intervention school 

were more physically active than the control group on weekdays at the end of the 

intervention period (meandiff = 82,5 cpm, p=0,04). This difference is mostly explained by 

their activities during school hours, where the intervention group was 44% more active 

than the children at control schools (p<0,001). There was a stronger difference between 

the level of PA among boys in the intervention group and the boys in the control 

compared to the difference between girls in both groups. Overall, boys were more 

physically active than girls, both in the intervention and control groups. On average BMI 

was lower in the intervention group than in control group, both at baseline and at the end 

of the study (p=0,019). Changes in BMI distribution showed that the number of 
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overweight children in the intervention group decreased by four during the study period 

and two children in the control group who were obese at baseline were categorized as 

overweight at the end of the study. One child that was overweight at baseline was in 

normal weight at the latter BMI measurement. 

Results indicate that the interventions promoted an increase in children’s PA, 

particularly during school hours where the intervention group increased its PA greatly 

from baseline to the end of the study. The interventions may have attracted boys more 

than girls, since the increase in their PA was greater than the girls’ over the intervention 

period. 
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1. Inngangur 

Í heiminum búa um sex milljarðar manna. Margar milljónir búa við skort á mat, vatni og 

öryggi sem þær þurfa til að halda lífi. Þróunarlöndin standa enn frammi fyrir mikilli 

fátækt og vannæringu á meðan íbúar velmegunarlanda nærast gjarnan á of feitum, 

sykruðum eða söltum mat sem eykur líkur á of háum blóðþrýstingi og auknu kólesteróli 

sem sterklega er tengt við hjartaáföll og heilablóðföll. Offita sem stafar af óhollu 

mataræði og hreyfingarleysi eykur í sjálfu sér áhættu á heilsufarslegu tjóni. Allir þessir 

áhættuþættir eru vel þekktir í velmegunarlöndunum en fara nú einnig vaxandi í 

þróunarlöndunum þar sem þeir leggjast ofan á þá sjúkdóma sem ávallt hafa herjað á 

fátækari lönd.1 

Maðurinn hefur í árþúsund reynt að draga úr líkamlegri vinnu og hreyfingu við 

almenn störf daglegs lífs. Það hefur tekist vel og þar af leiðandi hefur orkan sem hann 

eyðir við að afla matar, skapa heimili, ferðast og sinna sínum áhugamálum minnkað 

verulega.2 Með tækniþróun undanfarinna áratuga hefur vinna mannsins orðið auðveldari 

á margan hátt og miklar framfarir hafa orðið á ýmsum sviðum. Hreyfing er ekki lengur 

eins sjálfsagður hluti af daglegu lífi og áður var þegar verkefnin kröfðust líkamlegrar 

áreynslu. Fólk fór allra sinna ferða gangandi eða á hestum þar sem aðrir fararskjótar voru 

ekki fyrir hendi. Einnig ver fólk tíma sínum oftar í kyrrsetu nú fyrir framan tölvur og 

sjónvarp og í aðra afþreyingu sem krefst ekki hreyfingar.3 

Heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum fólks hafa aukist á undanförnum 

árum. Þetta er samþætt vandamál en ofþyngd, hreyfingarleysi og óhollt mataræði eiga þar 

stóran þátt.1 Nú til dags er talað um heimsfaraldur ofþyngdar og offitu þar sem yfir einn 

milljarður manna er skilgreindur í ofþyngd og af honum eru í það minnsta 30% sem eiga 

við offitu að stríða.4,5 Börn og unglingar hafa ekki farið varhluta af þessari þróun og er 

offita eitt helsta heilsufarsvandamál þeirra.6 Árið 2004 stríddu í kringum 33% eða u.þ.b. 

25 milljónir barna og unglinga við ofþyngd eða offitu í Bandaríkjunum.7 Börn sem glíma 

við offitu eiga á hættu seinna meir að þjást af hjartasjúkdómum, fá heilablóðfall, astma og 

sumar tegundir krabbameina. Einnig geta þau á unga aldri greinst með sjúkdóma sem 

áður voru taldir sjúkdómar fullorðinna eins og týpu II af sykursýki og of háan 

blóðþrýsting.8  
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Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á holdafari Íslendinga í gegnum tíðina 

en nokkrar þeirra hafa þó komið inn á það. Árið 2001 birti Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl. 

niðurstöður úr rannsókn á þróun ofþyngdar og offitu meðal 45-64 ára Reykvíkinga á 

árunum 1975-1994. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að hlutfall of þungra jókst hjá 

báðum kynjum á tímabilinu. Í lok tímabils voru um 15% kvenna á aldrinum 45-54 ára of 

feitar og 25% kvenna 55-64 ára. Hlutfall of feitra karla á aldrinum 45-54 ára var um 19% 

en ekki var marktæk aukning ofþyngdar hjá eldri hópi karla á tímabilinu. Í lok tímabils 

voru um 70% karla og um 60% kvenna á aldrinum 45-64 ára annaðhvort of þung eða of 

feit.9 Hér á landi hefur þróunin því verið sú sama og annars staðar og tíðni ofþyngdar og 

offitu aukist til muna. Ætla má að hér á Íslandi séu um 60% fullorðinna yfir æskilegri 

þyngd.9 Sömu sögu er að segja um þróun ofþyngdar og offitu meðal níu ára barna í 

Reykjavík á árunum 1938-1998. Aukningin á ofþyngd og offitu var fjórföld á þessu 

tímabili.10 Fleiri nýlegar rannsóknir sýna sömu niðurstöður þar sem ör fjölgun hefur verið 

í ofþyngdar- og offituflokki meðal barna og unglinga líkt og fullorðinna.11  

Hreyfing og heilsusamlegur lífsstíll eru án alls vafa veigamiklir þættir sem geta 

spornað gegn ofþyngd barna. Með því að bæta og viðhalda hreyfingu og líkamlegu 

hreysti barna nást bæði fram skammtíma- og langtímaáhrif á heilsu.2 Þeir sem hreyfa sig 

reglulega minnka m.a. líkurnar á kransæðasjúkdómum, heilablóðfalli, sykursýki af týpu 

II, ýmsum krabbameinum, stoðkerfisvandamálum og geðröskunum.3 Einnig hefur verið 

sýnt fram á að auk líkamlegs ávinnings hreyfingarinnar styrkist andleg heilsa og 

sjálfsálit.12 Við reglulega hreyfingu aukast einnig lífslíkur fólks og lífsgæðin verða betri.3  

Ofangreindir þættir eru m.a. ástæður þess að ráðist var í þetta verkefni og 

mikilvægt er að þær íhlutunaraðgerðir sem voru gerðar verði framkvæmanlegar í öðrum 

skólum án mikillar röskunar á venjulegu skólastarfi og kennslu. 
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Rannsóknarniðurstöður þær er hér verða reifaðar eru unnar upp úr rannsókninni 

„Lífsstíll 7-9 ára barna“. Að rannsókninni komu sex grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu, 

þrír íhlutunarskólar og þrír viðmiðunarskólar. Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að 

kanna stöðu hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls fyrir og eftir eins árs íhlutunartímabil 

með hliðsjón af þeim íhlutunaraðgerðum, þ.e. aukinni hreyfingu og fræðslu um hollara 

mataræði, sem framkvæmdar voru á þessum tíma. Ekki hafa verið framkvæmdar margar 

rannsóknir hér á landi sem taka fyrir eða skoða tíðni ofþyngdar eða offitu barna og enn 

færri, ef einhverjar, hafa leitast við að finna hvaða aðferðir séu hentugar til að sporna 

gegn hreyfingarleysi og fylgikvillum þess. Mikilvægt er að skoða stöðu mála og sjá 

hvaða leiðir eru færar til að auka hreyfingu og bæta lífsstíl barna og unglinga almennt.    

Sé aðgerða þörf verður sá aldurshópur sem hér er unnið með að teljast mikilvægur 

til skoðunar þar sem skólinn getur verið mjög hentugur vettvangur fyrir fyrirbyggjandi 

aðgerðir.13 

Í þessari ritgerð verður í fræðilegum bakgrunnskafla fjallað um hreyfingu og 

holdafar barna og farið yfir þær íhlutunaraðgerðir sem framkvæmdar hafa verið á 

undanförnum árum í skólum og á heimilum, bæði hér heima og erlendis. Í 

aðferðafræðikafla verður gerð grein fyrir efnivið og framkvæmd mælinga. Í 

niðurstöðukafla verða niðurstöður íhlutunaraðgerða og mælinga kynntar og þær síðan 

túlkaðar og ræddar í umræðukafla. Í lokaorðum verða meginatriði rannsóknar tekin 

saman og ályktanir dregnar.   
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Holdafar barna 

Skilgreining Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á ofþyngd fullorðinna er að 

líkamsþyngdarstuðull (LÞS), skilgreindur sem kg/m2, sé 25 eða hærri en offita er 

skilgreind sem LÞS 30 eða hærri. Þetta eru viðmiðunarmörk en margt bendir til að áhætta 

krónískra sjúkdóma aukist stighækkandi með hækkandi LÞS.14 Líkamsþyngdarstuðull 

barna breytist verulega með aldri15,16 og ekki er hægt að notast við sömu viðmiðunarmörk 

fyrir börn og unglinga og fyrir fullorðna en Cole og félagar reiknuðu og lögðu fram 

sambærilegar tölur fyrir 2-18 ára árið 2000.17 Þau börn sem flokkuð eru í ofþyngd eru þau 

sem féllu ofan 85. prósentuhlutfalls hæðar og þyngdar miðað við aldur og alþjóðlegt 

meðaltal og þau sem flokkast of feit eru ofan við 95. prósentuhlutfalls hæðar og þyngdar 

síns aldurshóps. 

 
Tafla 2.1. Alþjóðaviðmiðunarmörk fyrir vannæringu, ofþyngd og offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðli18 

Líkamsþyngdarflokkar LÞS (kg/m2) 

Vannæring <18,5
Kjörþyngd 18,5-24,9
Ofþyngd ≥25,0-29,9
Offita – fyrsta stigs ≥30-34,9
Offita – annars stigs 35,0-39,9
Offita – þriðja stigs ≥40,0
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Tafla 2.2. Alþjóðaviðmiðunarmörk fyrir ofþyngd og offitu barna samkvæmt LÞS17 

           LÞS 25  
        -ofþyngd- 

LÞS 30  
-offita- 

Aldur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur 
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 
7,0 17,92 17,75 20,63 20,51 
7,1 17,97 17,81 20,72 20,61 
7,2 18,01 17,86 20,81 20,71 
7,3 18,06 17,92 20,91 20,81 
7,4 18,11 17,97 21,00 20,91 
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 
8,0 18,44 18,35 21,60 21,57 
8,1 18,50 18,42 21,71 21,69 
8,2 18,57 18,49 21,83 21,81 
8,3 18,63 18,55 21,92 21,92 
8,4 18,70 18,60 22,10 22,10 
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

           

Á undanförnum tveimur áratugum hefur tíðni ofþyngdar og offitu aukist mjög 

meðal barna og unglinga.19,20 Fjölmargar rannsóknir sýna fram á þessa aukningu síðustu 

ár.6,19,21-34 Frá 1960 til 1980 var tíðni of feitra (LÞS≥30) nokkuð stöðug í 

Bandaríkjunum35,36 en síðan þá hefur tíðni offitu tvöfaldast og tíðni ofþyngdar (LÞS 

≥25,0 - 29,9) aukist til muna.19,37 Hjá 6-19 ára hefur tíðni ofþyngdar þrefaldast á þessum 

árum í Bandaríkjunum.6,19 Hlutfall barna í offituflokki (ofan 95. prósentuhlutfalls hæðar 

og þyngdar) hefur þrefaldast frá árinu 1970. Hlutfall barna 6-11 ára í offituflokki jókst úr 

4% árin 1971-1974 í 18,8% árin 2003-2004.7,19 Árin 2003-2004 voru 17,1% 

Bandaríkjamanna í aldursflokknum 2-19 ára of þungir7 en þeir eru með einna hæstu tíðni 

í heimi hvað varðar ofþyngd og offitu barna.38 Í Ástralíu hefur þessi þróun verið sú sama 

en könnun sem gerð var í þremur ríkjum þar sýndi að tíðni ofþyngdar hafði aukist um 60-

70% á árunum 1985-1997.39 Sömu sögu er að segja frá Kanada40, Bretlandi41 og 

Frakklandi42 svo eitthvað sé nefnt. Þjóðir sem standa okkur nærri eins og t.d. Danir43 og 

Svíar44 hafa ekki farið varhluta af þessari þróun. Nýleg rannsókn meðal írskra barna og 

unglinga á aldrinum 4–16 ára sýndi að tæplega einn af hverjum fjórum drengjum og 

rúmlega ein af hverjum fjórum stúlkum áttu við ofþyngd eða offitu að stríða. Hæsta tíðni 
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ofþyngdar var meðal 13 ára stúlkna og offitu meðal 7 ára stúlkna.44 Um allan heim eru nú 

um 110 milljónir barna sem annaðhvort stríða við ofþyngd eða offitu.45 

Börnum og unglingum sem eru of feit hættir einnig til að vera of feit þegar komið 

er fram á fullorðinsárin46 og eiga þau því á hættu að þróa með sér sjúkdóma tengda 

óæskilegri líkamsþyngd og fitu.47 Þó tíðni ofþyngdar og offitu ungra barna í Evrópu hafi 

ekki enn náð sama hlutfalli og í Bandaríkjunum er engu að síður mikilvægt að fylgjast 

með hreyfimynstri þeirra svo hægt sé að bregðast við á réttan hátt.48-50 

Offita barna er flókið ástand með mismunandi gena-, efnaskipta-, umhverfis- og 

hegðunarþáttum51-54 sem eru tengdir og hugsanlega víxlverkandi og því getur verið erfitt 

að skilgreina orsök vandans55 og koma í veg fyrir hann56,57 þó vitað sé að sjúkdómurinn 

sé sjálfstæður áhættuþáttur offitu á fullorðinsárum.58 

 

2.2 Holdafar íslenskra barna 

Eins og áður var minnst á hafa ekki verið framkvæmdar margar rannsóknir hér á landi 

varðandi holdafar og hreyfingu barna og unglinga. Undanfarin ár, samhliða aukinni 

vakningu hvað varðar hreyfingu og heilsusamlegt líferni, hafa þó verið gerðar nokkrar 

rannsóknir á íslenskum börnum.   

Í nýlegri íslenskri rannsókn á 6 ára börnum voru 15% drengja of feitir eða of 

þungir en 22% stúlkna.59 Þá kom einnig í ljós að fylgni var á milli vaxtar á fyrsta 

æviskeiði og líkamsþyngdarstuðuls við 6 ára aldur.60 Brynhildur Briem skoðaði í 

meistaraprófsverkefni sínu hvaða breytingar urðu á hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðli 9 

ára barna í Reykjavík frá árinu 1938 til ársins 1998. Í ljós kom að hlutfall of feitra barna 

hafði aukist úr 0,2% í 4,8% og hlutfall of þungra barna sem eru yfir kjörþyngd hafði 

aukist úr 2% í 19% á sama tímabili. Þetta þýðir að fjöldi of feitra og of þungra 9 ára barna 

árið 1998 var um 23,8%.10 Þau viðmið sem notuð voru í þessari samantekt voru að 

ofþyngd stúlkna og drengja væri LÞS ≥19,7 og offita stúlkna LÞS ≥22,6 og drengja 

≥23.61 

Niðurstöður þverskurðarrannsóknar (Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga) sem er hluti 

af stærri rannsókn, European Health Study, og gerð var á íslenskum börnum á skólaárinu 

2003-2004 sýna að um 20% 9 ára og 15% 15 ára barna eru of þung eða of feit. Í sama 
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úrtaki sést að hlutfall of þungra fer úr 10,1% við tveggja og hálfs árs aldur í 18,7% við 9 

ára aldur. Enginn munur var á milli kynja þar. Einnig voru börn sem voru í ofþyngd við 6 

og/eða 9 ára aldur mun hættara við að vera í ofþyngd við 15 ára aldur heldur en 

jafnöldrum þeirra í eðlilegri þyngd.62 Sambærilegar niðurstöður komu einnig fram í 

rannsókn sem var framkvæmd meðal 9 ára barna haustið 2002.11 Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að stúlkur hafa að meðaltali meiri fitu undir húð og hærri LÞS en drengir hreyfa sig 

meira og eru þrekmeiri.63  

 

2.3 Áhrif hreyfingar á holdafar 

Með hreyfingu er átt við hverja þá vinnu beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun 

umfram það sem gerist í hvíld.2,64 Hreyfing er yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir flestar 

þær athafnir sem fela í sér hreyfingu með einum eða öðrum hætti. Gjarnan er talað um 

miðlungs-erfiða hreyfingu (moderate) og erfiða hreyfingu (vigorous) þegar reynt er að 

skilagreina hreyfinguna nánar. Með miðlungs-erfiðri hreyfingu er átt við hreyfingu sem 

krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en hvíld en erfið hreyfing skilgreinist 

sem meira en sex sinnum meiri orkunotkun en hvíld.3 Framangreint er í raun skilgreint 

sem ákefð hreyfingar út frá jafngildi efnaskiptanna (Metabolic equivalent, eða MET) og 

er súrefnisþörf líkamans þá í hlutfalli við orkueyðslu hans. Eitt MET jafngildir 3,5 mL af 

súrefni/kg/mínútu.2,65 Hreyfing og gerðir manna eru svo settar í flokka út frá ákefð þeirra, 

t.d. er róleg ganga 3 METs eða 3x orkuþörfin í hvíld.65 Viðmiðunarmörk fyrir ákefð 

hreyfingar út frá hröðunarmælum (slög/mín) hafa verið áætluð sem gerir okkur kleift að 

meta hreyfinguna út frá MET.66 Oftast er notast við 3, 6 og 9 METs til viðmiðunar fyrir 

meðal-, mikla og mjög mikla ákefð hreyfingar.67 Þessi viðmiðunarmörk eru þó gerð fyrir 

fullorðna66,68,69 og taka því ekki mið af annars konar lífeðlisfræði barna og fullorðinna 

eins og t.d. mismunandi hvíldarpúlsi.70-72 Hins vegar hefur þetta verið reiknað fyrir börn 

og unglinga þar sem sannreynd var Freedson MET-jafnan fyrir börn og unglinga af 

mismunandi líkamsstærðum. Þar mátu þeir MET út frá meðalslög/mín úr 

hröðunarmælunum sem mæld voru á hlaupabretti og tekið var tillit til líkamsstærðar 

barnanna.73 
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Hreyfiatferli fullorðinna og barna er almennt mismunandi hvað varðar tímalengd 

og ákefð. Samfelld hreyfing sem nær yfir 20 mínútur er algeng hjá fullorðnum 

einstaklingum sem stunda hreyfingu/líkamsrækt en það er frekar óalgengt hjá börnum,64 

sem oftast hreyfa sig í lotum sem eru styttri en fimm mínútur. Ung börn safna saman 

hreyfingu yfir daginn í stuttum, slitróttum lotum þar sem þau færa sig milli staða á 

nokkrum sekúndum, hvíla sig í dálitla stund og færa sig svo aftur um set. Slík hreyfing er 

börnum eðlislæg.74 Sú hreyfing og það hreyfimynstur sem börn tileinka sér á unga aldri 

er mikilvægt þar sem tilhneiging er til að það fylgi þeim fram á unglingsárin og 

fullorðinsaldur.75-78  

Aukin tíðni ofþyngdar og offitu barna hefur að hluta til verið rakin til minni 

hreyfingar og aukinnar kyrrsetu.79-81 Auk hreyfingar spilar mataræði stóran þátt inn í það 

orkujafnvægi sem þarf til að viðhalda heilbrigðri þyngd en þó talið sé að orkuójafnvægi 

sé ein af ástæðum þyngdaraukningar er í raun ekki vitað hversu mikið ójafnvægi, 

annaðhvort vegna aukinnar orkuinntöku og/eða minni hreyfingar, þarf til að auka þyngd 

hjá börnum.82 Sterkar vísbendingar eru um að margir krónískir sjúkdómar eins og offita 

og seinna meir hjarta- og æðasjúkdómar séu tengdir nútímalifnaðarháttum og umhverfi 

sem felur í sér litla hreyfingu og orkueyðslu62,83,84 en margar rannsóknir tengja 

hreyfingarleysið við þróun og viðhald offitu barna.48,85-88 Þau börn sem ekki hreyfa sig 

nóg hættir til að verða of feit og viðhalda því ástandi,48,85-88 og neikvæð tengsl hafa verið 

sýnd milli hreyfingar og líkamsástands barna og unglinga.53,89-92 Einnig hafa margar 

rannsóknir sýnt fram á að of þung eða of feit börn og unglingar hreyfa sig minna og eyða 

meiri tíma í kyrrsetu en jafnaldrar þeirra sem eru í „eðlilegri“ þyngd samkvæmt LÞS.86,93-

98 Í rannsókn á 7-11 ára börnum í offituflokki, þar sem þau gengust undir fjögurra 

mánaða hreyfingaráætlun, kom í ljós að aukin tíðni æfinga, lægri orkuinntaka og há ákefð 

æfinga var tengt við heilbrigða breytingu á líkamssamsetningu.99 Þessu til stuðnings 

sýndi langtímarannsókn fram á að ung börn sem voru mjög virk voru ólíklegri til að auka 

líkamsfitu sína en jafnaldrar þeirra sem hreyfðu sig minna.100 
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2.4 Hreyfiráðleggingar – hversu mikið er nóg? 

Í gegnum aldirnar hefur hreyfing verið talin nauðsynleg til að viðhalda góðri heilsu og 

koma í veg fyrir sjúkdóma. Fyrir meira en 2000 árum talaði Hippocrates (460-377 árum f. 

Krist), oft nefndur faðir læknisfræðinnar, um að ekki væri nóg að borða til að viðhalda 

góðri heilsu heldur þyrfti einnig hreyfingu til.2 Fyrstu hreyfiráðleggingarnar fyrir 

almenning komu þó ekki til sögunnar fyrr en á sjöunda áratug síðustu aldar. Tveir 

Bandaríkjamenn, frjálsíþróttaþjálfari og læknir, gáfu þá út bók þar sem settar voru fram 

gagnlegar ráðleggingar varðandi hreyfingu.101 Frá þeim tíma hafa hreyfiráðleggingar 

verið birtar með mismunandi áherslum. 

Fyrstu ráðleggingarnar varðandi hreyfingu barna og unglinga voru gefnar út árið 

1988 af American College of Sports Medicine (ACSM) og var þá mælt með 20-30 

mínútum af kröftugri hreyfingu daglega til að viðhalda góðri heilsu.102 American Heart 

Association setti fram ráðleggingar árið 1992 og lýsti því yfir að hreyfingarleysi yki 

áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum og ef reykt væri að auki þá yrðu of háar blóðfitur og 

háþrýstingur aðaláhættuþættirnir.103 Næstu ár á eftir gáfu heilbrigðisstofnanir í 

Bandaríkjunum út margs konar ráðleggingar varðandi hreyfingu og áhættuþætti 

hreyfingarleysis.65 Árið 1998 gáfu Biddle og félagar út ráðleggingar um hreyfingu. 

Aðalmarkmiðið var að öll börn hreyfðu sig, í það minnsta af meðal ákefð, í eina 

klukkustund á dag og ef börn hreyfðu sig lítið ættu þau í það minnsta að hreyfa sig af 

meðalákefð og minnst hálftíma á dag. Annað mikilvægt markmið var að ef annaðhvort 

þessara atriða yrði gert í það minnsta tvisvar í viku myndi það hjálpa til við að auka og 

viðhalda vöðvastyrk, liðleika og beinheilsu.104  

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) mælir nú með hreyfingu, fyrir börn og 

ungt fólk (5-18 ára), af meðal til mikilli ákefð í það minnsta 60 mínútur á dag til að stuðla 

að og viðhalda góðri heilsu. Aukinn hagur næst með meiri hreyfingu en þessar lágmarks 

ráðleggingar segja til um. Hreyfingunni er hægt að skipta niður í styttri lotur, allt niður í 

10 mínútur, og dreifa þeim yfir daginn.105 Ráðleggingarnar byggja þeir á yfirliti frá 

American College of Sports and Medicine/American Heart Association (2007) og Strong 

og félögum (2005). 
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Það hefur löngum verið sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar á heilsu.106,107 En 

þrátt fyrir kosti reglulegrar hreyfingar af meðal ákefð hefur reynst erfitt að ákvarða það 

magn hreyfingar sem æskilegast er til að viðhalda góðri heilsu.108  

Ítarlegar hreyfiráðleggingar hér á landi voru fyrst gefnar út árið 2008. Áður höfðu 

verið gefnar út almennar ráðleggingar um hreyfingu ásamt ráðleggingum um mataræði og 

næringarefnin. Fyrir börn hér á landi er nú mælt með hreyfingu af meðal- eða mikilli 

ákefð í um 60 mínútur á dag til að viðhalda góðri heilsu og hægt er að skipta þessum tíma 

í styttri lotur yfir daginn. Hreyfingin ætti að vera bæði miðlungserfið og erfið.3 Þessar 

ráðleggingar eru í samræmi við þær ráðleggingar sem WHO birtir á heimasíðu sinni. 

Aðrir hafa bent á að jafnvel sé þörf á meiri hreyfingu en 60 mínútum á dag til að koma í 

veg fyrir ofþyngd og offitu.81 Íslensk rannsókn á 9 og 15 ára börnum og unglingum sýndi 

fram á að lengd hreyfilota skipti meira máli heldur en ákefð hreyfingarinnar í tengslum 

við offitu. Eftir að búið var að leiðrétta fyrir aldur og kyn þá var lengd hreyfilota af meðal 

eða mikilli ákefð neikvætt tengd við LÞS. Einnig var sýnt fram á að LÞS hafði neikvæð 

tengsl við fjölda hreyfilota af meðal- eða mikilli ákefð.109 Áður hefur verið sýnt fram á að 

LÞS hefur, ásamt öðru, áhrif á tegund, ákefð og heildarmagn hreyfingarinnar.93,110  

Með því að bæta og viðhalda hreyfingu, sem og líkamlegu hreysti hjá börnum, 

nást bæði fram skjót og langtímaáhrif á heilsu. Það má ætla að regluleg hreyfing barna og 

fullorðinna hafi góð áhrif þegar til langtíma er litið þar sem sjúkdómar tengdir hreyfingu 

(m.a. fituhrörnun æða, beinþynning og offita) eiga oft upptök sín á barnsaldri.2 Næg 

hreyfing barna og unglinga getur, þegar á heildina er litið, reynst stór þáttur í að koma í 

veg fyrir króníska sjúkdóma.46,111-115  
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2.5 Hreyfimynstur kynjanna 

Þó börnum sé eðlislægt að hreyfa sig við leik og störf er margt sem glepur og hreyfingin 

verður oft minni en ætla mætti. Stúlkur og drengir hegða sér mismunandi við leik og sýna 

flestar rannsóknir að drengir hreyfa sig meira en stúlkur í öllum aldurshópum74,93,116-120 

og hreyfing minnkar töluvert með aldri.93,118,121-127 Í rannsókn sem Troiano og félagar116 

birtu kom m.a. fram að árið 2003-2004 náðu 42% bandarískra barna á aldrinum 6-11 ára 

ráðlagðri hreyfingu hvern dag á meðan aðeins 8% unglinga (12-19 ára) náðu þeim 

markmiðum. Sést þar hversu mikið hreyfing minnkar með aldri. Í nýlega birtri rannsókn 

þar sem hreyfing stúlkna í 6. og 8. bekk var skoðuð, bæði með hröðunarmælum og þar 

sem viðkomandi skráði sjálfur hreyfingu sína, kom í ljós um 4% minnkun á hreyfingu 

samkvæmt hröðunarmælum milli bekkja. Enn meiri minnkun var á hreyfingu samkvæmt 

því sem þær skráðu sjálfar eða um 6–13% en það fór eftir ákefð hreyfingarinnar sem 

spurt var um.128 

Ekki virðast vera hreinar línur í því hvort börn nái að uppfylla þann tíma sem 

ráðleggingar um hreyfingu hvern dag gera ráð fyrir. Í Bretlandi eru um 30% drengja og 

40% stúlkna sem ekki ná markmiðum um ráðlagða hreyfingu, eða 60 mínútum af meðal 

ákefð flesta daga vikunnar.129 Sænsk rannsókn sem framkvæmd var á 8-11 ára börnum í 

fjórum skólum í Malmö sýndi að allir þátttakendur náðu ráðlagðri hreyfingu dag hvern 

sem nemur 60 mínútum af meðal mikilli ákefð. Enn fremur náðu 92% drengja og 86% 

stúlkna hreyfingu af mikilli ákefð í 20 mínútur eða meira á dag, þar sem 

viðmiðunarmörkin fyrir hreyfingu af mikilli ákefð voru meira en 583 slög/mín samkvæmt 

hröðunarmælum. Líkt og flestar aðrar rannsóknir sýndi þessi að drengir hreyfa sig meira 

en stúlkur.130   

Á Grænlandi ná aðeins um 30% barna og unglinga (11, 13 og 15 ára) ráðlagðri 

hreyfingu dag hvern. Fleiri börn hreyfðu sig þó reglulega árið 2006 en árin áður en 

upplýsingar um hreyfinguna voru fengnar með sjálfs-skráningu þátttakenda.131 Í rannsókn 

á dönskum 8-10 ára börnum þar sem hreyfing var mæld á árunum 1997/1998 og 

2003/2004 kom í ljós að engin marktæk aukning var á hreyfingu milli þessara tveggja 

tímabila.120  
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Í rannsókn á íslenskum unglingum sem birt var árið 2008132 kom fram að það 

hafði verið lítil en stöðug aukning á hreyfingu af mikilli ákefð á árunum 1992-2006. Þar 

kom þó einnig fram að fleiri unglingar virðast hreyfa sig minna en áður og jókst hlutfall 

þeirra sem hreyfðu sig lítið úr 15,8% í 22,9% á þessu 14 ára tímabili. Rannsóknin leiddi 

einnig í ljós að um 50% íslenskra unglinga ná ekki ráðlagðri hreyfingu sem nemur 60 

mínútum af meðal eða mikilli ákefð hvern dag.132 Erlendar rannsóknir hafa sýnt 

sambærilegar niðurstöður.133,134 Eins og áður kom fram þá eykst hreyfingarleysi með 

hækkandi aldri og má því segja að unglingar séu verr staddir en yngri börn. Því er 

mikilvægt að börn venjist snemma reglulegri hreyfingu svo líklegra sé að þau haldi henni 

áfram fram á unglings- og fullorðinsárin. Önnur íslensk rannsókn109 sem framkvæmd var 

á 9 og 15 ára börnum og unglingum leiddi í ljós að 9 ára börn voru marktækt virkari en 

15 ára unglingar og helst það í hendur við erlendar rannsóknir.118,121,122  
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2.6 Íhlutunarrannsóknir í skólum og á heimilum 

Margar íhlutunarrannsóknir hafa verið framkvæmdar í skólum sem hafa það að markmiði 

að bæta heilsu og líkamsástand barna og unglinga.135-138 Mismunandi er hvaða þættir eru 

teknir fyrir hverju sinni, og hvort athugaðir séu einn eða fleiri þætti er tengjast heilsunni. 

Shaya og félagar tóku saman yfirlit um þær íhlutunarrannsóknir sem framkvæmdar voru 

frá júní 1986 til júní 2006 á 7-19 ára börnum og unglingum. Íhlutanirnar urðu að vera 

skólamiðaðar og innihalda líkamsmælingar en þeim var ætlað að fyrirbyggja offitu. 

Yfirlitið náði yfir 51 rannsókn en af þeim voru 19 rannsóknir sem tóku fyrir hreyfingu, 

kennslufræðileg módel sem tengdust heilsu eða líkamshreysti og mataræði eða 

næringarráðleggingar. Aðeins voru 11 rannsóknir af 51 sem ekki sýndu jákvæðan 

marktækan mun milli mælinga, þ.e. þegar mælt var í byrjun og eftir íhlutun. Alls sýndu 

15 af þeim 20 rannsóknum, sem blönduðu saman hreyfingu og námsefninu, jákvæðan 

marktækan mun milli mælinga.139    

Árið 2007 tóku Salmon og félagar140 saman yfirlit yfir íhlutunarrannsóknir sem 

hvetja áttu til hreyfingar barna. Þeir ályktuðu að íhlutanir sem bæði næðu til skóla og 

fjölskyldu gætu verið árangursríkar í að auka í það minnsta suma hluta af hreyfingu barna 

en þær rannsóknir sem skoða fleira en skólaumhverfið eru almennt áhrifaríkari en hinar. 

Brown og Summerbell141 birtu árið 2008 yfirlit yfir skólamiðaðar íhlutanir sem var ætlað 

að breyta mataræði og hreyfingu til að koma í veg fyrir offitu barna. Flestar 

rannsóknirnar voru með íhlutanir í minna en ár en níu rannsóknir voru með eftirfylgni í 

eitt til tvö ár. Alls voru 5 af 15 rannsóknum sem tóku fyrir hreyfingu og 9 af 20 sem tóku 

fyrir mataræði og hreyfingu í bland sem sýndu marktækan mun milli íhlutunarhóps og 

viðmiðunarhóps. Samantekt yfirlitsins sýndi að hugsanlega gæti hreyfiíhlutun hjálpað 

börnum að viðhalda eðlilegri þyngd en þó væru niðurstöður frekar óáreiðanlegar og til of 

skamms tíma. Einnig gáfu þeir til kynna að hreyfiíhlutun næði betur til yngri barna og 

stúlkna án þess þó að gefa frekari skýringar á því hvers vegna svo væri.   

 Þó margar rannsóknir sýni að árangur náist með íhlutunum í skóla þá gefa ekki 

allar rannsóknir sömu niðurstöður. Harris og félagar142 birtu nýverið meta-analýsu yfir 

áhrif skólamiðaðra hreyfiíhlutana á LÞS. Rannsóknirnar urðu að innihalda mælingar á 

LÞS fyrir og eftir íhlutun sem framkvæmd var innan skólans og hafði það að markmiði að 

auka hreyfingu yfir í það minnsta sex mánaða tímabil. Alls náði analýsan yfir átján 



27 
 

rannsóknir sem stóðu frá sex mánuðum og upp í þrjú ár. Fimmtán rannsóknir voru með 

mælingar á hreyfingu sem fengin var með sjálfs-skráningu þátttakenda og 

spurningalistum um magn hreyfingar en aðeins ein rannsókn143 af fimmtán mat hreyfingu 

með hröðunarmælum. Samantekt rannsóknarinnar sýndi að ekki reyndist marktækur 

munur á LÞS hjá þeim börnum sem tóku þátt í hreyfiíhlutunum og viðmiðunarhópum 

sem enga íhlutun fengu. Þeir bentu þó á annmarka líkamsþyngdarstuðuls sem mælingu á 

líkamssamsetningu og töldu að hreyfiíhlutun í skólum gæti hafa aukið hlutfall vöðva og 

minnkað hlutfall fitu án þess að það hefði áhrif á líkamsþyngdarstuðul þar sem ekki er 

gerður greinarmunur á vöðva- og fituvef þegar þyngd einstaklingsins er deilt í hæð.142 Í 

yfirliti sem birt var árið 2008144 þar sem skoðuð voru áhrif hreyfiíhlutana á börn og 

unglinga kom í ljós að sterkar vísbendingar voru um að skólamiðaðar íhlutanir með 

þátttöku fjölskyldunnar eða samfélagsins og íhlutanir sem byggðust á fleiri en einum 

þætti gætu aukið hreyfingu unglinga. Erfiðara þótti að finna út áhrif íhlutananna á yngri 

börn. Það er þó þekkt að unglingar hreyfa sig almennt minna en yngri börn145,146 og því 

geta breytingar á hreyfingu haft sterkari áhrif á þau.    

 Í janúar 2009 birtu Gorely og félagar147 rannsókn á áhrifum skólamiðaðar 

íhlutunar sem stuðla átti að heilsusamlegum lífsstíl 7-11 ára barna. Um var að ræða átta 

skóla, fjóra íhlutunarskóla og fjóra viðmiðunarskóla, og náði íhlutunin yfir átta mánaða 

tímabil. Íhlutanirnar skiluðu þeim árangri að börn íhlutunarskólanna juku 

heildarhreyfingu sína af meðal (3-5,9 METs) eða mikilli ákefð (6 METs eða meira) og 

helst það í hendur við sambærilegar rannsóknir.148-150 Einnig voru áhrifin á 

líkamsþyngdarstuðul jákvæð. Almennt virðast íhlutanir hafa jákvæð áhrif á hreyfingu 

barna þó áhrifin séu ekki alltaf mælanleg á líkamssamsetningu. Rannsóknir sem hafa haft 

það að markmiði að minnka kyrrsetu hafa einnig aukið hreyfingu og lækkað LÞS.151,152   

Skólinn er góður vettvangur fyrir hreyfiíhlutanir því þar gefst kostur á að vinna 

með stóran hóp af börnum sem koma úr ólíku umhverfi.135 Íhlutanir sem miða að því að 

breyta lífsstíl í gegnum umhverfi, eins og t.d. skóla, hafa yfirleitt gefið betri árangur en 

þær sem eru einstaklings- eða fjölskyldumiðaðar og sérstaklega ef þær eiga sér stað 

snemma á lífsleiðinni.153 Þær íhlutanir sem hafa miðað að því að breyta hegðun 

einstaklingsins eða fjölskyldunnar hafa þótt tímafrekar og dýrar í framkvæmd og litlum 

árangri skilað.154    
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Margar af þeim íhlutunarrannsóknum sem framkvæmdar hafa verið í skólum voru 

gerðar í Bandaríkjunum.155-158 Kallað hefur verið eftir því að slíkar rannsóknir séu 

framkvæmdar í öðrum löndum þar sem menntunar- og menningarmunur milli landa getur 

gert það óviðeigandi að yfirfæra íhlutun í einu landi yfir á annað.159,160 

Þó íhlutunarrannsóknir hafi verið framkvæmdar í löndum eins og t.d. Írlandi,161 

Grikklandi,162 Þýskalandi,163 Belgíu160 og Bretlandi147 er það mikilvægt fyrir okkur hér á 

landi að hafa framkvæmt okkar eigin rannsóknir á þessu sviði til að komast að því hvað 

hentar okkar börnum best.  

 

2.7 Samantekt 

Tíðni ofþyngdar og offitu barna hefur á undanförnum árum aukist til muna.30,164,165 Hér á 

landi hefur þróunin verið sú sama og annars staðar og nýlegar rannsóknir sýna að um 

20% níu ára barna eru of þung eða of feit.11 Hjá börnum og unglingum hefur hreyfing 

m.a. jákvæð áhrif á beinheilsu, hjarta- og æðakerfi, fituvef, sjálfsálit og andlega heilsu12 

en talið er að hreyfing barna og unglinga sé ekki næg102,166,167 og sú tilhneiging virðist 

halda sér fram á fullorðinsárin.168,169 Algengt er að börn nái ekki ráðlagðri hreyfingu 

hvern dag129,131,132 sem nemur 60 mínútum af meðal eða mikilli ákefð.3,105  

Mikilvægt er að finna leiðir sem hvetja til heilsusamlegs lífsstíls til að stöðva eða 

snúa við þróun undanfarinna ára hvað varðar hreyfingarleysi og fylgikvilla þess meðal 

barna og unglinga.170 Margt bendir til að verkefni með áherslu á almenna lýðheilsu séu 

áhrifaríkari og auðveldari í framkvæmd en þau sem snúa að ákveðnum áhættuþáttum 

hreyfingarleysis einum og sér.155 Ein leið til að ná þessum markmiðum er í gegnum 

kennslu og aðra starfsemi í skólum þar sem hægt er að ná til allra barna.148,155 Íhlutanir 

sem einblínt hafa á lífsstílsbreytingar í skólaumhverfinu hafa yfirleitt gefið betri árangur 

en þær sem eingöngu hafa miðað að einstaklingnum eða fjölskyldunni.153 Margar 

íhlutunarrannsóknir hafa verið framkvæmdar og þá sérstaklega í Bandaríkjunum155-158 en 

mikilvægt er fyrir okkur að framkvæma okkar eigin rannsóknir til að greina það sem 

hentar íslenskum börnum best. Markmið þessarar rannsóknar var að meta hvort hægt væri 

að samtvinna betur hreyfingu almennu skólastarfi og þannig auka hreyfingu 

grunnskólabarna sem haft getur jákvæð áhrif á líðan þeirra og heilsu. 
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2.8 Rannsóknarspurningar 

Hefur eins árs íhlutun í skólum og heimilum áhrif á hreyfingu, hreyfimynstur og 

líkamsþyngdarstuðul barna? 

- Er hreyfivirkni barna í íhlutunarskólum meiri en barna í viðmiðunarskólum að 

lokinni íhlutun? 

- Er breyting á hreyfimynstri barna í íhlutunarskólum áður en þau mæta í skólann, 

á skólatíma og/eða eftir að skóla lýkur? 

- Er kynbundinn munur á hreyfingu og hefur íhlutun mismunandi áhrif á kynin? 

- Hefur orðið breyting á dreifingu barna í flokkum ofþyngdar og offitu samkvæmt 

líkamsþyngdarstuðli innan rannsóknarhópanna tveggja? 
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3. Aðferðir og efniviður 

3.1 Þátttakendur 

Sex skólar á höfuðborgarsvæðinu voru valdir úr hentiúrtaki og þeim skipt upp í tvo hópa. 

Við val á þessum skólum var tekið tillit til staðsetningar þeirra í Reykjavík og stærð. 

Ákveðið var að skólarnir sem valdir yrðu hefðu eigi færri en 45 nemendur í þeim bekk 

sem rannsakaður yrði og að tveir af sex skólum yrðu skólar sem eingöngu hefðu yngra 

stig nemenda, þ.e. 1. – 6. bekk. Skólunum sex var síðan af handahófi skipt upp í 

íhlutunarhóp (Fossvogsskóli, Langholtsskóli og Seljaskóli) og viðmiðunarhóp 

(Árbæjarskóli, Ingunnarskóli og Laugarnesskóli). Við upphaf rannsóknar, þ.e. 

stöðumælingu I haustið 2006, voru börnin í 2. bekk grunnskóla (≈7 ára) en við 

stöðumælingu II ári síðar, voru þau í 3. bekk grunnskóla (≈8 ára).  

 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin sem meistaraverkefnið byggir á er tveggja ára tilraunarannsókn þar sem 

þátttakendum er skipt annars vegar í íhlutunarhóp og hins vegar viðmiðunarhóp. Þar sem 

sterkar vísbendingar eru um að offita sé bæði tengd orkuinnihaldi (energy content) 

fæðunnar og aukinni kyrrsetu171 var ráðist í íhlutanir sem tóku til beggja þátta. 

Meistaraverkefnið fjallar um hreyfiíhlutanirnar og áhrif þeirra eftir eins árs 

íhlutunartímabil.  

 

Stöðumælingar I stóðu yfir frá 4. september – 8. desember 2006 og voru allar mælingar 

framkvæmdar í skólunum. Stöðumælingar II hófust 20. september 2007 og stóðu til 5. 

desember 2007. Íhlutun hófst við upphaf skólaárs 2006 og stóð yfir til loka skólaárs 2007.  
Tafla 3.1. Stöðumæling I og II  

 Selja- 
skóli 

Langholts-
skóli 

Fossvogs- 
skóli 

Árbæjar- 
skóli 

Laugarnes- 
skóli 

Ingunnar-
skóli 

Mæling I 
2006 

4.-15. 
sept. 

26. sept.- 
6. okt. 

9.-20. 
okt. 

19.-26. 
okt. 

13.-24. 
nóv. 

27. nóv.- 
8. des. 

Mæling II 
2007 

20.-26. 
sept. 

2.-8. 
okt. 

10.-16. 
okt. 

24.-30. 
okt. 

9.-15. 
nóv. 

29. nóv.- 
5. des. 

 



32 
 

3.3 Upplýst samþykki 

Þátttakendur fengu upplýsingar um rannsóknina sem og upplýst samþykki (fylgiskjal 1) 

með sér heim úr skóla sem foreldrum var gert að skrifa undir hefðu þeir áhuga á að þeirra 

barn tæki þátt í rannsókninni. Nafn og kennitala barns og forráðamanns kom fram sem og 

upplýsingar um að þátttakendur gætu hætt við þátttöku hvenær sem væri á 

rannsóknartímabilinu óskuðu þeir eftir því. Samþykkin voru send heim u.þ.b. viku áður 

en mælingar áttu að hefjast í hverjum skóla fyrir sig. Börnin skiluðu samþykkinu til 

umsjónakennara þar sem rannsakendur nálguðust það einum til tveimur dögum áður en 

mælingar hófust. Aðeins þeir sem skiluðu gildu samþykki töldust þátttakendur í 

rannsókninni. 

 

3.4 Mælitæki og framkvæmd mælinga 

Í rannsókninni var notast við mælingar á hæð og þyngd sem og hreyfingu þátttakenda. 

Hreyfingin var mæld með hröðunarmælum og hæðar- og þyngdarmælingar notaðar til að 

gefa vísbendingar um holdafar út frá líkamsþyngdarstuðli. Einnig var notast við 

skráningu á hreyfingu þátttakenda yfir íhlutunartímabilið þar sem hreyfing undir leiðsögn 

á skólatíma var skoðuð. Stöðumæling I var framkvæmd við upphaf rannsóknar, haustið 

2006. Rannsakendur fóru í hvern skóla fyrir sig og var byrjað á íhlutunarskólunum 

þremur og viðmiðunarskólarnir teknir þar á eftir. Um það bil vika fór í mælingar í 

hverjum skóla fyrir sig þar sem virkni, hæð og þyngd þátttakenda var mæld. 

Stöðumæling II var framkvæmd haustið 2007 og voru þær mælingar í sömu röð og 

mælingar I, haustið 2006. 

 

3.5 Hæð og þyngd 

Hjá öllum þátttakendum var mæld hæð (sm) og þyngd (kg). Hæðin var mæld með 

hæðarmæli með nákvæmni upp á 0,1 sm. Hælar, rass og herðar voru hafðar upp að 

hæðarmælinum, höfuðið upprétt, hendur niður með síðum og horft fram. Þyngd 

þátttakenda var mæld með staðlaðri vog með nákvæmni upp á 0,1 kg. Þátttakendur voru 

vigtaðir í léttum klæðnaði og látnir standa jafnt í báða fætur á miðri voginni. Út frá 
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mælingum hæðar og þyngdar var líkamsþyngdarstuðullinn áætlaður, en hann segir til um 

samband hæðar og þyngdar.  

LÞS = þyngd (kg)/hæð (m)² 

Stuðulinn er hægt að bera saman við staðla um eðlilegt holdafar en einar og sér gefa 

þessar mælingar ekki miklar upplýsingar því þarna er ekki gerður greinarmunur á vöðva- 

og fituvef. Við flokkun og umfjöllun á ofþyngd og offitu er ávallt notast við 

alþjóðaviðmiðunarmörk líkamsþyngdarstuðuls en sérstök viðmiðunarmörk hafa verið 

gerð fyrir börn og unglinga.17 Mælingar á hæð og þyngd voru framkvæmdar í stofu 

hjúkrunarfræðings í öllum skólunum og ef möguleiki gafst til voru þær framkvæmdar í 

sömu viku og mælingar á hreyfingu. 

 
 

3.6 Hröðunarmælingar 

Hreyfing eða virkni þátttakenda var mæld með hröðunarmælitækjum (GT1M 

Actigraph™ - Pensacola FL, USA). Hröðunarmælarnir eru litlir kubbar á stærð við 

eldspýtnastokk. Í þeim er lítill pendúll sem getur hreyfst í einu plani. Einnig er nemi sem 

nemur sveiflurnar, lítil tölvurás og tölvuminni. Þegar kubburinn er virkjaður telur hann 

sveiflurnar sem pendúllinn sveiflast innan ákveðins tíðnibils og setur í minni á mínútu 

fresti. Minnið getur safnað slíkum talningum í allt að 21 dag. Gögnin eru síðan flutt yfir á 

tölvu til frekari úrvinnslu. Þátttakendum var gert að hafa mælana í belti við hægri mjöðm 

í sex daga samfellt, fjóra virka daga og um helgi nema þegar farið var í sund eða bað. 

Ekki var nauðsynlegt að hafa þá á sér yfir nótt þar sem það getur valdið óþægindum. 

Áreiðanleiki hröðunarmælanna er mjög mikill172-174 og þeir hafa bæði verið sannreyndir á 

börnum175 og notaðir í sambærilegum rannsóknum erlendis.125,176 Þegar unnið var úr 

gögnum mælanna var notast við allt að fimm daga (þrjá virka daga og helgi) en minnst 

þrjá daga (tvo virka daga og einn helgardag). Fyrsti dagurinn sem mælirinn var hafður á 

var útilokaður frá úrvinnslu þar sem skekkja gæti verið á hreyfingu þátttakenda sökum 

þess hversu áhugavert og spennandi það er fyrir unga krakka að bera mælitækið á sér.  

Við úrvinnslu gagna úr mælunum var stuðst við fyrirfram ákveðin viðmið sem að 

sumu leyti hafa verið notuð í rannsóknum erlendis.145,174 Þannig var ákveðið að eftir að 

mælir hafði ekki mælt neina virkni samfleytt í 10 mínútur var umfram tíminn talinn sem 
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óvirkur tími og því dreginn frá 24 klst. hvers sólarhrings. Þessar upplýsingar voru nýttar 

til að meta hvort hver nemandi hefði borið mælinn á sér nægjanlega lengi til þess að meta 

heildarhreyfingu dagsins. Viðmiðið var að hver mælir yrði að innihalda upplýsingar um í 

það minnsta 10 virkar klst. á dag til að geta talist með í endanlegri samantekt 

niðurstaðnanna. Hins vegar þegar hvert tímabil fyrir sig (fyrir skóla, á skólatíma, og eftir 

skóla) var kannað sérstaklega þurfti virknin að vera minnst 85% af heildartíma fyrstu 

tveggja tímabilanna. Annað viðmið var haft varðandi tímann eftir skóla þar sem virknin 

varð að nema minnst sex klukkustundum, sem byggðist á því að niðurstöður 

spurningakönnunar leiddu í ljós að svefn þessara barna hófst að jafnaði um kl.20:30 á 

virkum kvöldum, þ.e. um sex tímum eftir að skóla lauk.  

Niðurstöður hreyfimælinganna eru annars vegar mældar í meðaltals kílóslögum á 

dag, sem eru í raun heildarslög sem mælirinn safnar yfir daginn deilt með 1000 og svo 

fjölda daga sem gengið er með mælinn á sér. Þessi mæling getur vissulega valdið 

ákveðinni skekkju eða vanmati á hreyfingu þeirra sem rétt ná tíu tímum á dag í 

samanburði við hina sem bera mælinn á sér lengur en það og safna því hugsanlega fleiri 

slögum. Hins vegar er hreyfingin mæld í meðalslögum á mínútu sem sýnir þá nákvæmari 

meðalákefð yfir daginn.  
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3.7 Framkvæmd íhlutana  

3.7.1 Markmið íhlutana 

Markmiðið með hreyfiíhlutunum var að samtvinna betur hreyfingu inn í skólastarfið og 

að allir þátttakendur í íhlutunarskólunum fengju hreyfingu undir leiðsögn sem næmi einni 

klukkustund hvern virkan dag á skólatíma. Er það í samræmi við hreyfiráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar.3 Auka átti vægi íþróttatíma í skólanum með því að bæta við einum 

tíma á viku hjá íhlutunarhópi ofan á þá tvo tíma sem samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla 

eiga að vera í stundatöflu.177 Einnig var markmiðið að þátttakendur fengju hollt, staðgott 

fæði alla daga vikunnar, bæði heima og í skóla. Lögð var áhersla á að vera í góðu 

sambandi við fjölskyldur barnanna með það að leiðarljósi að auka hreyfingu og bæta 

lífsvenjur þeirra utan skólatíma.    

 

3.7.2 Samstarf rannsakenda og kennara 

Reglulegir fundir voru haldnir með skólastjórnendum og kennurum íhlutunarskólanna. 

Umsjónar- og íþróttakennarar mættu á fund einu sinni í hverjum mánuði þar sem farið var 

yfir ýmis atriði eins og framkvæmd íhlutunaraðgerðanna, framgang þeirra og hvað væri 

fram undan. Á sumum fundum voru einnig fræðsluerindi um viðfangsefni tengd 

rannsókninni. Kennurum var veitt ráðgjöf varðandi kennslu með það í huga að auka hlut 

hreyfingar í almennu skólastarfi. Samtímis var leitast við að samþætta ólíkar námsgreinar 

og í því skyni var nýtt námsefni tekið í notkun. Allan tímann, meðan á rannsókninni stóð, 

var lögð mikil áhersla á að þetta væri samvinnuverkefni milli rannsakenda, 

skólastjórnenda og kennara þar sem megináherslan var lögð á samvinnu að 

sameiginlegum markmiðum.  

Mikilvægt þótti að íhlutanir samtvinnuðust skólastarfi og að kennarar sæju að 

mestu um íhlutanir svo þetta yrði framkvæmanlegt í fleiri skólum að rannsókn lokinni, ef 

vel tækist til. Skólinn hefur áhrif á líf flestra barna og ætti því að móta góða stefnu hvað 

varðar menntum og eflingu á hollu mataræði, hreyfingu og annarri heilsusamlegri 

hegðun.55 Einnig hafa rannsóknir sýnt að betri árangur næst þar sem íhlutunaraðili er 

virkur þátttakandi í starfi barnanna í skólanum.178 
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Á fundum rannsakenda og skólastjórnenda var farið yfir hlutverk skólanna í 

verkefninu og voru þeir upplýstir um framgang verkefnisins hverju sinni. Einnig var 

komið inn á þátt skólans í því að koma til móts við umsjónarkennara þeirra bekkja sem 

tóku þátt í verkefninu þar sem undirbúningsvinna þeirra jókst með auknum áherslum á 

hreyfingu og mataræði.  

 

3.7.3 Hreyfiskráning 

Umsjónarkennarar hvers bekkjar í íhlutunarskólunum sáu um að skrá hreyfingu 

þátttakenda, undir leiðsögn, á skólatíma frá því að íhlutunaraðgerðir hófust haustið 2006. 

Með hreyfingu undir leiðsögn er átt við þá hreyfingu sem kennari/íþróttakennari sér um 

og skipuleggur þar sem allir í bekknum taka þátt. Frímínútur og leikur utan skóla er því 

ekki talið með þegar hreyfing undir leiðsögn er skráð. Notast var við skráningarblað 

(fylgiskjal 2) þar sem tegund og ákefð hreyfingar kemur fram sem og hversu margar 

mínútur hreyfingin er iðkuð. Engar slíkar skráningar voru framkvæmdar í 

viðmiðunarskólunum þremur. Tilgangurinn með þessari skráningu var annars vegar sá að 

vera hvatning til kennaranna og aðhald til hreyfingar með börnunum og hins vegar til 

þess að fylgjast með því hvort að hreyfiskráningin héldist í hendur við niðurstöður 

mælinga úr hröðunarmælunum. Mánaðarlega sendu kennarar inn gögn um hvernig 

hreyfingu hvers mánaðar hafði verið háttað. 

 

3.7.4 Íþróttakennsla 

Íþróttakennslan var með sama hætti og áður og kennt eftir aðalnámskrá grunnskóla. Allir 

skólarnir voru með tvo fasta íþróttatíma á viku og svo sund og dans á ákveðnu tímabili 

yfir veturinn. Til viðbótar var bætt við einum föstum íþróttatíma á viku, haustið 2007, þar 

sem reynt var að hafa ákefð tímans örlítið meiri heldur en í hinum tímunum. 

Íþróttakennarar sáu um kennslu viðbótartímans. Mikil áhersla var lögð á að allir tækju 

þátt og var almenn hreyfing og hreysti viðfangsefnið. Þess ber þó að geta að 

aukaíþróttatíminn kom ekki til sögunnar fyrr en að rannsóknartímabili þessa verkefnis var 

að ljúka.   
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3.7.5 Samþætting námsgreina 

Lögð var áhersla á að umsjónarkennarar í íhlutunarskólunum stuðluðu sem mest að því 

að auka framboð þeirra verkefna sem lúta að hollustumarkmiðum og hreyfingu (hér má 

m.a. nefna ýmsa leiki, bæði í skólastofu og á leikvelli, vettvangsferðir, útikennslu, 

náttúruskoðun og ratleiki). Einnig var gert ráð fyrir því að nýta eftir föngum þær 

námsgreinar sem eru nátengdar markmiðum rannsóknarinnar, þ.e. lífsleikni, heimilisfræði 

og skólaíþróttir og voru kennsluáætlanir útfærðar í samráði við viðkomandi kennara. 

Reyndu kennararnir eftir fremsta megni að bæta hreyfingu inn í hvern skóladag.  

 

3.7.6 Mataræði 

Mataræðisíhlutanir verða ekki teknar sérstaklega fyrir í þessari rannsókn en þær eru aftur 

á móti stór hluti þeirrar tveggja ára íhlutunarrannsóknar sem gögnin eru að hluta til unnin 

upp úr. Unnið var samhliða með hreyfi- og mataræðisíhlutanir og er því vert að koma 

lítillega inn á markmið og framkvæmd þeirra.  

Rannsakendur gáfu ráðleggingar sem lúta að matarvenjum í skólunum þremur, 

m.a. með því að gefa ráð varðandi hollar skólamáltíðir og fyrirkomulag þeirra. Reynt var 

í samstarfi við skólamötuneyti að bæta þann matseðil sem fyrir hendi var. Áhersla var 

aukin á fræðslu um gildi og mikilvægi hollrar fæðu í kennslu barnanna og var m.a. bætt 

við kennslu í næringarfræði inn í náttúrufræði. Helstu áhersluatriði mataræðisíhlutana 

voru að minnka neyslu drykkja með viðbættum sykri (t.d. gosdrykkja) bæði með 

upplýsingum til foreldra og fræðslu í tímum. Umsjónarkennarar skráðu neyslu grænmetis 

og ávaxta í nestistímum og var það gert til að vekja börnin til meðvitundar um hollan og 

næringarríkan mat og hvetja þau um leið til að benda foreldrum sínum á mikilvægi holls 

nestis.  

 

3.7.7 Heimili og foreldrar 

Áður en rannsóknin hófst var hún kynnt ítarlega fyrir foreldrum þeirra barna sem voru í 

íhlutunarhópi. Gerð var grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, þeim íhlutunaraðgerðum 

sem voru að fara í gang og mælingum sem framkvæma átti á hreyfingu sem og hæð og 
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þyngd barnanna. Á íhlutunartímanum var lögð áhersla á að vera í góðu sambandi við 

fjölskyldur barna í íhlutunarskólunum og var það m.a. gert í gegnum vef verkefnisins 

(fylgiskjal 3). Reglulega voru settir inn pistlar og annar fróðleikur til foreldra og einnig 

fréttir og efni frá þátttakendum rannsóknarinnar. Pistlarnir fjölluðu að mestu leyti um 

hreyfingu, hollt mataræði og heilsusamlegt líferni. Til að hvetja foreldra barnanna til 

hreyfingar var þeim m.a. boðið að kaupa aðgang að líkamsræktarstöð í Reykjavík á mjög 

hagstæðum kjörum.  

 

Öll börn íhlutunarhóps tóku þátt í þeim íhlutunum sem áttu sér stað á skólatíma yfir 

rannsóknartímabilið, líka þau börn sem ekki höfðu skilað inn samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni og töldust því ekki raunverulegir þátttakendur.   

 

3.8 Viðmiðunarskólar 

Nemendur í viðmiðunarskólum voru mældir í upphafi rannsóknar haustið 2006 og aftur 

haustið 2007. Vorið 2007 voru tekin viðtöl við íþróttakennara skólanna þriggja sem og 

voru stundatöflur yfirfarnar til að varpa ljósi á magn vikulegrar hreyfingar nemenda 

skólanna. Á því tímabili sem íhlutun fór fram voru engin frekari afskipti höfð af 

viðmiðunarhópi né foreldrum þeirra að hálfu rannsakenda. 

 

3.9 Vísindasiðanefnd 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd í apríl 2007 og er VSN-tilvísunarnúmer 

rannsóknar VSN b2006050002/03. Þátttakendur og forráðamenn þeirra skrifuðu nafn sitt 

og kennitölu undir upplýst samþykki þar sem meðal annars kom fram að þátttakendur 

gátu ákveðið hvenær sem er og fyrirvaralaust að hætta við þátttöku í rannsókninni. 
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3.10 Úrvinnsla gagna 

Meðaltöl og staðalfrávik voru fundin fyrir helstu fylgibreytur, þ.e. líkamsþyngdarstuðul 

og hreyfibreytur. Við samanburð kynja við núllpunkt var notast við óparað t-próf fyrir 

breytur sem voru normaldreifðar (slög/mín, kílóslög/dag), en Mann-Whitney u-próf ef 

breytur voru ekki normaldreifðar (allar aðrar en slög/mín, kílóslög/dag). Á sama hátt var 

notast við parað t-próf við samanburð innan hópa þar sem breytur voru normaldreifðar en 

Wilcoxon-próf ef breytur voru ekki normaldreifðar. ANCOVA-próf var notað til að 

kanna mun milli rannsóknarhópanna, þ.e. íhlutunarhóps og viðmiðunarhóps, eftir 

íhlutunartímabilið, leiðrétt fyrir kyni, aldri og háðu breytunni við núllpunkt. Tölfræðileg 

marktækni var miðuð við p<0,05. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritin 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) og R 2.6.2 (Free Software 

tölfræðiforrit - http://www.r-project.org). 
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4. Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

Upplýsingar um val á þátttakendum og skiptingu milli rannsóknarhópa er að finna á 

mynd 4.1. Alls var 320 nemendum í 2. bekk grunnskólanna sex boðin þátttaka í 

rannsókninni. Af heildarfjölda nemenda tóku 229 einstaklingar þátt (71,6% þátttaka). 

Alls voru það 216 einstaklingar (94,3%) sem undirgengust mælingar á hæð, þyngd og 

hreyfingu haustið 2006. Að loknum mælingum eftir eins árs íhlutun kom í ljós að 

brottfallið í íhlutunarskólunum var 28,4%, en 38% í viðmiðunarskólunum og voru 

ástæður þess m.a. þær að þátttakendur fluttust búferlum meðan á rannsókninni stóð, 

mælarnir týndust eða að þeir voru ekki hafðir á í tilskilinn tíma. Alls söfnuðust nothæf 

gögn um hæð, þyngd og hreyfingu beggja ára frá 145 þátttakendum eða 63,3% 

þátttakenda við upphaf.  
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Mynd 4.1. Flæðirit yfir þátttakendur rannsóknarinnar frá haustinu 2006 til haustsins 2007 

 

4.2 Samanburður - Allir þátttakendur 
Tafla 4.1 sýnir samanburð rannsóknarhópanna fyrir og eftir íhlutun. Við upphaf 

rannsóknarinnar voru þátttakendur viðmiðunarskólanna ekki marktækt eldri en 

þátttakendur íhlutunarskólanna sem voru þó með marktækt lægri LÞS (p=0,012). Haustið 

2006 var enginn munur milli rannsóknarhópanna á meðaltalsfjölda virkra mínútna eftir að 
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gögn höfðu verið flokkuð eftir fyrirfram ákveðnum viðmiðum sem lýst er nánar hér að 

ofan. Ekki fannst heldur marktækur munur á heildarhreyfingu barna í íhlutunarhópi og 

viðmiðunarhópi haustið 2006, hvort sem litið var til kílóslaga á dag eða slaga á mínútu 

(mynd 4.3). Á núllpunkti hreyfðu börn í íhlutunarskólunum sig þó marktækt meira virka 

daga (p=0,05), og þá sérstaklega á skólatíma (p=0,03). Almennt séð virtust drengir hreyfa 

sig marktækt meira en stúlkur óháð rannsóknarhópi, nema þegar borinn var saman tíminn 

eftir skóla þar sem kynin virtust hreyfa sig jafn mikið.  
 

Tafla 4.1. Samanburður á líkamsþyngdarstuðli og hreyfiniðurstöðum íhlutunarhóps og viðmiðunarhóps 

 
 
 
Tafla 4.2. Skipting eftir líkamsþyngdarflokkum og rannsóknarhópum, árin 2006 og 2007 

 
†Skipting flokkanna fer eftir viðmiðum Cole og félaga17, sjá töflu 2.2. 

 

Allir þátttakendur

Breytur Íhlutun  
meðaltal (SD)

Viðmið  
meðaltal (SD)

Íhlutun  
meðaltal (SD)

Viðmið  
meðaltal (SD)

Leiðréttur munur° 
milli hópa 2007        

(95% CI)
p‐gildi

Aldur (ár) 7.3 (0.3) 7.4 (0.3) 8.3 (0.3) 8.4 (0.3) 0.02 (0.01, 0.03) <0.001

Hæð (cm) 127.7 (4.9) 127.9 (4.8) 132.5 (4.6) 134.6 (5.3) 1.9 (1.3, 2.6) <0.001

Þyngd (kg) 26.1 (3.6) 27.6 (4.9) 29.4 (4.3) 31.4 (6.5) 0.04 (0.4, ‐0.4) 0.84

LÞS (kg/m^2)‡ 15.9 (1.7) 16.8 (2.1) 16.7 (1.8) 17.2 (2.6) 0.37 (0.06, 0.67) 0.019

Hreyfing
‐  virkar mínútur (mín/dag) 775.0 (63.7) 778.8 (63.5) 790.5 (69.4)* 789.7 (72.0) 0.07 (‐22.4, 22.5) 0.99

‐  kílóslög/dag† 518.7 (119.7) 509.3 (136.6) 615.6 (219.9)* 547.6 (155.0) 58.0 (‐5.4, 116.5) 0.062

‐  slög/mín† 670.8 (152.3) 653.7 (161.6) 778.0 (267.3)* 698.3 (207.2) 66.4 (‐9.3, 142.2) 0.085

‐  helgar dagar (slög/mín) 652.0 (260.4) 679.8 (200.9) 662.2 (371.0)* 667.0 (292.0) 14.5 (‐121.9, 150.9) 0.83

‐  virkir dagar (slög/mín)†‡ 686.6 (157.0) 638 (176.8) 831.6 (273.8)** 724.1 (230.5)* 82.5 (3.1, 163.9) 0.04

‐  fyrir skóla (slög/mín) 736.8 (283.0) 704.4 (292.7) 698.9 (335.9) 640.3 (418.2) 16.7 (‐102.0, 135.4) 0.78

‐  á skólatíma (slög/mín)†‡ 713.6 (210.3) 653.6 (285.9) 949.3 (402.7)** 657.6 (251.1) 232.0 (134.3, 329.8) <0.001

‐  eftir skóla (slög/mín) 678.1 (184.2) 629.1 (189.2) 727.7 (301.5)* 796.9 (287.4)** 50.8 (‐ 43.7, 145.4) 0.29

Fjöldi 83 62 83 62

°Leiðrétt fyrir háðu breytunni við núllpunkt, kyni og aldri

†Marktækur kynbundinn  munur: Drengir > Stúlkur, p<0.001

‡Marktækur munur milli hópa við núllpunkt, p<0.05

*Marktækur munur innan hópa milli ára, p<0.05

**Marktækur munur innan hópa milli ára, p<0.001

2006 2007

Allir þátttakendur
LÞS (kg/m^2)† Íhlutunarskólar 2006 Íhlutunarskólar 2007 Viðmiðunarskólar 2006 Viðmiðunarskólar 2007

Kjörþyngd (n) 73 77 52 53

Ofþyngd (n) 10 6 6 8

Offita (n) 0 0 4 1

% í kjörþyngd 88% 93% 84% 85%
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Þegar borin voru saman gildi breytanna í töflu 4.1 haustið 2006 meðal barna í 

íhlutunarskólunum sem tóku þátt bæði árin og hjá þeim sem einungis tóku þátt haustið 

2006 kom í ljós að þau börn sem eingöngu tóku þátt haustið 2006 hreyfðu sig marktækt 

minna yfir tímabilið ef mælt var í kílóslögum/mín. Munurinn var þó mjög lítill eða um 

3%. Þegar tímabil dagsins eru skoðuð nánar er líklegt að þessi munur útskýrist af því að 

þau börn sem eingöngu tóku þátt haustið 2006 hreyfðu sig marktækt minna eftir skóla, 

eða um 9% (p<0,02). Þátttakendur í viðmiðunarskólunum sem eingöngu tóku þátt 2006 

hreyfðu sig aftur á móti marktækt meira eða sem nam um 4% (p=0,01). Þau börn voru 

einnig um 5% virkari á skólatíma en þau börn viðmiðunarskólanna sem undirgengust 

allar mælingar bæði árin (p=0,01). Þegar borin voru saman gildi breytanna í töflu 4.1 við 

lok eins árs íhlutunartímabilsins haustið 2007 meðal barna í íhlutunarskólunum sem tóku 

þátt bæði árin og hjá þeim sem eingöngu tóku þátt á þeim tíma kom í ljós að eini 

marktæki munurinn á þessum gildum var fyrir hreyfingu á skólatíma. Þau börn 

íhlutunarskólanna sem einungis tóku þátt 2007 hreyfðu sig marktækt minna á skólatíma 

en þau börn sem tóku þátt bæði árin, sem nam 8% (p=0,04). Enginn munur fannst ef gildi 

breytanna allra haustið 2007 voru borin saman milli þátttakenda viðmiðunarskólanna sem 

tóku þátt bæði árin og þeirra sem einungis tóku þátt haustið 2007. 

Tafla 4.1 sýnir einnig samanburð rannsóknarhópanna að eins árs 

íhlutunartímabilinu loknu eftir að leiðrétt var fyrir háðu breytunni við núllpunkt, og 

einnig fyrir aldri og kyni. Íhlutunarhópurinn var marktækt yngri en viðmiðunarhópurinn 

(≈2 mánuðum) og með marktækt lægri LÞS líkt og við upphafsmælingu 2006 (mynd 4.2). 

Ekki reyndist vera marktækur munur á heildarhreyfingu milli rannsóknarhópanna haustið 

2007 (mynd 4.3). Börn í íhlutunarskólunum hreyfðu sig þó marktækt meira virka daga (≈ 

10%). Þessi munur útskýrðist einna mest vegna þess hversu mikið meira 

íhlutunarhópurinn hreyfði sig á skólatíma, eða ≈30% (mynd 4.4). Aftur á móti var hvorki 

munur á hreyfingu hópanna fyrir skóla né eftir skóla.  

Tafla 4.2 sýnir skiptingu þátttakenda í ofþyngdar- og offituflokka bæði árin. Í 

íhlutunarskólum voru tíu einstaklingar í ofþyngdarflokki árið 2006 en sex árið 2007. 

Ekkert barn íhlutunarhóps var í offituflokki og voru 93% barnanna í kjörþyngd við lok 

rannsóknar. Í viðmiðunarskólunum voru sex í ofþyngdarflokki árið 2006 en átta árið 
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2007 á meðan fjórir voru í offituflokki 2006 og einn árið 2007. Við lok rannsóknar voru 

85% barna viðmiðunarskólanna í kjörþyngd.  

 

 

 
Mynd 4.2. Samanburður á líkamsþyngdarstuðli þátttakenda milli ára 
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Mynd 4.3. Samanburður á heildarhreyfingu þátttakenda við upphaf og að loknu eins árs íhlutunartímabili 

 

Mynd 4.4. Samanburður á hreyfingu þátttakenda á virkum dögum skipt eftir kyni og rannsóknarhópum 
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4.3 Samanburður - Drengir 

Þegar niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt upp eftir kyni sést enginn munur á LÞS hjá 

drengjum í rannsóknarhópunum tveimur haustið 2007 en aftur á móti sást mikil aukning í 

hreyfingu íhlutunarhóps við lok eins árs íhlutunartímabilsins. Drengir í 

íhlutunarskólunum hreyfðu sig marktækt meira yfir mælitímann haustið 2007 samanborið 

við drengi í viðmiðunarskólunum, eftir að leiðrétt hafði verið fyrir háðu breytunni við 

núllpunkt og aldri (tafla 4.3). Þessi munur skýrist að mestum hluta út frá aukinni 

hreyfingu drengja á skólatíma á virkum dögum þar sem drengir í íhlutunarskólunum 

hreyfðu sig að jafnaði 45% meira (p<0,001) (mynd 4.4). Hvorki fannst marktækur munur 

á hreyfingu milli hópanna um helgar né fyrir eða eftir skóla. 

 
 
 
Tafla 4.3. Samanburður á líkamsþyngdarstuðli og hreyfiniðurstöðum íhlutunarhóps og viðmiðunarhóps meðal 
drengja 

 
  

Drengir

Breytur Íhlutun  
meðaltal (SD)

Viðmið  
meðaltal (SD)

Íhlutun  
meðaltal (SD)

Viðmið  
meðaltal (SD)

Leiðréttur munur° 
milli hópa 2007        

(95% CI)
p‐gildi

Aldur (ár) 7.3 (0.3) 7.3 (0.3) 8.3 (0.3) 8.3 (0.3) 0.02 (0.01, 0.04) <0.001

Hæð (cm) 128.2 (4.5) 129.0 (4.5) 133.4 (3.9) 136.0 (5.3) 1.7 (0.7, 2.9) 0.002

Þyngd (kg)‡ 26.4 (2.5) 29.4 (6.1) 29.6 (3.2) 33.8 (8.3) 0.14 (‐0.56, 0.85) 0.68

LÞS (kg/m^2)‡ 16.1 (1.4) 17.5 (2.6) 16.6 (1.4) 18.1 (3.4) 0.20 (‐0.30, 0.70) 0.43

Hreyfing
‐  virkar mínútur (mín/dag) 788.7 (78.2) 770.7 (60.6) 796.0 (67.5) 810.1 (74.4)* 21.8 (‐11.5, 55.0) 0.2

‐  kílóslög/dag 552.9 (99.1) 564.4 (102.8) 699.7 (253.4)** 588.3 (194.7) 117.0 (‐6.6, 240.7) 0.06

‐  slög/mín 706.6 (132.9) 736.4 (153.0) 879.2 (309.7)** 738.0 (278.4) 155.0 (‐2.9, 312.9) 0.054

‐  helgar dagar (slög/mín) 676.8 (225.4) 746.0 (197.3) 731.7 (450.9) 692.7 (367.1) 27.5 (‐240.2, 295.1) 0.84

‐  virkir dagar (slög/mín) 720.8 (157.9) 729.3 (179.3) 950.0 (297.0)** 786 (307.6) 176.1 (14.5, 337.8) 0.033

‐  fyrir skóla (slög/mín) 816.1 (293.0) 795.6 (287.9) 832.3 (272.9) 689.5 (345.9) 102.9 (‐64.5, 270.4) 0.22

‐  á skólatíma (slög/mín) 789.1 (208.1) 792.8 (347.4) 1141.0 (405.3)** 789.5 (321.7) 352.0 (165.2, 538.8) 0.001

‐  eftir skóla (slög/mín) 686.9 (189.8) 679.5 (186.5) 798.8 (242.3)* 841.3 (279.8) 1.1 (‐153.6, 155.7) 0.99

Fjöldi 39 23 39 23

°Leiðrétt fyrir háðu breytunni við núllpunkt og aldri

‡Marktækur munur milli hópa við núllpunkt

*Marktækur munur innan hópa milli ára, p<0.05

**Marktækur munur innan hópa milli ára, p<0.001

2006 2007
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4.4 Samanburður - Stúlkur 

Í töflu 4.4 er lýst samanburði á stúlkum milli hópa. Stúlkur í íhlutunarskólunum hreyfðu 

sig marktækt meira en stúlkur í viðmiðunarskólunum á skólatíma við lok 

íhlutunartímabilsins sem nam um 25% (p=0,004) (mynd 4.4). Þessar stúlkur voru einnig 

með marktækt lægri LÞS , þrátt fyrir að munurinn væri afar lítill. Munurinn var þó meiri 

milli hópanna við upphaf mælinga haustið 2006. Enginn annar marktækur munur var á 

stúlkum rannsóknarhópanna. 

 
4.4. Samanburður á líkamsþyngdarstuðli og hreyfiniðurstöðum íhlutunarhóps og viðmiðunarhóps meðal 
stúlkna  

 

 
 

 
 
 
  

Stúlkur

Breytur Íhlutun  
meðaltal (SD)

Viðmið  
meðaltal (SD)

Íhlutun  
meðaltal (SD)

Viðmið  
meðaltal (SD)

Leiðréttur munur° 
milli hópa 2007        

(95% CI)
p‐gildi

Aldur (ár) 7.4 (0.3) 7.4 (0.3) 8.4 (0.3) 8.4 (0.3) 0.03 (0.01, 0.04) <0.001

Hæð (cm) 127.2 (5.3) 127.2 (4.7) 131.7 (5.1) 133.8 (5.2) 2.1 (1.1, 2.9) <0.001

Þyngd (kg) 25.7 (4.3) 26.5 (3.8) 29.3 (5.2) 30.2 (5.0) 0.04 (‐0.53, 0.61) 0.88

LÞS (kg/m^2) 15.8 (1.9) 16.3 (1.7) 16.8 (2.1) 16.8 (2.0) 0.50 (0.11, 0.89) 0.012

Hreyfing
‐  virkar mínútur (mín/dag) 762.9 (44.9) 783.4 (65.5) 785.7 (71.5) 777.6 (68.8) 12.0 (‐18.8, 42.9) 0.44

‐  kílóslög/dag 488.4 (129.1) 476.8 (144.5) 541.2 (153.1)* 523.6 (122.6) 132.6 (‐430.2, 695.3) 0.64

‐  slög/mín 639.2 (162.6) 604.9 (147.6) 688.4 (184.6) 674.8 (150.0)* 0.70 (‐66.2, 67.6) 0.98

‐  helgar dagar (slög/mín) 629.3 (287.6) 634.9 (193.7) 588.3 (247.6) 650.9 (238.6) 54.8 (‐73.4, 183.0) 0.39

‐  virkir dagar (slög/mín)‡ 656.4 (151.6) 587.5 (155.8) 726.6 (202.6)* 689.2 (167.6)* 15.2 (‐65.9, 96.2) 0.71

‐  fyrir skóla (slög/mín) 666.7 (257.3) 643.6 (284.4) 684.0 (276.7) 703.7 (413.2) 45.3 (‐123.2, 213.9) 0.59

‐  á skólatíma (slög/mín) 645.1 (189.8) 576.6 (213.9) 779.5 (318.2)* 583.1 (162.9) 155.7 (50.9, 260.5) 0.004

‐  eftir skóla (slög/mín) 669.9 (180.6) 601.3 (187.3) 698.0 (308.4) 771.9 (221.1)* 89.5 (‐33.7, 212.7) 0.15

Fjöldi 44 39 44 39

°Leiðrétt fyrir háðu breytunni við núllpunkt og aldri

‡Marktækur munur milli hópa við núllpunkt

*Marktækur munur innan hópa milli ára, p<0.05

**Marktækur munur innan hópa milli ára, p<0.001

2006 2007
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4.5 Hreyfidagbækur 

Niðurstöður úr hreyfidagbókum kennara íhlutunarskólanna þriggja eru dregnar saman í 

mynd 4.5. Þar sést hvernig meðaltalshreyfing undir leiðsögn kennara, í mínútum talið, 

þróaðist yfir rannsóknartímabilið frá hausti 2006 til loka árs 2007. Á myndinni má glöggt 

sjá vísbendingu þess að hreyfingin í íhlutunarskólunum jókst jafnt og þétt yfir 

rannsóknartímabilið. 

 

 
Mynd 4.5. Meðaltals „hreyfing undir leiðsögn“ í mínútum talið (auk staðalfráviks) sem kennarar og 
íþróttakennarar íhlutunarskólanna sáu um að framkvæma og skrá 
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5. Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu hreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls fyrir 

og eftir eins árs íhlutunartímabil með hliðsjón af þeim íhlutunaraðgerðum, þ.e. aukinni 

hreyfingu og fræðslu um hollara mataræði, sem framkvæmdar voru á þessum tíma. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að börn íhlutunarhóps hreyfðu sig 

að meðaltali meira en börn viðmiðunarhóps eftir eins árs íhlutunartímabil. Munur var á 

hreyfingu kynjanna, þar sem drengir hreyfðu sig að meðaltali meira en stúlkur í báðum 

rannsóknarhópunum, fyrir og eftir íhlutun. Eftir eins árs íhlutun hreyfðu drengir 

íhlutunarhóps sig meira en drengir viðmiðunarhóps en stúlkur í íhlutunarhópi hreyfðu sig 

til jafns á við stúlkur í viðmiðunarhópi nema á skólatíma, þar sem þær hreyfðu sig mun 

meira. Líkamsþyngdarstuðull íhlutunarhóps var að meðaltali lægri en LÞS 

viðmiðunarhóps við upphaf og lok rannsóknar og í íhlutunarhópi fækkaði börnum sem 

voru of þung samkvæmt LÞS milli mælinga I og II.  

 

5.1 Líkamsþyngdarstuðull 

Líkamsþyngdarstuðull jókst hjá báðum hópum milli mælinga I og II. Aukningin er þó 

eðlileg milli ára og eru báðir hóparnir töluvert langt undir meðaltalstölum fyrir ofþyngd 

og offitu miðað við þennan aldurshóp. Við upphaf rannsóknar var LÞS viðmiðunarhóps 

marktækt hærri en íhlutunarhóps. Við lok rannsóknar hafði íhlutunarhópur hækkað 

hlutfallslega meira en viðmiðunarhópur en munurinn milli hópanna var einnig marktækur 

við mælingu II. Meiri aukning íhlutunarhóps útskýrist hugsanlega af því að hópurinn var 

frekar lágur í LÞS við mælingu I og því gæti talist eðlilegt að hann hækkaði meira en 

viðmiðunarhópur yfir þetta eins árs tímabil. Börn viðmiðunarhóps hækkuðu (sm) einnig 

marktækt meira en börn íhlutunarhóps milli mælinga og hefur það áhrif á 

líkamsþyngdarstuðulinn, þ.e. aukin hæð miðað við þyngd gefur lægri LÞS-gildi. 

Íhlutunarhópurinn hreyfði sig meira en viðmiðunarhópurinn við lok rannsóknar og því 

ætti þetta ekki að vera áhyggjuefni þó svo að mataræði skipti afar miklu máli í þessu 

samhengi líka. Meðaltals LÞS íhlutunarhóps var við lok rannsóknar 16,7±1,8 og voru 

börnin að meðaltali 8,3±0,3 ára. Ef við berum þær tölur saman við tölur annarra landa 

sést að LÞS íhlutunarhóps er mjög áþekkur og/eða lægri en sambærilegar rannsóknar 
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sýna.53,102,147 Nýlega birt meta-analýsa sem náði yfir rannsóknir þar sem skoðuð voru 

áhrif hreyfiíhlutana á LÞS sýndi að almennt þá bætir hreyfiíhlutun ekki LÞS þrátt fyrir að 

hafa önnur jákvæð áhrif á heilsuna. Greiningin gaf til kynna að líkamssamsetning 

barnanna batnaði ekki við aukna hreyfingu og slíkar íhlutanir væru ekki líklegar til að 

hafa veruleg áhrif á aukningu barna í ofþyngdar- og offituflokki. Rannsakendur töldu að 

það sem líklegast hefði farið úrskeiðis við íhlutanirnar væri að hreyfingin hefði ekki verið 

nægilega mikil, annaðhvort vegna þessa að magn hreyfingarinnar hefði ekki verið nógu 

mikið eða að börnin hefðu ekki sýnt íhlutuninni nægilega hollustu, og því hefðu 

íhlutanirnar ekki haft áhrif á LÞS barnanna.142 Ein íhlutunarrannsókn sem náði yfir sex 

mánaða tímabil og birt var árið 2006 sýndi fram á að hreyfiíhlutun hafði meiri áhrif á 

börn sem áttu við offitu að stríða og lækkaði LÞS hjá þeim hópi barna.179  

Það gæti verið áhyggjuefni hversu háir drengir viðmiðunarskóla voru í LÞS við 

mælingu II eða að meðaltali 18,08 og er það ekki svo langt frá meðaltalstölum fyrir 

ofþyngd þessa aldurshóps (8,4 ára) eins og sést á töflu 2.2. Gaman væri að skoða tölur 

fyrir þennan hóp eftir mælingar sem framkvæmdar voru á þeim vorið 2008. Þar væri 

hægt að sjá hvort þeir væru að nálgast eða fjarlægjast offituflokkinn. Það voru aðeins 

fjórir drengir í viðmiðunarhópi sem mældust með reglulega háan LÞS árið 2006 og hafa 

þeir því mikil áhrif á meðaltal þessa hóps þar sem heildarfjöldi þátttakenda var ekki 

mikill. Sá eini sem mældist mjög hár árið 2007 veldur því að meðaltalið er töluvert hátt 

en nákvæmari tölfræðileg úttekt á LÞS þátttakenda gæti sýnt fram á aðrar niðurstöður. 

Það má hins vegar taka það fram að ekki var eiginlegt markmið að lækka meðaltals LÞS 

hjá þessum hópi barna þegar lagt var af stað með rannsóknina. Það er þó gott að sjá hver 

staðan er hjá þessum aldurshópi samhliða því sem hreyfingin er skoðuð. Jákvæð breyting 

var á dreifingu barna íhlutunarhóps í þyngdarflokka þar sem börnum í ofþyngdarflokki 

fækkaði úr tíu í sex frá upphafi til loka rannsóknar og voru 93% barna íhlutunarhóps í 

kjörþyngd við lok rannsóknar á meðan 85% barna viðmiðunarhóps voru í kjörþyngd á 

sama tíma. Þegar allir þátttakendur eru skoðaðir saman þá eru um 16% þátttakenda í 

ofþyngdar- eða offituflokki við upphaf rannsóknar 2006 en um 12% við lok rannsóknar 

2007. Rannsókn sem gerð var á íslenskum börnum skólaárið 2003-2004 sýndi að um 20% 

níu ára barna voru þá of þung eða feit62 og virðist hlutfallið því vera örlítið lægra nú en þá 

ef marka má tölurnar úr þessari rannsókn. Spurning er hvort sambærilegar niðurstöður 
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hefðu fengist á holdafari, eða vísbendingum um holdafar, ef notast hefði verið við aðrar 

mælingar eins og t.d. þykkt húðfellinga, DXA-mælingar eða vigtun undir vatni en notkun 

tveggja síðastnefndu takmarkast af því hversu flóknar og kostnaðarsamar þær eru en þær 

gefa þó nákvæma mynd af líkamssamsetningu.180-183 Mælingar á LÞS gefa ekki nákvæma 

mynd af líkamssamsetningu þar sem ekki er gerður greinarmunur á vöðva- og fituvef 

þegar þyngdin er metin og deilt í með hæð. Of há LÞS gildi miðað við aldur geta verið 

merki um ofþyngd en eru þó fyrst og fremst merki um of mikla þyngd en ekki endilega of 

mikla fitu.184 Þessar mælingar eru engu að síður gjarnan notaðar þegar verið er að vinna 

með stóra hópa þar sem þær eru tiltölulega einfaldar og ódýrar í framkvæmd og geta 

gefið góða mynd af stöðu fjöldans. Þó ákveðnir annmarkar séu á mælingum LÞS185 þá 

hafa menn sýnt fram á að mælingin sé góð til að gefa vísbendingar um holdafar 6-12 ára 

barna.186  

 

5.2 Hreyfing 

Við upphaf rannsóknar, haustið 2006, var virkni þátttakenda beggja rannsóknarhópa 

mæld með hröðunarmælum. Í ljós kom að meðaltalsvirkni (slög/mín) beggja hópa var 

mjög áþekk og í raun svipuð og aðrar sambærilegar rannsóknir hafa sýnt.130,145,187 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til að staða hreyfingar sjö ára barna hér á 

landi sé almennt góð ef miðað er við niðurstöður frá nágrannalöndum okkar.  

 

5.2.1 Hreyfing almennt 

Að íhlutunartímabili loknu hreyfði íhlutunarhópur sig ríflega 11% meira en 

viðmiðunarhópur í slögum/mín en munurinn milli hópanna þar reyndist þó ekki vera 

marktækur, sennilega sökum smæðar úrtaksins og mikillar dreifingar í gögnunum. Ekki 

eru allar rannsóknir sem ná að sýna fram á aukna hreyfingu eftir íhlutunartímabil líkt og 

ein rannsókn sem birt var árið 2001 sýnir fram á.149 Þar var hreyfingin metin eftir 

spurningalistum þar sem skráður var fjöldi hreyfiathafna á viku. Rannsakendur ályktuðu 

að hugsanlega hefði betri árangur náðst ef íhlutunin hefði beinst meira að fjölskyldunni 

þó aðaláherslan væri á skólaumhverfið en það hafa einnig fleiri rannsóknir sýnt.188 Aðrar 
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rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að hreyfing aukist ekki eftir íhlutunartímabil148 en 

einnig var notast við spurningalista varðandi hreyfinguna í því tilfelli. Margar 

hugsanlegar ástæður geta verið fyrir því að íhlutanir virka ekki sem skyldi. Meðal annars 

getur það tekið langan tíma fyrir skóla að venjast þeirri hugsun að samtvinna hreyfinguna 

inn í skólastarfið. Einnig getur verið að íhlutuninni sé ekki komið nægjanlega vel til skila 

og ákefð hreyfingarinnar sé ekki fullnægjandi.135 Kennarar sem sjá um að framfylgja 

íhlutuninni, líkt og rannsakendur, þurfa að vera áhugasamir um verkefnið þar sem 

árangur er að stórum hluta undir þeim kominn en rannsóknir hafa sýnt að betri árangur 

næst þar sem íhlutunaraðili er virkur þátttakandi í starfi barnanna í skólanum.178 Einnig 

geta þættir eins og veðurfar sett strik í reikninginn þar sem hreyfingin fer að stórum hluta 

fram utandyra. Ef illa viðrar verða útitímarnir færri og ekki verður eins mikið úr 

hreyfingunni og annars. Þetta getur haft mikil áhrif þar sem allra veðra er von, líkt og hér 

á landi. Ofangreindir þættir virðast ekki hafa haft áhrif á íhlutanir okkar rannsóknar og 

m.a. voru börn íhlutunarskólanna mjög svo dugleg að hreyfa sig úti í alls kyns veðri. 

Rannsóknir sambærilegar þessari hafa sýnt að árangur næst með hreyfiíhlutunum 

og hreyfing eykst til muna að íhlutunartímabili loknu. Í einni slíkri147 voru fjórir 

íhlutunarskólar og fjórir viðmiðunarskólar og líkt og í okkar rannsókn var notast við 

hröðunarmæla til að meta hreyfingu þátttakenda á hlutlægan hátt en yfirlitsrannsóknir 

hafa sýnt fram á að íhlutanir sem notast við hlutlægar mælingar á hreyfingu séu líklegri 

til að sýna fram á marktækt jákvæðar niðurstöður en rannsóknir sem notast við skráningu 

af þátttakendunum sjálfum.140,188  

 Þegar nýlegar yfirlitsgreinar (yfirlitsgrein og meta-analýsa) sem taka fyrir 

íhlutanir sem beinast að hreyfingu eru skoðaðar sést að ekki eru margar rannsóknir sem 

notast við hröðunarmæla til að meta hreyfingu þátttakenda hlutlægt.142,189 Við getum 

spurt okkur hvers vegna það sé ekki algengara en raun ber vitni þar sem þær mælingar 

þykja mjög áreiðanlegar.172-174 Aðrar aðferðir til að meta hreyfingu eins og t.d. sjálfs-

skráning og notkun spurningalista eru einfaldari og ódýrari og hægt er að ná til stærra 

úrtaks þátttakenda með slíkum mælingum heldur en með hröðunarmælum. Það getur m.a. 

verið ein af ástæðum lítillar notkunar hröðunarmæla við rannsóknir sem þessar.  

Það sem helst stóð uppúr að rannsóknartímabili loknu var hversu mikið hreyfingin 

(slög/mín) jókst á skólatíma hjá íhlutunarskólunum þremur, eða um rösklega 33%. 
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Hreyfing íhlutunarhóps var marktækt meiri (p<0,001) en viðmiðunarhóps á skólatíma og 

var það eftir að leiðrétt hafði verið fyrir háðu breytunni við núllpunkt, sem og kyni og 

aldri. Erfitt reyndist að finna sambærilegar rannsóknir til samanburðar á hreyfingu 

þátttakenda þar sem fáar rannsóknir nota hröðunarmæla til að meta hreyfinguna. 

Rannsóknir sem notast hafa við sjálfs-skráningu hafa þó sýnt fram á aukningu á 

hreyfingu barna á skólatíma eftir íhlutunartímabil.157,190 Í annarri rannsókninni var notast 

við átta vikna hreyfingaráætlun og átta vikna fræðslu um næringu og reykingar og var 

íhlutunin í umsjón bekkjarkennara og íþróttakennara. Börn íhlutunarhóps höfðu eftir 

íhlutun meiri þekkingu á mikilvægi góðrar heilsu og sýndu marktæka aukningu á 

hreyfingu með sjálfs-skráningu hennar.190 Hin rannsóknin var tveggja ára áætlun með 

íþróttakennslu hjá fjórða og fimmta bekk í sjö skólum í Kaliforníu sem var ætlað að auka 

hreyfingu þeirra í íþróttatímum sem fram fóru í skólanum, en íhlutunarhópur fékk þrjá 

íþróttatíma á viku undir leiðsögn íþróttakennara eða þjálfaðra bekkjarkennara. Þar var 

notast bæði við sjálfs-skráningu og hröðunarmæla þar sem sjálfs-skráningin sýndi fram á 

aukningu hreyfingar á skólatíma hjá íhlutunarhópi en hröðunarmælarnir sýndu ekki mun 

milli hópa.157  

 Aukning hreyfingarinnar á skólatíma hjá íhlutunarhópi bendir eindregið til þess 

að íhlutunaraðgerðirnar hafi skilað tilætluðum árangri. Það sem styður enn frekar við 

niðurstöður hröðunarmælanna um hreyfingu á skólatíma er skráning umsjónarkennara 

íhlutunarskólanna á því hversu virk börnin voru í skólanum. Þar skráðu 

umsjónarkennararnir alla hreyfingu undir leiðsögn í hreyfidagbók þar sem tekið var fram 

hvers kyns hreyfingin var, hve lengi hún stóð yfir og hvort hún færi fram innan- eða 

utandyra. Dagbókin minnti kennarana á að slá ekki slöku við hvað varðar íhlutunina og af 

henni getum við séð hvers konar hreyfingu þeir lögðu áherslu á. Samantekt þessara 

upplýsinga bendir til þess að hreyfingin hafi aukist jafnt og þétt yfir tímabilið sem styður 

við niðurstöður hröðunarmælanna. Þó hreyfiskráningin sé hvorki hlutlaus né tölfræðilega 

sambærileg mæliaðferð við hröðunarmælana getur hún gefið ákveðnar vísbendingar um 

hreyfinguna og þar sem sömu kennarar komu að skráningunni bæði árin og notast var við 

sama skráningarblað þá verður hún að teljast nokkuð áreiðanleg. Þess má aftur geta að 

þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn þar sem íhlutunartímabilið var tvö ár. Þar var 

heildarmarkmiðið að öll börn fengju a.m.k. 60 mínútna hreyfingu daglega í eitt ár líkt og 
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hreyfiráðleggingar segja til um, 3,105 í það minnsta seinna árið eftir aðlögun kennara að 

markmiðinu. Margar rannsóknir styðja þessar ráðleggingar102,179,191,192 og aðrar mæla 

jafnvel með hreyfingu sem nemur meira en 60 mínútum á dag af meðal eða mikilli ákefð 

til að auka enn við heilsuverndandi áhrif.81 Til þess að vera viss um að það tækist að ná 

þessum markmiðum varð hreyfingin að vera á skólatíma og í umsjón kennara svo hún 

yrði undir leiðsögn og mælanleg af hálfu rannsakenda. 

Hreyfing utan skóla jókst jafn mikið hjá öllum þátttakendum skólanna sex. 

Hreyfingin um helgar var sú sama bæði árin og getum við því leitt líkur að því að 

foreldraíhlutunin hafi ekki verið að skila tilætluðum árangri. Um helgar hafa börn og 

foreldrar tíma til samvista og virðist sá tími ekki vera nýttur til hreyfingar eins og vonast 

var eftir og reynt var að virkja foreldra til.  

 

5.2.2 Drengir  

Við upphaf rannsóknar hreyfðu drengir íhlutunarhóps sig að meðaltali jafn mikið og 

drengir viðmiðunarhóps sé litið til hreyfingar fyrir skóla, á skólatíma og eftir skóla. Við 

lok tímabilsins hreyfðu drengir íhlutunarhóps sig um 45% meira en drengir 

viðmiðunarhóps á skólatíma og reyndist þar vera marktækur munur milli hópanna 

(p<0,001). Ekki reyndist vera marktækur munur á hópunum fyrir og eftir skóla en 

hreyfing beggja hópa stóð nánast í stað milli mælinga. Hreyfingin á skólatíma virðist því 

ráða hvað mestu um hreyfingu virka daga hjá strákunum. Við upphaf rannsóknar var 

hreyfing hópanna áþekk virka daga en við lok hennar hreyfðu drengir íhlutunarhóps sig 

marktækt meira en drengir viðmiðunarhóps (p=0,033). Meðalslög/mín yfir það tímabil 

sem mælarnir voru hafðir á gáfu einnig til kynna mun milli hópanna tveggja þar sem 

drengir íhlutunarhóps juku hreyfingu sína að meðaltali um 173 slög/mín á meðan drengir 

viðmiðunarhóps stóðu nokkurn veginn í stað. Munurinn þar reyndist þó ekki marktækur. 

Þessi meðalhreyfing drengja íhlutunarskólanna að loknu íhlutunartímabili, 879,2±309,7, 

er töluvert meiri hreyfing í slögum/mín en aðrar sambærilegar rannsóknir sem notast hafa 

við hröðunarmæla sýna en gögn þeirra rannsókna eru frá Svíþjóð, Danmörku, Portúgal, 

Eistlandi og Bretlandi.102,130,145  
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5.2.3 Stúlkur 

Þegar hreyfing stúlknanna er skoðuð sést að íhlutunarhópur og viðmiðunarhópur hreyfa 

sig álíka mikið við upphaf rannsóknar í meðalslögum/mín. Einnig helst hreyfing þeirra í 

slögum/mín í hendur við það sem aðrar sambærilegar rannsóknir hafa sýnt.102,130,145 Þær 

rannsóknir sem framkvæmdar voru í Svíþjóð, Danmörku, Portúgal, Eistlandi og Bretlandi 

notuðust við hröðunarmæla til að meta hreyfingu þátttakenda. Líkt og hjá strákunum var 

það hreyfing á skólatíma sem jókst mest milli mælinga hjá íhlutunarhópi á meðan 

viðmiðunarhópur stóð í stað og reyndist munurinn milli hópanna þar vera marktækur 

(p=0,004). Hreyfing virka daga er örlítið meiri hjá íhlutunarhópi en viðmiðunarhópi við 

lok rannsóknar en við núllpunkt var munurinn milli hópanna marktækur, íhlutunarhópi í 

vil. Hreyfingin eftir skóla er mun meiri hjá viðmiðunarhópi við lok rannsóknar og vegur 

það upp á móti hreyfingunni á skólatíma þar sem íhlutunarhópurinn var töluvert hærri en 

viðmiðunarhópur. Það leiðir til þess að hreyfingin virka daga, sem var marktækt meiri hjá 

íhlutunarhópi við núllpunkt, hefur jafnast frekar við lok rannsóknar og sýnir það hversu 

nauðsynlegt er að skipta deginum upp í tímabil til þess að sjá hvar munurinn liggur. Erfitt 

er að útskýra hvers vegna hreyfingin eftir skóla er ekki meiri hjá stúlkum íhlutunarhóps 

en raun ber vitni þar sem drengir íhlutunarhóps auka töluvert við hreyfingu sína þar frá 

upphafi rannsóknar. Líklegasta skýringin á því er þó sú að íhlutunin hafi haft meiri áhrif á 

drengina en stúlkurnar. Að minnsta kosti ein rannsókn hefur sýnt að þó hreyfing á 

skólatíma (í skólastofunni) sé meiri hjá íhlutunarhópi en viðmiðunarhópi eftir tveggja ára 

íhlutunartímabil þá hafi hreyfing eftir skóla verið mun minni hjá íhlutunarhópi. En þar 

reyndist hreyfingin vera 6% meiri hjá íhlutunarhópi en viðmiðunarhópi í skólastofunni en 

16% minni utan skóla.193 Hugsanlegar ástæður þessa geta verið aðferðafræðilegar 

takmarkanir rannsóknar eins og t.d. að ekki er valið tilviljunarkennt í hópa, skortur á 

hlutlægum mælingum á hreyfingu og líkamshreysti og að hreyfiíhlutunum sé framfylgt af 

ófaglærðum aðilum.154,194 Einnig getur verið að aukna hreyfingin á skólatíma leiði til þess 

að hreyfingin verði minni eftir að skóla lýkur og því verði heildarhreyfingin ekki eins 

mikil og ætla mætti.135 
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5.2.4 Kynjamunur 

Þegar borin er saman meðaltalshreyfing drengja og stúlkna í íhlutunarhópi sést að það er 

kynbundinn munur bæði við upphaf og lok rannsóknar. Við lok rannsóknar hreyfðu 

drengir íhlutunarhóps sig rétt tæplega 28% meira en stúlkur íhlutunarhóps. Munur milli 

kynja hvað varðar hreyfingu er þekkt og flestar rannsóknir sýna fram á að drengir hreyfi 

sig meira en stúlkur.93,116,119,120,195 Engin haldbær skýring virðist vera þar á önnur en sú að 

drengir eru almennt virkari en stúlkur. Ef borin er saman meðaltalshreyfing drengja og 

stúlkna í íhlutunarhópi á skólatíma sést að drengirnir juku hreyfingu sína um 352 

slög/mín milli mælinga á meðan stúlkurnar juku hreyfingu sína um 134,4 slög/mín. Þessi 

munur bendir hugsanlega til þess að íhlutunin hafi hentað strákunum betur en stelpunum 

eða þeir séu að einhverju leyti móttækilegri fyrir henni sem slíkri. Yfirlitsgrein sem náði 

yfir 38 íhlutunarrannsóknir sem ætlað var að breyta mataræði og hreyfingu til að koma í 

veg fyrir offitu barna sýndi að það skiptist nokkuð jafnt milli kynja hvort þau sýndu 

árangur af íhlutununum. Engin skýring fannst á því önnur en að hugsanlega væri ástæðan 

sú að drengir og stúlkur á þessum aldri (10-14 ára) myndu bregðast mismunandi við 

ólíkum þáttum íhlutunarinnar.171 Börnin sem hér um ræðir eru þó örlítið yngri en ætla má 

að kynjabundinn munur sé minni eftir því sem börnin eru yngri.  

 

5.2.5 Hreyfimynstur 

Mikil áhersla var lögð á að hreyfingin í skólanum væri sem fjölbreyttust og myndi ná til 

beggja kynja. Hreyfingin var mest í formi leikja þar sem notast var við ýmiss konar dót 

sem hvatti börn til hreyfingar og bauð upp á fjölbreytta möguleika en íhlutunarskólarnir 

fengu m.a. leikjakörfu inn í kennslustofurnar sem auka átti við fjölbreytni og 

skemmtanagildi hreyfingarinnar. Verstraete og félagar196 komust að þeirri niðurstöðu að 

slíkt gæti aukið hreyfingu barna. Í rannsókn þeirra var sjö skólum skipt í íhlutunarhóp og 

viðmiðunarhóp og var hreyfing allra mæld með hröðunarmælum fyrir og svo eftir þriggja 

mánaða tímabil þar sem íhlutunarhópur hafði aðgang að leikjakörfu sem hann notaði í 

frímínútum og í hádegishléum. Að íhlutunartímabili loknu hafði íhlutunarhópur aukið við 

tíma hreyfingar af meðal ákefð í hádegishléum úr 38% í 50% á meðan hreyfing 

viðmiðunarhóps af meðal ákefð minnkaði úr 44% í 39%. Einnig jók íhlutunarhópur við 
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hreyfingu sína í frímínútum á meðan hreyfing viðmiðunarhóps var minni en áður. Við 

getum velt því fyrir okkur hvort annars konar hreyfing myndi henta stelpunum betur, eins 

og t.d. dans. Spurningin er því hvað það er í okkar rannsókn sem gerir það að verkum að 

íhlutunin virðist henta strákunum betur en stelpunum?      

Þegar íhlutunarhópur og viðmiðunarhópur eru bornir saman fyrir skóla, á 

skólatíma og eftir skóla kemur í ljós að skólatíminn virðist ráða hvað mestu um hreyfingu 

dagsins. Hreyfingin fyrir skóla stóð nánast í stað hjá báðum hópum milli mælinga I og II. 

Hreyfingin á skólatíma jókst eins og áður sagði gríðarlega mikið hjá íhlutunarhópi. Hún 

var marktækt meiri hjá þeim við upphaf rannsóknar en bilið milli hópanna jókst enn 

meira við lok rannsóknar (p<0,001). Hreyfingin eftir skóla var sambærileg hjá 

íhlutunarhópi og viðmiðunarhópi og engin marktækur munur þar á en báðir hópar juku 

hreyfingu sína þar milli mælinga. Íþróttaþátttaka, tómstundastarf, og leikur almennt eru 

þættir sem hafa áhrif á mælingar hreyfingar eftir skóla og hægt er að velta því fyrir sér 

hvort börn hópanna tveggja stundi slíkt til jafns. Það er í raun ekki ástæða til annars en að 

ætla það og mjög jákvætt ef íþróttaþátttaka barna er að aukast. Við getum velt því fyrir 

okkur hvort tilkoma Frístundakorts á vegum ÍTR hjálpi þar til en þar er íþrótta- og 

tómstundaiðkun barna greidd niður að hluta til og gefur því fleiri foreldrum tækifæri til 

að senda börn sín í frístundir sem þau annars hefðu kannski ekki haft tök á sökum 

fjárhagslegrar stöðu. Einnig eru börnin árinu eldri við mælingu II og þau börn sem stunda 

íþróttir ættu að vera farin að mæta oftar í viku á æfingar og sömuleiðis þá lengist yfirleitt 

æfingatími barnanna eftir því sem þau eldast. Veðurfar getur spilað inn í hreyfimynstur 

barna eftir skóla en þegar borið er saman veðurfar haustin 2006 og 2007 kemur í ljós að 

ef eitthvað er þá var það hagstæðara til útiveru haustið 2006. September og október voru 

mjög góðir 2006 en nóvember var bæði kaldur og illviðrasamur. Haustið 2007 var mjög 

úrkomusamt en í nóvember var þó alauð jörð allan mánuðinn í Reykjavík. 197 Erfitt getur 

reynst að draga sterkar ályktanir um hreyfimynstur barnanna út frá veðurfari.    
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5.3 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að rannsóknarsniðið, hentiúrtak en slembivalið í 

hópa, gerir okkur mögulegt að leggja mat á áhrif íhlutunar. Hröðunarmælarnir sem 

notaðir voru til að meta hreyfingu barnanna eru hlutlausir og þykja mjög áreiðanleg 

mæling á hreyfingu. Mikil tengsl voru milli rannsakenda og kennara og héldu þeir 

reglulega fundi til að meta stöðuna hverju sinni og fylgja íhlutunum eftir. Kennararnir 

sem tóku þátt í rannsókninni voru mjög áhugasamir og stóðu sig vel í framkvæmd þeirra 

verkefna sem lögð voru fyrir. Sömu einstaklingar mældu börnin fyrir og eftir 

íhlutunartímabil sem eykur áreiðanleika mælinganna. Einnig voru sömu tæki notuð til 

mælinga fyrir og eftir rannsóknartímabil. Viðmiðunarhópur var notaður til samanburðar 

við íhlutunarhópinn og undirgekkst hann sömu mælingar og íhlutunarhópurinn sem eykur 

enn á gildi niðurstaðna.   

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að töluvert brottfall var meðal 

þátttakenda frá upphafi rannsóknar til loka hennar. Ástæður þess eru m.a. þær að 

þátttakendur fluttust búferlum meðan á rannsókninni stóð, hröðunarmælarnir týndust 

og/eða börnin gleymdu að vera með mælinn í tilskilinn tíma. Brottfall þátttakenda hefur 

líklegast áhrif þar sem úrtakið var ekki svo stórt. Hins vegar þegar skoðaðir voru þeir sem 

ekki voru með í öllum mælingum og þeir sem tóku þátt annað hvort árið sást að ekki var 

alls staðar munur á hreyfingunni sem segir okkur að ekki séu endilega miklar líkur á 

valbjögun (selection bias) þegar kemur að túlkun niðurstaðna. Við mat á hreyfingu var 

notast við annaðhvort þrjá eða fimm daga eftir því hversu marga daga þátttakendur voru 

með mælinn á sér í 10 klst. eða meira. Þó fjöldi daga hafi verið valdur tilviljanakennt og 

notast hafi verið við slíkt í öðrum rannsóknum102,145 þá er vissulega hætta á því að bjögun 

(bias) eigi sér stað ef að t.a.m. munur er á meðallengd tíma hvers þátttakanda eftir 

rannsóknarhópum, þ.e. ef börn íhlutunarskóla báru t.d. mælana lengur á sér en börn 

viðmiðunarskóla. Ekki virtist þó vera munur á milli rannsóknarhópanna hvað þetta varðar 

eins og sést á samanburði virkra mínútna. Einnig hefðu aðrar mælingar en hæð og þyngd, 

eins og t.d. DXA og vigtun undir vatni, gefið okkur sterka mynd af holdafari barnanna en 

líkamsþyngdarstuðull gefur okkur aðeins vísbendingar um holdafar þeirra.  
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5.4 Lýðheilsulegur ávinningur 

Þó íhlutunartímabil, líkt og í þessari rannsókn, standi aðeins yfir í ákveðinn tíma og 

skólastarfið færist að mestu aftur í fyrra horf að íhlutunum loknum þá er með slíkum 

inngripum hægt að skilgreina hvað hægt sé að gera til að auka hreyfingu barna. Hreyfing 

á skólatíma getur hæglega hjálpað til við að börnin nái ráðlagðri hreyfingu dag hvern og 

hreyfing utan skóla kemur svo til með að auka enn við heilsuverndandi áhrif. Líkt og 

þessi rannsókn sýndi fram á jókst hreyfing barna íhlutunarskólanna til muna frá upphafi 

íhlutunartímabils til loka rannsóknar og gefur það okkur til kynna að þær íhlutanir sem 

notast var við hafi skilað tilætluðum árangri og þá sérstaklega á skólatíma.  

Þegar ráðist var í framkvæmd rannsóknarinnar þótti mikilvægt að það sem gert 

væri á rannsóknartímabilinu yrði framkvæmanlegt í öðrum skólum að rannsókn lokinni. 

Hvorki var um að ræða kostnaðarsöm né flókin verkefni heldur fyrst og fremst breytingar 

þar sem viðbótar hreyfingu var komið fyrir dag hvern. Nú þegar rannsóknartímabilinu er 

lokið sjáum við fram á að með örlitlum áherslubreytingum innan skólakerfisins er hægt 

að auka við hreyfingu barna á skólatíma svo um munar. Auka mætti vægi íþróttatíma og 

samtvinna hreyfingu við hið almenna skólastarf. Slíkt hefur að einhverju leyti verið gert í 

nokkrum skólum í formi útiskóla sem er mjög svo jákvæð þróun. Hreyfing undir leiðsögn 

umsjónarkennara íhlutunarbekkjanna tókst vel til í rannsókninni og sýnir það okkur að 

íþróttakennari sem slíkur þurfi ekki að sjá um alla hreyfingu sem fram fer dag hvern. 

Með því að vekja börn og foreldra til meðvitundar um mikilvægi heilsusamlegs 

lífsstíls erum við að stíga stórt skref fram á við þar sem við byggjum upp jákvætt líferni 

til framtíðar. Það sem börn tileinka sér á unga aldri endist þeim alla ævi og er þar með 

búið að vinna ákveðið forvarnarstarf með því að auka hreyfingu þeirra snemma á 

lífsleiðinni.   
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6. Lokaorð 
Í stuttu máli þá svara niðurstöðurnar rannsóknarspurningunum á þann veg að eins árs 

íhlutun hefur áhrif á hreyfingu barna. Hreyfing barna í íhlutunarskólum var meiri en 

hreyfing barna í viðmiðunarskólum við lok rannsóknar en hún var sambærileg við upphaf 

hennar. Hreyfing barna íhlutunarskólanna jókst svo um munar á skólatíma en hreyfing 

hópanna tveggja var sambærileg fyrir og eftir skóla. Það var kynjabundinn munur á 

hreyfingu, drengjunum í vil, og virðist íhlutunin hafa jákvæðari áhrif á þá en stúlkurnar. 

Það var ekki mælanleg breyting á dreifingu LÞS gilda innan rannsóknarhópanna tveggja 

en íhlutunarhópur var marktækt lægri en viðmiðunarhópur við upphaf og lok rannsóknar. 

Aukning hreyfingar á skólatíma hjá íhlutunarhópi var það sem helst stóð upp úr að 

rannsóknartímabili loknu og gefur góðar vísbendingar um það að íhlutunin hafi skilað 

sínu á skólatíma. Einnig virtist íhlutunin hafa mörg önnur jákvæð áhrif á börnin sem ekki 

voru mæld og er kannski ekki svo auðvelt að mæla. Kennarar íhlutunarskólanna vöktu 

m.a. athygli á því hversu börnin voru dugleg að vera úti í alls kyns veðrum og vindum 

eftir því sem á tímabilið leið og var viðhorf þeirra til hreyfingar mun jákvæðara en við 

upphaf rannsóknar.  

Mikilvægi rannsóknarinnar er mikið þar sem staða hreyfingar og 

líkamsþyngdarstuðuls barna er skoðuð og reynt er að finna leiðir sem aukið geta 

hreyfingu barna á einfaldan og ódýran hátt. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta verið 

skólastjórum, kennurum og öðrum stjórnendum skólakerfisins leiðbeinandi þegar kemur 

að vali námsleiða og því hvernig náminu skuli háttað en mikilvægt er að hreyfingu sé 

komið fyrir í dagskrá skólans hvern dag. Einnig verður gaman að fylgjast með 

niðurstöðum þeirrar tveggja ára íhlutunarrannsóknar sem þetta verkefni er unnið upp úr. 

Þar var hreyfing og holdafar barnanna mælt í þriðja sinni haustið 2008 og vonandi sýna 

þær mælingar áfram jákvæðar niðurstöður hvað varðar hreyfingu og holdafar. 

 



64 
 

  



65 
 

Heimildaskrá 

1. Guilbert JJ. The world health report 2002 - reducing risks, promoting healthy life. 
Educ Health (Abingdon) 2003;16(2):230. 

2. Bouchard C, Blair SN, Haskell WL. Physical Activity and Health: Human Kinetics, 
2007. 

3. Lýðheilsustöð. Ráðleggingar um hreyfingu. Reykjavík, 2008. 
4. WHO. Obesity and overweight, 2003. 
5. Gardner G, Halweil B. Underfed and overfed: The global epidemic of malnutrition. 

Washington, DC: Worldwatch Institute, 2000. 
6. Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL, Carroll MD, Curtin LR, Flegal KM. Prevalence 

of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999-
2002. Jama 2004;291(23):2847-50. 

7. Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence 
of overweight and obesity in the United States, 1999-2004. Jama 
2006;295(13):1549-55. 

8. CDC. Preventing Chronic Diseases: Investing Wisely in Health. Atlanta: U.S. 
Department of Health and Human Services, 2005. 

9. Þorgeirsdóttir H, Steingrímsdóttir L, Ólafsson Ö, Guðnason V. Þróun ofþyngdar og 
offitu meðal 45-64 ára Reykvíkinga á árunum 1975-1994. Læknablaðið 2001; 
87:699-704. 

10. Briem B, . Breytingar á hæð og þyngd 9 ára skólabarna í Reykjavík 1919-1998: 
Háskóli Íslands, 1999. 

11. Jóhannsson E, Sveinsson T, Arngrímsson SÁ, Briem B, Thórlindsson T. Holdafar, 
líkamsástand, hreyfimynstur og lifnaðarhættir 9 ára barna í Reykjavík haustið 
2003. Reykjavík: Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands, 2003. 

12. Biddle SJ, Gorely T, Stensel DJ. Health-enhancing physical activity and sedentary 
behaviour in children and adolescents. J Sports Sci 2004;22(8):679-701. 

13. Dehghan M, Akhtar-Danesh N, Merchant AT. Childhood obesity, prevalence and 
prevention. Nutr J 2005;4:24. 

14. WHO. Obesity and overweight: World Health Organization, 2009. 
15. Cole TJ, Freeman JV, Preece MA. Body mass index reference curves for the UK, 

1990. Arch Dis Child 1995;73(1):25-9. 
16. Rolland-Cachera MF, Sempe M, Guilloud-Bataille M, Patois E, Pequignot-

Guggenbuhl F, Fautrad V. Adiposity indices in children. Am J Clin Nutr 
1982;36(1):178-84. 

17. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for 
child overweight and obesity worldwide: international survey. Bmj 
2000;320(7244):1240-3. 

18. WHO. BMI classification: World Health Organization, 2006. 
19. Ogden CL, Flegal KM, Carroll MD, Johnson CL. Prevalence and trends in 

overweight among US children and adolescents, 1999-2000. Jama 
2002;288(14):1728-32. 

20. Strauss RS, Pollack HA. Epidemic increase in childhood overweight, 1986-1998. 
Jama 2001;286(22):2845-8. 



66 
 

21. Troiano RP, Flegal KM. Overweight children and adolescents: description, 
epidemiology, and demographics. Pediatrics 1998;101(3 Pt 2):497-504. 

22. Chinn S, Rona RJ. Prevalence and trends in overweight and obesity in three cross 
sectional studies of British Children, 1974-94. Bmj 2001;322(7277):24-6. 

23. Romon M, Duhamel A, Collinet N, Weill J. Influence of social class on time trends in 
BMI distribution in 5-year-old French children from 1989 to 1999. Int J Obes 
(Lond) 2005;29(1):54-9. 

24. Kautiainen S, Rimpela A, Vikat A, Virtanen SM. Secular trends in overweight and 
obesity among Finnish adolescents in 1977-1999. Int J Obes Relat Metab Disord 
2002;26(4):544-52. 

25. Heude B, Lafay L, Borys JM, et al. Time trend in height, weight, and obesity 
prevalence in school children from Northern France, 1992-2000. Diabetes Metab 
2003;29(3):235-40. 

26. Padez C, Fernandes T, Mourao I, Moreira P, Rosado V. Prevalence of overweight and 
obesity in 7-9-year-old Portuguese children: trends in body mass index from 
1970-2002. Am J Hum Biol 2004;16(6):670-8. 

27. Kain J, Uauy R, Vio F, Albala C. Trends in overweight and obesity prevalence in 
Chilean children: comparison of three definitions. Eur J Clin Nutr 
2002;56(3):200-4. 

28. Kalies H, Lenz J, von Kries R. Prevalence of overweight and obesity and trends in 
body mass index in German pre-school children, 1982-1997. Int J Obes Relat 
Metab Disord 2002;26(9):1211-7. 

29. Luo J, Hu FB. Time trends of obesity in pre-school children in China from 1989 to 
1997. Int J Obes Relat Metab Disord 2002;26(4):553-8. 

30. Wang Y, Monteiro C, Popkin BM. Trends of obesity and underweight in older 
children and adolescents in the United States, Brazil, China, and Russia. Am J 
Clin Nutr 2002;75(6):971-7. 

31. Magarey AM, Daniels LA, Boulton TJ. Prevalence of overweight and obesity in 
Australian children and adolescents: reassessment of 1985 and 1995 data against 
new standard international definitions. Med J Aust 2001;174(11):561-4. 

32. Krebs NF, Jacobson MS. Prevention of pediatric overweight and obesity. Pediatrics 
2003;112(2):424-30. 

33. Moreno LA, Sarria A, Fleta J, Rodriguez G, Bueno M. Trends in body mass index 
and overweight prevalence among children and adolescents in the region of 
Aragon (Spain) from 1985 to 1995. Int J Obes Relat Metab Disord 
2000;24(7):925-31. 

34. O'Neill JL, McCarthy SN, Burke SJ, et al. Prevalence of overweight and obesity in 
Irish school children, using four different definitions. Eur J Clin Nutr 
2007;61(6):743-51. 

35. Kuczmarski RJ, Flegal KM, Campbell SM, Johnson CL. Increasing prevalence of 
overweight among US adults. The National Health and Nutrition Examination 
Surveys, 1960 to 1991. Jama 1994;272(3):205-11. 

36. Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the 
United States: prevalence and trends, 1960-1994. Int J Obes Relat Metab Disord 
1998;22(1):39-47. 



67 
 

37. Styne DM. Childhood and adolescent obesity. Prevalence and significance. Pediatr 
Clin North Am 2001;48(4):823-54, vii. 

38. Lobstein T, Jackson-Leach R. Child overweight and obesity in the USA: prevalence 
rates according to IOTF definitions. Int J Pediatr Obes 2007;2(1):62-4. 

39. Booth ML, Chey T, Wake M, et al. Change in the prevalence of overweight and 
obesity among young Australians, 1969-1997. Am J Clin Nutr 2003;77(1):29-36. 

40. Shields M. Overweight Canadian children and adolescents. Ottowa, 2005. 
41. Jotangia D, Moody A, Stamatakis E, al. E. Obesity among children under 11. 

London: UK Department of Health, 2006. 
42. Rolland-Cachera MF, Castetbon K, Arnault N, et al. Body mass index in 7-9-y-old 

French children: frequency of obesity, overweight and thinness. Int J Obes Relat 
Metab Disord 2002;26(12):1610-6. 

43. Matthiessen J, Velsing Groth M, Fagt S, et al. Prevalence and trends in overweight 
and obesity among children and adolescents in Denmark. Scand J Public Health 
2008;36(2):153-60. 

44. Werner B, Bodin L. Obesity in Swedish schoolchildren is increasing in both 
prevalence and severity. J Adolesc Health 2007;41(6):536-43. 

45. Cali AM, Caprio S. Obesity in children and adolescents. J Clin Endocrinol Metab 
2008;93(11 Suppl 1):S31-6. 

46. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, Seidel KD, Dietz WH. Predicting obesity in 
young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med 
1997;337(13):869-73. 

47. Heyward VH, Wagner DR. Applied body composition assessment. Second Edition 
ed: Human Kinetics., 2004. 

48. Patrick K, Norman GJ, Calfas KJ, et al. Diet, physical activity, and sedentary 
behaviors as risk factors for overweight in adolescence. Arch Pediatr Adolesc 
Med 2004;158(4):385-90. 

49. Tremblay M, Willms J. Is the Canadian childhood obesity epidemic related to 
physical inactivity? International Journal of Obesity 2003;27(9):1100-1105. 

50. te Velde SJ, De Bourdeaudhuij I, Thorsdottir I, et al. Patterns in sedentary and 
exercise behaviors and associations with overweight in 9-14-year-old boys and 
girls--a cross-sectional study. BMC Public Health 2007;7:16. 

51. Barsh GS, Farooqi IS, O'Rahilly S. Genetics of body-weight regulation. Nature 
2000;404(6778):644-51. 

52. Butte NF, Cai G, Cole SA, Comuzzie AG. Viva la Familia Study: genetic and 
environmental contributions to childhood obesity and its comorbidities in the 
Hispanic population. Am J Clin Nutr 2006;84(3):646-54; quiz 673-4. 

53. Ekelund U, Sardinha LB, Anderssen SA, et al. Associations between objectively 
assessed physical activity and indicators of body fatness in 9- to 10-y-old 
European children: a population-based study from 4 distinct regions in Europe 
(the European Youth Heart Study). Am J Clin Nutr 2004;80(3):584-90. 

54. Hill JO, Peters JC. Environmental contributions to the obesity epidemic. Science 
1998;280(5368):1371-4. 

55. Ells LJ, Campbell K, Lidstone J, Kelly S, Lang R, Summerbell C. Prevention of 
childhood obesity. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2005;19(3):441-54. 



68 
 

56. Campbell K, Waters E, O'Meara S, Kelly S, Summerbell C. Interventions for 
preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2002(2):CD001871. 

57. Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity: public-health crisis, 
common sense cure. Lancet 2002;360(9331):473-82. 

58. Parsons TJ, Power C, Logan S, Summerbell CD. Childhood predictors of adult 
obesity: a systematic review. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23 Suppl 8:S1-
107. 

59. Thorsdottir I, Gunnarsdottir I, Palsson GI. Association of birth weight and breast-
feeding with coronary heart disease risk factors at the age of 6 years. Nutr Metab 
Cardiovasc Dis 2003;13(5):267-72. 

60. Gunnarsdottir I, Thorsdottir I. Relationship between growth and feeding in infancy 
and body mass index at the age of 6 years. Int J Obes Relat Metab Disord 
2003;27(12):1523-7. 

61. Rosner B, Prineas R, Loggie J, Daniels SR. Percentiles for body mass index in U.S. 
children 5 to 17 years of age. J Pediatr 1998;132(2):211-22. 

62. Johannsson E, Arngrimsson SA, Thorsdottir I, Sveinsson T. Tracking of overweight 
from early childhood to adolescence in cohorts born 1988 and 1994: overweight 
in a high birth weight population. Int J Obes (Lond) 2006;30(8):1265-71. 

63. Arngrímsson SÁ, Sveinsson T, Jóhannsson E. Physical fitness of 9 and 15 years old 
Icelandic children and its relation to body composition and physical activity. 
Obesity reviews 2005;6:447. 

64. Ward DS, Saunders RP, Pate RR. Physical activity interventions in children and 
adolescents. USA: Human Kinetics, 2007. 

65. Wilmore JH, Costill DL. Physiology of sport and exercise. USA: Human Kinetics, 
1999. 

66. Freedson PS, Melanson E, Sirard J. Calibration of the Computer Science and 
Applications, Inc. accelerometer. Med Sci Sports Exerc 1998;30(5):777-81. 

67. Pate RR, Pratt M, Blair SN, et al. Physical activity and public health. A 
recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the 
American College of Sports Medicine. Jama 1995;273(5):402-7. 

68. Hendelman D, Miller K, Baggett C, Debold E, Freedson P. Validity of accelerometry 
for the assessment of moderate intensity physical activity in the field. Med Sci 
Sports Exerc 2000;32(9 Suppl):S442-9. 

69. Swartz AM, Strath SJ, Bassett DR, Jr., O'Brien WL, King GA, Ainsworth BE. 
Estimation of energy expenditure using CSA accelerometers at hip and wrist sites. 
Med Sci Sports Exerc 2000;32(9 Suppl):S450-6. 

70. Puyau MR, Adolph AL, Vohra FA, Zakeri I, Butte NF. Prediction of activity energy 
expenditure using accelerometers in children. Med Sci Sports Exerc 
2004;36(9):1625-31. 

71. Trost SG, Kerr LM, Ward DS, Pate RR. Physical activity and determinants of 
physical activity in obese and non-obese children. Int J Obes Relat Metab Disord 
2001;25(6):822-9. 

72. Welk GJ, Corbin CB, Dale D. Measurement issues in the assessment of physical 
activity in children. Res Q Exerc Sport 2000;71(2 Suppl):S59-73. 



69 
 

73. Wickel EE, Eisenmann JC, Welk GJ. Predictive validity of an age-specific MET 
equation among youth of varying body size. Eur J Appl Physiol 2007;101(5):555-
63. 

74. Trost SG, Pate RR, Sallis JF, et al. Age and gender differences in objectively 
measured physical activity in youth. Med Sci Sports Exerc 2002;34(2):350-5. 

75. Telama R, Laakso L, Yang X. Physical activity and participation in sports of young 
people in Finland. Scand J Med Sci Sports 1994;4(1):65-74. 

76. Trudeau F, Laurencelle L, Tremblay J, Rajic M, Shephard RJ. Daily primary school 
physical education: effects on physical activity during adult life. Med Sci Sports 
Exerc 1999;31(1):111-7. 

77. Janz KF, Dawson JD, Mahoney LT. Tracking physical fitness and physical activity 
from childhood to adolescence: the muscatine study. Med Sci Sports Exerc 
2000;32(7):1250-7. 

78. Kirk D. Physical education, youth sport and lifelong participation: the importance of 
early learning ecperience. European Physical Education Review 2005;11(3):239-
255. 

79. Lobstein T, Baur L, Uauy R. Obesity in children and young people: a crisis in public 
health. Obes Rev 2004;5 Suppl 1:4-104. 

80. Wareham NJ, van Sluijs EM, Ekelund U. Physical activity and obesity prevention: a 
review of the current evidence. Proc Nutr Soc 2005;64(2):229-47. 

81. Saris WH, Blair SN, van Baak MA, et al. How much physical activity is enough to 
prevent unhealthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and 
consensus statement. Obes Rev 2003;4(2):101-14. 

82. Butte NF, Christiansen E, Sorensen TI. Energy imbalance underlying the 
development of childhood obesity. Obesity (Silver Spring) 2007;15(12):3056-66. 

83. Blair SN, Church TS. The fitness, obesity, and health equation: is physical activity 
the common denominator? Jama 2004;292(10):1232-4. 

84. Yang X, Telama R, Leskinen E, Mansikkaniemi K, Viikari J, Raitakari OT. Testing a 
model of physical activity and obesity tracking from youth to adulthood: the 
cardiovascular risk in young Finns study. Int J Obes (Lond) 2007;31(3):521-7. 

85. Goran MI, Hunter G, Nagy TR, Johnson R. Physical activity related energy 
expenditure and fat mass in young children. Int J Obes Relat Metab Disord 
1997;21(3):171-8. 

86. Maffeis C, Zaffanello M, Schutz Y. Relationship between physical inactivity and 
adiposity in prepubertal boys. J Pediatr 1997;131(2):288-92. 

87. Treuth MS, Figueroa-Colon R, Hunter GR, Weinsier RL, Butte NF, Goran MI. 
Energy expenditure and physical fitness in overweight vs non-overweight 
prepubertal girls. Int J Obes Relat Metab Disord 1998;22(5):440-7. 

88. Weinsier RL, Hunter GR, Heini AF, Goran MI, Sell SM. The etiology of obesity: 
relative contribution of metabolic factors, diet, and physical activity. Am J Med 
1998;105(2):145-50. 

89. Ruiz JR, Rizzo NS, Hurtig-Wennlof A, Ortega FB, Warnberg J, Sjostrom M. 
Relations of total physical activity and intensity to fitness and fatness in children: 
the European Youth Heart Study. Am J Clin Nutr 2006;84(2):299-303. 



70 
 

90. Rowlands AV, Eston RG, Ingledew DK. Relationship between activity levels, aerobic 
fitness, and body fat in 8- to 10-yr-old children. J Appl Physiol 1999;86(4):1428-
35. 

91. Rennie KL, Livingstone MB, Wells JC, et al. Association of physical activity with 
body-composition indexes in children aged 6-8 y at varied risk of obesity. Am J 
Clin Nutr 2005;82(1):13-20. 

92. Gutin B, Yin Z, Humphries MC, Barbeau P. Relations of moderate and vigorous 
physical activity to fitness and fatness in adolescents. Am J Clin Nutr 
2005;81(4):746-50. 

93. Butte NF, Puyau MR, Adolph AL, Vohra FA, Zakeri I. Physical activity in 
nonoverweight and overweight Hispanic children and adolescents. Med Sci Sports 
Exerc 2007;39(8):1257-66. 

94. Davies PS, Gregory J, White A. Physical activity and body fatness in pre-school 
children. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19(1):6-10. 

95. Dietz WH, Jr., Gortmaker SL. Do we fatten our children at the television set? Obesity 
and television viewing in children and adolescents. Pediatrics 1985;75(5):807-12. 

96. Dionne I, Almeras N, Bouchard C, Tremblay A. The association between vigorous 
physical activities and fat deposition in male adolescents. Med Sci Sports Exerc 
2000;32(2):392-5. 

97. Ekelund U, Aman J, Yngve A, Renman C, Westerterp K, Sjostrom M. Physical 
activity but not energy expenditure is reduced in obese adolescents: a case-control 
study. Am J Clin Nutr 2002;76(5):935-41. 

98. McMurray RG, Harrell JS, Deng S, Bradley CB, Cox LM, Bangdiwala SI. The 
influence of physical activity, socioeconomic status, and ethnicity on the weight 
status of adolescents. Obes Res 2000;8(2):130-9. 

99. Barbeau P, Gutin B, Litaker M, Owens S, Riggs S, Okuyama T. Correlates of 
individual differences in body-composition changes resulting from physical 
training in obese children. Am J Clin Nutr 1999;69(4):705-11. 

100. Moore LL, Nguyen US, Rothman KJ, Cupples LA, Ellison RC. Preschool physical 
activity level and change in body fatness in young children. The Framingham 
Children's Study. Am J Epidemiol 1995;142(9):982-8. 

101. Bowerman WJ, Harris WE. Jogging. New York: Grosset and Dunlap, 1967. 
102. Andersen LB, Harro M, Sardinha LB, et al. Physical activity and clustered 

cardiovascular risk in children: a cross-sectional study (The European Youth 
Heart Study). Lancet 2006;368(9532):299-304. 

103. Fletcher GF, Blair SN, Blumenthal J, et al. Statement on exercise. Benefits and 
recommendations for physical activity programs for all Americans. A statement 
for health professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation 
of the Council on Clinical Cardiology, American Heart association. Circulation 
1992;86(1):340-4. 

104. Biddle S, Sallis JF, Cavill N. Young and active? Young people and health-
enhancing physical activity-evidence and implications. London: Health Education 
Authority, 1999. 

105. WHO. Recommended Amount of Physical Activity: World Health Organization, 
2009. 



71 
 

106. Blair SN, Kohl HW, 3rd, Barlow CE, Paffenbarger RS, Jr., Gibbons LW, Macera 
CA. Changes in physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of 
healthy and unhealthy men. Jama 1995;273(14):1093-8. 

107. Lee IM, Sesso HD, Paffenbarger RS, Jr. Physical activity and coronary heart disease 
risk in men: does the duration of exercise episodes predict risk? Circulation 
2000;102(9):981-6. 

108. Crouter SE, Clowers KG, Bassett DR, Jr. A novel method for using accelerometer 
data to predict energy expenditure. J Appl Physiol 2006;100(4):1324-31. 

109. Arnardóttir NÝ. Patterns of physical activity in 9 and 15 year-old children in Iceland 
Háskóli Íslands, 2008. 

110. Katzmarzyk PT, Tremblay S, Morrison R, Tremblay MS. Effects of physical activity 
on pediatric reference data for obesity. Int J Pediatr Obes 2007;2(3):138-43. 

111. Guo SS, Wu W, Chumlea WC, Roche AF. Predicting overweight and obesity in 
adulthood from body mass index values in childhood and adolescence. Am J Clin 
Nutr 2002;76(3):653-8. 

112. Malina RM. Tracking of physical activity and physical fitness across the lifespan. 
Res Q Exerc Sport 1996;67(3 Suppl):S48-57. 

113. Telama R, Yang X, Laakso L, Viikari J. Physical activity in childhood and 
adolescence as predictor of physical activity in young adulthood. Am J Prev Med 
1997;13(4):317-23. 

114. Trost SG, Way R, Okely AD. Predictive validity of three ActiGraph energy 
expenditure equations for children. Med Sci Sports Exerc 2006;38(2):380-7. 

115. Twisk JW, Kemper HC, van Mechelen W. Prediction of cardiovascular disease risk 
factors later in life by physical activity and physical fitness in youth: general 
comments and conclusions. Int J Sports Med 2002;23 Suppl 1:S44-9. 

116. Troiano RP, Berrigan D, Dodd KW, Masse LC, Tilert T, McDowell M. Physical 
activity in the United States measured by accelerometer. Med Sci Sports Exerc 
2008;40(1):181-8. 

117. Rowlands AV, Pilgrim EL, Eston RG. Patterns of habitual activity across weekdays 
and weekend days in 9-11-year-old children. Prev Med 2008;46(4):317-24. 

118. Sallis JF. Epidemiology of physical activity and fitness in children and adolescents. 
Crit Rev Food Sci Nutr 1993;33(4-5):403-8. 

119. Riddoch CJ, Mattocks C, Deere K, et al. Objective measurement of levels and 
patterns of physical activity. Arch Dis Child 2007;92(11):963-9. 

120. Moller NC, Kristensen PL, Wedderkopp N, Andersen LB, Froberg K. Objectively 
measured habitual physical activity in 1997/1998 vs 2003/2004 in Danish 
children: the European Youth Heart Study. Scand J Med Sci Sports 
2009;19(1):19-29. 

121. Sallis JF, Saelens BE. Assessment of physical activity by self-report: status, 
limitations, and future directions. Res Q Exerc Sport 2000;71(2 Suppl):S1-14. 

122. Pate RR, Freedson PS, Sallis JF, et al. Compliance with physical activity guidelines: 
prevalence in a population of children and youth. Ann Epidemiol 2002;12(5):303-
8. 

123. Ekelund U, Yngve A, Brage S, Westerterp K, Sjostrom M. Body movement and 
physical activity energy expenditure in children and adolescents: how to adjust for 
differences in body size and age. Am J Clin Nutr 2004;79(5):851-6. 



72 
 

124. Jago R, Anderson CB, Baranowski T, Watson K. Adolescent patterns of physical 
activity differences by gender, day, and time of day. Am J Prev Med 
2005;28(5):447-52. 

125. Klasson-Heggebo L, Anderssen SA. Gender and age differences in relation to the 
recommendations of physical activity among Norwegian children and youth. 
Scand J Med Sci Sports 2003;13(5):293-8. 

126. Page A, Cooper AR, Stamatakis E, et al. Physical activity patterns in nonobese and 
obese children assessed using minute-by-minute accelerometry. Int J Obes (Lond) 
2005;29(9):1070-6. 

127. Telama R, Yang X. Decline of physical activity from youth to young adulthood in 
Finland. Med Sci Sports Exerc 2000;32(9):1617-22. 

128. Pate RR, Stevens J, Webber LS, et al. Age-related change in physical activity in 
adolescent girls. J Adolesc Health 2009;44(3):275-82. 

129. Department of Health PA, Health Improvement and Prevention. At least five a 
week: Evidence of the impact of physical activity and its relationship to health. 
London: U.K. Department of Health, 2004: 128. 

130. Dencker M, Thorsson O, Karlsson MK, et al. Daily physical activity in Swedish 
children aged 8-11 years. Scand J Med Sci Sports 2006;16(4):252-7. 

131. Vindfeld S, Schnohr C, Niclasen B. Trends in physical activity in Greenlandic 
schoolchildren, 1994-2006. Int J Circumpolar Health 2009;68(1):42-52. 

132. Eithsdottir ST, Kristjansson AL, Sigfusdottir ID, Allegrante JP. Trends in physical 
activity and participation in sports clubs among Icelandic adolescents. Eur J 
Public Health 2008;18(3):289-93. 

133. Lindstrom M, Isacsson SO, Merlo J. Increasing prevalence of overweight, obesity 
and physical inactivity: two population-based studies 1986 and 1994. Eur J Public 
Health 2003;13(4):306-12. 

134. Holstein BE, Henriksen PE, Krolner R, Rasmussen M, Due P. [Trends in vigorous 
physical activity versus physical inactivity among 11-15 year olds from 1988 to 
2002]. Ugeskr Laeger 2007;169(1):37-42. 

135. Zahner L, Puder JJ, Roth R, et al. A school-based physical activity program to 
improve health and fitness in children aged 6-13 years ("Kinder-Sportstudie 
KISS"): study design of a randomized controlled trial [ISRCTN15360785]. BMC 
Public Health 2006;6:147. 

136. Carrel AL, Clark RR, Peterson SE, Nemeth BA, Sullivan J, Allen DB. Improvement 
of fitness, body composition, and insulin sensitivity in overweight children in a 
school-based exercise program: a randomized, controlled study. Arch Pediatr 
Adolesc Med 2005;159(10):963-8. 

137. McMurray RG, Harrell JS, Bangdiwala SI, Bradley CB, Deng S, Levine A. A 
school-based intervention can reduce body fat and blood pressure in young 
adolescents. J Adolesc Health 2002;31(2):125-32. 

138. Foster GD, Sherman S, Borradaile KE, et al. A policy-based school intervention to 
prevent overweight and obesity. Pediatrics 2008;121(4):e794-802. 

139. Shaya FT, Flores D, Gbarayor CM, Wang J. School-based obesity interventions: a 
literature review. J Sch Health 2008;78(4):189-96. 



73 
 

140. Salmon J, Booth ML, Phongsavan P, Murphy N, Timperio A. Promoting physical 
activity participation among children and adolescents. Epidemiol Rev 
2007;29:144-59. 

141. Brown T, Summerbell C. Systematic review of school-based interventions that focus 
on changing dietary intake and physical activity levels to prevent childhood 
obesity: an update to the obesity guidance produced by the National Institute for 
Health and Clinical Excellence. Obes Rev 2009;10(1):110-41. 

142. Harris KC, Kuramoto LK, Schulzer M, Retallack JE. Effect of school-based 
physical activity interventions on body mass index in children: a meta-analysis. 
Cmaj 2009;180(7):719-26. 

143. Webber LS, Catellier DJ, Lytle LA, et al. Promoting physical activity in middle 
school girls: Trial of Activity for Adolescent Girls. Am J Prev Med 
2008;34(3):173-84. 

144. van Sluijs EM, McMinn AM, Griffin SJ. Effectiveness of interventions to promote 
physical activity in children and adolescents: systematic review of controlled 
trials. Br J Sports Med 2008;42(8):653-7. 

145. Riddoch CJ, Bo Andersen L, Wedderkopp N, et al. Physical activity levels and 
patterns of 9- and 15-yr-old European children. Med Sci Sports Exerc 
2004;36(1):86-92. 

146. Fox KR, Riddoch C. Charting the physical activity patterns of contemporary 
children and adolescents. Proc Nutr Soc 2000;59(4):497-504. 

147. Gorely T, Nevill ME, Morris JG, Stensel DJ, Nevill A. Effect of a school-based 
intervention to promote healthy lifestyles in 7-11 year old children. Int J Behav 
Nutr Phys Act 2009;6:5. 

148. Warren JM, Henry CJ, Lightowler HJ, Bradshaw SM, Perwaiz S. Evaluation of a 
pilot school programme aimed at the prevention of obesity in children. Health 
Promot Int 2003;18(4):287-96. 

149. Sahota P, Rudolf MC, Dixey R, Hill AJ, Barth JH, Cade J. Randomised controlled 
trial of primary school based intervention to reduce risk factors for obesity. Bmj 
2001;323(7320):1029-32. 

150. Sahota P, Rudolf MC, Dixey R, Hill AJ, Barth JH, Cade J. Evaluation of 
implementation and effect of primary school based intervention to reduce risk 
factors for obesity. Bmj 2001;323(7320):1027-9. 

151. Epstein LH, Roemmich JN. Reducing sedentary behavior: role in modifying 
physical activity. Exerc Sport Sci Rev 2001;29(3):103-8. 

152. Epstein LH, Paluch RA, Kilanowski CK, Raynor HA. The effect of reinforcement or 
stimulus control to reduce sedentary behavior in the treatment of pediatric obesity. 
Health Psychol 2004;23(4):371-80. 

153. Rosenbaum M, Leibel RL. The physiology of body weight regulation: relevance to 
the etiology of obesity in children. Pediatrics 1998;101(3 Pt 2):525-39. 

154. Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD, Kelly S, Brown T, Campbell KJ. 
Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 
2005(3):CD001871. 

155. Harrell JS, McMurray RG, Gansky SA, Bangdiwala SI, Bradley CB. A public health 
vs a risk-based intervention to improve cardiovascular health in elementary school 



74 
 

children: the Cardiovascular Health in Children Study. Am J Public Health 
1999;89(10):1529-35. 

156. McKenzie TL, Nader PR, Strikmiller PK, et al. School physical education: effect of 
the Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health. Prev Med 
1996;25(4):423-31. 

157. Sallis JF, McKenzie TL, Alcaraz JE, Kolody B, Faucette N, Hovell MF. The effects 
of a 2-year physical education program (SPARK) on physical activity and fitness 
in elementary school students. Sports, Play and Active Recreation for Kids. Am J 
Public Health 1997;87(8):1328-34. 

158. Simons-Morton BG, Parcel GS, Baranowski T, Forthofer R, O'Hara NM. Promoting 
physical activity and a healthful diet among children: results of a school-based 
intervention study. Am J Public Health 1991;81(8):986-91. 

159. Timperio A, Salmon J, Ball K. Evidence-based strategies to promote physical 
activity among children, adolescents and young adults: review and update. J Sci 
Med Sport 2004;7(1 Suppl):20-9. 

160. Verstraete SJ, Cardon GM, De Clercq DL, De Bourdeaudhuij IM. A comprehensive 
physical activity promotion programme at elementary school: the effects on 
physical activity, physical fitness and psychosocial correlates of physical activity. 
Public Health Nutr 2007;10(5):477-84. 

161. Harrison M, Burns CF, McGuinness M, Heslin J, Murphy NM. Influence of a health 
education intervention on physical activity and screen time in primary school 
children: 'Switch Off--Get Active'. J Sci Med Sport 2006;9(5):388-94. 

162. Manios Y, Moschandreas J, Hatzis C, Kafatos A. Health and nutrition education in 
primary schools of Crete: changes in chronic disease risk factors following a 6-
year intervention programme. Br J Nutr 2002;88(3):315-24. 

163. Muller MJ, Asbeck I, Mast M, Langnase K, Grund A. Prevention of obesity--more 
than an intention. Concept and first results of the Kiel Obesity Prevention Study 
(KOPS). Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25 Suppl 1:S66-74. 

164. Jolliffe D. Extent of overweight among US children and adolescents from 1971 to 
2000. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28(1):4-9. 

165. Lobstein T, Frelut ML. Prevalence of overweight among children in Europe. Obes 
Rev 2003;4(4):195-200. 

166. Dollman J, Norton K, Norton L. Evidence for secular trends in children's physical 
activity behaviour. Br J Sports Med 2005;39(12):892-7; discussion 897. 

167. Sleap M, Warburton P. Physical activity levels of 5-11-year-old children in England: 
cumulative evidence from three direct observation studies. Int J Sports Med 
1996;17(4):248-53. 

168. Telama R, Yang X, Viikari J, Valimaki I, Wanne O, Raitakari O. Physical activity 
from childhood to adulthood: a 21-year tracking study. Am J Prev Med 
2005;28(3):267-73. 

169. Twisk JW, Kemper HC, van Mechelen W. Tracking of activity and fitness and the 
relationship with cardiovascular disease risk factors. Med Sci Sports Exerc 
2000;32(8):1455-61. 

170. Biddle S, Mutrie N. Psychology of physical activity. 2nd ed. London: Routledge, 
2008. 



75 
 

171. Brown T, Summerbell C. Systematic review of school-based interventions that focus 
on changing dietary intake and physical activity levels to prevent childhood 
obesity: an update to the obesity guidance produced by the National Institute for 
Health and Clinical Excellence. Obes Rev 2008. 

172. Ekelund U, Sjostrom M, Yngve A, et al. Physical activity assessed by activity 
monitor and doubly labeled water in children. Med Sci Sports Exerc 
2001;33(2):275-81. 

173. Trost SG, Ward DS, Moorehead SM, Watson PD, Riner W, Burke JR. Validity of 
the computer science and applications (CSA) activity monitor in children. Med 
Sci Sports Exerc 1998;30(4):629-33. 

174. Trost SG, Pate RR, Freedson PS, Sallis JF, Taylor WC. Using objective physical 
activity measures with youth: how many days of monitoring are needed? Med Sci 
Sports Exerc 2000;32(2):426-31. 

175. Dencker M, Thorsson O, Karlsson MK, et al. Daily physical activity related to body 
fat in children aged 8-11 years. J Pediatr 2006;149(1):38-42. 

176. Trost SG, Sirard JR, Dowda M, Pfeiffer KA, Pate RR. Physical activity in 
overweight and nonoverweight preschool children. Int J Obes Relat Metab Disord 
2003;27(7):834-9. 

177. Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík, 2006. 
178. Cole K, Waldrop J, D'Auria J, Garner H. An integrative research review: effective 

school-based childhood overweight interventions. J Spec Pediatr Nurs 
2006;11(3):166-77. 

179. Lazaar N, Aucouturier J, Ratel S, Rance M, Meyer M, Duche P. Effect of physical 
activity intervention on body composition in young children: influence of body 
mass index status and gender. Acta Paediatr 2007;96(9):1315-20. 

180. Schaefer F, Georgi M, Zieger A, Scharer K. Usefulness of bioelectric impedance 
and skinfold measurements in predicting fat-free mass derived from total body 
potassium in children. Pediatr Res 1994;35(5):617-24. 

181. Fiorotto ML, Cochran WJ, Funk RC, Sheng HP, Klish WJ. Total body electrical 
conductivity measurements: effects of body composition and geometry. Am J 
Physiol 1987;252(4 Pt 2):R794-800. 

182. Bray GA, DeLany JP, Volaufova J, Harsha DW, Champagne C. Prediction of body 
fat in 12-y-old African American and white children: evaluation of methods. Am J 
Clin Nutr 2002;76(5):980-90. 

183. Wells JC, Fuller NJ. Precision of measurement and body size in whole-body air-
displacement plethysmography. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25(8):1161-
7. 

184. Flegal KM, Tabak CJ, Ogden CL. Overweight in children: definitions and 
interpretation. Health Educ Res 2006;21(6):755-60. 

185. Mei Z, Grummer-Strawn LM, Wang J, et al. Do skinfold measurements provide 
additional information to body mass index in the assessment of body fatness 
among children and adolescents? Pediatrics 2007;119(6):e1306-13. 

186. Zimmermann MB, Gubeli C, Puntener C, Molinari L. Detection of overweight and 
obesity in a national sample of 6-12-y-old Swiss children: accuracy and validity 
of reference values for body mass index from the US Centers for Disease Control 



76 
 

and Prevention and the International Obesity Task Force. Am J Clin Nutr 
2004;79(5):838-43. 

187. Ekelund U, Brage S, Froberg K, et al. TV viewing and physical activity are 
independently associated with metabolic risk in children: the European Youth 
Heart Study. PLoS Med 2006;3(12):e488. 

188. van Sluijs EM, McMinn AM, Griffin SJ. Effectiveness of interventions to promote 
physical activity in children and adolescents: systematic review of controlled 
trials. Bmj 2007;335(7622):703. 

189. Dobbins M, De Corby K, Robeson P, Husson H, Tirilis D. School-based physical 
activity programs for promoting physical activity and fitness in children and 
adolescents aged 6-18. Cochrane Database Syst Rev 2009(1):CD007651. 

190. Harrell JS, McMurray RG, Bangdiwala SI, Frauman AC, Gansky SA, Bradley CB. 
Effects of a school-based intervention to reduce cardiovascular disease risk 
factors in elementary-school children: the Cardiovascular Health in Children 
(CHIC) study. J Pediatr 1996;128(6):797-805. 

191. Strong WB, Malina RM, Blimkie CJ, et al. Evidence based physical activity for 
school-age youth. J Pediatr 2005;146(6):732-7. 

192. Blair SN, LaMonte MJ, Nichaman MZ. The evolution of physical activity 
recommendations: how much is enough? Am J Clin Nutr 2004;79(5):913S-920S. 

193. Donnelly JE, Jacobsen DJ, Whatley JE, et al. Nutrition and physical activity 
program to attenuate obesity and promote physical and metabolic fitness in 
elementary school children. Obes Res 1996;4(3):229-43. 

194. Stone EJ, McKenzie TL, Welk GJ, Booth ML. Effects of physical activity 
interventions in youth. Review and synthesis. Am J Prev Med 1998;15(4):298-
315. 

195. Toschke JA, von Kries R, Rosenfeld E, Toschke AM. Reliability of physical activity 
measures from accelerometry among preschoolers in free-living conditions. Clin 
Nutr 2007;26(4):416-20. 

196. Verstraete SJ, Cardon GM, De Clercq DL, De Bourdeaudhuij IM. Increasing 
children's physical activity levels during recess periods in elementary schools: the 
effects of providing game equipment. Eur J Public Health 2006;16(4):415-9. 

197. Veðurstofan. Mánaðaryfirlit verðurfars. Reykjavík, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

Fylgiskjöl 
  



78 
 

 

Upplýsingar um framhaldsmælingar 
 

Lífsstíll 7 til 9 ára barna 
~íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu~ 

 
 
Kæru foreldrar/forráðamenn!      September, 2007 
 
 
Með bréfi þessu óska undirrituð eftir samþykki fyrir þátttöku barns ykkar í framhaldsrannsókn á 
heilsufari og lífsstíl íslenskra barna sem fræðimenn frá Kennaraháskóla Íslands og Háskóla 
Íslands standa fyrir á þessu skólaári. Öllum börnum sem hófu nám í þriðja bekk haust 2007 í 
Árbæjarskóla, Fossvogsskóla, Ingunnarskóla, Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Seljaskóla er 
heimil þátttaka. Ekki er nauðsynlegt að börn hafi tekið þátt í fyrstu mælingum rannsóknarinnar 
sem fram fóru haustið 2006 til þess að taka þátt í eftirfarandi mælingum. 
 
Þátttaka í framhaldsmælingum rannsóknarinnar haustið 2007 felst í eftirfarandi: 
 

Í fyrsta lagi er um að ræða mælingu á hæð og þyngd barnsins. Mælingin er hefðbundin og fer 
þannig fram að barnið er vigtað og hæðarmælt á þunnum bol, nærbuxum og sokkum. 
Mælingin fer fram í lokuðu rými og verður framkvæmd af rannsakendum sjálfum á 
skólatíma. 
 
Í öðru lagi er um að ræða mælingu á hreyfingu barnanna. Hún verður mæld með 
hröðunarmælitæki sem þau eiga að bera á sér í 6 daga. Tækið er á stærð við armbandsúr eða 
ívið stærra og skráir í minni allar hreyfingar barnsins. Tækið verður sett á belti um mittið eða 
á buxnastreng. Mikilvægt er að barn og forráðamenn skrái nákvæmlega hjá sér hvenær barnið 
er ekki með tækið á sér ef það einhverra hluta vegna ber það ekki allan tímann. Eftir sex daga 
skilar barnið mælinum aftur til rannsakenda eða umsjónarkennara.  

 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Erlingur Jóhannsson dósent,  
Kennaraháskóla Íslands. Sími: 480 3901. Netfang: erljo@khi.is 
 
 
Ef þið hafið áhuga á að taka þátt í rannsókninni biðjum við ykkur um að kynna ykkur vel 
verkþætti rannsóknarinnar, fylla út meðfylgjandi samþykkisyfirlýsingu og senda barn ykkar með 
hana í skólann innan þriggja daga frá móttöku þessa bréfs. Þátttaka ykkar er mjög mikilvæg og 
koma nöfn ykkar eða barnanna hvergi fram við úrvinnslu eða birtingu rannsóknarinnar. Farið er 
með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og eftir úrvinnslu gagna verða engar persónugreinanlegar 
niðurstöður birtar. Hafið þið einhverjar spurningar eða athugasemdir er ykkur velkomið að 
hringja/senda tölvupóst til undirritaðs. Þau börn sem ekki skila inn samþykkisyfirlýsingu taka 
ekki þátt í ofangreindum mælingum.  
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Ef þið hafið spurningar um rétt ykkar sem þátttakanda í vísindarannsókninni getið þið snúið 
ykkur til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551 7100 og fax: 551 1444.  
 
Með þökk og kærri kveðju. 
Fh rannsakenda, 

 
________________________________________________ 
Dr. Erlingur Jóhannsson, prófessor KHÍ 
Sími: 897 1115 – netfang: erljo@khi.is 

 
Samþykkisyfirlýsing 

 

Lífsstíll 7 til 9 ára grunnskólabarna  
 
 

Nafn barns:__________________________________________ 
 
Kt. barns:____________________________________________ 
 

Athugið að undirrita þarf bæði atriðin ef samþykkt er þátttaka í öllum þáttum 
rannsóknarinnar! 

       
Ég, forráðamaður ofangreinds barns, samþykki þátttöku hans/hennar í ofangreindum 
mælingum. 
 
Samþykki forráðmanns: 
 
Dags:_______________;_______________________________________ 
 
Samþykki barns: 
 
Dags:________________, ______________________________________ 
    (undirskrift) 
 
 
 
Undirskrift rannsakanda sem leggur yfirlýsinguna fyrir: 
 
 
_______________________________________ 
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Fylgiskjal 3 
 

 
 
 

 
 

Hér er sýnishorn af vefnum sem 
settur var upp gagngert fyrir 
íhlutunarrannsóknina „Lífsstíll 
7–9 ára barna“. 


