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Líkamsmynd íslenskra ungmenna 
í 6., 8. og 10. bekk 

Rannsókn á tengslum neikvæðrar líkamsmyndar við 
líkamsþyngdarstuðul og megrunarhegðun 

Anna Lilja Sigurvinsdóttir 
Ársæll Már Arnarsson 
Þóroddur Bjarnason 

Gildi og viðhorf varðandi útlit eru ólík eftir samfélögum. Menning mótar hugmyndir 

um hvað telst aðlaðandi og hvað ekki. Ýmislegt bendir til þess að félags- og 

menningarlegt umhverfi okkar sé skaðlegt þegar kemur að þyngd og mat. Hinar 

vestrænu hugmyndir um útlit geta og virðast fá meira vægi en hreysti og heilbrigði. 

Börn eru meðvituð um þessi samfélagslegu gildi, hvað þykir aðlaðandi og hvað ekki. 

Líklegt er að þessi gildi móti líkamsmynd barna og unglinga sem og hegðun þeirra til 

að ná og viðhalda ákveðnu útliti (Hill og Silver, 1995; Ricciardelli og McCabe, 2001; 

Tiggemann og Wilson-Barrett, 1998).  

Líkamsþyngd eða líkamsþyngdarstuðull (body mass index, BMI) er einn þeirra 

þátta sem getur haft áhrif á þróun líkamsmyndar hjá ungu fólki, sér í lagi þar sem hann 

er áhættuþáttur fyrir neikvæða líkamsmynd (Clark og Tiggemann, 2008; Fenton, 

Brooks, Spencer og Morgan, 2010; Stice og Whitenton, 2002). Niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt að hár líkamsþyngdarstuðull hefur fylgni við óánægju með eigin líkama og 

áhyggjur tengt þyngd (Cafri o.fl.2005). Líkamsþyngdarstuðull er mest notaða 

mælieiningin í dag til að skilgreina offitu og ofþyngd hjá fullorðnum og börnum 

(Cattarin og Thompson, 1994; Stice og Whitenton, 2002). Líkamsþyngdarstuðull er 

reiknaður með því að deila þyngd viðkomandi í hæð hans í öðru veldi (kg/m²). Helsti 

ókostur aðferðarinnar er sá að hún sýnir ekki hvort vöðvamassi eða fita eykst eða 

minnkar né gerir líkamsþyngdarstuðull greinarmun á mismunandi líkamsbyggingu 

einstaklinga (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa 

Eggertsdóttir, 2003; Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 2010). 

Líkamsþyngdarstuðull barna breytist verulega með aldri og því er nauðsynlegt að nota 

aldurssvarandi viðmið (Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000). Í rannsókn Cole og 

félaga (2000) var fylgst með börnum frá fæðingu til 25 ára aldurs í Brasilíu, Bretlandi, 

Hong Kong, Hollandi, Singapúr og í Bandaríkjunum með það að markmiði að þróa 

viðmið til að meta líkamsþyngdarstuðul barna. Rannsóknin leiddi af sér alþjóðleg 

aldurs- og kynjastöðluð viðmið. 

Neikvæð líkamsmynd tengist neikvæðu mati á eigin líkamsstærð, lögun og þyngd. 

Þessi óánægja verður til vegna misræmis milli hugmynda um eigin líkama og 

hugmynda um ákjósanlegan líkama (Cash og Szymanski, 1995; Meland, Haugland og 

Breidablik, 2007; Showers og Larson, 1999). Óánægja með eigin líkama hefur helst 

verið tengd við konur en en sífellt fleiri karlmenn virðast óánægðir með líkama sinn 

(Furnham og Calman, 1998). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að neikvæð 

líkamsmynd er algengari meðal unglingsstúlkna en –stráka (Cash, Morrow, Hrabosky 

og Perry, 2004; Rozin, Trachtenberg og Cohen, 2001; Storvoll, Strandbu og 

Wichstrom, 2005). Léleg líkamsmynd hjá ungu fólki tengist óheilbrigðum 

matarvenjum (Smolak, 2004), kvíða, lágu sjálfstrausti (Kostanski og Gullone, 1998; 
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Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan og Eisenberg, 2006), þunglyndi, 

sjálfsvígshugsunum og tilraunum (Bausch og Muehlenkamp, 2007; Crow, Eisenberg, 

Story og Neumark-Sztainer, 2008; Rodríguez-Cano, Beato-Fernández og Llario, 2006) 

auk ónauðsynlegra fegrunaraðgerða (Thompson, Coovert og Stormer, 1999). Óánægja 

með eigin líkama er einnig sterkasti forspárþátturinn fyrir þróun átraskana hjá 

unglingum (Phelps, Johnston og Augustyniak, 1999). 

Megrun er algengasta leiðin sem einstaklingar nota til að öðlast eða viðhalda 

ákveðinni líkamslögun og vinna bug á óánægju með eigin líkama. Í rannsókn Hill og 

Pallinn (1998) kemur fram að börn undir 9 ára aldri þekkja hugtakið megrun og til 

hvers hún er notuð. Líkamsmynd ungs fólks á aldrinum 15 – 21 árs spáir fyrir um 

hvort viðkomandi notist við megrun til að stjórna eigin þyngd (Friestad og Rise, 2004). 

Óánægja með eigin líkama getur fengið fólk í kjörþyngd til að fara í megrun (Allaz, 

Berstein, Rouget, Arch og Morabia, 1998; Wardle og Johnson, 2002), en slík óánægja 

hefur einnig fylgni við óheilbrigðar aðferðir til að léttast (Battle og Brownell, 1996), 

óheilbrigðar matarvenjur (Paa og Larson, 1998), átraskanir (Fairburn, 2008; Patton, 

Selzer, Coffey, Carlin og Wolfe, 1999; Stice, Shaw og Nemeroff, 1998), þunglyndi 

(Pinhas, Toner, Ali, Garfinkel og Stuckless, 1999; Wiederman og Hurst, 1998) og lágt 

sjálfstraust (Tiggeman og Stevens, 1999). Stór hluti samfélagsins trúir því að megrun 

leiði til þyngdartaps, sem stuðlar að megrunarhegðun eins og takmarkaðri 

fæðuinntöku. Megrun er oftast undanfari átraskana og hefur sterka fylgni við þær 

(Fairburn, 2008; Patton o.fl., 1999; Stice o.fl.1998). Oftast eru það konur sem nota 

megrun til að öðlast grannan, vöðvalausan líkama en sýnt hefur verið að megrun er 

einnig notuð til að öðlast vöðva. Karlmenn hafa í auknum mæli notað 

megrunaraðferðir til að ná fram ákveðinni líkamslögun (sjá Krowchuck, Kreiter, 

Woods, Sinal og DuRant, 1998). 

Markmið rannsóknarinnar var að fá mynd af líkamsmynd íslenskra ungmenna í 6, 8 

og 10 bekk á Íslandi yfir fjögra ára tímabil. Athugað var hvort kynjamunur væri til 

staðar sem og aldursmunur. Sérstaklega var horft til þeirra sem höfðu neikvæða 

líkamsmynd, þyngdar þeirra og megrunarhegðun. Einnig var athugað hversu sterka 

fylgni léleg líkamsmynd hafði við líkamsþyngdarstuðul og megrunarhegðun. 

Efnisviður og aðferð 

Notuð voru gögn úr alþjóðlegu rannsókninni „Heilsa og lífskjör skólanema“ (Health 

Behaviour in School-aged Children - HBSC). Um er að ræða staðlaðan spurningalista 

sem notaður er í yfir 40 löndum. Þýðið voru öll íslensk börn á aldrinum 11, 13 og 15 

ára. Árið 2006 var spurningalistinn lagður fyrir 11.455 nemendur í 6., 8. og 10. bekk. 

Fjórum árum síðar var spurningalistinn lagður fyrir í sömu árgögnum í 161 skóla og 

bárust svör frá 11. 432 nemanda. Alls svöruðu 83% þýðisins árið 2006 og 87% 

þýðisins árið 2010. Um er að ræða endurtekna þversniðsrannsókn með samanburði 

milli 2006 og 2010.  

Til að meta líkamsmynd þátttakenda var notuð spurningin; „Finnst þér þú 

vera...?“ Svarmöguleikarnir eru fimm: a) Alltof grönn/ grannur, b) Aðeins of grönn/ 

grannur, c) Um það vil mátuleg(ur), d) Aðeins of feit(ur), e) Alltof feit(ur). 

Valmöguleikarnir aðeins of feit(ur) og alltof feit(ur) voru sameinaðir og stóðu fyrir 

óánægju með eigin líkama/ neikvæða líkamsmynd. 

Ein af spurningum HBSC listans snýr að mati þátttakenda á eigin þyngd og afstöðu 

þeirra til þess að fara í megrun. Spurningin er; „Ert þú í megrun eða ert þú að reyna að 

létta þig á annan hátt?“ Svarmöguleikarnir eru fjórir: a) Nei, þyngd mín er í lagi, b) Nei, 

ég þyrfti að þyngjast, c) Nei, en ég þyrfti að léttast, d) Já, ég er að reyna að léttast.  

Líkamsþyngdarstuðull (kg/ m²) var reiknaður út frá spurningunum: „Hversu 

þung(ur) ert þú án fata?“ og „Hversu há(r) ert þú á sokkaleistunum?“ Þátttakendum 
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var skipt í fjóra hópa á grundvelli líkamsþyngdarstuðuls; undirþyngd, kjörþyngd, 

ofþyngd og offita. Stuðst var við skilgreiningu Cole o.fl.(2000) sem er stöðluð miðað 

við aldur og kyn (tafla 1). Þátttakendur sem voru yfir 150 kg, sem og þeir sem voru 

undir 26 kg voru teknir út. Einnig voru þeir sem voru lægri en 1, 25 m á hæð teknir út, 

sem og þátttakendur hærri en 2, 50 m á hæð. Með þessu var reynt að skapa raunhæfan 

þyngdar- og hæða ramma fyrir þessa aldurshópa. 

 

Tafla 1. Alþjóðleg viðmið á líkamsþyngdarstuðli eftir kyni hjá 11, 13 og 15 ára 

skv. Cole o.fl. (2000) 

 
 

Notað var t-próf til að finna mun milli kynja þegar kom að neikvæðri líkamsmynd 

og ANOVA með Scheffe eftirprófun var notuð til að skoða mun milli bekkja. 

Spearman´s rho var notað til að reikna fylgni milli neikvæðar líkamsmyndar og 

megrunarhegðunar og líkamsþyngdarstuðuls. Notað var fjölbreytu aðhvarfsgreining til 

að sjá hversu mikið megrunarhegðun og líkamsþyngdarstuðull skýrðu neikvæða 

líkamsmynd.  

Niðurstöður 

Tafla 2 sýnir lýsandi greiningu á helstu breytum. Þátttakendur skiptast nokkuð jafnt 

eftir kyni og aldri. Langflestir þátttakendur voru sáttir við eigið útlit. Árið 2006 töldu 

60% þátttakenda sig vera mátulega og 67% árið 2010. T próf sýndi að munurinn milli 

ára var marktækur (t =4, 073, df= 23013, p <0,01). Alls voru 51% svarenda ánægðir 

með eigin þyngd árið 2006. Um 22% nemendanna voru í megrun þegar könnunin var 

gerð árið 2006, auk þess sem tæp 16% töldu sig þurfa að léttast. Árið 2010 voru 

tæplega 54% þátttakenda ánægðir með eigin þyngd og 35% voru í megrun eða töldu 

sig þurfa að léttast. Munur á megrunarhegðun þátttakenda var marktækur milli 2006 

og 2010 (t =4,417, df= 22863, p > 0, 01). Þrír fjórðu hlutar úrtaksins voru innan 

eðlilegra marka í líkamsþyngdarstuðli, bæði árið 2006 og 2010, sem reiknaður var út 

frá alþjóðlegum aldurs-og kynjastöðluðum viðmiðum (Cole o.fl., 2000). Rúmlega 16% 

nemenda árið 2006 voru í yfirþyngd á móti tæpum 16% árið 2010. Þátttakendur sem 

flokkuðust of feit samkvæmt fyrr greindum viðmiðum voru 3,6% árið 2006 en 3,9% 

árið 2010. Munurinn á líkamsþyngdarstuðli þátttakenda yfir fjögurra ára tímabil var 

ekki marktækur. Algengt var að þátttakendur svöruðu ekki spurningum um hæð og 

þyngd eða að svör þeirra væru ótrúverðug.  

Kynjamunur var til staðar þegar líkamsmynd var skoðuð árið 2006 (t = -12, 8, df = 

11273, p = 0,000), og 2010 (t = -10, 9, df = 11313, p = 0,000). Algengara var að stúlkur 

væri óánægðar með eigið útlit heldur en strákar. ANOVA sýndi að munur væri milli 

líkamsmyndar og aldurs 2006 (F 2, 11271 = 27, 8, p < 0,001) og 2010 (F 2, 11288 = 41, 6, p 

< 0, 05).  

Efri mörk Neðri mörk Neðri mörk 

undirþyngdar  yfirþyngdar offitu

Strákar

11 ára 14, 9 21, 2 26, 0

13 ára 15, 9 22, 6 27, 6

15 ára 16, 8 23, 9 28, 9

Stelpur

11 ára 14, 8 21, 7 26, 7

13 ára 15, 8 23, 3 28, 6

15 ára 16, 7 24, 4 29, 4
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði á helstu breytum rannsóknarinnar 

 
 

Árið 2006 verður töluverð hlutfallshækkun á óánægju með eigið útlit milli 11 ára 

stúlkna og 15 ára (mynd 1). Við 11 ára aldur eru 19, 6% stúlkna óánægðar með útlit 

sitt á móti 34, 2% við 15 ára aldur. Fjórum árum seinna eru 14, 8%, 11 ára stúlkna 

óánægðar með líkama sinn á móti tæpum 24% við 13 ára aldur og 34% við 15 ára 

aldur. Þegar hlutfallið er skoðað meðal stráka sést að hækkunin er ekki eins dramatísk 

og hjá stelpunum. Hins vegar er hlutfallshækkun til staðar milli 2006 og 2010 hjá 

strákum, þ.e.a.s með hækkandi aldri stráka eykst óánægja þeirra með eigin líkama. 

Þegar kynjamunur á neikvæðri líkamsmynd var skoðaður sýndi t próf að hann var til 

staðar, að undanskildu þátttakendum sem eru 11 ára árið 2006 (t = -0,275, df = 3751, 

p > 0, 05). 
  

Breytur Fjöldi % Fjöldi %

Kyn               

Strákar 5807 50, 7 5775 50, 5

Stelpur 5647 49, 3 5657 49, 5

Aldur  

11 ára 3770 32, 9 3746 32, 8

13 ára 3825 33, 4 3871 33, 9

15 ára
3855 33, 7 3789 33, 2

Finnst þér þú vera...?

Alltof grönn/ grannur 347 3 196 1, 7

Aðeins of grönn/ grannur 1201 10, 4 1120 9, 7

Um það bil mátuleg(ur)
6951 60, 1 7757 67, 0

Aðeins of feit(ur)                                        2583 22, 4 2077 17, 9

Alltof feit(ur)                                   
475 4, 1 308 2, 7

Ert þú í megrun eða ert þú að 

reyna að létta þig á annan hátt?

Nei, þyngd mín er í lagi
5886 51, 3 6124 53, 8

Nei, ég þyrfti að þyngjast 1215 10, 6 1232 10, 8

Nei, en ég þyrfti að léttast
1809 15, 8 1714 15, 1

Já, ég er að reyna að léttast
2567 22, 4 2318 20, 4

Líkamsþyngdarstuðull

Undir kjörþyngd 386 3, 9 453 4, 6

Í kjörþyngd 7591 76, 1 7424 75, 6

Yfir kjörþyngd 1638 16, 4 1558 15, 9

Offita 359 3, 6 387 3, 9

2006 2010
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Mynd 1. Hlutfall stráka og stelpna sem eru óánægð með eigin líkama árið 2006 og 

2010 

 

Athugun á óánægju með eigin líkama og líkamsþyngdarstuðli árið 2006 sýndi að 12% 

stráka og nær 22% stelpna sem telja sig vera of þung eru í kjörþyngd. Stór hluti 

nemenda árið 2006 sem flokkast of þung eru með neikvæða líkamsmynd (52% stráka 

og 70% stelpna). Þá eru tæplega 80% stráka og um 90% stelpna sem eru of feit ósátt 

við líkama sinn (mynd 2). Niðurstöðurnar frá 2010 sýna að tæp 9% stráka og 15% 

stelpna sem eru óánægð með útlit sitt eru í kjörþyngd. Hlutfall drengja sem eru í 

yfirþyngd og með neikvæða líkamsmynd er 43% en 56% stelpna í yfirþyngd eru með 

neikvæða líkamsmynd. Um 80% stráka og 82% stelpna sem eru of feit eru ósátt við 

eigið útlit (mynd 3). 

 

 

 
 

Mynd 2. Hlutfall stráka og stelpna sem er óánægð með eigin líkama eftir 

viðmiðum Cole o.fl. (2000) árið 2006 
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Mynd 3. Hlutfall stráka og stelpna sem er óánægð með eigin líkama eftir 

viðmiðum Cole o.fl., (2000) árið 2010 

 

Flestir þátttakendur voru sáttir við eigin þyngd og voru ekki að reyna að léttast. 

Hins vegar eru um 16% árið 2006 og 15% árið 2010 sem telja sig þurfa að léttast og 22% 

og 20% eru í megrun (tafla 2). Skoðað var sérstaklega hvort þeir sem höfðu neikvæða 

líkamsmynd væru í megrun (já, ég er að reyna að létta mig). Niðurstöður sýna að árið 

2006 voru 52% stráka og 61% stelpna með neikvæða líkamsmynd að reyna að létta sig. 

Árið 2010 voru 50% stráka og 60% stelpna með neikvæða líkamsmynd í megrun. 

Spearman´s rho sýndi að jákvæð fylgni milli neikvæðrar líkamsmyndar og megrunar 

var til staðar (rho = 0, 606, N = 11477, p< 0,001) árið 2006, sem og árið 2010 (rho = 

0, 543, N = 11388, p< 0,001). Líkamsþyngdarstuðull hefur einnig fylgni við neikvæða 

líkamsmynd, rho = 0, 453, N = 9974, p< 0,001 (2006), og rho = 0, 432, N = 9822, p< 

0,001 (2010). Niðurstöður fjölbreytu aðhvarfsgreiningu sýna að megrunarhegðun 

skýrir best neikvæða líkamsmynd af þeim breytum sem skoðaðar voru, bæði árið 2006 

og 2010. Líkamsþyngdarstuðull hefur einnig áhrif á neikvæða líkamsmynd en ekki eins 

mikið og megrun (sjá töflu 3). Líkanið árið 2006 er marktækt (F4, 9640= 2053.4, p < 0, 

005) og skýrir í heildina 46% dreifni (Adj.R2 = 0, 460). Líkanið árið 2010 var einnig 

marktækt (F4, 9565= 1593.4, p < 0, 005) og skýrir 40% dreifni (Adj.R2 = 0, 400).  

 

Tafla 3. Fjölbreytu aðhvarfsgreining fyrir breytur sem spá fyrir um neikvæða 

líkamsmynd 2006 og 2010 

 
 

  

Breytur B SE B β p

2006

Kyn 0,03 0,01 0,04 < 0,005

Aldur -0,03 0,00 -0,05 < 0,005

Ert þú í megrun ? 0,18 0,00 0,52 < 0,005

Líkamsþyngdarstuðull 0,04 0,00 0,27 < 0,005

2010

Kyn 0,03 0,01 0,04 < 0,005

Aldur -0,02 0,00 -0,05 < 0,005

Ert þú í megrun ? 0,14 0,00 0,44 < 0,005

Líkamsþyngdarstuðull 0,04 0,00 0,31 < 0,005
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Umræða 

Langflestir þátttakenda eru sáttir við útlit sitt, bæði árið 2006 og 2010. Hins vegar eru 

tæp 27% (2006) og tæp 21% (2010) sem eru með neikvæða líkamsmynd. Það er hins 

vegar áhugavert að sjá að hátt hlutfall þeirra sem eru með neikvæða líkamsmynd eru í 

kjörþyngd. Þessi óánægja verður til vegna misræmis á hugmyndum um eigin líkama og 

hugmynda um ákjósanlegan líkama (Cash og Szymanski, 1995; Meland o.fl. , 2007; 

Showers og Larson, 1999). Stelpur eru einnig óánægðari með útlit sitt heldur en strákar 

en það er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Cash o.fl., 2004; Rozin o.fl., 

2001; Storvoll o.fl., 2002). Samanburðarrannsóknir á of þungum körlum og konum 

sýna að karlar eru sáttari með útlit sitt þrátt fyrir að hafa hærri líkamsþyngdarstuðul 

(Grilo og Masheb, 2005). Getgátur hafa verið um að útlit skipti konur meira máli en 

karla. Talið er að hin hefðbundnu kvenkynshlutverk sem og fá hlutlæg viðmið við 

mati á árangri kvenna orsaki að konur meta sig út frá útliti sínu. Að auki má nefna að 

líkamlegt aðdráttarafl kvenna hefur verið notað sem mælikvarði á velgengni þeirra á 

meðan margt bendir til þess að velgengni karla sé eignuð athöfnum þeirra frekar en 

útliti. 

Niðurstöður rannsóknar okkar sýndi einnig að neikvæð líkamsmynd eykst með 

hækkandi aldri en það er í samræmi við aðrar rannsóknarniðurstöður (Clark og 

Tiggemann, 2006; Smolak, 2004). Niðurstöður úr rannsókn Rosenblum og Lewis 

(1999) sýndu til að mynda að neikvæð líkamsmynd stúlkna jókst frá 13 til 15 ára aldurs. 

Bent hefur verið á að kynþroski sé mögulegur áhrifaþáttur á ánægju með eigin líkama. 

Þegar stúlkur verða kynþroska, færast þær frá menningarlegum gildum um hvað telst 

aðlaðandi þar sem þær þyngjast og fitusöfnun eykst (Markey, 2010). Þær stúlkur sem 

byrja kynþroska snemma eru líklegri til að hafa neikvæða líkamsmynd heldur en 

stúlkur sem hefja kynþroska seint (Ackard og Peterson, 2010; Markey, 2010). 

Kynþroski er einnig áhættuþáttur fyrir neikvæða líkamsmynd hjá strákum (Ricciardelli 

og McCabe, 2003). Munurinn milli stráka og stelpna þegar kemur að kynþroska er hins 

vegar sá að strákar sem hefja kynþroska seint hafa frekar neikvæða líkamsmynd heldur 

en þeir sem hefja kynþroska snemma. Stákar sem eru bráðþroska færast nær 

menningarlegum gildum fyrir karla um hvað telst aðlaðandi (O´Dea og Abraham, 

1999). Það er því hægt að segja að strákar sem hefja kynþroska seint og stelpur sem 

hefja kynþroska snemma séu líklegri til að vera með neikvæða líkamsmynd (Stice, 

2003).  

Niðurstöður af samanburður milli 2006 og 2010 sýndi að líkamsmynd íslenskra 

barna í 6, 8 og 10 bekk batnar yfir fjögurra ára tímabil. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður úr íslenskri rannsókn sem gerð var á líkamsmynd 14-15 ára 

unglinga frá 1997 til 2010. Þar kom í ljós að yfir 13 ára tímabil varð líkamsmynd 

íslenskra unglinga á aldrinum 14-15 ára betri, þetta átti sérstaklega við um stelpur 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2012).  

Þorri íslenskra barna er í kjörþyngd eða tveir-þriðju hlutar úrtaksins. Stór hluti 

nemenda eru sáttir við eigin þyngd og eru ekki að reyna að létta sig á einhvern hátt. 

Niðurstöður okkar sýna samt sem áður að margir sem eru í eða undir kjörþyngd eru 

að reyna að léttast. Rannsókn á rúmlega 2000 unglingum yfir 5 ára tímabil sýndi að 

stúlkur sem voru mjög óánægðar með eigin líkama voru líklegri til að fara í megrun, 

stunduðu minni hreyfingu og notuðust við óheilbrigðar þyngdarstjórnunaraðferðir 

(Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines og Story, 2006). Þeir sem eru ósáttir við 

útlit sitt og hafa áhyggjur af þyngd sinni eru líklegri til að nota óheilbrigðar aðferðir til 

að stjórna þyngd sinni (Goodrick, Poston og Foreyt, 1996; Stice og Agras, 1998). 

Megrun og neikvæð líkamsmynd eru viðtekin í vestrænum samfélögum, sérstaklega 

meðal kvenna og unglingsstúlkna (Markey og Marekey, 2005). Þá hefur verið bent á að 

neikvæð líkamsmynd er sterkasti forspárþátturinn fyrir þróun átraskana hjá unglingum 
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(Phelps o.fl., 1999). Áhyggjur af eigin þyngd sem og megrun eru svo algengar meðal 

kvenna að fræðimenn hafa notað hugtakið „viðtekin óánægja“ (normative discontent) til 

að lýsa viðhorfi stórum hluta kvenna til eigin þyngdar. Reynt hefur verið að varpa ljósi 

á hvers vegna útlit hefur áhrif á líðan. Kenningin um félags- og menningarleg áhrif 

hefur verið nefnd í því samhengi. En samkvæmt henni móta upplýsingar sem fengnar 

úr samfélaginu þroska barna. Þannig taka börn félagsleg- og menningarleg gildi og gera 

að sínu eigin (Lantlof, 2000). Vestrænt umhverfi hefur mikil áhrif á matarmenningu og 

hvernig við nálgumst mat en á sama tíma sendir samfélagið mótsagnarkennd skilaboð 

um æskilegt útlit. Þannig stuðla félagsleg- og menningarleg gildi að aukinni óánægju 

fólks með eigin líkama (Battle og Brownell, 1996; Irving og Neumark-Sztainer, 2002). 

Vegna þess hefur gildi heilbrigðis vikið fyrir gildi útlits. Því er mikilvægt að skoða 

líkamsmynd í menningarlegu samhengi þar sem hún er félagsleg smíði (Gorgan, 2008). 

Fylgni milli neikvæðar líkamsmyndar og megrunarhegðunar var til staðar. Þeir sem 

hafa neikvæða líkamsmynd eru því líklegri til að nota megrun til að hafa áhrif á útlit 

sitt. Það var einnig fylgni milli neikvæðrar líkamsmyndar og líkamsþyngdarstuðuls. 

Eftir því sem líkamsþyngdarstuðull er hærri þeim mun líklegra er að viðkomandi hafi 

neikvæða líkamsmynd. Niðurstöður rannsókna styðja þessar niðurstöður þar sem 

líkamsþyngdarstuðull hefur áhrif á þróun neikvæðrar líkamsmyndar hjá ungu fólki 

(Clark og Tiggemann, 2006; Fenton o.fl., 2010; Stice og Whitenton, 2002). Að auki 

sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar að megrun spáir helst fyrir um neikvæða 

líkamsmynd af þeim breytum sem skoðaðar voru. Líkamsþyngdarstuðull hafði einnig 

forspá um neikvæða líkamsmynd en ekki eins sterka og megrun. 

Helstu niðurstöður rannsóknar okkar eru að líkamsmynd íslenskra barna í 6, 8 og 

10 bekk batnar milli 2006 og 2010. Stelpur eru óánægðari með útlit sitt heldur en 

strákar og óánægjan eykst með aldrinum hjá báðum kynjum. Margir nemendur sem 

eru í kjörþyngd eru ósáttir við það hvernig þeir líta út og eru að reyna að léttast. Það er 

því ljóst að margir þeirra sem eru í eða undir kjörþyngd hafi óraunhæfar hugmyndir 

um vaxtalag sitt og æskilega líkamsþyngd. Megrun og líkamsþyngdarstuðull tengjast 

neikvæðri líkamsmynd og spá fyrir um þróun neikvæðrar líkamsmyndar. Hugmyndir 

um hvað telst aðlaðandi sem og atferli til að öðlast ákveðið útlit virðist því vera hluti 

af lífi og uppeldi barna í íslensku samfélagi. 
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