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Formáli 

Þessi ritgerð er hluti af rannsóknartengdu meistaranámi við Háskóla Íslands til fullnaðar 

M.Ed.- prófs í íþrótta- og heilsufræðum. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar og byggist 

hún á megindlegri rannsókn á þróun þreks og líkamsþyngdarstuðuls 15 ára unglinga á 

höfuðborgarsvæðinu á árunum 2003 og 2015. Niðurstöður úr tveimur þverfaglegum 

rannsóknum á lífsstíl og heilsufari ungra Íslendinga eru bornar saman. Annars vegar eru 

það niðurstöður úr rannsókninni Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga sem fór fram árið 2003-

2004 og hins vegar niðurstöður úr rannsókninni Heilsuhegðun ungra Íslendinga sem fór 

fram árið 2015. Ég var svo heppinn að vera hluti af rannsóknarhópnum sem stóð að 

rannsókninni 2015. Þar kynntist ég því hversu umfangsmikið verk það er að halda úti 

stórri rannsókn og var gaman að fylgjast með og sjá hvernig svona reyndur hópur á sviði 

rannsókna vinnur. Þekking mín á rannsóknum og faglegum vinnubrögðum tengd þeim 

hefur aukist mikið með því að vera hluti af þessum hópi. Rannsóknarhópurinn fær 

mínar bestu kveðjur og þakkir fyrir gott og skemmtilegt samstarf. 

Leiðsögukennarar mínir í þessu verkefni voru Dr. Erlingur Jóhannsson, prófessor við 

Háskóla Íslands og Elvar Smári Sævarsson, doktorsnemi við Háskóla Íslands. Þeim 

báðum færi ég mínar allra bestu þakkir fyrir góða og lærdómsríka leiðsögn sem og 

skemmtilegt samstarf. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem 

ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum 

hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni.   

 

Reykjavík, 11. september 2016 

 

Steinar Logi Rúnarsson 
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Ágrip  

Heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum fólks hafa aukist mikið á undanförnum 

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

stærstan þátt.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða þróun þreks, líkamsþyngdar og offitu 

hjá 15 ára unglingum á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2003 og 2015. Notast var við 

niðurstöður úr tveimur rannsóknum sem fóru fram hérlendis. Fyrri gögnunum var 

safnað á árunum 2003-2004 í rannsókn sem bar heitið Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga en 

seinni gögnunum var safnað vorið 2015 í rannsókn sem heitir Heilsuhegðun ungra 

Íslendinga. Í rannsókninni eru bornar saman meðaltalstölur fyrir þyngd (kg), 

líkamsþyngdarstuðul og þrek 15 ára unglinga þar sem þrek var mælt með 

hámarksafkastagetuprófi á hjóli.  

Helstu niðurstöður eru þær að 15 ára unglingar eru þyngri og þrekminni árið 2015 

en 15 ára unglingar voru árið 2003. Samkvæmt líkamsþyngdarstuðli Cole eru 21,3% 

unglinga of þung eða of feit árið 2015 samanborið við 10,3% árið 2003. Að meðaltali 

eru unglingar árið 2015 4 kg þyngri en árið 2003. Stelpur koma sérstaklega illa út úr 

þessari rannsókn bæði hvað varðar þrek og líkamsþyngdarstuðul. Til að skoða mun á 

þreki milli áranna og skoða hvaða áhrif líkamsþyngdarstuðull, aldur og kyn hafa á þrek 

var framkvæmd fjölbreytuaðhvarfsgreining. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að 

líkamsþyngdarstuðull hafði marktæk tengsl við þrek þar sem 

β = -,369 , p < 0,05. 

Niðurstöðurnar ber að líta alvarlegum augum. Ástæður ofþyngdar og þrekleysis geta 

verið margvíslegar en þó aðallega tengd hreyfingarleysi og óhollu mataræði. Þessa 

þróun ber að stöðva sem fyrst með öflugu forvarnarstarfi áður en heilsufarsvandamálið 

verður stærra og erfiðara viðureignar. 
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Abstract 

Cardiorespiratory fitness and BMI development in Icelandic teenagers 

Health issues related to people’s lifestyles and habits have increased in the recent 

years. The problems go hand in hand, but physical inactivity and unhealthy diet are the 

important issues.  

The main objective of this research is to examine the development of endurance 

and obesity in 15 year old teenagers, using results from two previously conducted 

studies. The first data was collected in 2003-2004, for a study called “Lifestyle of 9 and 

15 year old Icelanders”, but the more recent was gathered in the spring of 2015, for a 

study called “Living habits of young Icelanders”. In the latter, the weight (kg), body 

mass index (BMI) and endurance of 15 years olds was evaluated along with their 

maximum capacity on a bike.  

The most critical result is that 15 year old teenagers are heavier and have less 

cardiorespiratory fitness than the same age group did in 2003. According to Cole’s BMI, 

21,3% of teenagers were overweight or obese in 2015 compared to 10,3% in 2003. An 

average 4kg heavier than the same age group in 2003. Girls proved to have more 

worrying results in relation to endurance and weight. In order to assess the relationship 

between the teenagers BMI and endurance, a multivariate regression analysis was 

conducted. The analysis’ results showed a prominent link between BMI and endurance, 

β = -,369 , p < 0,05. 

It is important to acknowledge these serious findings. The main reason for obesity 

and lower cardiorespiratory fitness are varied they are however most often related to 

inactivity and unhealthy diet. This development has to be stopped immediately with 

preventive action before the problem becomes too big and has more individuals 

dealing with health issues. 
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1 Inngangur  

Allir ættu að vilja vera heilsuhraustir og er góð heilsa það dýrmætasta sem við eigum. 

Hugtakið „heilsa“ er fremur flókið þar sem áhrifavaldar hennar eru samspil fjölmargra 

þátta. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er góð heilsa ekki aðeins 

það að vera laus við sjúkdóma, heldur skilgreinir stofnunin góða heilsu sem líkamlega, 

félagslega og andlega vellíðan (World Health Organization, 2003). Þættir sem tengjast 

líkamlegri líðan eru til dæmis hreyfing (e. physical activity) og þrek (e. cardiorespiratory 

fitness). Nútíma lifnaðarhættir fólks hafa leitt til þess að kyrrseta hefur aukist. 

Afleiðingin þess er aukin líkamsfitusöfnun og hefur hreyfingarleysi verið talið helsta 

vandamál iðnríkja í dag (Kasa-Vubu, Lee, Rosenthal, Singer og Halter, 2005).  

Börn í ofþyngd eru líklegri en þau sem eru í kjörþyngd til þess að þróa með sér offitu 

á fullorðinsárum (Ebbeling, Pawlak og Ludwig, 2002; World Health Organization, 2013) 

en fjölmargir líkamlegir sjúkdómar geta komið í kjölfar offitu hjá fullorðnu fólki, t.d. 

aukast líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki 2, lungnateppa og ákveðnar 

tegundir krabbameina (Ebbeling o.fl., 2002; Landlæknisembættið, 2004; World Health 

Organization, 2013). Sjúkdómar tengdir offitu geta því verið lífshættulegir og er 

dánartíðni offitusjúklinga tvöföld miðað við þá sem eru í kjörþyngd (World Health 

Organization, 2007).  

Gott þrek í æsku hefur verið talið minnka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum á 

fullorðinsárum óháð þyngd, kyni, aldri og þjóðerni (Anderssena o.fl., 2007; Ortega o.fl., 

2005; Poelkens o.fl., 2014). Tomkinson og Olds (2007) unnu viðamikla rannsókn á þróun 

þreks í heiminum frá árunum 1958-2003. Þar kom í ljós að eftir árið 1970 hefur þrek 

minnkað frá ári til árs en fram að þeim tíma hafði það aukist. Svipaðar niðurstöður hafa 

fengist í rannsóknum á börnum og unglingum í vestrænum ríkjum en þar sést að þrek 

þeirra hefur hnignað og síðan staðið í stað á allra síðustu árum og að stór hluti barna og 

unglinga sé talin þreklítill  (Dyrstad, Berg og Tjelta, 2011; Ortega o.fl., 2005).  

Rannsókn um þróun þreks 15 ára unglinga hefur ekki verið gerð hér á landi svo vitað 

sé. Því er þetta fyrsta rannsókn þess efnis.  Því er áhugavert að skoða þróun þreks og 

líkamsþyngdarstuðuls hjá íslenskum unglingum og sjá hvar þeir standa samanborið við 

þá á hinum Norðurlöndunum.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hreyfing 

2.1.1 Skilgreining  

Með hreyfingu er átt við alla þá vinnu beinagrindarvöðva sem framkallar orkunotkun 

umfram þá orku sem líkaminn þarf fyrir grunnstarfsemi sína. Hreyfing er því vítt hugtak 

sem nær yfir þá athöfn að hreyfa sig með einum eða öðrum hætti (Bouchard, Blair og 

Haskell, 2007). 

 

2.1.2 Ráðlögð hreyfing 

Grunnorkuþörf einstaklings er sú orkunotkun sem líkaminn þarf í algjöri hvíld en 

athafnir mannfólksins hafa verið reiknaðar út í erfiðleikastigum út frá 

grunnorkuþörfinni, t.d í miðlungs- og erfiða hreyfingu. Erfiðleikastigin eru skilgreind út 

frá svokölluðu jafngildi efnaskipta (e. metabolic equivalent, eða MET) sem ákefð 

hreyfingar og þá er súrefnisþörf líkamans í hlutfalli við orkueyðslu hans. Miðlungserfið 

hreyfing er sú hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orku en grunnorkuþörfin. 

Við miðlungserfiða hreyfingu verður hjartsláttur og öndun heldur hraðari en í hvíld en 

samt sem áður er hægt að halda uppi samræðum. Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu 

er rösk ganga, garðvinna, heimilisþrif og að hjóla, synda eða skokka rólega 

(Lýðheilsustöð, 2008). 

Við erfiða hreyfingu er yfirleitt notuð sex til níu sinnum meiri orka en 

grunnorkuþörfin segir til um. Erfið hreyfing kallar fram svita og mæði þannig að erfitt er 

að halda uppi samræðum. Dæmi um erfiða hreyfingu er rösk fjallganga, snjómokstur, 

hlaup og flestar íþróttir og önnur þjálfun sem stunduð er með árangur í huga 

(Lýðheilsustöð 2008). Þessi viðmið miðast við fullorðið fólk þar sem ekki eru tekin mið á 

mismunandi lífeðlisfræðilegum eiginleikum barna og fullorðinna eins og t.d. 

mismunandi hvíldarpúlsi (Trost, Kerr, Ward og Pate, 2001).  

Árið 1988 gaf American College of Sports Medicine (ACSM) út fyrstu ráðleggingarnar 

varðandi hreyfingu barna og unglinga en þar var mælt með daglegri 20 til 30 mínútna 

kröftugri hreyfingu til að viðhalda góðri heilsu (Andersen o.fl., 2006). Tíu árum seinna 

gáfu Biddle, Sallis og Cavill (1998) út ráðleggingar um hreyfingu fyrir börn þar sem 
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aðalmarkmiðið var að fá öll börn til að hreyfa sig daglega í það minnsta eina 

klukkustund af meðal-ákefð. Þau börn sem ekki voru vön að hreyfa sig voru hvött til að 

hreyfa sig af meðal-ákefð í hálftíma á dag til að byrja með.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir nú með meðalhreyfingu til erfiðri hreyfingu, 

fyrir börn og ungt fólk (5-18 ára) í það minnsta 60 mínútur á dag til að stuðla að og 

viðhalda góðri heilsu (World Health Organization, 2011). Embætti landlæknis tekur í 

sama streng og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og hefur gefið út ráðleggingar um 

hreyfingu þar sem kemur fram að íslensk börn og unglingar ættu að hreyfa sig í 60 

mínútur á dag af miðlungserfiðri og erfiðri hreyfingu til að viðhalda góðri heilsu. 

Hreyfingunni er hægt að skipta niður í styttri lotur, allt niður í 10 mínútur, og dreifa 

þeim yfir daginn. Lögð er áhersla á að miðlungserfið hreyfing hafi góð áhrif á heilsuna 

vegna þess að erfið hreyfing höfðar ekki til allra (Lýðheilsustöð, 2008). 

 

2.1.3 Þróun hreyfingar barna og unglinga 

Hippókrates (460-337 f.Kr.t), oft nefndur faðir læknisfræðinnar, hélt því fram að ekki 

væri nóg að borða til að viðhalda góðri heilsu heldur þyrfti einnig að hreyfa sig 

(Bouchard o.fl., 2007). Þessi hugmynd Hippókratesar virðast hins vegar ekki hafa skilað 

sér í nútímasamfélag þar sem talið er að hreyfingarleysi sé fjórði megin áhættuþáttur 

hjarta- og æðasjúkdóma í heiminum í dag (World Health Organization, 2015). 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að hreyfing barna minnki þegar á unglingsárin kemur og 

kyrrseta eykst (Mitchell o.fl., 2012; Nader, 2015; Ortega, 2013). Það hefur einnig verið 

staðfest í rannsókn hér á landi sem tók til 9 og 15 ára barna og unglinga sem fengin 

voru til að bera hreyfimæla. Hún leiddi í ljós að 9 ára börn hreyfðu sig marktækt meira 

en 15 ára unglingar (Erlingur Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Brynhildur Briem og Þórarinn Þórlindsson, 2003). Í stórri yfirlitsrannsókn 

Dumith, Gigante, Domingues og Kohl (2011) um þróun hreyfingar hjá 10-19 ára börnum 

og unglingum, þar sem 26 útgefnar greinar voru skoðaðar frá árunum 1977 til 2007, 

kom í ljós að hreyfing barna minnkar um 7% ár hvert. Þetta helst í hendur við rannsókn 

Nader og félaga (2015) sem rannsökuðu þróun hreyfingar hjá 9 og 15 ára börnum og 

unglingum. Kom í ljós að með hverju árinu sem líður á milli 9 og 15 ára aldurs minnkar 

hreyfingin að meðaltali um 37 mínútur á virkum dögum og 39 mínútur um helgar. 

Einnig kom fram að stelpur hættu að ná viðmiðunarkröfum um hreyfingu á virkum 

dögum við aldurinn 13,2 ár og við 12,7 ár ef aðeins er skoðuð hreyfing um helgar. 
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Strákar hættu að ná viðmiðunarkröfum við aldurinn 14,9 ár á virkum dögum en 13,6 ár 

ef aðeins er skoðuð hreyfing um helgar. 

Svipaðar niðurstöður fengust í rannsókn á börnum og unglingum í Svíþjóð og 

Eistlandi (Ortega, 2013). Þar kom í ljós að hreyfing minnkar með árunum, hvort sem um 

ræðir frá barnsaldri til unglingsára eða frá unglingsárum til fyrstu fullorðinsára. Þetta á 

við hjá báðum kynjum óháð búsetu (Ortega, 2013). Kári Jónsson (2008) gerði rannsókn 

er tók til 18 og 19 ára íslenskra framhaldsskólanemenda. Þar kom í ljós að stærstur hluti 

ungmennanna hreyfði sig ekkert utan íþróttakennslu í skólum. 

Samhliða því að hreyfing barna fer minnkandi fram eftir unglingsaldi eykst kyrrseta 

þeirra. Mitchell og félagar (2012) gerðu rannsókn á árunum 1991-1992 á 2591 strákum 

og 2845 stelpum á aldrinum 12, 14 og 16 ára. Tólf ára strákar sátu að meðaltali í 437 

mínútur á dag, en við 14 ára aldur jókst kyrrseta um nærri klukkustund eða alls 496 

mínútur á dag. Strákar sátu að meðaltali 525 mínútur á dag við 16 ára aldurinn eða 

tæpum 90 mínútum lengur en við 12 ára aldur. Rannsóknin sýndi að kyrrseta stelpna 

reyndist aðeins minni en stráka en þær sátu að meðaltali 418 mínútur við 12 ára aldur 

og 468 mínútur við 14 ára aldur en 16 ára sátu stelpur að meðaltali 510 mínútur á dag, 

sem er rétt rúmum 92 mínútum meira en þær gerðu við 12 ára aldur. Einnig kom í ljós 

að tími kyrrsetu þar sem kyrrsetan var 30 mínútur eða lengur í einu jókst um 121% frá 

12 til 16 ára aldurs en þátttakendur voru mældir með hreyfimælum sem festir voru við 

mjöðm. Þetta er sambærilegt því sem fram kemur í The National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) árið 2003–2004 en þar var sýnt fram á að ungmenni, 16 

til 19 ára, sátu að meðaltali tveimur tímum lengur á dag en börn, 6-11 ára (Matthews 

o.fl., 2008).  

Þrátt fyrir þessar niðurstöður Mitchell og félaga (2012) virðast flestar rannsóknir 

sýna fram á að strákar hreyfi sig meira en stelpur á öllum aldri, (Erlingur Jóhannsson 

o.fl., 2003; Nader o.fl., 2015; Ortega o.fl., 2013). 

 

2.2 Þrek 

2.2.1 Mismunandi þrek  

Orkumyndun má skipta í tvennt, annars vegar loftháða og hinsvegar loftfirrta. Loftháð 

þrek er skilgreint sem heildarafkastageta vöðva-, blóðrásar- og öndunarkerfis og 

hæfileiki þess til að veita líkamanum súrefni á meðan á hreyfingu stendur og viðhalda 

þar með líkamlegri getu (Lee, Artero, Sui og Blair, 2010; Ortega, Ruiz, Castillo og 
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Sjöström, 2008). Líkaminn getur einnig myndað orku án súrefnis en aðeins í stuttan 

tíma og er sú orka loftfirrð. Orkukerfin eru alltaf bæði í gangi en við upphaf hreyfingar 

kemur orkan að mestu leyti frá loftfirrðum ferlum. Eftir því sem athöfnin lengist verður 

hún sífellt meira loftháð (Thoden, 1991). Loftháð og loftfirrt þrek er þar af leiðandi ólíkt 

þar sem kerfin starfa við mismunandi álag (McArdle, Katch og Katch, 1999). Þegar 

fjallað er um þrek í þessari ritgerð er átt við loftháð þrek, líkt og skilgreiningin gefur til 

kynna. 

Þó að genin hafi eitthvað að segja um þrek einstaklinga (Ortega o.fl., 2008; Skinner 

o.fl., 2001; Wilmore og Costill, 2004) virðist bæði hreyfing og holdafar spila 

langstærstan þátt því flestir þeir einstaklingar sem hafa gott þrek hreyfa sig almennt 

meira en þeir sem búa yfir lélegu þreki (Aires o.fl., 2010; Sesso, Paffenbarger og Lee, 

2000; Thompson, Gordon og Pescatello, 2010). 

2.2.2 Mat á loftháðu þreki  

Best er að mæla loftháð þrek með hámarkssúrefnisupptöku (e. maximal oxygen uptake 

- VO2max). Hámarkssúrefnisupptaka er skilgreind sem mesta magn af súrefni sem 

líkaminn getur tekið upp við hámarksákefð (L/mín) (Coquart, Garcin, Parfitt, Tourny-

Chollet og Eston, 2014; Lee o.fl., 2010). Við mælingu á hámarkssúrefnisupptöku fæst út 

svokölluð þrektala sem segir til um hversu vel einstaklingur getur komið súrefni til 

vöðvafrumanna og nýtt það. 

Súrefnisupptöku er hægt að mæla bæði með beinum og óbeinum hætti. Bein 

mæling gefur nákvæmari niðurstöðu en til þess að framkvæma hana þarf sérhæfða 

aðstöðu og búnað. Bein mæling er framkvæmd með svokallaðri loftskiptamælingu í 

stigvaxandi hámarksprófi, t.d. hlaupi (Jurca o.fl., 2005). Bein þrekmæling er dýrari og 

því sjaldnar framkvæmd (Jurca o.fl., 2005). Óbein mæling styðst við 

hámarksafkastagetu (vinnu) og hjartsláttartíðni við hámarksáreynslu eða tímatöku í 

göngu-, skokk- eða hjólaprófum (Jurca o.fl., 2005). 

2.2.3 Þróun þreks milli kynslóða  

Þrek barna hefur ekki verið eins mikið skoðað og holdafar þeirra en þó hefur 

rannsóknum á því sviði fjölgað á undanförnum árum (Ortega o.fl., 2008). Niðurstöður 

benda til að þrek barna og unglinga í vestrænum ríkjum hafi hnignað og síðan staðið í 

stað á allra síðustu árum auk þess sem að stór hluti þeirra sé þreklítill (Dyrstad o.fl., 

2011; Ortega o.fl., 2005) 

Í viðamikilli alþjóðlegri rannsókn Tomkinson og Olds (2007) var skoðuð þróun þreks 

hjá 6-19 ára börnum og unglingum frá árunum 1958 til 2003. Niðurstaðan var sú að á 
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þessum 45 árum hafði þrek minnkað að meðaltali um 0,36% á ári. Það var þó í raun ekki 

fyrr en árið 1970 sem það fór minnkandi frá ári til árs en fram að þeim tíma hafði það 

aukist. Þróunin virðist sambærileg hjá öllum, óháð aldri, kyni og þjóðerni en skoðaðir 

voru 25.455.527 einstaklingar í 27 löndum víðsvegar um heiminn. 

Wedderkopp, Froberg, Hansen og Andersen (2004) gerðu rannsókn á 9 ára börnum í 

Danmörku sem framkvæmd var á árunum 1985-1986 og svo aftur árið 1997-1998 og 

kom í ljós þrek stráka hafði minnkað marktækt en hjá stelpunum hafði það staðið í stað. 

Aftur á móti sýndi bandarísk rannsókn fram á hnignandi þrek unglingsstelpna, 15 ára og 

eldri, á síðustu áratugum 20. aldar á meðan strákarnir stóðu í stað (Eisenmann og 

Malina, 2002). Norsk rannsókn á þróun þreks hjá 18 ára strákum sýndi að frá 1980-2002 

hafði það hnignað um 8% á þessum rétt rúmum 20 árum (Dyrstad, Aandstad, Hallén, 

2005).  

Þróun þreks 15 ára unglinga var skoðuð í Danmörku frá árinu 1997-2003 en árið 

1997-1998 var gerð rannsókn þar sem þrek unglinganna var mælt á sama hátt og í 

rannsóknunum um Lífsstíl 9 og 15 ára íslendinga og Heilsuhegðun ungra Íslendinga. 

Dönsku stelpurnar voru með að meðaltali 2,98 (w/kg) í þrektölu og strákarnir 3,77 

(w/kg) (Andersen o.fl, 2010). Rannsóknin var svo endurtekin í Danmörku fyrir 15 ára 

unglinga árið 2003 og þá var þrek stelpna að meðaltali það sama og á árunum 1997-

1998 eða 2,98 (w/kg) en hjá strákunum hafði það lækkað örlítið, nú komið í 3,76 (w/kg). 

Þróunin virðist því hafa staðið í stað hjá dönskum unglingum frá árinu 1997-2003.  

2.3 Ofþyngd og offita 

2.3.1 Skilgreining 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir ofþyngd og offitu sem sjúkdóm þar sem 

umframfita líkamans ógnar heilsufari og lífsgæðum einstaklinga (World Health 

Organization, 2007). Ofþyngd og offita myndast af miklum fituvef í líkamanum sem 

verður til vegna ójafnvægis í orkuinntöku einstaklings (Matthews o.fl., 2008). 

2.3.2 Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) 

Nauðsynlegt er að vita hvar mörkin liggja á milli kjörþyngdar, ofþyngdar og offitu þegar 

fjallað er um afleiðingar þess að vera of þungur eða of feitur (Grogan, 2008). 

Líkamsþyngdarstuðull [BMI/LÞS] er almennt viðurkenndur og notaður víða um heim 

allan til þess að meta þyngd fullorðinna einstaklinga (World Health Organization, 2015). 

Hann reiknast út frá þyngd einstaklings í kílógrömmum og deilist með hæð í metrum í 

öðru veldi (kg/m2). Stofnunin skilgreinir líkamsástand í fjóra meginflokka út frá LÞS 
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einstaklings: Of léttur/vannæring (LÞS < 18,5), eðlilegur/kjörþyngd, (LÞS: 18,5-24,9), of 

þungur/ofþyngd (LÞS: 25,0-29.9) og offita (LÞS ≥ 30). Viðmiðin eru fyrir fullorðna og 

óháð aldri og kyni (World Health Organization, 2004). Rétt er að benda á að stuðullinn 

er ekki réttmætur fyrir alla. Til dæmis tekur hann ekki tillit til mismunandi 

líkamsbyggingar fólks. Hann greinir t.d. ekki á milli þyngdar vöðva og fitu þannig að 

vöðvamikill og grannur einstaklingur getur lent í ofþyngdarhópnum (Prentice og Jebb, 

2001). 

Þar sem börn ganga í gegnum miklar breytingar á líkamsbyggingu töldu Cole Bellizzi, 

Flegal og Dietz (2000) að gera þyrfti sérstakan LÞS fyrir börn og unglinga. Þeir gerðu því 

rannsókn á LÞS 192.727 einstaklinga frá fæðingu til 25 ára aldurs. Gögnum var safnað í 

Brasilíu, Bretlandi, Hong Kong, Hollandi, Singapúr og Bandaríkjunum. Út frá þeim bjuggu 

þeir til LÞS fyrir börn og unglinga frá tveggja til átján ára aldurs sem tekur mið af kyni og 

hverju hálfu aldursári, þar sem heilt og hálft aldursár barna er reiknað út frá 

dagsetningu mælingar. 

Barnastuðullinn er á þann veg að eftir því sem aldurinn eykst verður 

viðmiðunartalan fyrir ofþyngd og offitu hærri og nær hinum fullorðna LÞS. 

Viðmiðunartala fyrir ofþyngd sex ára stráka er t.d 17,55 og sex ára stelpna 17,34 en fyrir 

15 ára aldur eru viðmiðin komin upp í 23,29 fyrir stráka en 23,94 fyrir stelpur (Cole o.fl., 

2000). Viðmiðunartölur fyrir ofþyngd fullorðinna er sem áður segir LÞS>25 (World 

Health Organization, 2004) en fullorðnir einstaklingar sem glíma við offitu, LÞS>30, eru 

tvöfalt líklegri til að deyja en þeir sem eru í kjörþyngd, LÞS 18.5-24.9, (World Health 

Organization, 2007). 

2.3.3 Þróun líkamsþyngdarstuðulsins 

Offituvandinn hefur aukist um allan heim og eru þróunarlöndin engin undantekning þar 

á (Prentice, 2006). Frá árinu 1980 hefur offita í heiminum meira en tvöfaldast en árið 

2013 voru um 42 milljónir barna undir 5 ára aldri í ofþyngd eða áttu við offitu að stríða. 

Árið 2014 var 39% fullorðinna, 18 ára og eldri, um heim allan of þung og 13% 

fullorðinna of feit (World Health Organization, 2015).  

Cole og félagar (2000) rannsökuðu LÞS hjá rúmlega 97.000 körlum og tæplega 

95.000 konum frá fæðingu til 20 ára aldurs í sex löndum (Brasilíu, Bretlandi, Kína, 

Hollandi, Singapúr og Bandaríkjunum). Niðurstöður þeirra sýndu að LÞS hækkaði 

stöðugt frá sex ára aldri til tvítugs hjá báðum kynjum. Notast var við reikniformúlu 

barna LÞS upp að 18 ára aldri, en þar tók við fullorðna formúlan fyrir LÞS. 
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Í rannsókn Yngve og félaga (2007) um offitu í löndum innan Evrópu kom í ljós að 

Ísland var með hvað hæstu tíðni ofþyngdar og offitu. Niðurstöður úr rannsókn Lífsstíll 9 

og 15 ára Íslendinga sýndu að um 17-23% 9 og 15 ára íslenskra barna væru yfir 

kjörþyngd (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2003) og rannsókn árið 2012 sýndi að 23% 18 ára 

framhaldsskólanema voru of þungir (Læknablaðið, 2012). Börn sem voru í ofþyngd við 9 

ára aldur áttu í meiri hættu á að vera í ofþyngd við 15 ára aldur en jafnaldrar þeirra sem 

voru í kjörþyngd (Johannsson, Arngrimsson, Thorsdottir og Sveinsson, 2006). 

 

2.4 Hreyfing, þrek og offita tengt heilsu 

Heilsufarsvandamál tengd lifnaðarháttum fólks hafa aukist mikið á undanförnum 

áratugum. Þetta er samþætt vandamál þar sem hreyfingarleysi og óhollt mataræði eiga 

stærstan þátt (Guilbert, 2003). Mikilvægt er að börn haldist í kjörþyngd þar sem börn í 

ofþyngd eða þau sem glíma við offitu eru líklegri til að þróa með sér offitu síðar á 

lífsleiðinni og fjölmargir líkamlegir sjúkdómar geta komið í kjölfar ofþyngdar og offitu 

hjá fullorðnu fólki s.s. hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki 2, lungnateppa, slitgigt og 

ákveðnar tegundir krabbameina (Ebbeling o.fl., 2002; Landlæknisembættið, 2004; 

World Health Organization, 2013). 

Eins og áður hefur verið nefnt er talið að hreyfingarleysi sé fjórði 

megináhættuþáttur þess að deyja fyrir aldur fram (World Health Organization, 2015). 

Einnig er talið að hægt sé að koma í veg fyrir 80% tilfella hjarta- og æðasjúkdóma, 90% 

af áunninni sykursýki og 30% allra krabbameinstilfella með hollu mataræði, nægri 

hreyfingu og reykleysi (World Health Organization, 2009). 

Regluleg hreyfing hefur margvísleg jákvæð áhrif á líkamann en hún m.a. stækkar og 

styrkir hjartavöðvann og eykur blóðflæði um líkamann svo getan til að flytja blóð, 

súrefni og önnur næringarefni til vöðva og líffæra eykst (Dong, 2016). Einstaklingur sem 

stundar reglulega hreyfingu er almennt með betri meltingu, sterkara ónæmiskerfi og 

nær betri svefni heldur en sá einstaklingur sem ekki stundar hreyfingu (Blair og Wei, 

2000) en umfram allt eykur regluleg hreyfing líkurnar á að fólk lifi lengur og við betri 

lífsgæði en annars (Guo, Wu, Chumlea og Roche, 2002; McArdle o.fl., 2001; Trost o.fl., 

2001). Gott þrek hefur einnig verið tengt við betri lífsgæði við lægri tíðni dauðsfalla á 

meðan lélegt þrek hefur verið tengt við aukna áhættu á ótímabærum dauðsföllum af 

ýmsum orsökum (Blair o.fl., 1995; Blair o.fl. 1996; Thompson o.fl., 2010). Sé gott þrek til 

staðar í æsku getur það minnkað líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum á fullorðinsárum 

(Ortega o.fl., 2005). Þrek er talið hafa fyrirbyggjandi áhrif á áhættuþætti hjarta- og 
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æðasjúkdóma óháð þyngd, kyni, aldri og þjóðerni (Anderssena o.fl., 2007; Ortega o.fl., 

2008; Poelkens o.fl., 2014) þar af leiðandi er þrek talið helsta ástæða fyrir 

efnaskiptalegu heilbrigði (LaMonte o.fl., 2005; Ortega o.fl., 2013; Poelkens o.fl., 2014) 

Til að mynda er hópi of feitra einstaklinga sem lýst er sem efnaskiptalega heilbrigðum 

fyrir utan þyngdina, oft kallaður feitur í formi (e. fat but fit). Sá hópur telst vera laus við 

áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma aðra en offitu og þ.a.l. í minni hættu á að þróa 

með sér sjúkdóma (Ortega o.fl, 2013). Ekki sýna þó allar rannsóknir sömu niðurstöður 

því einnig hefur verið sýnt fram á að offita ein og sér án annarra áhættuþátta eykur 

dánarlíkur í öllum tilvikum (Kuk og Ardern, 2009; Arnlov, Ingelsson, Sundstorm og Lind, 

2010). 

Eisenmann, Katzmarzyk, Perusse, Tremblay og Bouchard (2005) komust að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að tengsl væru á milli þreks og holdafars frá unglingsaldri að 

fullorðinsárum. Auk þess fannst marktækt samband á milli þreks unglinga og holdafars 

á fullorðinsárum þar sem lítið þrek á unglingsárum jók líkurnar á offitu síðar á 

lífsleiðinni. Aðrar langtímarannsóknir hafa einnig sýnt fram á sömu tengsl milli þreks á 

unglingsárum og líkamsfitumagns seinna á lífsleiðinni (Ara o.fl., 2006; Dwyer o.fl., 

2009). 

Tengsl má finna milli hreyfingar og líkamsástands barna og unglinga (Maffeis o.fl., 

1997). Í rannsókn Barbeau og félaga sem kom út árið 1999 voru skoðuð 7-11 ára börn í 

offituflokki. Þau gengust undir fjögurra mánaða hreyfingaríhlutun og kom í ljós að aukin 

tíðni æfinga, há ákefð æfinga og lægri orkuinntaka var tengd við heilbrigða breytingu á 

líkamssamsetningu. Einnig sýndi önnur langtímarannsókn fram á að börn sem voru 

mjög virk líkamlega voru ólíklegri til að auka líkamsfitu sína en jafnaldrar þeirra sem 

hreyfðu sig minna (Moore, Nguyen, Rothman, Cupples og Ellison, 1995). Í íslenskri 

rannsókn á 9 ára börnum kom í ljós að þau börn sem voru í þyngri kantinum, þ.e höfðu 

meiri kviðfitu, stóðu sig verr í þrekprófi og hreyfðu sig minna en þau sem voru í 

kjörþyngd (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2003).  

Afleiðingar offitu eru ekki eingöngu líkamlegar heldur geta þær einnig verið af 

andlegum og félagslegum toga (August o.fl., 2008; Landlæknisembættið, 2004; World 

Health Organization, 2013). Má þar nefna þunglyndi, depurð og kvíða en sýnt hefur 

verið fram á tengsl milli offitu og þunglyndis hjá börnum (August o.fl., 2008). Algengt er 

að of feit börn séu með minna sjálfsálit en jafnaldrar þeirra í kjörþyngd. Oftar en ekki 

eru þau óánægð með eigin líkamsvöxt og telja sig vera óaðlaðandi (Gunnarsdottir, 

Njardvik, Olafsdottir, Craighead og Bjarnason, 2011). Gögn úr rannsókn Pate, Wang, 

Dowda, Farrell og O'Neill (2006) sýndu að þeir unglingar sem höfðu háan LÞS, hreyfðu 
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sig lítið og lifðu miklu kyrrsetulífi voru líklegri til að hafa minna þrek, en einnig var það 

minna hjá þeim sem voru of þungir miðað við þá sem voru í kjörþyngd (Pate o.fl., 2006). 

2.5 Samantekt 

Heilsufarsvandamál tengd lifnaðarháttum fólks hafa aukist mikið á undanförnum 

áratugum. Þetta er samþætt vandamál þar sem hreyfingarleysi og óhollt mataræði eiga 

stærstan þátt. Stór hluti barna og unglinga er talinn þreklítill í nútímasamfélagi en þrek 

hefur farið lækkandi í heiminum frá ári til árs allt frá árinu 1970-2003. 

Tengsl hafa fundist milli offitu og lélegs þreks barna og unglinga við aukið holdafar á 

fullorðinsárum. Ofþyngd fullorðinna getur aukið líkur á ýmsum lífsstílssjúkdómum og 

snemmbærum dauðsföllum auk þess eru afleiðingar offitu ekki aðeins líkamlegar heldur 

geta þær einnig verið andlegar, sérstaklega hjá börnum. 

2.6 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þróun þreks, líkamsþyngdar og offitu hjá 15 ára 

unglingum á höfuðborgarsvæðinu. Notast er við gögn úr tveimur stórum rannsóknum 

hérlendis: Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga sem fór fram árið 2003-2004 og svo 

Heilsuhegðun ungra Íslendinga sem fór fram 2015. 

- Hver er staða holdafars og þreks 15 ára unglinga á höfuðborgarsvæðinu árið 
2003 og árið 2015? 

- Hvaða ástæður geta verið fyrir því að þrek og holdafar unglinga á 
höfuðborgarsvæðinu hafi breyst á milli áranna 2003 og 2015? 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem voru notaðar og val þeirra 

rökstutt. Gagnasöfnun verður lýst og úrtakið skilgreint ásamt greiningu gagna.  

The European Youth Heart Study (EYHS) er hópur sem staðið hefur að fjölda 

rannsókna um heilsu barna og unglinga um alla Evrópu. Hópur manna á vegum EYHS 

vinnur að sameiginlegum rannsóknarverkefnum er lúta að börnum og unglingum af 

mismunandi aldri, kyni, menningu og þjóðerni innan Evrópu. Hópurinn sérhæfir sig í að 

rannsaka eðli og samspil umhverfis- og lífsstílsþátta við hjarta- og æðasjúkdómum. 

Rannsóknir EYHS hafa snúið að börnum og unglingum í ýmsum löndum, s.s. Danmörku, 

Noregi, Eistlandi, Portúgal, Spáni, Englandi, Hollandi, Austurríki og Íslandi (Riddoch ofl., 

2005). 

Notast var við gögn úr tveimur stórum rannsóknum hérlendis en önnur kallaðist 

Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga sem fór fram árið 2003-2004 og hin Heilsuhegðun ungra 

Íslendinga sem fór fram 2015. Báðar þessar rannsóknir voru unnar í samráði við EYHS 

og því framkvæmdar á sama hátt. 

Mikilvægt er að rannsókn fari fram á stöðu íslenskra barna til að skoða hvað vel er 

gert og hvað mætti betur fara. Með því móti er hægt að bera sig saman við önnur lönd 

og sjá hvar íslensk börn standa samanborið við börn erlendis. Í þessari rannsókn er 

verið að bera saman meðaltal fyrir þrektölu og LÞS íslenskra barna og skoða hver sú 

þróun hefur verið síðastliðin 12 ár. Líkamsþyngdarstuðull var sem fyrr segir reiknaður út 

frá þyngd einstaklings í kg deilt með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2) (World Health 

Organization, 2015). Þrektalan var reiknuð annars vegar sem heildarvött sem 

einstaklingur gat lokið við að hjóla (Wmax) og hins vegar sem heildarvött sem 

einstaklingur gat lokið við að hjóla deilt með líkamsþyngd þátttakanda (W/kg).   

Gerð var dreifigreining (ANOVA) til að kanna mun á meðaltali hópanna 2003 og 

2015. Gert var Kí-kvaðratpróf til að kanna mun milli hópa og með því skoðaður fjöldi 

einstaklinga í ofþyngdar- og offituflokki árið 2003 og árið 2015. Að lokum var unnin 

fjölbreytulínuleg aðhvarfsgreining til að kanna mun á þreki milli áranna og skoða hvaða 

áhrif LÞS, aldur og kyn hafa á þrek. 
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3.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru 15-16 ára unglingar í tíunda bekk grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu á skólaárunum 2003-2004 og 2014-2015. Í rannsókninni Lífsstíll 9 

og 15 ára Íslendinga sem fram fór 2003-2004 voru sjö skólar í úrtaki af 

höfuðborgarsvæðinu sem tóku þátt en valið var af handahófi. Þátttöku skólar voru 

Austurbæjarskóli, Breiðholtsskóli, Húsaskóli, Hamraskóli, Langholtskóli, Kópavogsskóli 

og Hvaleyrarskóli. Í rannsókninni Heilsuhegðun ungra Íslendinga sem fór fram árið 2015 

var hentugleikaúrtak en þar tóku sex skólar þátt af höfuðborgarsvæðinu en það voru 

Árbæjarskóli, Ingunnarskóli, Langholtskóli, Laugalækjarskóli, Réttarholtskóli og 

Seljaskóli 

Öllum nemendum 10. bekkjar úr þessum skólum var boðin þátttaka. Niðurstöður úr 

mælingum þessara hópa voru bornar saman, þannig að hægt væri að sjá þróun 

ofþyngdar, offitu og þreks hjá þessum aldurshópi.  

Árið 2003-2004 tóku 242 unglingar þátt, þ.e. 67,2% þátttaka, 110 stelpur og 132 

strákar. Árið 2015 tóku 225 unglingar þátt, þ.e. 72% þátttaka, 132 stelpur og 93 strákar. 

3.2 Upplýst samþykki 

Þátttakendur fengu upplýsingar um rannsóknina sem og eyðublað fyrir upplýst 

samþykki með sér heim 10 til 14 dögum áður en rannsóknin fór fram í viðkomandi 

skóla. Foreldrar voru beðnir um að skrifa undir hefðu þeir áhuga á að þeirra barn tæki 

þátt í rannsókninni en einnig voru þátttakendurnir sjálfir beðnir um að skrifa undir ef 

þeir vildu taka þátt. Aðeins þeir sem skiluðu gildu samþykki töldust þátttakendur í 

rannsókninni en nafn og kennitala barns og forráðamanns þurfti að koma fram. 

Upplýsingar komu fram í heimsendu gögnunum að þátttakendur gætu hætt við 

þátttöku hvenær sem væri á rannsóknartímabilinu, óskuðu þeir eftir því. Rannsóknirnar 

Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga og Heilsuhegðun ungra Íslendinga voru báðar samþykktar 

af Vísindasiðanefnd og tilkynntar til Persónuverndar.  

3.3 Mælingar 

3.3.1 Holdafarsmæling 

Hæð var mæld með 0,1 cm nákvæmni með viðurkenndum hæðarmæli (Seca, Model 

217). Líkamsþyngd var mæld með 0,1 kg nákvæmni, með viðurkenndum þyngdarmæli 

(Seca, Model 813). Þátttakendur voru í léttum nærfatnaði á meðan vigtun stóð. LÞS var 
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reiknaður út frá þyngd einstaklings í kílógrömmum deilt með hæð í metrum í öðru veldi 

(kg/m2) (World Health Organization, 2015).  

3.3.2 Þrekmæling 

Þrek var mælt með hámarksprófi á rafstýrðu þrekhjóli (Monark Ergomedic 839E, 

Svíþjóð) en það hefur sýnt sig að hámarksafkastagetupróf á rafstýrðu þrekhjóli með 

stigvaxandi álagi er góð aðferð til að áætla loftháð þrek (Hansen, Forberg, Nielsen og 

Hyldebrandt, 1989). Framkvæmd prófsins var þannig háttað að í upphafi var mótstaða 

hjólsins fremur lítil en jókst svo jafnt og þétt þegar leið á prófið. Þátttakendur áttu að 

hjóla á 60 til 80 snúningshraða á mínútu í eins langan tíma og þeir gátu. Prófinu var 

lokið um leið og snúningshraðinn var kominn undir 30 snúninga á mínútu eða þegar 

þátttakandi gafst upp. Strákar byrjuðu með hjólið í 50 W mótstöðu og var mótstaðan 

aukin um 50 vött á þriggja mínútna fresti. Stelpurnar byrjuðu með hjólið í 40 W 

mótstöðu með sömu þrepalengd, en álagsaukning á hverju þrepi er 40 W. 

Áður en þrekprófið hófst var belti með púlsmæli bundið um bringu þátttakanda til 

að mæla hjartsláttartíðni (Polar Pacer Tester, Kempele, Finnland). Einnig var Borg-

skalinn útskýrður fyrir þátttakendum en Borg-skalinn er hugræn mælistika sem metur 

áreynslu. Þessi hugræni áreynsluskali er á bilinu 6 til 20 þar sem 6 er léttast og 20 

erfiðast (Borg, 1982). Í hvert skipti sem mótstaða hjólsins var aukin var hjartsláttur 

skráður (slög á mínútu) sem mældur var með púlsmæli og mat þátttakanda á álagi 

samkvæmt Borg-álagsskalanum. Til þess að þrekprófið teldist gilt þurfti einstaklingur að 

ná ≥185 hjartsláttarslögum á mínútu. Þátttakendur voru hvattir áfram til að auka líkur á 

hámarksafköstum (Hansen o.fl., 1989). 

Allir þátttakendur voru blóðþrýstingsmældir fyrir þrekpróf og ef neðri mörk voru 

hærri en 90 og efri mörk hærri en 140, þá var viðkomandi mældur eftir að hafa hjólað í 

5 mínútur. Ef blóðþrýstingur var ennþá of hár var hætt við þrekprófið.  

Þrektalan var reiknuð annars vegar sem heildarvött sem einstaklingur gat lokið við 

að hjóla (Wmax) og hins vegar sem heildarvött sem einstaklingur gat lokið við að hjóla 

deilt með líkamsþyngd þátttakanda, þ.e. w/kg. Hámarksafl (Wmax) var reiknað út frá 

jöfnunni Wmax = W₁ + W₂* T/180 þar sem W₁ stendur fyrir heildarafl á síðasta stigi sem 

kláraðist að fullu, W₂ aflaukning á lokastigi sem ekki náðist að klára og T er tíminn sem 

óklárað lokastig tók, mælt í sekúndum. Til þess að reikna W/kg er Wmax tölunni deilt 

með þyngd þátttakanda. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Holdafar og þrek 15 ára unglinga árið 2003 og 2015 

Niðurstöður sýndu fram á marktækan mun á þreki (W/kg) og þyngd (kg) hjá strákum, 

stelpum og hópnum í heild. Þyngd 15 ára stráka og stelpna jókst með tímanum og að 

meðaltali voru strákar árið 2015 5,1 kg þyngri en árið 2003 og stelpur voru að meðaltali 

4,8 kg þyngri árið 2015 en árið 2003 (sjá töflu 1). 

LÞS stelpnanna fór marktækt hækkandi en ekki strákanna. Strákarnir hækkuðu um 

1,1 stig og stelpurnar um 1,6 stig frá árunum 2003-2015 (sjá töflu 1). Þrek (W/kg) 15 ára 

stráka og stelpna fór marktækt minnkandi frá árinu 2003 til 2015 eða að meðaltali um 

0,33 W/kg hjá strákunum og 0,47 W/kg hjá stelpunum (sjá töflu 1). 

Heildarvött sem einstaklingur gat lokið við að hjóla (Wmax) minnkaði marktækt hjá 

stelpunum en ekki strákunum. Þrek (W/kg) versnar því ekki eingöngu vegna aukinnar 

þyngdar einstaklinga heldur einnig vegna lægri tölu heildarvatta sem einstaklingur gat 

lokið við að hjóla (sjá töflu 1). 

Tafla 1 sýnir okkur meðaltal kynjanna árið 2003 og 2015, einnig sjáum við 

staðalfrávik inni í sviga. 

 

Tafla 1. Meðaltöl (sf) þátttakanda 2003 og 2015 skipt eftir kyni 

Kyn            Strákar               Stelpur 

Ár 2003 2015 2003 2015 

Fjöldi 132 93 110 132 

Þyngd (kg) 63,3 (±10,4) 68,4 (±11,36)* 56,5 (±8,70) 61,3 (±9,48)* 

Hæð (m) 1,76 (±7,4) 1,78 (±6,0)* 1,66 (±5,9) 1,67 (±5,7) 

Aldur (ár) 15,3 (±0,3)  15,8 (±0,3)* 15,3 (±0,31)  15,9 (±0,3)* 

Þrek (W/kg) 3,72 (±0,61) 3,35 (±0,62)* 2,95 (±0,45) 2,48 (±0,39)* 

Þrek (Wmax) 231,03 (±36,77) 225,66 (±40,44) 161,71 (±25,68) 151,04 (±24,93)* 

LÞS (kg/m²) 20,43 (±2,92) 21,49 (±3,14) 20,50 (±2,96) 22,08 (±3,09)* 

*= p<0,05     
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Í töflu 2 sjáum við hópanna saman óháð kyni. Tafla 2 sýnir okkur því þverskurðsmynd af 

því hvernig þróun 15 ára unglinga hefur verið frá árinu 2003-2015.  

Þyngd 15 ára unglinga hefur aukist að meðaltali um 4 kg frá árinu 2003-2015. Einnig 

hækkar LÞS þeirra um 1,38 stig frá árinu 2003-2015 (sjá töflu 2). Þrek 15 ára unglinga 

lækkar marktækt, bæði hvað varðar W/kg og Wmax. Aukin þyngd unglinganna er því 

ekki eina ástæða þess að þeir mælast með verra þrek 2015 en 2003 (sjá töflu 2). 

Tafla 2 sýnir okkur meðaltal hópanna árið 2003 og 2015. Einnig sjáum við 

staðalfrávik inni í sviga. 

 

Tafla  2. Niðurstöður yfir meðaltal (SF) hjá unglingum 

Kyn                Allir 

Ár 2003 2015 

Fjöldi 242 225 

Þyngd (kg) 60,2 (±10,2) 64,2 (±10,9)* 

Hæð (m) 171 (±8,4) 171 (±8,2) 

Aldur (ár) 15,3 (±0,31) 15,8 (±0,3)* 

Þrek (W/kg) 3,35 (±0,66) 2,84 (±0,65)* 

Þrek (Wmax) 198,37 (±47,17) 181,88 (±48,90)* 

LÞS (kg/m²) 20,5 (±2,93) 21,8 (±3,1)* 

*= p<0,05 

 

 

4.2 Ofþyngd og offita 15 ára unglinga árið 2003 og 2015  

Á töflu 3 er sýndur fjöldi einstaklinga sem telst vera í ofþyngdar og offituflokkunum 

samkvæmt LÞS (Cole o.fl., 2000). Einnig sjáum við inni í sviga prósentuhlutfall fjöldans 

miðað við hópinn í heild. Í ofþyngdarflokki eru allir einstaklingar sem mældust yfir 

viðmiðunarmörkum Cole fyrir 15 ára (strákar< 23,3 og stelpur< 23,9). Hið sama gildir 

um offituflokkinn en þar þurfa strákar að vera yfir 28,3 í LÞS og stelpur yfir 29,1 (Cole 

o.fl.,2000). Fjöldinn eykst marktækt hjá stelpum og hópnum í heild í 

ofþyngdarflokknum. Stelpum í ofþyngdarflokki fjölgar um 13,6% frá árinu 2003 til 2015. 

Hópurinn í heild stækkar um 11% í ofþyngdarflokki. Í offituflokki er hækkunin 1% milli 

mælinga fyrir heildarhópinn (sjá töflu 3). 
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Tafla 3. Fjöld einstaklinga í ofþyngd og offitu 

Kyn             Strákar          Stelpur            Allir 

Ár 2003 2015 2003 2015 2003 2015 

Fjöldi 132 93 110 132 242 225 

Ofþyngd  15 (11,4%) 18 (19,4%) 10 (9,1%) 30 (22.7%)* 25 (10,3%) 48 (21,3%)* 

Offita 3 (2,3%) 3 (3,2%) 2 (1,8%) 4 (3,0%) 5 (2,1%) 7 (3,1%) 

*= p<0,05 

 

4.3 Áhrif holdafars á þrek 15 ára unglinga 

Tengsl LÞS, kyns, aldurs og þreks voru skoðuð með fjölbreytuaðhvarfsgreiningu (sjá 

töflu 4). Þrek er mismunandi eftir kyni, þ.e. strákar eru almennt með betra þrek en 

stelpur og er það í samræmi við það sem tafla 1 sýnir. Einnig sést í töflu 4 líkt og í fyrri 

töflum að þrek hefur lækkað frá 2003–2015. Þrek strákanna fer versnandi en það er 

ekki marktækt hins vegar lækkar þrek marktækt hjá stelpum og hópnum í heild (sjá 

töflu 4).  

Líkan eitt í töflu 4 inniheldur allar óháðu breyturnar og í líkani tvö eru bornar saman 

niðurstöður hópanna 2003 og 2015. Óháðu breyturnar útskýra 33,8% af þreki stráka, 

36,6% af þreki stelpna og 58,9% af þreki fyrir hópinn í heild. Í töflu 4 sjást marktæk 

tengsl milli LÞS og þreks hvort sem um ræðir stráka, stelpur eða hópinn í heild þ.e. að 

þeim mun hærri sem talan fyrir LÞS er þeim mun lægra er þrekið. Sama kemur fram um 

aldur í líkani 1 þ.e. þeim mun eldri sem unglingarnir voru, þeim mun verra var þrekið.  

 

Tafla 4. Tengsl LÞS, kyns, aldurs og þreks 

Strákar                Líkan 1                Líkan 2 

 

(N=132) Adj.R=0,335 (N=93) Adj.R=0,338 

 

Beta Staðalvilla Beta Staðalvilla 

Fasti 

 

1,734 

 

2,19 

LÞS -,531* 0,307 -,519* 0,31 

Aldur -,196* 0,101 -0,13 0,129 

Hópar 

  

-0,108 0,111 

Stelpur Líkan 1 Líkan 2 

 

(N=110) Adj.R=0,293 (N=132) Adj.R=0,366 

 

Beta Staðalvilla Beta Staðalvilla 

Fasti 

 

1,077 

 

1,358 
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LÞS -,475* 0,211 -,428* 0,202 

Aldur -,174* 0,067 0,069 0,084 

Hópar 

  

-,378* 0,08 

Heild Líkan 1 Líkan 2 

 

(N=242) Adj.R=0,573 (N=225) Adj.R=0,589 

 

Beta Staðalvilla Beta Staðalvilla 

Fasti 

 

0,978 

 

1,243 

LÞS -,389* 0,182 -,369* 0,181 

Aldur -,137* 0,059 -0,025 0,075 

Kyn ,579* 0,05 ,572* 0,049 

Hópar 

  

-,177* 0,068 

*= p<0,05. Hópar: 2003 (0), 2015 (1). Kyn: Stelpur (0), Strákar (1) 
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5 Umræður 

5.1 Helstu niðurstöður  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig þrek og holdafar 15 ára íslenskra 

unglinga hefur þróast frá árinu 2003-2015. Helstu niðurstöður eru þær að þyngd 15 ára 

unglinga hefur marktækt aukist og þrek (W/kg) þeirra marktækt minnkað. Árið 2015 

voru 15 ára unglingar að meðaltali fjórum kílóum þyngri en 15 ára unglingar voru árið 

2003 og að sama skapi hækkaði líkamsþyngdarstuðull þeirra.  

Þrektala 15 ára unglinga 2015 var lægri en 15 ára unglinga árið 2003 hvort sem um 

ræðir þrektölu skoðaða út frá þyngd eða hámarksvöttum. Þegar litið er til þreks og 

holdafars er líkamsástand 15 ára unglinga verra árið 2015 en það var árið 2003 

samkvæmt þessum niðurstöðum. 

5.2 Þrek og hreyfing 

Þreks 15 ára unglinga fer versnandi og þyngd þeirra eykst samkvæmt niðurstöðunum. Í 

stórri rannsókn Tomkinson og Olds (2007), þar sem skoðað var þróun þreks í heiminum 

hjá 6-19 ára börnum og unglingum frá árunum 1958 til 2003, kom í ljós að þrek  hafði 

farið minnkandi frá ári til árs allt frá árinu 1970-2003. Þróunin virðist vera sambærileg 

hjá öllum, óháð aldri, kyni og þjóðerni (Tomkinson og Olds, 2007). Westerstahl, 

Barnekow-Bergkvist, Hedberg og Jansson (2003) komust að sambærilegri niðurstöðu í 

Svíþjóð en þar skoðuðu þeir þróun á þreki hjá 16 ára unglingum frá árinu 1974-1995. Á 

þessum 19 árum hafði þrek lækkað um 3%. Í báðum þessum rannsóknum var notast við 

hlaupapróf svo að aukin þyngd þátttakenda milli tímabila gætu hafa skekkt niðurstöður 

þeirra eitthvað þar sem einstaklingar þurfa að bera eigin þyngd þegar þeir hlaupa. Samt 

sem áður eru þeirra niðurstöður í samræmi við okkar niðurstöður þar sem þrek 15 ára 

íslenskra unglinga versnar frá 2003-2015.  

Dumith og félagar (2011) gerðu stóra yfirlitsrannsókn um þróun hreyfingar frá 

árunum 1977 til 2007 hjá 10-19 ára börnum og unglingum, en þar kom í ljós að hreyfing 

barna minnkaði um 7% á hverju ári og virðast okkar niðurstöður benda til þess að þessi 

þróun sé enn að eiga sér stað hjá íslenskum unglingum. 
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir með meðalerfiðri til erfiðri hreyfingu í það 

minnsta 60 mínútur á dag fyrir börn og ungt fólk (5-18 ára) svo stuðla megi að og 

viðhalda góðri heilsu (World Health Organization, 2011). Nader og félagar (2015) 

rannsökuðu þróun hreyfingar hjá 9 og 15 ára börnum og þar kom í ljós að stelpur hættu 

að ná viðmiðunarkröfum um hreyfingu (60 mín. á dag) við aldurinn 13,2 ár (helgar 12,7) 

og strákar við aldurinn 14,9 ár (helgar 13,6). Rannsókn Nader er í samræmi við þær 

niðurstöður sem við fengum þar sem stelpur koma verr út heldur en strákar þegar litið 

er til þreks og LÞS. 

5.3 Þróun líkamsþyngdarstuðuls á Íslandi 

Þegar skoðaðar eru tölur frá embætti landlæknis um þróun LÞS hjá 9. bekk á 

höfuðborgarsvæðinu má sjá að litlar breytingar hafa orðið frá árinu 2006-2012. Árið 

2012 var 21% stelpna og 23,5% stráka í 9. bekk yfir kjörþyngd (Stefán Hrafn Jónsson 

o.fl., 2013). Þegar niðurstöður okkar eru bornar saman við niðurstöður frá embætti 

landlæknis árið 2012 má sjá að strákar í 10. bekk árið 2015 eru hlutfallslega færri eða 

19,4% yfir kjörþyngd en stelpur hlutfallslega fleiri yfir kjörþyngd eða 22,7%. Þegar 

hóparnir eru skoðaðir saman (bæði strákar og stelpur) má sjá að í 9. bekk árið 2012 

voru 21% of þung/of feit sem er svipað og okkar niðurstöður sem sýndu fram á að 

21,3% í 10. bekk eru of þung/of feit árið 2015 (Landlæknisembættið, 2012). 

Rannsóknarverkefni þetta er þversniðsrannsókn og því er ekki hægt að segja til um 

orsakir þess af hverju unglingar eru að þyngjast eða hvers vegna stelpur koma svona illa 

út og talsvert verr en strákar. Ástæður ofþyngdar geta verið margvíslegar en þó oftast 

tengd hreyfingarleysi og óhollu mataræði. Því veltir undirritaður fyrir sér hvort kyrrseta 

unglinga hafi aukist frá árinu 2003. Ég tel brýnt að rannsaka þurfi þennan þátt betur. 

Niðurstöðurnar sýna að við sem samfélag þurfum að ná til stelpna og hvetja þær til 

umhugsunar um eigin heilsu, styrkja þær til sjálfsábyrgðar og gera þeim betur kleift að 

taka ákvarðanir sem stuðla að bættri heilsu. 

5.4 Kynjamunur og holdafar tengt þreki  

Þrek er mismunandi eftir kyni, þ.e. strákar hafa almennt betra þrek en stelpur og þær 

niðurstöður okkar eru í samræmi við niðurstöður sem fengist hafa úr rannsóknum 

erlendis. Til að mynda fór fram stór rannsókn á þreki 12-19 ára barna þar sem þetta 

kom fram (Pate o.fl., 2006). Sama var upp á teningnum hjá Wedderkopp og félögum 

(2004) en þeirra rannsókn var gerð á árunum 1985-1986 og svo aftur árið 1997-1998. 

Var hún framkvæmd með hjólaprófi líkt og okkar og voru strákar með hærri þrektölu en 
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stelpur. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknar Dyrstad og félaga fram á betri þrektölu 

stráka en stelpna en þeir rannsökuðu 16-18 ára unglinga þar sem þrekið var kannað 

með hlaupaprófi (Dyrstad o.fl., 2011). Virðist sem strákar séu með betra þrek en stelpur 

óháð aldri og er það í samræmi við niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis. 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt að hár LÞS tengist lágu þreki óháð aldri. Rowland og 

félagar gerðu rannsókn á 8-10 ára börnum (Rowland, Eston og Ingledew, 1999), Pate og 

félagar (2006) gerðu stóra rannsókn á 12-19 ára börnum og Church og félagar gerðu 

rannsókn á karlmönnum frá 20 ára og eldri og sýndu allar þessar rannsóknir fram á að 

sterk tengsl væru á milli LÞS og þreks (Church o.fl., 2002; Pate o.fl., 2006; Rowland o.fl., 

1999). Þetta er í samræmi við okkar rannsókn þar sem hærri LÞS hélst í hendur við lægri 

þrektölu. 

5.5 Samanburður við Norðurlönd 

Rannsóknirnar Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga og Heilsuhegðun ungra Íslendinga voru 

unnar í samráði við The European Youth Heart Study (EYHS ) sem hefur staðið að fjölda 

rannsókna um heilsu barna og unglinga um alla Evrópu auk þess sem sambærileg 

rannsókn hefur farið fram á 15 ára unglingum á hinum Norðurlöndunum. Auðvelt er því 

að bera okkar niðurstöður saman við niðurstöður 15 ára unglinga á Norðurlöndunum.  

Í þeim samanburði kemur í ljós að íslenskir unglingar árið 2015 eru með hæsta LÞS 

og lægsta þrek sem sennilega hefur sést hjá þessum aldurshópi (Andersen o.fl., 2010; 

Steene-Johannessen, Anderssen, Kolle og Andersen, 2009; Ruiz o.fl., 2007). Þar sem 

okkar tölur eru þær allra nýjustu er spurning hvort þessi staða sé aðeins á Íslandi eða 

einnig á hinum Norðurlöndunum. Gaman verður að sjá nýjustu tölur þaðan. 

Árið 1997-1998 var þessi rannsókn framkvæmd í Danmörku á 15 ára unglingum. Þá 

var LÞS stelpna og stráka sá sami eða 20,9. Þrek þeirra var mælt á sama hátt og í þessari 

rannsókn og voru stelpur með þrektölu að meðaltali 2,98 (w/kg) og strákar 3,77 (w/kg) 

(Andersen o.fl., 2010). 

Ef við berum saman danskar niðurstöður fyrir árið 2003 (Andersen o.fl., 2010)   og 

íslensku árið 2003 má sjá að íslenskar stelpur og strákar voru með lægri LÞS en dönsku 

unglingarnir. Þrek dönsku unglinganna var hins vegar örlítið betra en þrek íslenskra 

unglinga árið 2003. Yfirleitt eru sterk tengsl milli hás LÞS og lélegs þreks en árið 2003 

virðist sem danskir unglingar hafi haft örlítið betra þrek en þeir íslensku þrátt fyrir að 

vera með hærri LÞS. Gæti sá munur skýrst á því að Danir hjóla mun meira en Íslendingar 

og var þrekprófið mælt með hjólaprófi. 
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Í Noregi árið 2005-2006 voru 15 ára stelpur komnar í 21,1 í LÞS og þrektöluna 3 

(w/kg) sem eru mjög svipaðar niðurstöður og þær er giltu um dönsku og íslensku 

stelpurnar árið 2003. Norsku strákarnir voru í þrektölu 3,77 og LÞS 20,9 (Johannessen 

o.fl., 2009) sem eru sömu niðurstöður og Danir fengu árið 1997 og því virðist sem þróun 

á LÞS og þreki stóð því að mestu leyti í stað á Norðurlöndunum frá 1997-2006. 

Líkamsþyngdarstuðull íslenskra stelpna árið 2015 var 22,1 og íslenskra stráka 21,5 

sem er hærri LÞS en niðurstöður Dana, Svía og Norðmanna sýna á árunum á undan. 

Þrektala íslenskra stelpna árið 2015 var 2,48 (w/kg) og íslenskra stráka 3,35 (w/kg) sem 

er lægri þrektala en sést hefur á hinum Norðurlöndunum. Út frá þessum samanburði 

okkar er ljóst að íslenskir unglingar eru með lægra þrek og hærri LÞS en áður hefur 

þekkst á Norðurlöndunum (Andersen o.fl., 2010; Johannessen o.fl., 2009; Ruiz o.fl., 

2007). 

5.6 Íþróttir og tómstundastarf 

Íþrótta- og tómstundastarf hefur mikið forvarnargildi þar sem það eykur hreyfingu og 

eflir heilsuvitund ungs fólks. Séu skoðaðar iðkendatölur frá Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands eru þær tölur ekki í samræmi við niðurstöður okkar. Árið 

2009 stunduðu 76% barna og unglinga (15 ára og yngri) skipulagðar íþróttir, árið 2013 

var hlutfall barna og unglinga komið í um 83% og 2014 89%. Hér á sér stað aukning í 

iðkendafjölda um 13% á 6 árum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; 2014; 2015). Séu aðeins 

skoðaðar tölur 15 ára unglinga þá verður einnig aukning í fjölda þeirra sem stunda 

skipulagðar íþróttir milli áranna 2009 og 2013. Árið 2009 stunduðu 57% 15 ára unglinga 

skipulagðar íþróttir en árið 2013 var talan komin í 63% (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2014). 

Því miður voru ekki fáanlegar tölur fyrir árið 2003 frá ÍSÍ en tölur þeirra sýna að aukning 

hefur átt sér stað í íþróttum 15 ára og yngri frá árinu 2009-2013. Undir þetta tekur 

Viðar Halldórsson sem skrifaði grein um Íþróttaþátttöku íslenskra ungmenna (Viðar 

Halldórsson, 2014). Þar kom í ljós að þróun skipulagðs íþróttastarfs hjá nemendum í 9.-

10. bekk grunnskóla hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 1992. Þátttaka innan 

íþróttafélaga er um 20 prósentustigum hærri meðal unglinga árið 2014 en það var árið 

1992. Rétt ríflega 40% nemenda stunduðu íþróttir í íþróttafélagi árið 1992 og er 

hlutfallið komið í um 60% árið 2014 og má sjá 10% aukningu frá 2003 til 2014 (Viðar 

Halldórsson, 2014). Niðurstöðurnar fékk Viðar úr könnunum Rannsókna og greiningar 

frá árunum 1992 til 2014. Kannanirnar bera yfirskriftina Ungt fólk og hafa verið gerðar 

reglulega frá árinu 1992. Notast hefur verið við þýði allra ungmenna á Íslandi hverju 

sinni. 
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Samt sem áður eru tæp 30% 15 ára unglinga sem ekki stunda skipulagðar íþróttir 

árið 2014. Í okkar rannsókn voru 21,3% unglinga of þung sem er aðeins lægra hlutfall en 

þau sem ekki æfa íþróttir (15 ára). Niðurstöðr okkar um aukin LÞS og lægra þrek er því 

ekki í samræmi við aukna þátttöku ungmenna í íþróttum. 

5.7 Aðgerðaráætlun 

Þar sem niðurstöður okkar sýna að þrek og holdafar íslenskra unglinga fari versnandi frá 

árinu 2003-2015 er eðlilegt að velta fyrir sér af hverju svo sé. Íþróttaiðkun 15 ára 

unglinga virðist vera að aukast. Kröfur til menntunar þjálfara aukast stöðugt innan 

íþróttahreyfingarinnar og skólar virðast vinna gott starf þegar kemur að hreyfingu og 

mataræði. Undirritaður telur að vandamálið sé helst að finna heima fyrir en ekki í 

skólakerfinu eða íþrótta- og tómstundastarfi. Sá tími sem börn og unglingar eyða utan 

skóla og skipulagðrar þjálfunar, virðist nú til dags fara í einhverskonar 

snjalltækjanotkun. Rannsókn SAFT (2013) sýndi að 95% unglinga voru daglega á Netinu 

og í rannsókn sem Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson (2014) gerðu 

sýndu niðurstöður að netnotkun unglinga væru að meðaltali 2,5 klst á dag. 

Þekking barna á matvöru er lítil og því bera foreldrar ábyrgð á því að versla 

næringarríkan mat inn á heimilið og hafa fjölbreytt fæðuúrval. Það er þó ekki nóg að til 

sé hollur matur heldur verða foreldrarnir sjálfir að temja sér rétt mataræði og borða 

hollan mat (Lindsay, Sussner, Kim og Gortmaker, 2006). Barn sem elst upp við jákvætt 

viðhorf til hollustu og heilbrigðs lífsstíls er mun líklegri til að tileinka sér hollt mataræði, 

hreyfa sig og stunda íþróttir (Cleland, Venn, Fryer, Dwyer og Blizzard, 2005; Savage, 

Fisher og Birch, 2007). Foreldrar geta einnig hvatt til heilsusamlegra matarvenja heima 

fyrir með því að fjölga máltíðum þar sem fjölskyldan borðar saman og þar sem á 

boðstólnum er hollur og góður matur (Lindsay o.fl., 2006). 

Með virkri þátttöku foreldra í hreyfingu með barninu, t.d. fara með því í sund, leiki, 

íþróttir o.fl. er auðvelt að auka við hreyfingu allrar fjölskyldunnar. Með aukinni 

hreyfingu barna er þannig hægt að auka þrek þeirra sem hefur jákvæð áhrif á líðan 

þeirra og heilsu. Mikil hreyfing og gott líkamlegt þrek hafa verið tengd betra heilsufari 

(Andersen o.fl., 2006; Kasa-Vubu o.fl., 2005).  

Börn verja stórum hluta dags í skólanum og samkvæmt embætti landlæknis er 

stefna skólanna að bjóða upp á hollan og næringarríkan mat ásamt því að nemendur 

fullnægi daglegri hreyfiþörf sinni í skólanum (Sveinbjörn Kristjánsson, 2010). Samkvæmt 

Aðalnámsskrá grunnskóla er heilbrigði og velferð nú einn af sex grunnþáttum 

menntunar en allir skólar landsins fara eftir námsskránni. Þar kemur fram að 
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skólaumhverfið eigi að stuðla að heilsusamlegu fæðuvali með fræðslu og góðu 

framboði á fjölbreyttum mat (Menntamálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt er að fylgja 

eftir leiðbeiningum aðalnámsskrá hvað skólamat varðar svo börn fái að minnsta kosti 

eina holla heita máltíð á dag. Skólamáltíðin getur gegnt veigamiklu hlutverki í því að 

börn nái ráðleggingum Lýðheilsustöðvar um mataræði. Til dæmis að börn fái fisk að 

minnsta kosti tvisvar á viku, fái grænmeti með matnum og ávöxt eftir matinn. Með því 

móti er stuðlað að því að mataræði barna sé nær ráðleggingum varðandi ávaxta- og 

grænmetisneyslu, þ.e. 5 skammtar á dag (Landlæknisembættið 2014).  

5.8 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Niðurstöður okkar sýna að nauðsynlegt sé að fylgjast með þróun þreks og holdafars 

íslenskra unglinga og því væri gott að endurtaka þessa rannsókn á nokkurra ára fresti. 

Helsti styrkur þessarar rannsóknar var stærð úrtaks en árið 2003 tóku þátt 252 

unglingar af 375 sem stóð það til boða (67,2% þátttaka) og árið 2015 301 af 418 (72% 

þátttaka). Mælingarnar voru framkvæmdar eins og sama þrekhjól var notað í báðum 

rannsóknum. Það hefur sýnt sig að hámarksafkastagetupróf á rafstýrðu þrekhjóli með 

stigvaxandi álagi er góð aðferð til að áætla loftháð þrek (Hansen o.fl., 1989). Flestar 

mælingar fóru fram í skólum þar sem nemendur voru í umhverfi sem þeir þekkja og 

líður vel í. Einnig telst það styrkur að mælingarnar eru hlutlægar og staðreyndir 

augljósar en ekki á formi spurningalista þar sem þátttakendur gefa huglægt mat. 

Veikleiki þessarar rannsóknar er sá að aðeins er notaður LÞS til að meta holdafar. 

Nákvæmari niðurstöður hefðu mögulega fengist ef niðurstöður úr DXA skannanum 

(hluti af rannsókn 2015) hefðu verið notaðar en þær mælingar voru ekki gerðar í fyrri 

rannsókn (2003). Rannsóknin var aðeins framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu og 

þátttakendur því með svipaðan bakgrunn. Athyglisvert væri því að skoða landsbyggðina 

líka. Það þarf einnig að hafa í huga að þetta er þversniðsrannsókn og þar af leiðandi 

aðeins hægt að skoða tengsl. Erfitt er að segja til um orsakasamhengi.  

Úrtökin í báðum rannsóknunum voru stór og þátttaka svipuð því tel ég 

niðurstöðurnar sýna rétta mynd af þróun LÞS og þreks hjá þessum aldurshópi og því tel 

ég að nauðsynlegt sé að skoða þróun þessara þátta enn fremur og reyna að binda enda 

á þessa þróun með aðgerðum. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknin beinist að stöðu 15 ára íslenskra unglinga og þeim breytingum sem orðið 

hafa á þreki og líkamsþyngd þeirra frá árinu 2003-2015. Í stuttu máli svara 

niðurstöðurnar rannsóknarspurningunum á þann veg að þrek unglinga fer versnandi og 

á sama tíma hækkar gildi LÞS sem sýnir okkur að 15 ára unglingar árið 2015 eru að 

meðaltali þyngri og með verra þrek en unglingar árið 2003.  

Rannsókn þessi er mikilvæg í ljós þess möguleika að geta fylgst með þeirri þróun 

sem á sér stað á LÞS og þreki unglinga. Niðurstöðurnar á að líta alvarlegum augum og 

þær geta verið stjórnendum skólakerfisins, skólastjórum, kennurum og helst foreldrum 

góð áminning um hvert við stefnum og að aðgerða sé þörf.  

Það er von höfundar að stjórnendur heilbrigðis- og menntamála átti sig á alvarleika 

málsins og hvetji skólastjórnendur til þess að fjölga markvisst hreyfistundum og 

íþróttatímum. Það er kominn tími til að takast á við þær afleiðingar á lifnaðarháttum 

sem við höfum sjálf skapað. Foreldrar, kennarar og skólastjórnendur eiga að setja heilsu 

allra barna í algjöran forgang því ekkert er mikilvægara. 
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