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Útdráttur 

Hreyfingarleysi barna og unglinga á Íslandi er áhyggjuefni sem hugsanlega hefur áhrif 

á lýðheilsu þjóðarinnar í framtíðinni. Aukinni líkamsþyngd fylgir áhætta á aukinni tíðni 

sjúkdóma, líkt og áunninni sykursýki og hjartasjúkdómum. Helsta orsök þyngdaraukningar er 

talin vera ójafnvægi milli orkuinntöku og hreyfingar. Markmið þessarar rannsóknar var að 

kanna hver staða unglinga í 10. bekk á Íslandi er þegar kemur að hreyfingu, matarvenjum og 

líkamsþyngdarstuðli. Kynjamunur var skoðaður á fyrrgreindum atriðum og leitast var við að 

kanna hvort regluleg hreyfing hefur forspárgildi fyrir eða tengist heilsusamlegum 

matarvenjum og líkamsþyngdarstuðli þátttakenda. Notast var við fyrirliggjandi gögn úr 

íslenska hlutanum í alþjóðlegu rannsókninni Health Behaviours in School-Aged 

Children (HBSC), sem framkvæmd er á fjögurra ára fresti og styrkt af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO). Þátttakendur voru nemendur í 10. bekk á Íslandi 

sem svöruðu HBSC könnuninni árið 2013/14. Spurningalistinn innihélt 112 spurningar er 

vörðuðu heilsu og lífskjör nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að marktækur 

kynjamunur var á matarvenjum og líkamsþyngdarstuðli en ekki á hreyfingu, þar sem bæði 

kynin hreyfa sig álíka mikið. Matarvenjur stelpna voru heilsusamlegri, en strákar drukku 

frekar gosdrykki F(1, 3468) = 207,484, p = 0,000 en stelpur og þeir borðuðu meira af 

óhollustu og skyndibitum, F(1, 3459) = 80,440, p = 0,000. Strákar mældust með marktækt 

hærri líkamsþyngdarstuðul, F(1, 3278) = 5,396, p = 0,020 en stelpur. Niðurstöður sýndu fram 

á marktæk tengsl milli hreyfingar, bæði við líkamsþyngdarstuðul og matarvenjur. Aukin 

hreyfing hafði forspárgildi fyrir lækkun á líkamsþyngdarstuðli, r = -0,044 p = 0,000. Þeir sem 

hreyfðu sig minna mældust með betri eða heilsusamlegri matarvenjur, r = -0,114, p = 0,000. 

Lykilorð: Ofþyngd, unglingar, líkamsþyngdarstuðull (LÞS), hreyfing, mataræði. 

http://www.hbsc.org/
http://www.hbsc.org/
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Abstract 

Lack of exercise among children and adolescents in Iceland is of great concern and its 

potential impact on the public health of the nation. Increased body weight is associated with 

increased risk of diseases like diabetes and heart disease. The main cause of weight gain is 

considered an imbalance between energy intake and exercise. The objective of this study is to 

examine the importance of exercise, healthy eating and physical condition of young people in 

10th grade in Iceland. Gender differences relating to the above listed factors were examined 

and it was sought to determine whether regular exercise predicted or was connected to 

healthy eating and BMI of the participants. Data used was obtained from the Icelandic 

portion of the international study Health Behaviours in School-Aged Children (HBSC) which 

is conducted every four years and is supported by the World Health Organization (WHO). 

Participants were 10th grade students in Iceland who answered the HBSC survey in 2013/14: 

The questionnaire contained 112 questions on the health and living conditions of students. 

Exercise frequency of children outside school hours was measured along with eating habits in 

relation to the body mass index (BMI) in order to estimate their physical condition. The 

results indicate a noticeable gender difference in eating habits and BMI, but not in exercise, 

as both genders were similarly active. Girls report healthier eating habits, while boys drink 

more carbonated beverages F(1, 3468) = 207,484, p = 0,000 than girls and eat more junk 

food and fast food, F(1, 3459) = 80,440, p = 0,000 and have noticeably higher BMI F(1, 

3278) =5,396, p = 0,020. A correlation was between exercise and both eating habits and BMI. 

Increased exercise predicted a decreased BMI r = -0,044 p = 0,000; and those that exercised 

most often showed poorer eating habits r = -0,119, p = 0,000, and healthier eating habits 

followed less exercise r = -0,114, p = 0,000. 

Keywords: Overweight, adolescents, body mass index (BMI), physical activity, diet 

 

http://www.hbsc.org/
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Inngangur 

Hreyfingarleysi er áhættuþáttur og ástæða dauðsfalla fjölda einstaklinga á 

Evrópusvæði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (World Health Organization, WHO) á 

hverju ári. Óbeinn kostnaður í tengslum við hreyfingarleysi er mjög mikill og meira en 

helmingur íbúa á Evrópusvæði WHO nær ekki heilsuviðmiðum um hreyfingu. Nýlegar tölur 

frá EES (Evrópska efnahagssvæðinu) sýna fram á að sex af hverjum tíu unglingum, sem ná 

15 ára aldri eða eldri, hreyfi sig sjaldan eða aldrei né stundi íþróttir af nokkru tagi. Þessi 

þróun virðist einkennast af því að hreyfingarleysi unglinga virðist aukast fremur en standa í 

stað (WHO, 2015a). 

Nútíma lífshættir benda til að lífsstíll fólks einkennist af meiri kyrrsetu en áður. Með 

kyrrsetu er átt við ástand, þar sem líkaminn er nánast í hvíld og lítil orkunotkun á sér stað. 

Kyrrseta kemur í kjölfar breyttra tíma. Þessum breytingum fylgir aukin tölvunotkun, 

sjónvarpsáhorf og meira er um að fólk fari akandi á milli staða. Með aukinni kyrrsetu fylgja 

margs konar lífsstílsvandamál, sem hafa alvarlegar afleiðingar fyrir almenna heilsu (Cavill, 

Kahlmeier og Racioppi, 2006; Ng og Popkin, 2012). Þessi þróun hefur áhrif á að þyngd og 

ofþyngd almennings fer vaxandi frá degi til dags og er orðið eitt stærsta heilbrigðisvandamál í 

hinum vestræna heimi (Hill, 2005; Lobstein og Millstone, 2007; Ng o.fl., 2014). 

WHO skilgreinir offitu sem sjúkdóm sem hefur áhrif á almennt heilbrigði og heilsu 

einstaklinga (WHO, 2015b). Rekja má sjúkdóminn til þess að inntaka hitaeininga sé of mikil 

og ekki í samræmi við orkunýtingu líkamans. Einstaklingar borða umfram það sem þeir þurfa 

og safnar líkaminn upp forðanum í formi fitu (Hill, 2005; Hill, Wyatt og Peters, 2012). 

Ng o.fl. (2014) gerðu langtímarannsókn frá 1980 til ársins 2013 á þyngdaraukningu 

barna og fullorðinna á heimsvísu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna að einstaklingum í 

offituflokki fjölgaði á þessu tímabili. Fjölgun á of þungum einstaklingum í heiminum fór úr 

857 milljónum á árinu 1980 í 2,1 milljarð árið 2013. Hlutfallsleg hækkun barna í 
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ofþyngdarflokki í þessari rannsókn mældist 47,1% og 27,5% hjá fullorðnum. Kynjamunur var 

á þyngdaraukningu hjá fullorðnum en ekki var marktækur kynjamunur hjá börnum undir 20 

ára aldri. Mest var hækkun á tíðni offitu á árunum 1992 - 2002.  

Hvorki er æskilegt að vera of léttur né of þungur en heilbrigt líferni einkennist af því 

að halda jafnvægi í þyngd og uppskera þannig betri heilsu. Þegar ekki er hugsað um heilsuna 

hefur það í för með sér aukið álag á líkamann, sem verður til þess að ýmsir kvillar koma í ljós 

(Lobstein og Millstone, 2007; Ode, Frohnert og Nathan, 2009). Með aukinni þyngd eru börn 

og unglingar farin að greinast með sjúkdóma, eins og sykursýki II, hjarta- og æðasjúkdóma, 

sem þekktust frekar hjá fullorðnu fólki á árum áður (Janssen og LeBlanc, 2010; Goran, Ball 

og Cruz, 2003; Lobstein og Millstone, 2007; Ode o.fl., 2009). Í langtímarannsókn Franks, 

Hanson, Knowler, Sievers, Bennett o.fl. (2010) á offitu og afleiðingum hennar hjá börnum 

mældust marktæk tengsl milli offitu á barnsaldri og ótímabærs dauða fyrir 55 ára aldur. 

Hreyfing hefur mikið forvarnargildi fyrir ýmsa sjúkdóma, sem og algeng 

heilsufarsvandamál meðal fólks. Regluleg hreyfing er talin minnka áhættu á að þróa með sér 

sykursýki II, hjarta-og æðasjúkdóma um 25% (Lee o.fl., 2012; WHO, e.d.-c), en þess má geta 

að helsta dánarorsök á Íslandi eru hjarta- og æðasjúkdómar (Hagstofa Íslands, 2010). 

Regluleg hreyfing dregur einnig úr áhættu á háum blóðþrýstingi, minnkar stress, dregur úr 

þunglyndi og getur jafnvel hægt á þróun elliglapa, til dæmis Alzheimer sjúkdómnum (Booij, 

Bos, de Jonge og Oldehinkel, 2015; Janssen og LeBlanc, 2010; WHO, 2003; WHO, e.d.-a). 

Hreyfing, heilsa og holdafar unglinga er áhyggjuefni um allan heim og þar er Ísland 

engin undantekning. Eftirfarandi umfjöllun nær yfir heilbrigði unglinga með tilliti til 

líkamsþyngdarstuðuls, mikilvægi þess að tileinka sér heilsusamlegar matarvenjur og þess að 

stunda reglulega hreyfingu.   
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Heilbrigði 

Heilsan er það mikilvægasta sem hver einstaklingur á og því er nauðsynlegt að huga 

vel að henni til að viðhalda heilbrigði (Fox, 1999). Mikilvægt er að hver og einn beri ábyrgð 

á eigin heilsu og stundi heilbrigðan lífsstíl. Með heilbrigðum lífsstíl er einstaklingur líklegri 

til að lifa án sjúkdóma. Hreyfing og hollt mataræði er til að mynda hluti af heilbrigðum 

lífsstíl (Janssen og LeBlanc, 2010; Lee o.fl., 2012; O'Dea, 2003). Samkvæmt skilgreiningu 

WHO er heilbrigði, ástand algerrar vellíðunar og það að halda jafnvægi milli líkamlegra, 

andlegra og félagslegra þátta (WHO, e.d.-d). 

Hreyfing 

Hugtakið hreyfing nær yfir margar athafnir í daglegu lífi, til dæmis að ganga í og úr 

vinnu eða skóla. Líkamleg hreyfing er misjöfn hvað varðar áreynslu. Við aukna áreynslu 

breytist orkunýting líkamans og verður allt að þrisvar til sex sinnum meiri en þegar líkaminn 

er í hvíld. Styrkur eða erfiði þeirrar hreyfingar sem er framkvæmd er mjög einstaklingsbundin 

og fer eftir aldri eða líkamlegu formi og áhuga hvers og eins. Það sem reynist einum auðveld 

æfing getur verið erfið æfing fyrir annan einstakling. Einstaklingar stunda ólíka hreyfingu á 

ólíku erfiðleikastigi en nota sama styrk og svipaða áreynslu út frá sínu líkamlega formi. Við 

erfiða hreyfingu mæðist fólk og svitnar, til dæmis er áreynslan meiri við hlaup og skokk en 

við göngu. Það er mikilvægt að hafa þetta í huga þegar kemur að unglingsaldrinum, þar sem 

ungir einstaklingar þurfa meiri hreyfingu en fullorðnir (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006). 

Íþróttir má skilgreina á mismunandi hátt. Breytileiki innan samfélaga, ásamt 

menningu, hefur áhrif á hvernig íþróttir eru skilgreindar. Íþróttir, ólíkt hefðbundnum leikjum, 

tengjast líkamlegri áreynslu og geta bæði verið í formi einfaldrar eða flókinnar færni 

einstaklinga (Coakley og Pike, 2009). 

Ávinningur hreyfingar. Hreyfing barna og unglinga er mikilvæg. WHO hefur sýnt 

fram á mikilvægi þess að börn og unglingar hreyfi sig að minnsta kosti í 60 mínútur daglega 
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(WHO, e.d.-a). Hreyfingin á að vera miðlungs til erfið líkamleg áreynsla, þannig að hún hafi 

áhrif á liðleika og sé styrkjandi fyrir vöðva og bein. Styrkjandi hreyfingar ætti allavega að 

stunda þrisvar sinnum í viku. Til að unglingur nái þessum viðmiðum getur hann til dæmis 

hjólað eða gengið í skólann eða stundað skipulagðar íþróttir, sem krefjast hreyfingar þrisvar 

til fjórum sinnum í viku (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006; Hallal o.fl., 2012; Landry og 

Driscoll, 2012). 

Í yfirlitsgrein Strong og félaga (2005) var hreyfing unglinga könnuð, niðurstöður 

þeirra styðja við þau viðmið að æskileg hreyfing sé 60 mínútur á dag og skal hún vera 

þróttmikil en stillt í hóf. Þar kemur einnig fram að þeir sem stunduðu reglulega hreyfingu 

fjórum sinnum eða oftar í viku töldu heilsu sína vera mjög góða. Þeir sem stunduðu hreyfingu 

þrisvar í viku töldu heilsu sína sæmilega og þeir sem stunduðu hreyfingu sjaldan eða aldrei 

töldu hana slaka. Sams konar niðurstöður komu fram í tvíburarannsókn í Finnlandi, þar sem 

meðal annars var sýnt fram á að tengsl væru á milli lítillar hreyfingar og lélegs mats á eigin 

heilsu. Niðurstöður hennar sýndu einnig fram á mælanleg tengsl milli lítillar hreyfingar á 

unglingsárunum og óheilsusamlegra lífshátta, til dæmis reykinga, að sleppa því að borða 

morgunmat og lélegri námsárangurs (Aarnio, Winter, Kujala og Kaprio, 2002). 

Líkamleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga á margan hátt. Hún 

hefur bæði áhrif á líkamlegt heilbrigði, sem og andlega heilsu (Booij, Bos, de Jonge og 

Oldehinkel, 2015; Janssen og LeBlanc, 2010; Landry og Driscoll, 2012; WHO, 2003; WHO, 

e.d.-a). Ávinningur þess að stunda reglulega hreyfingu í barnæsku er mikill. Í fyrsta lagi eru 

börn heilbrigðari sem stunda reglulega hreyfingu, því þau hafa heilbrigðara hjarta- og 

æðakerfi (e. Cardiovascular Profiles). Í öðru lagi eru þau í betra líkamlegu formi og í þriðja 

lagi hafa þau öflugri bein en börn sem hreyfa sig lítið eða ekkert. Enn fremur eru börn sem 

eru virk í hreyfingu líklegri til að verða það líka á fullorðinsárum og heilsuhraustari en 
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einstaklingar sem ekki hafa vanið sig á þennan lífsstíl (Janssen og LeBlanc, 2010; Landry og 

Driscoll, 2012).  

Dagleg hreyfing ungs fólks spilar stórt hlutverk í tilfinningalegum og félagslegum 

þroska og hefur jákvæð áhrif á andlega líðan. Aukin hreyfing leiðir til betra heilsufarsástands 

og fyrirbyggir ýmsa langvinna sjúkdóma, bæði líkamlega og andlega (Kelly, Matthews og 

Foster, 2012; Pastor, Balaguer, Pons og Garcı́ a-Merita, 2003; Warburton, Nicol og Bredin, 

2006). Í yfirlitsgrein Warburton o.fl. (2006) koma fram tengsl kyrrsetu við hjarta- og 

æðsjúkdóma, sykursýki, offitu, beinþynningu og þunglyndi. 

Með aukinni þyngd í samfélaginu er ofþyngd orðið alvarlegt vandamál. Holdafar 

unglinga er að breytast og börn eru þyngri nú en áður. Þetta er áhyggjuefni þar sem sjálfsálit 

unglinga er viðkvæmast þegar kemur að gagnrýni á útlit þeirra (Fox, 1999; Ryoo, 2011). 

Bruch (1975) vill meina að ofþyngd meðal barna og unglinga sé ákveðin hindrun og 

sérstaklega hjá unglingum. Börn sem þjást af offitu skammast sín frekar en ekki fyrir útlit sitt, 

eru útsettari fyrir einelti meðal bekkjarfélaga og eiga erfiðara með félagsleg tengsl. Þau eru 

oft óframfærin og eiga erfiðara með að verja sig gagnvart áreiti og í kjölfarið verða þau frekar 

einangruð og vansæl. Þó að grein Bruch sé komin til ára sinna má gera ráð fyrir því að þetta 

eigi við enn í dag. Nýrri rannsóknir þeirra Puhl og Brownell (2001), Puhl og Heuer (2009) og 

Puhl og Latner (2007) gefa til kynna að börn í yfirþyngd séu í meiri hættu að verða fyrir 

fordómum en önnur börn. Einstaklingum í ofþyngd er oft hafnað af jafningjum, þeir upplifa 

neikvætt viðmót og eru útsettari fyrir stríðni og einelti. Enn fremur eru börn sem upplifa 

höfnun líklegri en aðrir til að eiga við andlega kvilla að stríða og verða félagslega einangruð 

(Janicke o.fl., 2007). Offita hefur áhrif á almenna heilsu barna og unglinga og hefur vakið 

athygli vísindamanna. Áhersla er lögð á forvarnir og meðhöndlun offitu í ljósi þess að 

yfirþyngd tengist fordómum og líffstílssjúkdómum (Goran o.fl., 2003; Puhl og Brownell, 

2001; Puhl og Heuer, 2009; Ode o.fl., 2009). Í samfélaginu eru ákveðnar hugmyndir um 
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staðalímyndir. Einstaklingar í ofþyngd passa ekki inn í viðurkenndar staðalímyndir og eru 

frekar taldir latir, skortir sjálfsaga og viljastyrk (Puhl og Brownell, 2001; Puhl og Heuer, 

2009).  

Í ljósi þessara niðurstaðna er mikilvægt að benda á að með reglulegri hreyfingu eru 

auknar líkur á betri líðan og heilsusamlegri lífsháttum (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Booij, Bos, de Jonge og Oldehinkel, 2015; Janssen og 

LeBlanc, 2010). Í rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar o.fl. (2006) koma fram tengsl milli 

hreyfingar, hamingju og lífsánægju hjá unglingum á Íslandi. Unglingar sem ekki hreyfðu sig 

upplifðu marktækt minni lífsánægju eða hamingju en þeir sem voru virkir í hreyfingu. Þetta 

rímar við niðurstöður úr rannsókn Fox (1999) en þar kemur fram að unglingar, sem eru virkir 

í hreyfingu líður almennt betur bæði andlega og líkamlega. Auk þess eru þeir sem stunda 

reglulega hreyfingu líklegri til að hafa meira sjálfsálit en þeir sem stunda enga hreyfingu. 

Hreyfing og matarvenjur. Tengsl eru milli hreyfingar, andlegrar og líkamlegrar 

heilsu, auk þess sem hreyfing bætir stjórn á næringarinntöku. Þeir sem hreyfa sig eru frekar í 

kjörþyngd, eru frekar meðvitaðir um fæðuval og eru líklegri til að neyta meira af ávöxtum og 

grænmeti (Annesi, 2012). 

Í HBSC könnun meðal unglinga í 39 fylkjum í Bandaríkjunum, á aldrinum 11-16 ára, 

voru þrír hópar skoðaðir með tilliti til hreyfingar, skjátíma eða kyrrsetu unglinga og 

matarvenja. Hópur eitt stundaði mesta hreyfingu, hafði lítinn skjátíma, borðaði mest af 

ávöxtum og grænmeti og minnst af sætindum, flögum og frönskum kartöflum. Þeir drukku 

líka síður sykraða drykki. Hópurinn var líklegri til að halda kjörþyngd og líða almennt betur 

bæði andlega og líkamlega. Hópur tvö hafði mikinn skjátíma og borðaði frekar mikið af 

sætindum, sykruðum drykkjum, flögum og frönskum kartöflum. Hann var ólíklegri til að 

halda sér í kjörþyngd og líklegri til að eiga í andlegum erfiðleikum. Hópur þrjú borðaði lítið 

af grænmeti, ávöxtum, sykruðum drykkjum, flögum og frönskum kartöflum. Einstaklingar 
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innan þessa hóps voru ólíklegir til að vera undir kjörþyngd og greindu frekar frá því að vera 

óánægðir með líkamsímynd sína (Iannotti og Wang, 2013). 

Sýnt hefur verið fram á að hreyfing tengist betri námsárangri og námsárangur tengist 

aukinni neyslu á hollu mataræði eins og grænmeti og ávöxtum. Í rannsókn Stea og Torstveit 

(2014) á unglingum, á aldrinum 15 til 17 ára, kom fram að auknar líkur eru á betri 

námsárangri, hjá bæði stelpum og strákum, sem borða reglulega morgun- og hádegisverð og 

mikið af ávöxtum. Tengsl voru milli betri námsárangurs og neyslu fjögurra máltíða á dag hjá 

strákum og betri námsárangurs og aukinnar grænmetisneyslu hjá stelpum. Einnig voru tengsl 

milli lélegs námsárangurs og aukinnar sykur-, gos- og snakkneyslu. Strákar og stelpur sem 

hreyfðu sig mikið í frítíma sínum sýndu fram á betri námsárangur en þeir sem hreyfðu sig 

minna.  

Kynjamunur var skoðaður með tilliti til matarvenja, hreyfingar og skjátíma hjá 

unglingum, á aldrinum 15 til 19 ára, í Saudi Arabíu. Marktækur munur var á milli kynja á 

skjátíma og hreyfingu. Stelpur notuðu mun meiri tíma í skjátíma og hreyfðu sig jafnframt 

minna en strákar. Auk þess sem tengsl voru milli kyrrsetu og inntöku á óhollum mat, eins og 

sykruðum drykkjum, skyndibita og sætabrauði. Í rannsókninni kom í ljós að með aukinni 

hreyfingu jókst neysla á hollum mat, eins og grænmeti, mjólkurvörum og ávöxtum en einnig 

mældust tengsl milli aukinnar hreyfingar og neyslu á frönskum kartöflum, flögum og 

orkudrykkjum (Al-Hazzaa o.fl., 2014). 

Þátttaka unglinga í hreyfingu. Hreyfing ungmenna minnkar eftir því sem þau eldast. 

Krakkar sem eru 15 ára og eldri eru ekki eins virkir í hreyfingu og þau sem eru yngri. 

Samkvæmt upplýsingum frá WHO eru 15 ára unglingar almennt ólíklegri en 11 ára börn til 

að ná æskilegum viðmiðum hvað varðar hreyfingu (WHO, e.d.-b).  

Yfirlitsgrein Hallal o.fl. (2012) gefur til kynna að 80% unglinga, á aldrinum 13-15 

ára, virðast ekki ná viðmiðum sem sett eru um daglega hreyfingu en þau eru 60 mínútur á 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X13001419
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X13001419
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dag. Svipaðar niðurstöður komu fram í könnun HBSC frá árunum 2009/2010 í Evrópu og á 

Norður amerískum svæðum WHO (WHO, e.d.-b). Almennt hreyfa stelpur sig minna en 

strákar og taka síður þátt í íþróttastarfi. Talið er að bilið milli kynjanna aukist með hækkandi 

aldri (Cavadini, Decarli, Grin, Narring og Michaud, 2000; Eiðsdóttir, Kristjánsson, 

Sigfúsdóttir og Allegrante, 2008; Pate, Heath, Dowda og Trost, 1996). 

Árið 2013 náði þriðjungur stráka og fimmtungur stelpna, á aldrinum 10 -15 ára, í 

Bretlandi ekki viðmiðum um æskilega hreyfingu (McAloney o.fl., 2014). Ísland er engin 

undantekning í þessum málum, þar sem allt að helmingur nemenda í efstu bekkjum 

grunnskóla ná ekki settum viðmiðum um hreyfingu, þrátt fyrir að hreyfing unglinga hafi 

aukist hér á landi undanfarin ár. Á árunum 1992 - 2006 varð 6% aukning á mikilli líkamlegri 

þjálfun og þátttaka í skipulögðum íþróttum jókst um 15% á þessu árabili. Mikil líkamleg 

þjálfun meðal unglinga jókst úr 39,1% í 45,4% og þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi úr 17,2% 

í 31,7%. Þrátt fyrir þessa aukningu náðu aðeins 53% stráka og 37% stelpna æskilegum 

viðmiðum um reglulega hreyfingu (Eiðsdóttir, o.fl., 2008). 

Rannsóknin Ungt fólk hefur verið framkvæmd á Íslandi með reglulegu millibili síðan 

árið 2000. Þar kemur fram að þátttaka er að aukast í íþróttum eða líkamsrækt á milli ára hjá 

báðum kynjum. Hlutfall stelpna í 9. og 10. bekk, sem hreyfðu sig fjórum sinnum í viku eða 

oftar mældist 47% árið 2009 og hækkaði í 54% árið 2014. Hlutfall stráka á sama aldri sem 

hreyfðu sig fjórum sinnum í viku eða oftar mældist 53% árið 2009 og 61% árið 2014. 

Hreyfing hefur aukist lítilsháttar í þeim hópi sem stundar sjaldan eða aldrei íþróttir, hjá 

báðum kynjum, en hlutfallið fór úr 15% niður í 13% á árunum 2009 til 2014. Þessar 

rannsóknarniðurstöður um hreyfingu ungmenna á Íslandi í efstu bekkjum grunnskóla gefa til 

kynna að kynjamunur á hreyfingu hafi minnkað. Í heildina náðu fleiri unglingar í 9. og 10. 

bekk æskilegum viðmiðum um hreyfingu á síðastliðnum árum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 
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Mikilvægt er að benda á að almennt leggja íþróttafélög mesta áherslu á hópíþróttir, 

eins og fótbolta og handbolta. Meirihluti iðkenda eru strákar og gæti áherslan á hópíþróttir 

skýrt kynjamun iðkenda (Eiðsdóttir, o.fl., 2008). Strákar eru almennt fleiri þegar kemur að 

þátttöku í skipulögðum íþróttum en stelpur eru hlutfallslega fleiri þegar kemur að hreyfingu 

utan skipulagðra íþrótta (Laakso, Telama, Nupponen, Rimpela og Pere, 2008). 

Ýmsar leiðir hafa verið farnar til að auka hreyfingu barna og unglinga. Bæklingurinn 

Virkni í skólastarfi er handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla og er í honum hvatt til 

hreyfingar í skólastarfi. Hann fjallar um inngrip sem hægt er að framkvæma innan 

skólaumhverfisins til að auka hreyfingu á skólatíma. Þetta felst í því að auka hreyfingu allra í 

skólanum, starfsmanna sem og nemenda, innan og utan dyra. Í bæklingnum kemur fram 

hvernig flétta má hreyfingu inn í ýmsar ólíkar aðstæður, til dæmis með því að hafa skipulagða 

leiki í frímínútum, auka hreyfingu í og úr skóla, virkja nemendur í skólaíþróttum, auðvelda 

aðgengi að íþróttastarfi í samstarfi við skóla og ýmsar fleiri leiðir eru nefndar til að auka 

hreyfingu (Lýðheilsustöð, 2010). Vangaveltur eru um hvort inngrip sem sett eru til að auka 

hreyfingu barna hafi meiri áhrif á börn sem eru heilbrigðari fyrir en hafi ekki nægileg áhrif á 

börn sem lifa óheilbrigðum lífsstíl og stunda litla sem enga hreyfingu (Vander Ploeg, 

Maximova, McGavock, Davis og Veugelers, 2014). Þar að auki hafa komið fram hugmyndir 

um að ekki sé nóg að auka hreyfingu heldur þurfi einnig að huga að mataræði barna (Cavill, 

Kahlmeier og Racioppi, 2006). 

Næring og matarvenjur unglinga 

Mataræði í barnæsku gegnir mikilvægu hlutverki í lífi einstaklings, bæði fyrir andlega 

og líkamlega heilsu. Unglingsárin eru tími breytinga og þroska. Líkamsvöxtur eykst og 

félagslegar og andlegar breytingar eiga sér stað og þess vegna er næring töluvert mikilvæg. 

Unglingar þurfa meiri orku- og næringarinntöku en fullorðnir (Höglund, Samuelson og Mark, 

1998; Ryoo, 2011). Til þess að halda æskilegri þyngd er mikilvægt að jafnvægi sé á 
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orkuinntöku og notkun hennar (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; Laufey 

Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2003). 

Lýðheilsustöð ráðleggur einstaklingum að neyta matar sem hefur líkamlega þýðingu, 

þ.e. fæðu sem inniheldur mikla næringu. Nægingaríkur matur eru fæðutegundir eins og 

fiskur, þorskalýsi, grænmeti, ávextir, fita, sykursnauðar mjólkurvörur og hreint kjöt 

(Lýðheilsustöð, 2006). Grundvöllur heilbrigðra matarvenja er að borða reglulega og hóflegt 

magn af fjölbreyttri fæðu. 

Unglingsárin eru eitt mest mótandi tímabil í lífi einstaklingsins þegar kemur að 

næringu og ættu því trefjar, kalk, sink, járn, vítamín og fita að vera ómissandi hluti mataræðis 

á þessu tímabili, ásamt annarri næringarríkri fæðu í réttum hlutföllum (Wahl, 1999). 

Mikilvægt er fyrir unglinga að neyta fæðu úr öllum fæðuflokkum og ættu skammtar að vera; 

minnst 500 grömm af ávöxtum og grænmeti hvern dag. Heilkorna og trefjaríkrar fæðu á að 

neyta tvisvar á dag. Mælst er til þess að kjötmeti sé stillt í hóf en fisk má borða tvisvar til 

þrisvar í viku. Fita í fæðunni á að vera mjúk, því sú fita er hollari. Æskilegt er að 

mjólkurvörur séu hreinar og fitulitlar og bent er á að til drykkju er vatn ákjósanlegasti 

kosturinn. Lágmarka ætti unnar matvörur, saltneyslu og viðbættan sykur (Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, Elva Gísladóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Inga Þórsdóttir, Ingibjörg 

Gunnarsdóttir o.fl., 2014). 

Í könnun á mataræði Íslendinga á árunum 2010 - 2011 kemur fram að mataræði fari 

batnandi. Aukning hafði orðið á neyslu á grófu brauði, grænmeti og ávöxtum. Íslendingar 

virðast einnig vera að auka neyslu lýsis og neysla á viðbættum sykri og harðri fitu hafði 

minnkað (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Hrund Valgeirsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Elva 

Gísladóttir, Bryndís Elfa Gunnarsdóttir o.fl., 2011). 

Neysla á ávöxtum og grænmeti hefur aukist töluvert hjá unglingum í 9. og 10. bekk á 

Íslandi undanfarin ár en aftur á móti hefur sykurneysla minnkað. Á árunum 2000 - 2014 jókst 

http://www.popline.org/node/525112
http://www.popline.org/node/525112
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dagleg neysla ávaxta um 44% hjá strákum og 50% hjá stelpum. Á sama tíma jókst neysla 

grænmetis og sælgætisneysla dróst saman um 10% meðal beggja kynja í 9. og 10. bekk yfir 

tímabilið (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Þrátt fyrir batnandi ástand ná Íslendingar í heild ekki viðmiðum um neyslu ávaxta og 

mjólkurvara og aðeins helmingur þeirra neytir fisks tvisvar í viku. Neysla á sykruðum 

gosdrykkjum hefur minnkað en er samt sem áður allt of mikil (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 

2011). Í fæðu Íslendinga kemur 80% af viðbættum sykri úr sykruðum drykkjum, kexi, ís og 

sælgæti, en þess má geta að 40% af þessum 80% kemur með neyslu gosdrykkja (Anna 

Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

Neysla ungmenna á viðbættum sykri er yfir æskilegum mörkum. Ungir strákar fá 21% 

orkunnar úr viðbættum sykri en ungar stelpur að meðaltali 15%. Þessa miklu sykurneyslu má 

rekja til þess hversu mikið magn af gosi ungt fólk drekkur. Að jafnaði drekka strákar einn 

lítra af gosi á dag meðan stelpur drekka hálfan lítra á dag (Laufey Steingrímsdóttir, 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2003). Þetta verður til þess að 

sykurinn tekur það pláss sem ætlað er hollum mat í daglegri fæðu ungmenna. Æskilegra væri 

að unglingar fengju sykurþörf sína uppfyllta, til dæmis með ferskum ávöxtum í stað viðbætts 

sykurs (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2011). Ávextir og grænmeti eru ekki bara holl fæða 

sem æskilegt er að borða daglega, heldur getur neysla þeirra hjálpað til við þyngdarstjórnun. 

Íslensk börn ná ekki viðmiðum um neyslu ávaxta né grænmetis. Þau rétt ná upp í helming af 

ráðlögðum dagskammti. Fæðuval unglinga er áhyggjuefni þar sem slæmar matarvenjur á 

unglingsaldri geta haft áhrif þegar til lengri tíma er litið og leitt til vandamála á 

fullorðinsárum (Inga Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; Laufey Steingrímsdóttir 

o.fl., 2003).  
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Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS, e. ,,Body Max Index‘‘ eða BMI) er stuðull sem gjarnan er 

notaður til að mæla offitu, ofþyngd og líkamsástand. LÞS er reiknaður út frá þyngd í kílóum 

deilt með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m²). Samkvæmt upplýsingum frá WHO eru 

viðmiðunartölur LÞS fyrir fullorðna einstaklinga eftirfarandi: Undir kjörþyngd 18,5, 

kjörþyngd 18,5 - 24,9, ofþyngd 25 - 29,9. Fyrsta stigs ofþyngd 30,0 - 34,9, annars stigs 

ofþyngd 35 - 39,9 og þriðja stigs ofþyngd er 40 og yfir. Viðmiðin eru óháð aldri og eru þau 

sömu fyrir bæði kynin (Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000; WHO, 2016). LÞS er gróf 

mæling á kjörþyngd og við mælingar er ekki gerður greinarmunur á fitumassa eða 

vöðvamassa, auk þess sem ekki er tekið tillit til ólíkra líkamsbygginga. Mælitækið er einfalt 

og fljótlegt í notkun og nýtist mjög vel til að fylgjast með þróun þyngdar, auk þess sem það er 

mest notaða mælitæki þyngdar sem völ er á í dag (Cole o.fl., 2000; Stefán Hrafn Jónsson, 

Margrét Héðinsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2011; 

WHO, 2015b). 

Í klínískum leiðbeiningum Breska Heilbrigðisráðuneytisins (National Institute for 

Clinical Excellence, NICE) eru viðmið LÞS önnur fyrir börn og unglinga en fullorðna, vegna 

ólíks vaxtarmynsturs milli kynja og aldurshópa (NICE, 2014). Við greiningu á LÞS hjá 

börnum og unglingum er notast við mælingar eins og hæð og þyngd, vaxtarkúrfur, 

ummálsmælingu og fituklípu (Cole o.fl., 2000; Power, Lake og Cole,1997; Wells, 2001). 

Cole og félagar (2000) settu fram viðmið um flokkun á ofþyngd og offitu barna á aldrinum 

tveggja til 18 ára. Viðmiðin eru notuð víðsvegar um heiminn þar á meðal í Bretlandi, 

Bandaríkjunum, Brasilíu og í fleiri þjóðfélögum (Cole o.fl., 2000). Viðmið Cole eru einnig 

notuð á heilsugæslustöðvum á Íslandi (Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 2010). 

Þróun líkamsþyngdar. Í kjölfar mikillar tækni og breytinga á framboði í 

matvælaiðnaði hefur neysla og holdafar fólks breyst mjög mikið (Laufey Steingrímsdóttir 
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o.fl., 2010). Rannsókn sem gerð var á Íslandi á þróun holdafars og sykursýki hjá 

einstaklingum, á aldrinum 25 - 84 ára, sýndi fram á að þyngdarstuðlar undanfarinna 40 ára 

hafa breyst. Meðalþyngd karla hefur aukist um átta kíló og meðalþyngd kvenna um sjö kíló ef 

miðað er við meðalhæð beggja kynja. Þetta er áhyggjuefni því með aukinni þyngd 

almennings hefur algengi sykursýki II aukist (Bolli Þórsson, Thor Aspelund, Tamara B. 

Harris, Lenore J. Launer og Vilmundur Guðnason, 2009). 

Samkvæmt íslenskri könnun frá árinu 2002 var um fimmtungur íslenskra barna og 

unglinga í yfirþyngd. Nýjar tölur gefa hins vegar til kynna að undanfarin ár hafi þetta hlutfall 

ekki hækkað heldur staðið í stað (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2003; Stefán Hrafn Jónsson 

og Margrét Héðinsdóttir, 2010). Í rannsókninni Líkamsþyngd barna á höfuðborgarsvæðinu 

kemur fram aukning í ofþyngd og offitu meðal unglinga í 9. bekk á árunum 2004 - 2012. 

Hlutfall ofþyngdar og offitu meðal stelpna jókst úr 17% í rúm 21% á meðan hlutfallið hjá 

strákum jókst úr 20% í 23,5% (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2013).  

Morgunverður og neyslumynstur. Samsetning máltíða er mikilvæg þegar kemur að 

þyngd einstaklinga. LÞS hefur að gera með orkuinntöku og næringu úr fæðu. Það er samband 

milli þess hvernig mynstur máltíða er háttað og lífsstílsþátta. Það að borða reglulega 

morgunverð hefur veruleg áhrif á inntöku næringarefna, tíðni offitu og hefur verið tengt við 

lægra kólesteról í blóði, minni líkamsþyngd og betri hugarstarfsemi (Höglund, Samuelson og 

Mark, 1998). Mörg börn og unglingar sleppa mikilvægum máltíðum, eins og morgunverði, og 

borða skyndibita í auknum mæli. Ungt fólk sem sleppir morgunverði hefur tilhneigingu til að 

fullnægja matarþörfum sínum með því að borða fæðu, sem inniheldur mikið af hitaeiningum 

milli máltíða (Dubois o.fl., 2009). 

Óregluleg neysla á morgunverði, hádegisverði og kvöldverði tengist óheilbrigðum 

lífsháttum, verra fæðuvali og næringu. Í rannsókn Sjöberg, Hallberg, Höglund og Hulthén 
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(2003) sem gerð var meðal 15 og 16 ára unglinga í Svíþjóð kom í ljós að næringarinntaka hjá 

unglingum sem borða óreglulegar máltíðir kemur í mun meira mæli úr skyndibita. 

Rannsóknarniðurstöður Davis o.fl. (2007) leiddu í ljós að of feitir unglingar eða þeir 

sem eru í ofþyngd borða minni morgunverð, bæði sjaldnar og þá minna í einu, en jafnaldrar 

þeirra sem hafa heilbrigðara holdafar. Í viðamikilli langtímarannsókn (National Longitudinal 

Study of Adolescent Health) var kannað hvort neysla skyndibita og það að sleppa neyslu 

morgunverðar sé tengt þyngdaraukningu á unglingsárum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

unglingar sem temja sér snemma að borða morgunverð eiga almennt auðveldara með að 

halda kjörþyngd. Unglingar sem borðuðu mjög sjaldan morgunverð eða einu sinni til tvisvar í 

viku voru almennt með hærri LÞS heldur en þeir sem borðuðu daglega morgunverð. Aukin 

neysla á skyndibita tengdist því að neyta sjaldnar morgunverðar og því oftar í viku sem 

unglingarnir borðuðu skyndibita hækkaði LÞS þeirra (Niemeier, Raynor, Lloyd-Richardson, 

Rogers og Wing, 2006). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarar rannsóknar 

á sama viðfangsefni, sem gerð var í Taiwan. Algengi offitu og þróun offitu var marktækt 

hærri hjá þeim sem slepptu því að borða morgunverð samanborið við þá sem borðuðu 

morgunverð reglulega. Einnig kom fram að þeir sem slepptu morgunverði lifðu við verri 

lífsgæði (Huang, Hu, Fan, Liao og Tsai, 2010). 

Hreyfing, matarvenjur og líkamsþyngdarstuðull (LÞS) 

Tengsl milli hreyfingar og LÞS hjá unglingum hefur verið könnuð og rannsókn 

Haerens, Vereecken, Maes, og De Bourdeaudhuij (2010) gefur mikilvæga innsýn inn í hvað 

líkamleg hreyfing og mataræði tengjast breytingum á LÞS á þeim tíma sem barn er að verða 

að unglingi. Í rannsókninni voru könnuð tengsl milli breytinga á hreyfingu, matarvenjum og 

LÞS barna yfir fjögur ár, eða frá barnsaldri til unglingsára. Niðurstöður úr sjálfsmatslistum, 

sem lagðir voru fyrir, leiddu í ljós tengsl milli þess að stunda sjaldan íþróttir, borða sjaldan 

morgunverð og hærri LÞS. Einnig var marktækt samband milli breytinga á LÞS og tíðni 
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þátttöku í íþróttatímum. Þessar niðurstöður sýndu að eftir því sem LÞS hækkaði því minni var 

neysla ávaxta og þátttaka í íþróttum. Hwang og Kim (2013) skoðuðu hreyfingu unglinga með 

misháan LÞS. Þar kemur fram að unglingar sem eru í offituflokki eða yfir kjörþyngd gátu 

stundað meðalhreyfingu jafnt á við sína jafnaldra. Þegar hreyfingin snerist um meira erfiði, 

úthald og styrk kom í ljós að þeir sem voru í kjörþyngd stóðu sig betur. Þeir unglingar sem 

voru í yfirþyngd sýndu minni áhuga á hreyfingu. 

Bhuiyan, Zaman og Ahmed (2013) benda á í rannsókn sinni að aukin hreyfing hefur 

áhrif á offitu barna og unglinga. Þeir skoðuðu 198 börn og unglinga á aldrinum 10 -15 ára. 

Þátttakendurnir voru upphaflega valdir með tilliti til ákveðinna áhættuþátta, sem sneru að of 

háum LÞS (yfirþyngd og offitu). Þættirnir voru kyrrseta, tölvu- eða sjónvarpsáhorf, hreyfing 

og að lokum var könnuð hæð og þyngd barnanna sem og foreldra þeirra. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna fram á að kyrrsetuhegðun í meira en fjórar klukkustundir á dag og það að 

annað foreldri var í ofþyngd jók líkur barnsins á því að þróa með sér ofþyngd. Á hinn bóginn 

kom fram að æfing utan skólatíma í minnst 30 mínútur daglega tengdist því að vera síður í 

ofþyngd. Tengsl hreyfingar við líkamsþyngdarstuðl kom einnig fram hjá Mariscal-Arcas o.fl. 

(2015). Þeir báru saman matarvenjur og næringargildi hjá unglingum á Spáni sem stunduðu 

skíðaíþróttir eða stunduðu þær ekki. Enginn marktækur munur fannst á næringarinntöku eða 

matarvenjum hjá þeim sem stunduðu skíði eða ekki. Aftur á móti sýndu niðurstöður þeirra að 

bæði strákar og stelpur sem stunduðu skíðaíþróttir voru bæði í lægri líkamsþyngd og skoruðu 

lægra á LÞS. Unglingarnir sem stunduðu skíði æfðu um það bil fjóra klukkutíma á dag meðan 

unglingar sem ekki stunduðu íþróttina æfðu um einn klukkutíma á dag.  

Unglingar og heilsuvenjur 

Unglingsárin einkennast af miklum líkamlegum og andlegum breytingum sem 

tengjast heilsuhegðun á ýmsan hátt. Vöxtur og þroski á þessum tíma tengist breytingum á 

þyngd, hreyfingu, mataræði, kyrrsetuhegðun og andlegri heilsu. Á meðan hreyfing unglinga 
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minnkar á þessum tíma eykst áhættan á andlegum kvillum, eins og þunglyndi eða lágu 

sjálfsmati (Cohen, Brownell, og Felix, 1990; Daniels o.fl., 2005). Regluleg hreyfing 

viðheldur heilbrigðri líkamsþyngd og með því að tileinka sér einnig heilsusamlegar 

matarvenjur er hægt að bæta líkamlega heilsu og koma í veg fyrir ýmsa heilsutengda 

lífsstílssjúkdóma (Lee o.fl., 2012; WHO, 2003; WHO, e.d.-a). 

Hugsanlegur orsakavaldur heilsutengdra lífsstílssjúkdóma hjá börnum og unglingum 

er aukin ofþyngd vegna lítillar hreyfingar og lélegs mataræðis, sem getur síðan valdið ýmsum 

heilsukvillum á fullorðinsárum (Janssen og LeBlanc, 2010; Goran, Ball og Cruz, 2003; 

Lobstein og Millstone, 2007; Ode o.fl., 2009). Líkamleg hreyfing er fjárfesting í framtíðinni 

en heilbrigður lífsstíll í æsku er líklegur til að haldast fram á fullorðinsár, einkum vegna þess 

að heilbrigði á vaxtarárum barna og unglinga stuðlar að betri heilsu og þroska seinna meir á 

lífsleiðinni (Janssen og LeBlanc, 2010; Kelly o.fl., 2012; Landry og Driscoll, 2012).  

Unglingar eru sérstaklega berskjaldaðir fyrir því að taka upp slæmar heilsuvenjur, til 

dæmis þegar kemur að mataræði og hreyfingu. Þess vegna er mikilvægt að vera vel vakandi 

fyrir því hvenær þörf er fyrir inngrip eða afskipti á unglingsárum (Cohen o.fl., 1990; Daniels 

o.fl., 2005).  

Í ljósi ofangreindrar umfjöllunar bendir til að tengsl séu milli hreyfingar, matarvenja 

og líkamsþyngdarstuðuls hjá börnum og unglingum. Unglingsaldurinn er mikilvægur tími 

þegar kemur að því að temja sér heilsusamlega lífshætti. Markmið þessarar rannsóknar er því 

að kanna hver staða unglinga í 10. bekk á Íslandi er þegar kemur að hreyfingu, matarvenjum 

og líkamsþyngdarstuðli. Skoðaður verður kynjamunur á fyrrgreindum atriðum og leitast 

verður við að skoða hvort regluleg hreyfing spái fyrir um heilsusamlegar matarvenjur og 

líkamsþyngdarstuðul unglinga. Regluleg hreyfing er skilgreind sem hreyfing utan skólatíma, 

að minnsta kosti fjórum sinnum í viku eða oftar. Þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram 

en þær eru eftirfarandi: 
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1. Er munur á kynjum þegar kemur að hreyfingu, matarvenjum og líkamsþyngdarstuðli? 

2. Eru unglingar sem stunda reglulega hreyfingu að minnsta kosti fjórum sinnum í viku 

utan hefðbundinna skólaíþrótta að tileinka sér heilsusamlegri matarvenjur en þeir sem 

hreyfa sig minna en fjórum sinnum í viku? 

3. Eru unglingar sem stunda reglulega hreyfingu að minnsta kosti fjórum sinnum í viku 

utan hefðbundinna skólaíþrótta með lægri líkamsþyngdarstuðul en þeir sem hreyfa sig 

minna en fjórum sinnum í viku? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur í 10. bekk, á aldrinum 15 -16 ára, í 

öllum grunnskólum á Íslandi sem svöruðuð HBSC könnuninni árið 2013/14. Fjöldi 

þátttakenda voru samtals 3618 og var kynjahlutfall nokkuð jafnt, 1783 strákar (50,7%) og 

1731 stelpa (49,3%).  

Mælitæki 

Spurningalistinn sem var notaður er úr íslenska hluta rannsóknarinnar Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC). Spurningalistinn inniheldur 112 spurningar er 

varðar heilsu og lífskjör nemenda í 10. bekk. Til að svara rannsóknarspurningum var notast 

við eftirfarandi spurningar: 

Til að skoða tengsl/fylgni hreyfingar við matarvenjur og LÞS var notuð spurningin, 

utan venjulegs skólatíma: Hve oft stundar þú líkamlega hreyfingu (íþróttir, æfingar, sund, 

eða aðra leiki) í frítíma þínum? Svarmöguleikarnir voru upphaflega; á hverjum degi, fjórum 

til sex sinnum í viku, þrisvar sinnum í viku, tvisvar sinnum í viku, einu sinni í viku, sjaldnar 

en einu sinni í viku, aldrei. Til að auðvelda úrvinnslu voru svarmöguleikarnir sameinaðir í 

fjóra; á hverjum degi, fjórum til sex sinnum í viku, tvisvar til þrisvar í viku og einu sinni í 

viku eða sjaldnar. 

Til að kanna matarvenjur var notuð spurningin Hversu oft í viku borðar þú eða 

drekkur? Svarmöguleikar voru eftirfarandi fæðutegundir: grænmeti, ávexti, sælgæti eða 

nammi, gróft brauð, gos með sykri (t.d kók), sykurlaust gos (t.d diet kók), orkudrykkir (t.d 

Magic eða Burn), vatn, mjólk, ost, kex eða kökur, flögur eða snakk, franskar, fisk, lýsi (lýsi 

lýsisbelgi, d -vítamín). Fæðutegundirnar voru sameinaðir í eftirfarandi þætti: grænmeti og 

ávexti, sælgæti eða nammi, gróft brauð, gosdrykki (sykraða, diet, orkudrykki), vatn, 

mjólkurvörur (mjólk og ost), skyndibita eða óhollustu (franskar, kex og flögur), fisk, lýsi 
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(lýsi, lýsisbelgi, d -vítamín). Auk þess var notuð spurningin Hversu oft borðar þú venjulega 

morgunmat (meira en t.d. mjólkurglas eða glas af ávaxtasafa)? Í upphafi voru 

svarmöguleikarnir, annars vegar; ég borða aldrei morgunmat virka daga, einn virkan dag í 

viku, tvo virka daga í viku, þrjá virka daga í viku, fjóra virka daga í viku, fimm virka daga í 

viku og hins vegar; ég borða aldrei morgunmat um helgar, ég borða venjulega morgunmat 

annan dag helgarinnar (laugardag EÐA sunnudag), ég borða venjulega morgunmat báða daga 

helgarinnar (laugardag OG sunnudag). Þessir svarmöguleikar voru allir sameinaðir í fjórum 

sinnum í viku eða sjaldnar og fimm til sjö sinnum í viku.  

Til að fá heildarmynd af matarvenjum og tengslum þeirra við LÞS og hreyfingu 

unglinga voru teknar saman óheilsusamlegar matarvenjur og heilsusamlegar matarvenjur, það 

er að segja annars vegar voru heilsusamlegar matarvenjur lagðar saman og hins vegar 

óheilsusamlegar matarvenjur. Undir heilsusamlegar matarvenjur flokkaðist neysla á grænmeti 

og ávöxtum, fiski, lýsi, grófu brauði, mjólkurvörum, vatnsdrykkju og morgunmat. Undir 

óheilsusamlegar matarvenjur flokkaðist neysla á skyndibita, sælgæti og gosdrykkjum. 

Heilsusamlegar matarvenjur tóku gildi á bilinu 7- 21. Gildin 7- 10 stóðu fyrir slakar 

matarvenjur, 11-17 stóðu fyrir í meðallagi góðar matarvenjur og 18 - 21 stóðu fyrir góðar 

matarvenjur. Óheilsusamlegar matarvenjur tóku gildi á bilinu 3-10, 11-14 og 15-18. 

Samanlagðar heilsusamlegar og óheilsusamlegar matarvenjur voru settar saman til að meta 

heildarmatarvenjur og voru þær flokkaðar í fjóra flokka: mjög slakar, sæmilegar, frekar góðar 

og mjög góðar. 

LÞS (kg/m2) var reiknaður út frá spurningunum Hversu þung(ur) ert þú án fata? og 

Hversu há(r) ert þú á sokkaleistunum? Þátttakendum var skipt í þrjá flokka; undir kjörþyngd, 

kjörþyngd og ofþyngd. 
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Framkvæmd 

Notast var við tilbúið gagnasafn, sem fengið er úr alþjóðlegri rannsókn sem nefnist 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), og fjallar um heilsu og lífskjör 

skólabarna. Rannsóknin er styrkt af WHO og hefur verið framkvæmd á fjögurra ára fresti allt 

frá árinu 1983. Upphaflega stóðu aðeins England, Finnland og Noregur að þessari rannsókn, 

en árin 2013/14 voru löndin orðin 44 sem tóku þátt víðsvegar um Evrópu og Norður-

Ameríku. Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð (nú Landlæknisembættið) sáu um 

framkvæmd íslenska hluta rannsóknarinnar undir stjórn Dr. Ársæls Más Arnarssonar. 

Meginmarkmiðin voru að skoða heilsu og lífskjör íslenskra skólabarna í 6., 8. og 10. bekk. 

Skoðaðir voru þættir sem falla undir heilsu og lífskjör ungs fólks, eins og andlega og 

líkamlega líðan, heilsu- og matarvenjur, líkamshreyfingu, félagslega stöðu og kynhegðun. 

Rannsóknin var framkvæmd í 25 sveitarfélögum á Íslandi á árunum 2013/14, en þess má geta 

að Ísland tók fyrst þátt í þessari rannsókn árið 2006 og í annað sinn á árunum 2009 og 2010. 

Ekki þurfti að sækja um leyfi hjá Persónuvernd, þar sem um er að ræða gagnasafn 

rannsóknar, sem inniheldur öll þau leyfi sem til þarf.  
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Niðurstöður 

Niðurstöðurnar eru skoðaðar með tilliti til kyns, líkamsþyngdarstuðuls (LÞS), 

hreyfinga og matarvenja. Munur milli hópa og innan hópa var kannaður með 

marktektarprófum, þar sem við átti og alls staðar var miðað við marktektarmörkin p ≥ 0,05. 

Niðurstöðurnar voru greindar í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum þremur. 

Hvort munur er á matarvenjum, LÞS og hreyfingu eftir kyni, og hvort þeir unglingar sem 

hreyfi sig oftar tileinki sér heilsusamlegri matarvenjur eða hafi lægri LÞS. 

 Tíðni hreyfinga var mjög svipuð meðal kynja, eins og sjá má í töflu eitt. Stelpur og 

strákar stunda álíka oft hreyfingu og enginn marktækur munur mældist á milli þeirra.   

Tafla 1  

Krosstafla fyrir kyn og tíðni hreyfinga 

 Kyn 

Tíðni hreyfinga Strákar Stelpur 

Daglega 24,8 22,9 

4-6 sinnum í viku 39,2 39,5 

2-3 sinnum í viku 25,3 25,6 

Vikulega eða sjaldnar 10,7 12,0 

Aths. Tölurnar tákna svarhlutfall þeirra sem eru sammála fullyrðingunum 

Flest ungmennin voru í kjörþyngd eða um 70% þeirra, eins og tafla tvö sýnir. Stelpur 

voru oftar undir kjörþyngd en strákar. Munurinn var marktækur ( F(1, 3278) = 5.396, p = 

0,020). 
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Tafla 2  

Krosstafla fyrir kyn og líkamsþyngdarstuðul 

 Kyn 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) Strákar Stelpur 

Undir kjörþyngd 14,3 17,4 

Kjörþyngd 72,0 70,2 

Ofþyngd 13,7 12,4 

P  0,02 

Aths. Tölurnar tákna svarhlutfall þeirra sem eru sammála fullyrðingunum 

Tíðni hreyfinga eftir LÞS þátttakenda má sjá í töflu þrjú. Fram kemur að þeir sem  

voru í ofþyngd hreyfðu sig sjaldnar á meðan þeir sem hreyfðu sig oftast voru líklegri til að 

vera í kjörþyngd og munurinn var marktækur (F(3, 2580) = 2,910, p = 0,033). Einstaklingar 

sem voru í kjörþyngd og hreyfðu sig sjaldnar en einu sinni viku voru 9%, en 36,5% 

einstaklinga í ofþyngd hreyfðu sig sjaldnar en vikulega. Regluleg hreyfing tengist lækkandi 

LÞS, r = -0,044 p = 0,000. 

Tafla 3  

Krosstafla sem sýnir hlutfall hreyfinga á viku hjá þátttakendum eftir líkamsþyngdarstuðli 

 Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) 

Hreyfing Undir kjörþyngd Kjörþyngd Ofþyngd 

Á hverjum degi 17,0 26,8 9,5 

4-6 sinnum í viku 39,3 40,6 23,8 

2-3 sinnum í viku 28,5 23,6 30,2 

Einu sinni í viku eða 
sjaldnar 

15,2 9,0 36,5 

P   0,033 

Aths. Tölurnar tákna svarhlutfall þeirra sem eru sammála fullyrðingunum 
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Matarvenjur 

Hlutfall kynja sem svöruðu spurningum sem snúa að mataræði má sjá í töflu fjögur. 

Enginn marktækur munur milli kynja var á neyslu á grófu brauði, lýsistöku og sælgæti. 

Almennt borðuðu ungmenni morgunmat fimm til sjö daga vikunnar en stelpur borðuðu frekar 

morgunmat en strákar, F(1, 3439) = 35,639, p = 0,000. Grænmetis- og ávaxtaneysla var ólík 

milli kynja en mun fleiri stelpur en strákar neyttu ávaxta og grænmetis daglega. Um 28% 

stráka neyttu grænmetis og ávaxta sjaldnar en vikulega, F(1, 3477) = 68,374 266, p = 0,000. 

Neysla fisks var meiri meðal stelpna en stráka þó hún hafi almennt verið til staðar tvisvar til 

fjórum sinnum í viku. Rúmur þriðjungur stráka neytti fisks sjaldnar en vikulega. Þessi munur 

á fiskneyslu kynjanna var marktækur (F(1, 3338) = 4, 266, p = 0,039). Þrír fjórðu stráka og 

um 85% stelpna drukku vatn daglega, þessi munur á kynjunum var marktækur (F(1, 3414) = 

42, 311, p = 0,000). Neysla á mjólkurvörum var ólík eftir kynjum en tæplega helmingur 

stráka neytti þeirra daglega á móti þriðjungi stelpna, F(1, 3455) = 72,523, p = 0,000. Neysla á 

gosdrykkjum var mjög ólík milli kynja, þar sem tæplega 19% stráka drekka slíka drykki 

fimm daga vikunnar á móti 9% stelpna, F(1, 3468) = 207,484, p = 0,000. Kynjamunur var til 

staðar á neyslu skyndibita og óhollustu, F(1, 3459) = 80,440, p = 0,000. Allt að 16% stráka 

neyttu skyndibita fimm daga vikunnar eða oftar á móti rúmum 8% stelpna. Tæplega 40% 

stelpna neyttu skyndibita sjaldnar en vikulega á móti rúmum 27% stráka.
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Tafla 4  

Krosstafla yfir mun á matarvenjum kynjanna 

 Kyn  

Matarvenjur Strákar Stelpur p 

Morgunmatur 5-7 sinnum í viku 74 82 0,000 

Grænmeti og ávextir daglega 31.3 44.1 0,000 

Fiskur 5 sinnum í viku eða oftar 5.9 10.4 0,039 

Vatn daglega 75.8 84.6 0,000 

Mjólkurvörur daglega 48.1 36.2 0,000 

Gos drykkir 5 sinnum í viku eða oftar 18.6 9.1 0,000 

Skyndibiti 5 sinnum í viku eða oftar 15.6 8.2 0,000 

Aths. Tölurnar tákna svarhlutfall þeirra sem eru sammála fullyrðingunum.  

 

 

Mynd 1. Kyn og heildarmatarvenjur 

 Marktækur kynjamunur var á heildarmatarvenjum, F(1, 3069) = 16,827, p = 0,000. 
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Mjög slakar
matarvenjur

Sæmilegar
matarvenjur

Frekar góðar
matarvenjur

Mjög góðar
matarvenjur

H
lu

tf
al

l

Strákar

Stelpur



KÖNNUN Á MATARVENJUM, HREYFINGU OG LÍKAMSÞYNGDARSTUÐLI 
 

25

morgunmat, grænmeti, ávexti og fisk en strákar og drukku líka meira vatn en þeir. Strákar 

neyttu hins vegar meira af mjólkurvörum, skyndibitum og drukku meira af gosdrykkjum en 

stelpur.  

Marktækur munur var á LSÞ ungmenna í tengslum við mataræði, eins og sést í töflu 

fimm. Ungmenni í ofþyngd borðuðu sjaldnar morgunverð en þau sem voru í eða undir 

kjörþyngd, F(2, 3313) = 7,650, p = 0,000. Allt að 40% þeirra sem voru í eða undir kjörþyngd 

neyttu ávaxta daglega á móti tæplega 30% þeirra sem voru í ofþyngd, F(2, 3349) = 6,453, p = 

0,002. Flest ungmenni drukku vatn daglega en þeir sem voru í kjörþyngd drukku vatn oftar, 

F(2, 3283) = 6,800, p = 0,001. Marktækur munur (F(2, 3268) = 10,403, p = 0,000) var á milli 

LÞS og inntöku lýsis. Þeir sem voru í ofþyngd voru líklegri til að taka ekki lýsi samanborið 

við þá sem voru í og undir kjörþyngd. Þeir sem voru í kjörþyngd neyttu oftar mjólkurvara en 

þeir sem voru undir kjörþyngd eða í ofþyngd, F(2, 3326) = 7,214, p = 0,001. Ungmennin 

drukku gosdrykki sjaldan en 63,7% af þeim sem voru í kjörþyngd drukku slíka drykki einu 

sinni í viku eða sjaldnar. Ungmenni í ofþyngd drukku oftar gosdrykki eða tæplega 18% á 

móti 13-14% þeirra í og undir kjörþyngd, F(2, 3341) = 4,284, p = 0,014. Marktækur munur 

var milli LÞS og neyslu á óhollustu (F(2, 3329) = 7,643, p = 0,000). Ungmenni í ofþyngd eða 

8,7% voru líklegri til þess að neyta skyndibita sjaldnar en þau sem voru í eða undir kjörþyngd 

(15-12%). Ekki var marktækur munur eftir LÞS á neyslu fisks, grófs brauðs og sælgætis. 
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Tafla 5  

Krosstafla yfir líkamsþyngdarstuðul og matarvenjur þátttakenda 

 Líkamsþyngdarstuðull (LÞS)  

Matarvenjur Undir kjörþyngd Kjörþyngd Ofþyngd p 

Morgunmatur 5-7 daga vikunnar 80.2 79.2 71.2 0,000 

Grænmeti og ávextir daglega 37.5 39.8 29.5 0,002 

Vatnsdrykkja daglega 76.6 81.8 75.6 0.001 

Lýsi 6-7 sinnum í viku 46.8 45.2 36.4 0.000 

Mjólkurvörur daglega 39.6 44.1 40.1 0.001 

Gosdrykkir 5 sinnum í viku eða 
oftar 

14.8 12.9 17.8 0.014 

Skyndibiti 5 sinnum í viku eða 
oftar 

15 11.8 8.7 0 

Aths. Tölurnar tákna svarhlutfall þeirra sem voru sammála fullyrðingunum. 
  

 

Mynd 2. Tengsl líkamsþyngdarstuðuls við matarvenjur 
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góðar matarvenjur á meðan þeir sem voru undir kjörþyngd voru oftast með sæmilegar 

matarvenjur. Munurinn var marktækur (F(2, 2943) = 4,669, p = 0,009). Ungmenni í ofþyngd 

borðuðu sjaldnar morgunmat og var marktæk fylgni á milli hækkandi líkamsþyngdarstuðuls 

og þess að borða ekki morgunmat, r = -0,056, p = 0,001. 

Lítill munur var á matarvenjum út frá hreyfingu, eins og sjá má í töflu sex, en tengsl 

voru milli ávaxta- og grænmetisneyslu við tíðni hreyfinga, F(3, 2769) = 2,987, p = 0,030. 

Þeir sem hreyfðu sig daglega borðuðu meira af grænmeti og ávöxtum en þeir sem hreyfðu sig 

sjaldnar eða um 38% á móti 34%. Ungmenni sem hreyfðu sig fjórum sinnum í viku eða oftar 

borðuðu meira af mjólkurvörum en þeir sem hreyfðu sig sjaldnar. Munurinn var marktækur, 

(F(3, 2752) = 6,737, p = 0,000). Rúmlega 18% þeirra sem hreyfðu sig daglega borðuðu 

skyndibita fimm daga vikunnar eða oftar á móti tæplega 8% þeirra sem hreyfðu sig sjaldnar 

en vikulega, F(3,43913) = 22,921, p = 0,000. Neysla sælgætis var ögn meiri hjá þeim sem 

hreyfðu sig á hverjum degi en munurinn var ekki marktækur (F(3,2720) = 2,569, p = 0,053). 

Enginn munur var á tíðni hreyfinga og hversu oft þátttakendur borðuðu morgunmat. Einnig 

var lítill munur á fiskneyslu, grófu brauði, vatns- og gosdrykkju.  

Tafla 6  

Krosstafla yfir hreyfingu og matarvenjur þátttakenda 

 Hreyfing á viku  

Matarvenjur Daglega 4- 6 sinnum 2-3 sinnum Sjaldnar p 

Ávextir og grænmeti daglega 37.3 39.3 33.5 35.1 0,030 

Mjólkurvörur daglega 45.3 45.3 38.3 35.9 0,000 

Skyndibiti 5x í viku eða oftar 18.3 13.6 11.7 7.9 0,000 

Aths. Tölurnar standa fyrir hlutfall. 
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Mynd 3. Tengsl hreyfinga við heildarmatarvenjur 
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en vikulega. Marktæk fylgni var á milli kynja og matarvenja, r = 0,077, p = 0,001, eða með 

öðrum orðum, stelpur voru með heilsusamlegri matarvenjur en strákar. 

Tafla 7  

Krosstafla sem sýnir kynjamun á matarvenjum eftir hreyfingu þátttakenda 

 Á hverjum degi 4-6 sinnum í viku 2-3 sinnum í viku Sjaldnar en vikulega 

Matarvenjur Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar 

Mjög slakar  3,1 4,2 3,2 5,0 2,4 3,2 1,1 1,6 

Sæmilegar 9.0 9,6 14,2 16,7 10.4 12,9 4,3 4,0 

Frekar góðar 9,6 9,6 19,8 14,9 11,3 7,8 5.6 4,5 

Mjög góðar  1,2 1,4 2,1 2,0 1,6 1,9 1.2 0,8 

Aths. Tölurnar standa fyrir hlutfall af heildarfjölda. 

Þegar á heildina er litið voru strákar og stelpur með sæmilegar- og frekar góðar 

matarvenjur. Þeir sem voru í ofþyngd voru hlutfallslega fjölmennari þegar kom að mjög 

slökum matarvenjum ef miðað er við þá sem voru í eða undir kjörþyngd. 

Tafla 8  

Krosstafla sem sýnir kynjamun á matarvenjum eftir líkamsþyngdarstuðli þátttakenda 

 Undir kjörþyngd Í kjörþyngd Ofþyngd 

Matarvenjur Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar 

Mjög slakar  1,8 1,7 6,8 8,9 1,2 2,4 

Sæmilegar  6,9 6,9 24,5 28,6 4,9 5,8 

Frekar góðar  7,0 3,9 34,1 28,7 5,9 4,7 

Mjög góðar  1,1 1,4 5,2 6,2 0,7 0,8 

Aths. Tölurnar sýna hlutfall af heildarfjölda.  

Matarvenjur voru skoðaðar út frá hreyfingu og LÞS fyrir alla þátttakendur. Langflestir 

þátttakendur sem voru í kjörþyngd hreyfðu sig fjórum til sex sinnum í viku og höfðu 

sæmilegar eða frekar góðar matarvenjur. Hærra hlutfall þeirra sem voru yfir kjörþyngd 

hreyfðu sig sjaldan og höfðu sæmilegar matarvenjur. Fáir þátttakendur í ofþyngd stunduðu 
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daglega hreyfingu eða alls um 9,1% af heildarfjöldanum. Matarvenjur þeirra voru mjög slakar 

eða sæmilegar sem var nokkuð ólíkt þeim sem hreyfðu sig daglega og voru í eða undir 

kjörþyngd eins og sjá má í töflu níu.  

Tafla 9  

Krosstafla sem sýnir matarvenjur út frá hreyfingu og líkamsþyngdarstuðli þátttakenda 

 Á hverjum degi 4-6 sinnum í viku 2-3 sinnum í viku Vikulega eða sjaldnar 

Matarvenjur 

Undir 
kjör-

þyngd 

Í kjör-
þyngd 

Yfir 
kjör-

þyngd 

Undir 
kjör-

þyngd 

Í kjör-
þyngd 

Yfir 
kjör-

þyngd 

Undir 
kjör-

þyngd 

Í kjör-
þyngd 

Yfir 
kjör-

þyngd 

Undir 
kjör-

þyngd 

Í kjör-
þyngd 

Yfir 
kjör- 

þyngd 

Mjög 
slakar  

3,4 4,1 1,8 4,1 3,9 3,6 2,9 2,6 1,8 1,5 1,2 3,6 

Sæmilegar  7,6 9,8 7,3 16,1 15,9 12,7 15,4 10,0 10,9 5,9 3,0 16,4 

Frekar 
góðar  

5,4 11,5  14,1 18,5 10,9 8,5 9,5 10,9 7,6 4,0 12,7 

Mjög 
góðar  

0,7 1,6  3,4 1,9  2,4 1,6 1,8 1,0 0,8 5,5 

Aths. Tölurnar sýna hlutfall af heildarfjölda. 

Tengsl komu fram milli ákveðinna fæðutegunda, þ.e. óhollar og hollar fæðutegundir 

tengjast innbyrðis. Þeir sem borðuðu mikið af sælgæti, drukku líka mikið af gosdrykkjum, r = 

0,384, p < 0,05 og borðuðu mikið af skyndibita, r = 0,359, p < 0,05. Auk þess kom fram 

fylgni milli þess að drekka gos og þess að drekka lítið vatn, r = 0,249, p < 0,05. Þeir sem 

borðuðu mikið af grænmeti og ávöxtum borðuðu meira af grófu brauði, r = 0,269, p < 0,05, 

drukku meira af vatni, r = 0,311, borðuðu meira af fiski, r = 0,230 og tóku oftar lýsi, r = 

0,237. Þar að auki komu fram tengsl milli þess að borða fisk og taka inn lýsi, r = 0,170, sem 

og þess að taka inn lýsi og borða morgunmat. 

Forspárgildi heilsusamlegra matarvenja á hreyfingu eða líkamsþyngdastuðli sýndi að 

matarvenjur hafa ekki tengsl við LÞS en hafa marktæk tengsl við hreyfingu, r = -0,114, p = 

0,000, sem þýðir að heilsusamlegri matarvenjum fylgir minni hreyfing. Einhver tengsl virðast 

þó vera til staðar á milli óheilsusamlegra matarvenja og hreyfinga þar sem fylgni þessara 

tveggja þátta var marktæk, r = -0,119, p = 0,000. Mjög lítil fylgni var til staðar milli 
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óheilsusamlegra matarvenja og LÞS, r = -0,045, p = 0,005. Morgunmatur spáir að litlu leyti 

fyrir um kjörþyngd, r = -0,056, p = 0,001 og alls ekki hreyfingu. Morgunmatur var jákvætt 

tengdur heildarmatarvenjum, r = 0,386, p = 0,000. Það að borða morgunmat hefur gott 

forspárgildi fyrir heilsusamlegar matarvenjur á þann hátt að þeir sem borða morgunmat borða 

hollari mat almennt en þeir sem ekki borða morgunmat.  
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Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hver staða unglinga í 10. bekk á 

Íslandi er þegar kemur að hreyfingu, matarvenjum og líkamsþyngdarstuðli. Skoðaður var 

munur milli kynja og hvort unglingar sem stunda reglulega hreyfingu, að minnsta kosti 

fjórum sinnum í viku, eru líklegri til að tileinka sér heilsusamlegar matarvenjur og eru með 

lægri líkamsþyngdarstuðul.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að strákar og stelpur hreyfðu sig álíka oft 

eða almennt fjórum til sex sinnum í viku. Kynjamunur kom fram á matarvenjum og 

líkamsþyngdarstuðli. Stelpur tömdu sér heilsusamlegri matarvenjur en strákar og 

líkamsþyngdarstuðull mældist hærri hjá strákum en stelpum. Aukin hreyfing hafði 

forspárgildi fyrir lækkun á líkamsþyngdarstuðli. Þeir sem hreyfðu sig fjórum til sex sinnum í 

viku eða oftar voru líklegri til að vera í kjörþyngd en þeir sem hreyfðu sig sjaldnar eða aldrei. 

Þeir sem hreyfðu sig sjaldnar og jafnvel aldrei tileinkuðu sér heilsusamlegri matarvenjur en 

þeir sem hreyfðu sig fjórum til sex sinnum í viku.  

Fræðimenn hafa áhyggjur af algengi kyrrsetu í nútíma þjóðfélögum (Cavill o.fl. 

2006). Sýnt hefur verið fram á að sex af hverjum tíu unglingum hreyfa sig sjaldan og ná ekki 

settum viðmiðum um æskilega hreyfingu (Hallal o.fl., 2012; WHO, 2015a). Því var 

ánægjulegt að sjá að í þessari rannsókn uppfyllti meirihluti þátttakenda eða 65% þeirra 

æskileg viðmið um hreyfingu og flestir hreyfðu sig tvisvar til fjórum sinnum í viku. Þegar 

hreyfing unglinga var skoðuð mældist enginn munur milli kynja. Rannsóknir Cavadini o.fl. 

(2000), Eiðsdóttur o.fl. (2008), Hallal o.fl. (2012) og Pate o.fl. (1996) sýndu allar fram á 

kynjamun í tengslum við hreyfingu. Strákar hreyfðu sig almennt meira en stelpur. Það 

samræmist ekki niðurstöðum þessarar rannsóknar, þar sem enginn munur kom fram hvað 

varðar hreyfingu kynjanna.  
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Lífsstílssjúkdóma sem rekja má beint til ofþyngdar og hreyfingarleysis er mikið 

áhyggjuefni í nútímasamfélagi. Líkamsþyngdarstuðlar undanfarinna 40 ára hafa breyst og 

mælast börn og fullorðnir þyngri en áður (Bolli Þórsson o.fl., 2009; Laufey Steingrímsdóttir 

o.fl., 2003; Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 2010). Í rannsókn Stefáns Hrafns 

Jónssonar o.fl. (2013) kemur fram að aukning varð í ofþyngd og offitu meðal unglinga í 9. 

bekk á árunum 2004 - 2012. Samt sem áður bendir margt til þess að hlutfall of þungra barna 

hafi staðið í stað frekar en hækkað. Meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn var í kjörþyngd 

og um þriðjungur þeirra yfir kjörþyngd. Rannsakendur velta því fyrir sér hvort þetta sé hátt 

hlutfall eða ekki þar sem aðeins var notast við gögn úr einum aldurshópi. 

Þegar matarvenjur þátttakenda voru skoðaðar út frá kyni voru matarvenjur stelpna 

heilsusamlegri en stráka. Þegar á heildina er litið mældust matarvenjur flestra þátttakenda 

sæmilegar til frekar góðar. Í þessari rannsókn var neysla gosdrykkja í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Laufeyjar Steingrímsdóttur o.fl. (2003), þar sem strákar drukku 

helmingi meira af gosdrykkjum en stelpur. Enn fremur var athyglisvert að sjá að helmingi 

fleiri strákar en stelpur borðuðu óhollustu og skyndibita fimm sinnum í viku.  

Ungmennin borðuðu yfirleitt morgunmat fimm til sjö daga vikunnar. Þau sem 

borðuðu morgunmat tömdu sér heilsusamlegri matarvenjur en ungmennin sem borðuðu ekki 

morgunmat. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Dubois o.fl. 

(2009), sem sýndi að börn og unglingar sem sleppa mikilvægum máltíðum, eins og 

morgunmat, borðuðu skyndibita í meira mæli en þau sem borða morgunmat. Í 

langtímarannsókn Niemeier o.fl. (2006) kom í ljós að unglingar sem venja sig á að borða 

morgunmat eiga almennt auðveldara með að halda sér í kjörþyngd en þeir sem borða ekki 

morgunmat. Margt bendir til þess að morgunmatur sé ein af mikilvægustu máltíðum dagsins 

þegar kemur að því að halda sér í kjörþyngd. Í ljósi þessara upplýsinga komu niðurstöður 

þessarar rannsóknar ekki á óvart, en í ljós kom að unglingar í ofþyngd borðuðu sjaldnar 
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morgunmat en jafnaldrar þeirra, sem voru í eða undir kjörþyngd. Hugsanlega getur þetta 

útskýrt að hluta til af hverju hlutfall stráka mældist hærra í ofþyngd en meðal stelpna. Þeir 

borðuðu síður morgunmat og neyttu oftar skyndibita en stelpur. Þrátt fyrir þessar niðurstöður 

er ekki hægt að fullyrða neitt í þessum efnum, þar sem margir aðrir þættir geta spilað inn í.  

Þeir sem voru í ofþyngdarflokki voru hlutfallslega fleiri með slakar matarvenjur 

miðað við þá sem voru í eða undir kjörþyngd. Samt var athyglisvert að sjá að ungmenni í 

ofþyngd neyttu skyndibita sjaldnar en þeir sem voru í eða undir kjörþyngd. Það kom ekki á 

óvart að þátttakendur í ofþyngd drukku frekar gosdrykki en þeir sem voru í kjörþyngd. Fram 

komu tengsl milli þess að drekka gos og drekka minna af vatni og öfugt. Hollar fæðutegundir 

tengdust innbyrðis á þann hátt að þeir sem drukku oftar vatn voru í kjörþyngd og líklegri til 

að taka inn lýsi og neyta mjólkurvara. Hugsanlega stuðla heilsusamlegar matarvenjur að 

kjörþyngd, sérstaklega í ljósi þess að orkuinntaka tengist líkamsþyngdarstuðli (Inga 

Þórsdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2006; Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2003). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu fram á að tæplega helmingur þeirra sem voru í eða undir 

kjörþyngd neyttu ávaxta og grænmetis daglega á móti tæplega þriðjungi þeirra sem voru í 

ofþyngd. Tengsl ávaxta og grænmetisneyslu við kjörþyngd þátttakenda samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Laufeyjar Steingrímsdóttur (2003), en þar kom fram að dagleg 

neysla ávaxta og grænmetis geti hjálpað til við þyngdarstjórnun.  

Það sem er athyglisverðast við niðurstöður hreyfingar og matarvenja var að tengsl 

komu fram milli þess að hreyfa sig oft og að neyta óhollrar fæðu, eins og þess að neyta 

skyndibita. Unglingar sem hreyfðu sig fjórum sinnum í viku eða oftar borðuðu meira magn af 

skyndibita og óhollustu en þeir sem hreyfðu sig einu sinni í viku eða sjaldnar. Hlutfall stráka 

var hærra í báðum tilfellum. Þar að auki komu fram tengsl milli aukinnar hreyfingar og meiri 

neyslu á hollum fæðutegundum, eins og ávöxtum, grænmeti og mjólkurvörum. Niðurstöður 

um matarvenjur unglinga, sem koma fram hér að ofan, samræmast fyrri rannsóknum að 



KÖNNUN Á MATARVENJUM, HREYFINGU OG LÍKAMSÞYNGDARSTUÐLI 
 

35

mörgu leyti en ekki öllu. Niðurstöður rannsóknar Iannotti og Wang (2013) sýndu fram á að 

mikil hreyfing unglinga tengdist eingöngu neyslu á hollri fæðu, eins og ávöxtum og 

grænmeti, en það samræmist ekki niðurstöðum þessarar rannsóknar. Aftur á móti samræmast 

niðurstöður þessarar rannsóknar niðurstöðum úr rannsókn Al-Hazzaa o.fl. (2014), en þar 

mældust tengsl aukinnar hreyfingar við neyslu á bæði hollum og óhollum fæðutegundum, 

eins og ávöxtum, grænmeti, mjólkurvörum, frönskum kartöflum, kartöfluflögum og 

gosdrykkjum. Þessar niðurstöður vekja upp þá spurningu hvort unglingar sem hreyfa sig 

reglulega velti því almennt ekki fyrir sér hvað þeir borða og drekka. Það er einnig hugsanlegt 

að unglingar telji í lagi að borða hvaða fæðu sem er vegna þess að þeir stunda mikla 

hreyfingu og eru í kjörþyngd. Velta má upp þeirri spurningu hvort það skorti aukna fræðslu 

um mataræði eða aðstoð foreldra við fæðuval. Cohen o.fl. (1990) og Daniels o.fl. (2005) 

benda á að unglingar eru sérstaklega berskjaldaðir fyrir því að taka upp slæmar heilsuvenjur, 

þar sem vöxtur og þroski á þessum tíma tengist breytingum á þyngd, hreyfingu og mataræði. 

Mikilvægt er að upplýsa og leiðbeina unglingum um heilsusamlegt fæðuval og hreyfingu. 

Skólar og íþróttafélög leggja áherslu á aukna fræðslu um hreyfingu og fara ýmsar leiðir til að 

auka hana á meðal barna og unglinga. Það leiðir til spurninga um það hvort aukin hreyfing 

ein og sér dugi ekki til. Hugsanlega er einnig mikilvægt að koma á inngripum, sem taka á 

mataræði líkt og kemur fram í rannsókn Cavill o.fl. (2006).  

Munur var á hreyfingu eftir þyngd. Unglingar í ofþyngd hreyfðu sig sjaldnast, en þeir 

sem voru í kjörþyngd hreyfðu sig oftast. Hugsanlega helst það í hendur að vera of þungur 

vegna lítillar hreyfingar og hreyfa sig lítið vegna mikillar þyngdar. Rannsókn Hwang og Kim 

(2013) sýndi að unglingar í ofþyngdarflokki höfðu oft ekki nógu gott úthald eða styrk í 

samanburði við þá sem voru í kjörþyngd og þar að auki sýndu þeir minni áhuga á hreyfingu. 

Þetta gæti hugsanlega verið áhrifaþáttur í þessari rannsókn sem mætti kanna betur. Hæsta 

hlutfall þátttakenda sem hreyfðu sig fjórum til sex sinnum í viku eða oftar voru unglingar í 
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kjörþyngd eða allt að 68% þeirra. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum úr rannsókn 

Mariscal-Arcas o.fl. (2015), en þar kemur fram að aukin hreyfing hafi áhrif á lækkun 

líkamsþyngdarstuðuls. Samkvæmt upplýsingum frá WHO (e.d.-a; 2003) getur regluleg 

hreyfing viðhaldið heilbrigðri líkamsþyngd og komið í veg fyrir ofþyngd. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru helst þær að notast var við tilbúið gagnasafn og 

eingöngu við svör frá unglingum í 10. bekk í grunnskólum á Íslandi. Gagnasafninu var 

upphaflega safnað saman til annarrar notkunar en þeirrar sem snýr að þessari rannsókn. Þar 

að auki voru spurningar og svarmöguleikar margir, sem hugsanlega hafa þreytt svarendur og 

áhugi þeirra getur einnig hafa skipt máli við svörun spurninganna. Svörun þátttakenda 

byggðist á huglægu mati hvers og eins og mögulega lögðu þeir ekki sama skilning í 

spurningarnar og svarmöguleikana. Það er einnig hugsanlegt að einhverjir svarendur hafi 

merkt við svarmöguleika sem þeir töldu henta best sem svar við spurningu eða spurningum.   

Með frekari rannsóknum á efninu væri hægt að leggja áherslu á að skoða fleiri 

áhrifaþætti, eins og uppeldislega-, félagslega- og andlega þætti. Það eru þættir sem geta haft 

skýringargildi varðandi matarvenjur og hreyfingu unglinga í tengslum við þyngdarstjórnun. 

Möguleikar á frekari rannsóknum eru Íslandi í hag, þar sem um litla þjóð er að ræða. 

Mikilvægt er að halda áfram með rannsóknir á þessu viðfangsefni og fylgjast með þróun 

mataræðis unglinga, sem og hreyfingu. Nýlegar tölur frá WHO (2015) sýna fram á að 

hreyfingarleysi er áhættuþáttur, sem veldur dauða fjölda einstaklinga árlega. Ávinningur 

hreyfingar er auk þess töluverður og mikilvægt að börn byrji snemma að tileinka sér 

heilsusamlega lífshætti (Booij o.fl., 2015; Janssen og LeBlanc, 2010; Landry og Driscoll, 

2012; O'Dea, 2003). 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar felst í því að auka skilning á mikilvægi hreyfingar, 

matarvenja og fæðuvals í forvarnarskyni, þar sem líkamleg hreyfing og heilbrigður lífsstíll er 

fjárfesting í framtíðinni. Einkum vegna þess að heilbrigði á vaxtarárum barna og unglinga 
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stuðlar að betri heilsu og þroska síðar á ævi þeirra (Janssen og LeBlanc, 2010; Landry og 

Driscoll, 2012). Dagleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á líðan einstaklinga og spilar stórt 

hlutverk í tilfinningalegum og félagslegum þroska þeirra. Auk þess sem hreyfing og 

heilsusamlegt mataræði leiðir til betra heilsufarsástands og fyrirbyggir ýmsa langvinna 

sjúkdóma, bæði líkamlega og andlega (Höglund o.fl., 1998; Kelly o.fl., 2012; Pastor o.fl., 

2003; Ryoo., 2011; Warburton o.fl., 2006). Með góðum forvörnum og fræðslu er hugsanlega 

hægt að koma í veg fyrir ofþyngd með því að stuðla að aukinni hreyfingu og heilsusamlegri 

matarvenjum, en til þess þurfa stjórnvöld að veita aukið fjármagn í þennan málaflokk. 

Mikilvægt er að foreldrar styðji þá stefnu sem heilbrigðisstofnanir og skólar leggja áherslu á 

varðandi heilbrigt mataræði og hreyfingu barna. Foreldrar eru ábyrgir fyrir heilsu barna sinna 

og eru oft ein helsta fyrirmynd þeirra. Þess vegna er mikilvægt að þeir tileinki sér heilbrigðan 

lífsstíl, eins og reglulega hreyfingu og bjóði upp á heilsusamlegt mataræði. Því fyrr sem börn 

temja sér heilbrigða lífshætti því meiri verða lífsgæði þeirra í framtíðinni, en mikilvægt er að 

foreldrar kenni börnum sínum að taka eigin ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin heilsu. 
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