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Útdráttur 

Líkamsmynd þróast mikið á unglingsárum og hefur gjarnan mikil áhrif á hugsanir okkar, 

hegðun og tilfinningar, þá sérstaklega meðal kvenna og unglingsstúlkna. Markmið þessarar 

rannsóknar var að skoða tengsl líkamsmyndar við ástundun hreyfingar og notkun ýmissa 

þyngdarstjórnunaraðferða meðal unglingsstúlkna á Íslandi. Notuð voru gögn úr íslenska hluta 

alþjóðlegu rannsóknarinnar „ Heilsa og lífskjör skólanema“(e. Health behavior in School-

Aged Children; HBSC), úr fyrirlögn spurningalistans í 10. bekkjum landsins skólaárið 2009-

2010. Svör drengja voru útilokuð og aðeins unnið með svör stúlkna í rannsókninni (N= 1876). 

Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk tengsl voru á milli líkamsmyndar og ástundunnar 

hreyfingar, sem og líkamsmyndar og notkun nokkurra þyngdarstjórnunaraðferða. Stúlkur með 

slaka líkamsmynd hreyfðu sig marktækt minna og notuðu skaðlegar 

þyngdarstjórnunaraðferðir í meiri mæli samanborið við stúlkur með góða/meðalgóða 

líkamsmynd. Samkvæmt þessum niðurstöðum má mögulega draga þá ályktun að slök 

líkamsmynd ýti undir notkun skaðlegra þyngdarstjórnunaraðferða og sé fráhrindandi þáttur 

þegar kemur að hreyfingu og almennu holli líferni meðal unglingsstúlkna. Hagnýta má 

niðurstöður þessarar rannsóknar til að mynda í fræðslu og forvarnarstarfi í skólakerfinu. 

Fræðsla um líkamsmynd, líkamsvirðingu og mikilvægi hreyfingar á réttum forsendum gæti 

virkað sem styrkjandi þáttur fyrir líkamsmynd unglingsstúlkna, auk þess að hvetja þær til 

heilbrigðra lifnaðarhátta.   

Lykilorð; líkamsmynd, þyngdarstjórnunaraðferðir, unglingsstúlkur, hreyfing  
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Abstract 

Body image undergoes substantial development in adolescence and tends to have a great 

impact on our thoughts, behavior and emotions, especially among women and adolescent 

girls. The objective of this study was to examine the connection between body image and 

physical exercise and the use of various weight control methods among adolescent girls in 

Iceland. Data was used from the Icelandic part of the international study “Health behavior in 

School-Aged Children, HBSC”, from the submission of the questionnaire to 10th grade 

students in Iceland in the school year 2009-2010. Answers from boys were excluded and only 

answers from girls were used in the study (N= 1876). Findings indicated that there was a 

significant connection between body image and physical exercise, and also between body 

image and the use of certain weight control methods. Girls with a poor body image engaged in 

significantly less physical exercise and used harmful weight control methods to a greater 

extent compared to girls with a good/average body image. With these findings it is possible to 

draw the conclusion that poor body image encourages the use of harmful weight control 

methods and serves as a discouraging factor with regard to physical exercise and generally 

wholesome living among adolescent girls. The findings of this study can be utilized among 

other things in education and preventive action work in the school system. Education about 

body image and respect for one’s own body and the bodies of others and stressing the 

importance of physical exercise for the right reasons could be a supporting factor for good 

body image among adolescent girls and could also encourage them to lead wholesome lives.   

Key words; body image, weight control methods, adolescent girls, physical activity 
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Inngangur 

Líkamsmynd er margslungið og flókið fyrirbæri sem hefur áhrif á hegðun, tilfinningar og 

hugræna virkni einstaklinga (Andrew, Tiggeman og Clark, 2016). Hugtakið líkamsmynd er 

samsett úr því hvernig fólk upplifir líkama sinn auk þess hvernig það ímyndar sér að annað 

fólk sjái það. Ekki eru allir fræðimenn sammála um það á hvaða aldri óánægja með eigin 

líkamsvöxt birtist fyrst, en enginn vafi leikur á því að hún er nokkuð áberandi á 

unglingsárunum. Með auknum líkamlegum og andlegum þroska byrja einstaklingar að meta 

eigin líkamsvöxt og bera sig saman við aðra (Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines og 

Story, 2006a).  

Gildi og viðhorf tengd útliti eru nokkuð fastmótuð í nútímasamfélagi. Þessi 

samfélagslegu gildi hafa áhrif á viðhorf einstaklinga um það hvað telst aðlaðandi og hvað ekki 

(Anna Lilja Sigurvinsdóttir, Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Ímynd 

fegurðar í vestrænum heimi hefur lengi verið grannur líkamsvöxtur og á sama tíma hefur fita 

verið tengd við skömm. Grannur líkami hefur verið settur í samhengi við hamingju, velgengni 

og félagslegar vinsældir, en yfirþyngd og offita tengd við leti, lélegan viljastyrk og stjórnleysi 

(Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jakob Smári, 2007; Sejĉová, 2008). 

Ungmenni fara snemma að virða fyrir sér líkama sinn og bera hann saman við 

staðalmyndir (Samolak, 2004). Þau eru meðvituð um útlit sitt og annarra og vilja því líta út í 

samræmi við viðurkennd samfélagsviðmið (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007). Þessi viðmið 

hafa oft á tíðum mótandi áhrif á líkamsmynd einstaklinga, auk þess sem þau hafa áhrif á 

hegðun sem snýr að því að viðhalda hinu eftirsóknaverða útliti (Anna Lilja Sigurvinsdóttir 

o.fl., 2012). Vegna samfélagslegs þrýstings og félagsmótunar, trúa unglingar því gjarnan að 

líkamsstærð þeirra sé einskonar mælikvarði á það hversu mikla virðingu þeir verðskulda frá 

öðrum og sjálfum sér. Afleiðingarnar eru þær að ungmenni reyna gjarnan að breyta útliti sínu 

til hins betra með ýmiskonar aðferðum (Markey og Markey, 2005). 
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Slök líkamsmynd er orðin algengur þáttur í fari margra ungmenna, en í henni felst 

neikvætt mat einstaklinga á eigin líkamsstærð, líkamslögun og þyngd (Erna Matthíasdóttir, 

Stefán Hrafn Jónsson og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2010). Þessi óánægja stafar af ósamræmi 

milli  þess hvernig viðkomandi skynjar eigið útlit og þess líkama sem hann eða hún þráir að 

hafa (Fiske, Fallon, Blissmer og Redding, 2014). Þessi neikvæða líkamsmynd sem fólk hefur 

gjarnan þróað með sér allt frá barnæsku er í mörgum tilfellum óháð hinni raunverulegu 

líkamsstærð og líkamsþyngd (Fenton, Brooks, Spencer og Morgan, 2010). Rannsóknir hafa 

sýnt að óánægja með eigin líkama er algengari meðal unglingsstúlkna en drengja, en sé 

hinsvegar að aukast hjá drengjum (Erna Matthíasdóttir o.fl., 2010). 

Sjálfsmynd á unglingsárum  

Unglingsárin eru mjög viðburðaríkur tími þar sem miklar breytingar eiga sér stað, bæði 

sálfélagslegar og líkamlegar. Miklar framfarir í hugrænum og líkamlegum þroska verða á 

þessu tímabili. Í kjölfar örra breytinga og breyttrar hugsunar eykst sjálfsmeðvitund ungmenna 

mikið, þau fara að horfa meira í eigin barm og velta fyrir sér hver þau eru í raun. (Sebastian, 

Burnett og Blakemore, 2008). Þau reyna að leita svara við spurningum á borð við, hver er ég? 

Hvað ætla ég mér að gera í lífinu? Hvað gerir mig frábrugðinn öðrum? Sjálfsmyndin, eða sú 

hugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig þróast mikið á þessum árum (Sebastian, 

Burnett og Blakemore, 2008). Hún hefur að geyma mat einstaklings á honum sjálfum, svo 

sem tengt persónuleika, áhugamálum, líkamsmynd og fleiru. Hugtakið sjálfsmynd stendur 

fyrir spegilmynd hvers og eins, auk vitundar um það hver maður er og hvað maður stendur 

fyrir (Jackson, Eye, Fitzgerald, Zhao og Witt, 2010). Sjálfsmynd tekur miklum breytingum á 

unglingsárunum og heldur áfram að mótast út allt lífið. Mótun hennar er viðkvæmt ferli sem 

getur orðið fyrir margskonar áhrifum, bæði jákvæðum og neikvæðum. Hún mótast af 

upplifunum og félagslegum áhrifum sem viðkomandi verður fyrir (Bailey, 2003). 
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Samkvæmt þroskasálfræðingnum Erik H. Erikson er mótun sjálfsmyndar á 

unglingsárum gífurlega mikilvægur þáttur í þroskaferli einstaklinga. Hann setti fram kenningu 

um lífskeið og þroska, en kenningunni skipti hann í átta stig sem ná yfir allt lífskeiðið. 

Samkvæmt henni á þroskinn sér stað í vissum skeiðum og að hver og einn þurfi að ljúka 

hverju skeiði til að mögulegt sé að komast á það næsta. Þroski einstaklings ákvarðast af því 

hvernig viðkomandi farnast við að leysa verkefni hvers þroskaskeiðs. Fimmta stigið í 

kenningu Erikson, sjálfsmynd eða sundrað sjálf, á við um unglingsárin (12-20 ára). 

Samkvæmt kenningunni er aðal verkefni þess þroskaskeiðs að byggja upp heildstæða 

sjálfsmynd. Nái einstaklingur ekki að leysa það verkefni, fer hann inn í fullorðinsárin með 

brotna eða lélega sjálfmynd. Á unglingsárunum fá einstaklingar aukið frelsi til athafna, þar 

sem þeir eru mitt á milli þess að vera börn og að vera fullkomlega sjálfstæðar fullorðnar 

mannverur. Erikson sagði þennan tíma vera fullan af tækifærum fyrir ungmenni til að prófa 

nýja hluti og með þeim hætti átta sig á eiginleikum sínum og tilveru (Batra, 2013).  

Líkamsmynd á unglingsárum  

Líkamsmynd byggir á nokkrum þáttum, í fyrsta lagi hvernig einstaklingur metur líkama sinn, í 

öðru lagi hvernig hann hugsar um útlit sitt og í þriðja lagi hvernig hegðun hans mótast af þeim 

hugsunum (Cash, Morrow, Perry og Hrabosky, 2004). Líkamsmynd er mikilvægur hluti af 

sjálfsmynd einstaklinga, sem líkt og sjálfsmyndin mótast mikið á unglingsárum. Algengt er að 

unglingar verði uppteknir af eigin útliti líkt og komið hefur fram hér að framan, þó er það 

mest áberandi við upphaf unglingsáranna. Líkaminn tekur miklum breytingum á þessu 

aldursskeiði, en samhliða því verða unglingar meðvitaðri um útlit sitt og byggja upp ákveðna 

mynd sem þeir hafa af eigin líkama eða með öðrum orðum, móta sína líkamsmynd (Nayir, 

Uskun, Yurekli, Devran, Celik og Okyay, 2016). 

Á tímum sem þessum, þar sem lögð er áhersla á grannt útlit, auk þess sem fólk er talið 

bera persónulega ábyrgð á þyngd sinni og líkamslögun, ætti engan undra að slök líkamsmynd 
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hafi orðið sífellt algengari meðal barna og unglinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fæstir ná 

í raun að standa undir þeim óraunhæfu útlitskröfum sem gerðar eru til fólks í nútímasamfélagi 

(Tiggeman, 2004). Slök líkamsmynd og áhrif hennar á líf og starf fólks hefur verið rannsökuð 

undanfarin ár (Nayir o.fl., 2016). Samkvæmt rannsóknum hefur verulegur fjöldi ungmenna, 

bæði stúlkna og drengja slaka líkamsmynd eða með öðrum orðum eru óánægð með líkama 

sinn á einhvern hátt (Fiske o.fl., 2014).  

Líkamsmynd kynjanna er ólík að ákveðnu leyti. Líkamlegt útlit virðist vera stúlkum 

meira hugfangið en drengjum og af þeirri ástæðu eru stúlkur líklegri til að þróa með sér slaka 

líkamsmynd. Þrátt fyrir það hafa áhyggjur af útliti farið vaxandi meðal drengja undanfarna 

áratugi (Fiske o.fl., 2014). Áhyggjur af líkamsþyngd birtast á ólíkan hátt meðal kynjanna, en 

algengt er að drengir sækist í að vera sterkir og massaðir, á meðan stúlkur sækja í það að létta 

sig og verða grannar. Einnig leggja kynin áherslu á mismunandi líkamsparta, drengir einblína 

oft á að vera með sterkbyggða bringu, axlir og upphandleggi, en stúlkur hafa meiri áhyggjur 

af líkamspörtum á borð við mjaðmir, læri, maga og rass. Hin eftirsóknaverða líkamsmynd 

sem kynin sækja í er því nokkuð ólík. Á meðan drengir hafa áhyggjur af því að vera ekki nógu 

þreknir eða stæltir, þá hafa stúlkur áhyggjur af því að þær séu of þungar og vilja gjarnan létta 

sig, þrátt fyrir að vera í eðlilegri þyngd eða jafnvel of léttar (Golan, Hagay og Tamir, 2014). 

Ofþyngd og offituvandi tengist þróun neikvæðrar líkamsmyndar meðal unglinga og 

fullorðinna (Huang, Norman, Zabinski, Calfas og Patrick, 2007). Að vera í ofþyngd eykur 

líkurnar á þróun neikvæðrar líkamsmyndar og öfugt (Fiske o.fl., 2014). Offita og ofþyngd 

hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og er orðið eitt stærsta heilsufarsvandamálið í vestrænu 

samfélagi (World Health Organization, 2007). Íslenskir unglingar eru ekki undantekning þar 

frá, en rannsóknir hafa leitt í ljós að tíðni offitu og ofþyngdar meðal íslenskra barna og 

unglinga á aldrinum 5-17 ára sé talsvert hærri en meðal ungmenna á hinum Norðurlöndunum 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2012). 
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Unglingar í ofþyngd leggja oft óraunhæft mat á eigin líkama og eiga það til að vanmeta þyngd 

sína frekar en ofmeta, samanborið við þá sem ekki eru í ofþyngd. Því er algengt að unglingar 

leggi óraunhæft mat á hvað telst vera eðlileg þyngd og meti því eigin líkama á röngum 

forsendum. Shaban, Vaccaro, Sukham og Huffman (2016) skoðuðu til að mynda líkamsmynd 

í tengslum við líkamsþyngdarstuðul og komust að því að vanmat á líkamsþyngd geti virkað á 

jákvæðan máta fyrir sjálfmynd einstaklinga, en geti hinsvegar leitt til ýmiskonar 

heilsufarslegra vandamála og jafnvel alvarlegra sjúkdóma tengda offitu (Shaban o.fl., 2016).   

Á unglingsárum er mikilvægt að einstaklingar þrói með sér jákvæða líkamsmynd og 

beri virðingu fyrir sjálfum sér, því mótun líkamsmyndar á þessu aldursskeiði hefur áhrif á 

almennt sjálfsálit einstaklinga þegar þeir komast á fullorðinsár (Teixeira, Pereira, Marques, 

Saraiva og Macedo, 2016). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi jákvæðrar 

líkamsmyndar sem þátt í almennu heilbrigðu líferni einstaklinga, svo sem í sambandi við 

næringu og ástundun hreyfingar (Teixeira o.fl., 2016). 

Samkvæmt rannsóknum hefur neikvæð líkamsmynd í för með sér almennt slakari 

lífsgæði fyrir einstaklinga (Shaban o.fl., 2016). Það að hafa slæm viðhorf gagnvart sjálfum sér 

og útliti sínu á unglingárum spáir gjarnan fyrir um margvísleg vandamál í framtíðinni auk 

þess að hafa slæmar heilsufarslegar afleiðingar. Neikvæð líkamsmynd hefur til að mynda 

sterk tengsl við átraskanir auk þess að vera eitt af einkennum þeirra (Teixeira o.fl., 2016). 

Neikvæð líkamsmynd hefur einnig verið tengd við óheilbrigðum matarvenjum, óheilbrigðum 

þyngdarstjórnunaraðferðum, þunglyndi og lágu sjálfstrausti (Anna Lilja Sigurvinsdóttir o.fl., 

2012). Óánægja með eigið útlit veldur gjarnan miklu niðurbroti í sálarlífi einstaklinga með 

þeim afleiðingum að fólk upplifir minni lífshamingju. Óánægja með eigið útlit getur því haft 

margþætt slæm áhrif á heilsu og lífsviðhorf einstaklinga og er því afar mikilvægt viðfangsefni 

í klínískum rannsóknum (Karazsia, Tylka og Murnen, 2016). 
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Alþjóðleg rannsókn á líkamsmynd unglingsstúlkna sem gerð var á vegum The Girl 

Scouts Research Institute fyrir nokkrum árum, leiddi í ljós að rúmlega 25% þeirra 

unglingsstúlkna sem tóku þátt, voru óánægðar með þyngd sína og útlit. Þar að auki kom í ljós 

að meirihluti þeirra stúlkna átti ekki í heilbrigðu sambandi við mat og ástundun líkamsræktar 

(Barr-Wilson og Roberts, 2016). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á líkamsmynd ungmenna 

á Íslandi sýna fram á svipaðar niðurstöður og í öðrum löndum. Íslenskar niðurstöður úr 

alþjóðlegu rannsókninni „Heilsa og lífskjör skólabarna“ (HBSC) frá árunum 2006 og 2010 er 

varða líkamsmynd barna og unglinga á aldrinum 11, 13 og 15 ára, leiddu í ljós að langflestir 

þátttakenda voru ánægðir með útlit sitt. Hinsvegar var hátt hlutfall þeirra sem hafði neikvæða 

líkamsmynd en var þrátt fyrir það í kjörþyngd (Anna Lilja Sigurvinsdóttir o.fl., 2012). Sú 

niðurstaða er í samhengi við niðurstöður annarra rannsókna að því leyti að það hvernig 

einstaklingar skynja eigið útlit og líkamsþyngd endurspeglar gjarnan ekki raunverulega 

líkamsstærð og þyngd hvers og eins (Chang og Christkis, 2003; Fenton o.fl., 2010).  

Þyngdarstjórnunaraðferðir 

Unglingar nota oft ólíkar aðferðir í þeim tilgangi að ná líkamlegu útliti sem telst 

eftirsóknavert. Í gegnum tíðina hafa margskonar þyngdarstjórnunaraðferðir komið fram á 

sjónarsviðið og náð miklum vinsældum. Aðferðirnar hafa þó verið misróttækar og misgóðar 

heilsunni. Algengt er að unglingar grípi til róttækra aðferða með það að markmiði að léttast 

hratt, án þess að huga að því hvað sé í raun best fyrir heilsuna (Charlier o.fl, 2017).  Almennt 

er talið að hreyfing og hollt mataræði bæti heilsuna, en mikilvægt er að hafa í huga að báðir 

þættir geta orðið skaðlegir andlegri og líkamlegri heilsu, sé hófsemi ekki gætt (Laz og 

Berenson, 2011).  

Megrun og aðrar róttækar þyngdarstjórnunaraðferðir eru algengar meðal ungmenna, 

sérstaklega hjá stúlkum. Megrun er skilgreind sem aukin stjórn á fæðuinntöku, með það að 

markmiði að léttast og bæta líkamlegt útlit (Guðrún Ingólfsdóttir, Bryndís Björk 
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Ásgeirsdóttir, Þrúður Gunnarsdóttir og Andri Steinþór Björnsson, 2014). Aðferðirnar sem 

unglingar velja að nota til þyngdarstjórnunar eru oft á tíðum heilbrigðar, góðar og gildar sem 

heilsubót, en einnig er algengt að þeir grípi til óheilbrigðari aðferða sem jafnvel eru skaðlegar 

heilsunni. Aukin neysla grænmetis og ávaxta, minni sykurneysla og hæfileg hreyfing 

samhliða því eru allt þættir sem eru góðir og gildir til að bæta almenna heilsu. Hins vegar eru 

aðferðir á borð við það að sleppa máltíðum, fara í stranga megrunarkúra, hreyfa sig óhóflega 

og reykja sem taldar eru óheilbrigðar. Þar að auki eru aðferðir á borð við að taka inn 

megrunarpillur og framkalla uppköst sem eru hreint og beint skaðlegar heilsunni (Guimerà 

o.fl., 2013).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun óheilbrigðra og skaðlegra 

þyngdarstjórnunaraðferða séu algengar meðal ungmenna. Til að mynda hafa rannsóknir í 

Bandaríkjunum sýnt fram á að um 45% unglingsstúlkna og 20% unglingsdrengja noti 

óheilbrigðar aðferðir til að stjórna þyngd sinni. Þar af voru á bilinu 10-15% stúlkna og 3-8% 

drengja sem greindu frá því að nota hreinlega skaðlegar aðferðir (Guimerà o.fl., 2013). Tíðni 

megrunar eða notkun óheilbrigðra aðferða meðal ungmenna telst því nokkuð há, en 

samkvæmt niðurstöðum langtímarannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum yfir tíu ára 

tímabil, kom í ljós að sú tíðni stendur að jafnaði í stað eða hækkar með hækkandi aldri 

ungmenna. Þar að auki kom í ljós að skaðlegu aðferðirnar til að stjórna þyngd sinni færast 

jafnframt í aukana með hækkandi aldri þeirra. Sem sagt, tíðni megrunar og notkun skaðlegra 

aðferða eykst eftir því sem unglingar eldast (Neumark-Sztainer, Wall, Larson, Eisenberg, og 

Loth, 2011). 

Líkamsmynd ungs fólks er sterkur forspárþáttur fyrir það hvort það noti megrun sem 

leið til að reyna að stjórna þyngd sinni (Friestad og Rise, 2004), en samkvæmt rannsóknum 

eru unglingar sem hafa neikvæða líkamsmynd eða eru í ofþyngd, líklegri til að stunda 

skaðlegar þyngdarstjórnunaraðferðir (Neumark-Sztainer o.fl., 2006a). Þar er til að mynda 



8 
 

hægt að nefna íslenska rannsókn sem gerð var á tíðni megrunar meðal íslenskra unglinga árið 

2000, en þar kom í ljós að þeir unglingar sem höfðu farið í einhverskonar megrun höfðu 

slakari líkamsmynd, samanborið við þá sem ekki höfðu farið í megrun (Sigrún Daníelsdóttir 

o.fl., 2007). Megrun er algengasta leiðin sem valin er til þyngdarstjórnunar, en rannsóknir 

hafa sýnt að um það bil 75% unglingsstúlkna segjast vera í megrun eða hafa farið í megrun 

áður (Markey og Markey, 2005). Það háa hlutfall ungmenna sem notar óheilbrigðar og 

skaðlegar aðferðir við að reyna að léttast, er áhyggjuefni þar sem notkun þeirra hefur neikvæð 

áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu (Guimerá o.fl., 2013).  

Langtímarannsóknir hafa sýnt fram á óyggjandi skaðsemi róttækra megrunarkúra, 

bæði á líkamlega sem og andlega heilsu. Gagnsemi megrunar sem þyngdarstjórnunaraðferðar 

er lítil sem engin en til að mynda hafa komið í ljós sterk tengsl hennar við það að fólk missi 

tökin á þyngdarstjórnun sinni seinna meir og þrói gjarnan með sér annaðhvort átröskun eða 

ofþyngd (Neumark-Sztainer, Wall, Guo, Story, Haines og Eisenberg, 2006b). Megrun og 

óheilbrigðar þyngdarstjórnunaraðferðir til lengri tíma á unglingsárum, eru gjarnan ávísun á 

þyngdaraukningu á fullorðinsárum. Það á ekki aðeins við um einstaklinga sem fara í megrun 

vegna ofþyngdar, heldur einnig um þá sem eru í kjörþyngd þegar megrun hefst (Neumark-

Sztainer o.fl., 2011). 

Líkamsrækt/hreyfing 

Hreyfing er mikilvægur þáttur í heilbrigðu lífi. Regluleg hreyfing og líkamleg virkni eykur 

lífsgæði og vellíðan almennt. Til að mynda hefur verið sýnt fram á að hófleg hreyfing minnki 

einkenni kvíða og þunglyndis, leiði til aukins sjálfsálits, jákvæðari líkamsmyndar og betri 

líðan almennt (Liechty, 2010). Hreyfing er ódýr, einföld og heilbrigð þyngdarstjórnunaraðferð 

sem skilar gjarnan góðum langtímaárangri, sé farið rétt að. Hreyfing telst því til góðrar 

þyngdarstjórnunaraðferðar, svo lengi sem hún er í hæfilegu og eðlilegu magni (Ohuruogu, 

2016). 
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Hreyfing barna og unglinga er mikilvæg, þar sem hún stuðlar að eðlilegum þroska og 

vexti þeirra. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization) er 

nauðsynlegt fyrir börn og unglinga að hreyfa sig í um það bil 60 mínútur daglega, þar sem sú 

hreyfing á að vera í meðallagi erfið og vera styrkjandi fyrir bein og vöðva (Hecke o.fl., 2016; 

Landry og Driscoll, 2012). Regluleg hreyfing er talin vera mikilvæg fyrir líkamlega og 

andlega heilsu, auk þess að vera mikilvægur forvarnarþáttur fyrir margvíslega sjúkdóma og 

líkamlega kvilla. Talið er að hreyfingaleysi og mikil kyrrseta séu þeir þættir sem valda 

flestum heilsufarstengdum vandamálum á heimsvísu.  Flestir einstaklingar eru meðvitaðir um 

mikilvægi hreyfingar fyrir heilsu almennt, en þrátt fyrir það er hreyfingarleysi meðal barna og 

unglinga vaxandi áhyggjuefni (Draper, Grobler, Micklesfield og Norris, 2015).  

Í yfirlitsgrein Hallal og félaga (2012), þar sem dagleg hreyfing unglinga var könnuð í 

alls 105 löndum, kom í ljós að um 80,3% þátttakenda, hreyfir sig minna en viðmið WHO gera 

ráð fyrir (60 mínútur á dag). Þar kom einnig í ljós að stúlkur hreyfa sig að meðaltali minna en 

drengir og taka síður þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Niðurstöður þeirra byggja á tveimur 

alþjóðlegum rannsóknum sem snúa að heilsu skólabarna á alþjóðavísu. Annarsvegar á GSHS 

rannsókninni (e. Global school -based student health survey) sem fór fram í 66 löndum 

víðsvegar um heiminn og hinsvegar rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC – 

Health behaviors in school aged children) sem fór fram í 38 Evrópulöndum, að meðtöldu 

Íslandi, auk Kanada og Bandaríkjanna. 

Þrátt fyrir mikilvægi reglulegrar hreyfingar, gildir um hana eins og flest annað að hún 

gagnast best í hófi. Of mikil hreyfing minnkar gagnsemi hennar til muna. Samkvæmt 

greiningarkerfi DSM-IV er hreyfing sögð vera orðin óhófleg (e. excessive) þegar 

einstaklingar taka hana fram yfir flesta aðra þætti í lífinu, hreyfingin fer fram óeðlilega oft og 

þegar einstaklingur heldur hreyfingu áfram þrátt fyrir meiðsli eða einhverskonar líkamslegs 

sársauka í kjölfar hennar (Delimaris, 2014). Önnur þekkt einkenni óhóflegrar eða óeðlilegrar 
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hreyfingar eru sektarkennd þegar viðkomandi hefur ekki tök á því að stunda hreyfingu og 

sterk þörf fyrir æfingarskipulag og markmiðasetningu (Naylor, Mountford og Brown, 2011). 

Óhófleg hreyfing leiðir oft á tíðum til ofþjálfunar (e. overtraining), en það er ástand sem 

verður í kjölfar mikils líkamlegs álags án nægrar hvíldar. Algengi óhóflegrar hreyfingar í 

almennu þýði er talið vera um 3%, en er talið vera hærra innan einstaka hópa á borð við 

maraþonhlaupara, fimleikaiðkendur og fleiri (Delimaris, 2014). Óhófleg hreyfing er einnig 

algengt einkenni átröskunar. Rannsóknir hafa sýnt að um 31-81% lystarstolssjúklinga og um 

23-57% lotugræðgisjúklinga stunda óhóflega mikla hreyfingu, en tölurnar eru mismunandi 

vegna ólíkra skilgreininga á því hvað telst vera óhófleg hreyfing í hverri rannsókn. 

Óhófleg/óheilbrigð hreyfing er hluti af greiningarviðmiðum fyrir átraskanir, auk þess getur 

hún verið einn af orsakavöldum vandans sem og áhrifaþáttur í þróun hans og viðheldni 

(Naylor o.fl., 2011).   

Óhófleg hreyfing hefur einnig verið nefnd hreyfifíkn (e. excercise addiction), en er 

þrátt fyrir það ekki eiginlegur fíknisjúkdómur sem greindur er sem slíkur. Hugmyndin gengur 

út á að sú hegðun að hreyfa sig, sé einskonar verðlaun fyrir einstaklinga. Með öðrum orðum 

er sá sem háður er hreyfingu, í raun háður þeirri vellíðunartilfinningu sem kemur í kjölfar 

hennar. Að sama skapi upplifir viðkomandi vanlíðan og nokkurskonar fráhvörf, sé hann ekki 

að hreyfa sig (Landolfi, 2013).  

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða tengsl líkamsmyndar við hreyfingu og 

þyngdarstjórnunaraðferðir í hópi stúlkna sem voru í 10. bekk árið 2010. Með öðrum orðum að 

skoða hvort líkamsmynd unglingsstúlkna hafi tengsl við það hversu mikið þær hreyfðu sig og 

hvaða aðferðir þær notuðu til að stjórna þyngd sinni. Tilgátur rannsóknarinnar voru 

eftirfarandi: (1) Marktæk tengsl eru á milli líkamsmyndar og þess hversu mikið stúlkur hreyfa 

sig, þar sem stúlkur með slaka líkamsmynd hreyfa sig annaðhvort mjög lítið eða mjög mikið. 
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(2) Marktæk tengsl eru á milli líkamsmyndar og þyngdarstjórnunaraðferða, þar sem stúlkur 

með slaka líkamsmynd nota skaðlegar aðferðir í meira mæli samanborið við stúlkur með 

góða/meðalgóða líkamsmynd. 
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Aðferð 

HBSC rannsóknin  

Rannsóknin byggir á íslenskum gögnum úr alþjóðlegu rannsókninni „Heilsa og lífskjör 

skólabarna“ (Health Behavior in School-aged Children – HBSC). Rannsóknin hefur verið 

unnin á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á fjögurra ára fresti frá árinu 

1982. Í upphafi náði hún aðeins til þriggja landa, en í dag eru þátttökulöndin orðin 44 talsins 

innan Evrópu og Norður Ameríku (Ravens-Sieberer, 2009). Íslenskir grunnskólar hafa tekið 

þátt í rannsókninni allt frá árinu 2006 (Anna Lilja Sigurvinsdóttir, Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2012). 

Um er að ræða eina stærstu rannsókn sem er  í gangi í heiminum í dag á heilsu og 

lífskjörum barna og unglinga. Með notkun á stöðluðum spurningalista gefst möguleiki á 

kerfisbundinni upplýsingaöflun auk samanburðar milli landa og menningarheima (Currie og 

Alemán-Díaz, 2015). Gildi rannsóknarinnar telst því mikilvægt, en niðurstöður hennar hafa til 

að mynda verið notaðar til að varpa ljósi á ýmsa einstaka þætti varðandi heilsu og lífskjör 

barna og unglinga, auk þess að vera nýttar í þróun á ýmiskonar forvarnarstarfi (Ravens-

Sieberer, 2009).   

Talsvert hefur verið unnið með íslensk rannsóknargögn eftir að Ísland hóf þátttöku í 

rannsókninni, til að mynda á sviði skólamála, áhættuhegðunar, samskipta unglinga og 

foreldra, tengsla heimilis og skóla sem og þátta sem snúa að almennri heilsuhegðun og líðan 

barna og unglinga. Í þessari rannsókn var sjónum aðeins beint að íslenskum 

rannsóknarniðurstöðum er varða líkamsmynd stúlkna í 10. bekk í samræmi við hreyfingu 

þeirra og þyngdarstjórnunaraðferðir.  
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Þátttakendur  

Þátttakendur voru allir unglingar í 10.bekk í íslenskum grunnskólum skólaárið 2009-2010 

(N=3857). Allir grunnskólar á Íslandi sem voru með  nemendur í 10.bekk það árið tóku þátt, 

að sérskólum undanskildum. Þátttakendur voru fæddir á árabilinu 1992 – 1996, en lang flestir 

þeirra eða alls 3721 (97,3%) var fæddur árið 1994. Þátttakendur voru því flestir á aldrinum 

15-16 ára þegar spurningalistinn var lagður fyrir. Alls bárust svör frá 3813 nemendum eða 

84,5% þýðisins og var  kynjahlutfallið nokkuð jafnt. Drengir voru samtals 1937 (50,8%) og 

stúlkurnar 1876 (49,2%). Upplýsingar vantaði um kyn 41 þátttakenda (1,1%). Svör drengja 

voru útilokuð í þessari rannsókn, þar sem aðeins var unnið úr svörum stúlkna.   

Mælitæki 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur var úr íslenska hluta HBSC 

rannsóknarinnar. Líkt og kom fram hér að framan, var aðeins  unnið með gögn frá stúlkum í 

10.bekk. Spurningalistinn innihélt alls 89 spurningar sem ná yfir víðtæka þætti heilsu, 

lifnaðarhátta og lífskjara nemenda í 10.bekk.  

Líkamsmynd stúlknanna var metin með spurningunni: „Finnst þér þú...?“ og 

eftirfarandi svarmöguleikum: 1) Líta mjög vel út, 2) líta nokkuð vel út, 3) vera í meðallagi, 4) 

líta frekar illa út, 5) líta mjög illa út. Við tölfræðilega úrvinnslu og túlkun gagna var 

flokkunum fækkað úr fimm í tvo, annarsvegar í góða/meðalgóða líkamsmynd og hinsvegar 

slaka líkamsmynd. Þær stúlkur sem svöruðu; ég lít mjög vel út, ég lít nokkuð vel út, ég er í 

meðallagi, voru flokkaðar með góða/meðalgóða líkamsmynd. En þær sem sögðust líta nokkuð 

– eða mjög illa út voru flokkaðar með slaka líkamsmynd.  

Spurningin sem þátttakendur svöruðu varðandi ástundun hreyfingar hljóðaði svo: 

„Utan venjulegs skólatíma: Hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú 

mæðist eða svitnir?“ Upphaflega voru svarmöguleikarnir eftirfarandi; 1) Á hverjum degi, 2) 

fjórum til sex sinnum í viku, 3) tvisvar til þrisvar í viku, 4) einu sinni í viku, 5) einu sinni í 
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mánuði, 6) sjaldnar en einu sinni í mánuði, 7) aldrei. Til að auðvelda úrvinnslu voru nokkrir 

svarmöguleikar sameinaðir og með þeim hætti fækkað úr sjö í fjóra: á hverjum degi, fjórum til 

sex sinnum í viku, tvisvar til þrisvar sinnum í viku og að lokum einu sinni í viku eða sjaldnar.  

Notkun þyngdarstjórnunaraðferða meðal stúlkna var skoðuð út frá svörun þeirra við 

spurningunni: „Hvað af eftirtöldu hefur þú gert til að hafa stjórn á þyngd þinni á síðastliðnum 

12 mánuðum?“ Svarmöguleikar voru eftirfarandi: a) Líkamsrækt, b) sleppt máltíðum, c) ekki 

borðað neitt í heilan sólahring eða meira, d) borðað minna af sælgæti, e) borðað minna af fitu 

eða feitum mat, f) drukkið minna af gosdrykkjum, g) borðað meira af ávöxtum og/eða 

grænmeti, h) drukkið meira af vatni, i) takmarkað mig við einn eða fleiri fæðuflokka (t.d 

aðeins borðað ávexti eða grænmeti, aðeins drukkið vökva, aðeins borðað brauð og vatn), j) 

gubbað því sem ég hef borðað, k) notað megrunarpillur eða hægðarlyf, l) reykt tóbak, m) 

megrun undir eftirliti sérfræðings, n) annað, hvað? Hægt var að svara hverjum svarmöguleika 

annaðhvort játandi eða neitandi, að undanskildum síðasta möguleikanum (n), þar gátu 

þátttakendur svarað valfrjálst. Sá svarmöguleiki var ekki tekinn til frekari úrvinnslu í 

rannsókninni. Við túlkun niðurstaðna var talað um þyngdarstjórnunaraðferðirnar sem 

annarsvegar heilsusamlegar (líkamsrækt, borða minna af sælgæti, minna af fitu, minna af 

gosdrykkjum, meira af ávöxtum og grænmeti, meira af vatni, og megrun undir eftirliti 

sérfræðings) og hins vegar skaðlegar (sleppa máltíðum, ekki borðað í sólahring, takmörkun 

fæðuflokka, uppköst, notkun megrunarpilla og reykingar).  

Framkvæmd 

Framkvæmd HBSC rannsóknarinnar á Íslandi er í umsjá rannsóknarteymis innan 

Rannsóknarseturs Háskólans á Akureyri. Áður en hefðbundin gagnasöfnun fór fram voru öll 

tilskilin leyfi fengin, svo sem frá Persónuvernd og frá foreldrum og forráðamönnum barnanna. 

Samkvæmt Persónuvernd var formlegt leyfi frá þeim ekki nauðsynlegt, vegna órekjanleika 

gagna til einstakra persóna. Skólastjórar fengu tilkynningu um rannsóknina senda ásamt 
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spurningalistanum og helstu upplýsingar um framkvæmd hennar og gátu þeir í kjölfarið lagt 

mat á hvort viðkomandi skóli myndi taka þátt. Allir skólar samþykktu þátttöku. Þar að auki 

fengu foreldrar kynningabréf með öllum helstu upplýsingum um rannsókn og gátu með þeim 

hætti tekið upplýsta ákvörðun varðandi þátttöku barna sinna, en ekkert foreldri hafnaði 

þátttöku barnsins síns.  

Við gagnasöfnun í skólunum var notast við staðlaða aðferð. Skólarnir höfðu val um 

tvær dagsetningar þar sem spurningalistinn var lagður fyrir, annaðhvort 27. nóvember 2009 

eða 28. febrúar 2010. Spurningalistum var dreift í kennslustund á fyrirlagnardaginn í 

ómerktum umslögum. Að lokinni svörun var þeim safnað saman af kennara eða starfsmanni 

rannsóknar og þau límd aftur. Til að tryggja næði hvers og eins þátttakanda við svörun listans 

var borðum í skólastofu raðað upp líkt og um hefðbundið próf væri að ræða. Á 

spurningalistanum komu fram skýr skilaboð um frjálsa þátttöku hvers og eins nemanda þar 

sem honum var gert ljóst að hann gæti sjálfur hafnað þátttöku, eða sleppt því að svara 

ákveðnum spurningum.  

Úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences - útgáfa 20.0) fyrir Windows. Til að meta tengsl milli breytna, svo sem 

tengsl líkamsmyndar við annarsvegar ástundun hreyfingar og hins vegar notkun 

þyngdarstjórnunaraðferða, var notast við kí- kvaðrat próf þar sem miðað var við 95% 

öryggismörk. Þar að auki voru krosstöflur notaðar við frekari úrvinnslu gagna. 

  



16 
 

Niðurstöður 

Alls voru 1857 stúlkur í 10. bekk sem svöruðu til um líkamsmynd sína. Lang flestar þeirra eða 

alls 88,3% töldu útlit sitt vera mjög gott, frekar gott eða í meðallagi (voru með 

góða/meðalgóða líkamsmynd). Þær sem töldu sig líta frekar eða mjög illa út (með slaka 

líkamsmynd) voru því í minnihluta eða alls 11,7%. Hins vegar voru aðeins 7,6% þeirra 

stúlkna sem höfðu góða/meðalgóða sem voru mjög ánægðar með útlit sitt. Í töflu 1 hér að 

neðan má sjá svörun stúlknanna hvað varðar túlkun þeirra á eigin útliti. Algengast var að 

stúlkur mátu sem svo að þær væru í meðallagi ánægðar með útlit sitt eða tæplega helmingur 

þeirra (43,8%).  

Tafla 1 

Svarhlutfall stúlkna við spurningu um túlkun þeirra á eigin útliti 

Eigið útlit  Fjöldi  Hlutfall  

Lít mjög vel út  141 7,6% 

Lít nokkuð vel út  685 36,9% 

Er í meðallagi  813 43,8% 

Lít frekar illa út  158 8,5% 

Lít mjög illa út  60 3,2% 

Samtals 1857 100% 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða settar fram í tveimur hlutum. Fyrst verður farið yfir 

niðurstöður er snúa að tengslum líkamsmyndar og hreyfingu. Í framhaldi af því verður farið 

yfir niðurstöður er snúa að tengslum líkamsmyndar og notkun þyngdarstjórnunaraðferða.  

Líkamsmynd og ástundun hreyfingar 

Svör stúlkna um ástundun hreyfingar í frítíma, bæði hvað varðar hversu oft í viku þær hreyfðu 

sig og hversu margar klukkustundir samanlagt, dreifðust tiltölulega jafnt. Athyglisvert var að 
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sjá að aðeins um 14% allra þátttakenda óháð svörun um líkamsmynd sögðust hreyfa sig 

daglega. Tafla 2 hér að neðan sýnir hreyfingu stúlkna í frítíma sínum, með tilliti til þess hvort 

þær hafi slaka eða góða líkamsmynd. Þar má sjá að stærsti hluti stúlkna með slaka 

líkamsmynd (35,8%) sagðist hreyfa sig einu sinni í viku eða sjaldnar á meðan stærsti hluti 

stúlkna með góða/meðalgóða líkamsmynd eða (32,1%) sagðist hreyfa sig oftar, eða fjórum til 

sex sinnum í viku.  

Tafla 2  

Hreyfing og líkamsmynd  

Magn hreyfingar á viku  Góð/meðalgóð líkamsmynd Slök líkamsmynd  

1 sinni í viku eða sjaldnar 24,9% 35,8% 

2-3 sinnum í viku 29% 23,9% 

4-6 sinnum í viku  32,1% 27,5% 

Á hverjum degi  14,1% 12,8% 

 

Til að skoða hvort munur væri á magni hreyfingar eftir líkamsmynd stúlknanna, var 

framkvæmt kí – kvaðrat próf. Niðurstöður þess leiddu í ljós að marktækur munur var á magni 

hreyfingar eftir því hvort stúlkur höfðu góða/meðalgóða líkamsmynd annarsvegar eða slaka 

líkamsmynd hinsvegar, χ2(3, N = 1851) = 12,02, p = 0,007. Stúlkur sem höfðu 

góða/meðalgóða líkamsmynd hreyfðu sig marktækt meira, samanborið við stúlkur sem höfðu 

slaka líkamsmynd og er það í samræmi við tilgátur rannsóknarinnar.  

Líkamsmynd og þyngdarstjórnunaraðferðir 

Í töflu 3 hér að neðan má sjá notkun stúlkna á þyngdarstjórnunaraðferðum síðastliðna tólf 

mánuði í samhengi við mat á líkamsmynd. Langflestar stúlkurnar sögðust hafa nýtt sér 

heilsusamlegar aðferðir síðastliðna tólf mánuði og var notkun þeirra nokkuð jöfn óháð 
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líkamsmynd. Töluvert færri stúlkur sögðust hafa nýtt sér skaðlegu aðferðirnar. Líkt og sjá má 

í töflunni var meiri munur á notkun skaðlegu aðferðanna eftir líkamsmynd. Það að borða 

minna sælgæti var algengasta heilsusamlega aðferðin hjá báðum hópum, en 76% stúlkna með 

góða/meðalgóða líkamsmynd og 75% stúlkna með slaka líkamsmynd sögðust hafa nýtt þá 

aðferð. Það að sleppa máltíðum var hinsvegar langalgengasta skaðlega aðferðin hjá báðum 

hópum þar sem 53% stúlkna með slaka líkamsmynd og 26% stúlkna með góða/meðalgóða 

líkamsmynd sögðust hafa notað þá aðferð. 

Tafla 3  

Notkun þyngdarstjórnunaraðferða og líkamsmynd 

Heilsusamlegar aðferðir Góð/meðalgóð 

líkamsmynd 

Slök líkamsmynd  Marktektarpróf  

Líkamsrækt* 75,7% 69% p = 0,041* 

Minna sælgæti  76% 75% p = 0,820 

Minni fita  62,2% 68,3% p = 0,091 

Minna gos  65,5% 61,1% p = 0,238 

Meiri ávextir/grænmeti 72% 67,9% p = 0,234 

Meira vatn  62,2% 54,3% p = 0,954 

Megrun undir eftirliti  1,7% 2,8% p = 0,419 

Notað megrunarpillur* 2,8 % 9,3 % p < 0,001* 

Sleppa máltíðum* 26 % 53,2 % p < 0,001* 

Ekki borðað í 24 klst* 7,9 % 27,5 % p < 0,001* 

Takmörkun fæðuflokka* 14,1 % 20,5 % p = 0,017* 

Uppköst* 5,7% 19,1 % p < 0,001* 

Reykt tóbak* 6,6 % 20,5 % p < 0,001* 

* p < 0,05;Marktækur munur miðað við 95% öryggismörk  
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Niðurstöður kí- kvaðrat marktektarprófs leiddu í ljós að marktækur munur var á 

notkun nokkurra aðferða eftir því hvort stúlkurnar höfðu góða/meðalgóða líkamsmynd eða 

slaka líkamsmynd. Marktækur munur var á notkun stúlknanna á eftirfarandi aðferðum; 

líkamsrækt, notkun megrunarpilla, að sleppa máltíðum, að sleppa því að borða í 24 

klukkustundir eða meira, takmörkun fæðuflokka, uppköstum og reykingum. Ekki var 

marktækur munur á notkun stúlknanna á aðferðunum; að borða minna sælgæti, minni fitu, 

minna gos, meira af ávöxtum og grænmeti, drekka meira vatn og fara í megrun undir eftirliti 

sérfræðings. Líkt og sjá má á þeim niðurstöðum var aðeins marktækur munur á notkun 

stúlknanna á þyngdarstjórnunaraðferðum sem teljast skaðlegar, að undanskilinni einni 

heilsusamlegri aðferð (líkamsrækt). Tengslin voru á þann veg að stúlkur með slaka 

líkamsmynd notuðu skaðlegu þyngdarstjórnunaraðferðirnar í meiri mæli en þær sem höfðu 

góða/meðalgóða líkamsmynd. Tilgátur rannsóknarinnar reyndust því eiga við rök að styðjast. 
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Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða líkamsmynd unglingsstúlkna í 10.bekk í tengslum við 

hreyfingu þeirra í frítíma og notkun þyngdarstjórnunaraðferða. Niðurstöður leiddu í ljós að 

tengsl voru milli líkamsmyndar og hreyfingar, sem og líkamsmyndar og nokkurra 

þyngdarstjórnunaraðferða. En það er í samræmi við tilgátur rannsóknarinnar. Hvað varðar 

líkamsmynd og hreyfingu, kom í ljós að stúlkur með góða/meðalgóða líkamsmynd hreyfðu 

sig að jafnaði meira en þær sem höfðu slaka líkamsmynd. Líkamsmynd stúlkna hafði einnig 

marktæk tengsl við nokkrar þyngdarstjórnunaraðferðir (líkamsrækt, notkun megrunarpilla, að 

sleppa máltíðum, að sleppa því að borða í 24 klst eða meira, takmörkun fæðuflokka, 

uppköstum og reykingum). Stúlkur með slaka líkamsmynd notuðu ofangreindar aðferðir í 

meira mæli en þær sem höfðu góða/meðalgóða líkamsmynd, að einni aðferð undanskilinni 

(líkamsrækt). En hærra hlutfall stúlkna með góða/meðalgóða líkamsmynd notaði líkamsrækt 

til að hafa stjórn á þyngd sinni. Ekki kom fram marktækur munur milli hópanna tveggja hvað 

varðar notkun hinna aðferðanna. Niðurstöðurnar í heild voru á þann veg að stúlkur með slaka  

líkamsmynd hreyfðu sig minna og notuðu skaðlegar þyngdarstjórnunaraðferðir (að sleppa 

máltíðum, taka megrunarpillur, sleppa því að borða í sólahring eða meira, neyta færri 

fæðuflokka, kasta upp og reykja) í meiri mæli, samanborið við stúlkur sem höfðu 

góða/meðalgóða líkamsmynd.  

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að slök líkamsmynd ýti að einhverju 

leyti undir notkun skaðlegra og óheilbrigðra aðferða til þyngdarstjórnunar meðal 

unglingsstúlkna. Á sama tíma er það skírskotun um mikilvægi jákvæðrar líkamsmyndar þegar 

kemur að heilbrigðu líferni. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður fyrri 

rannsókna varðandi tengsl þyngdarstjórnunaraðferða og líkamsmyndar. Til að mynda sýndi 

langtímarannsókn Neumark-Sztainer og félaga (2006a) fram á svipaðar niðurstöður. 

Rannsókn þeirra náði yfir rúmlega 2000 unglinga á  fimm ára tímabili, en í ljós kom að 
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stúlkur sem voru óánægðar með líkama sinn voru líklegri til að fara í megrun, notuðu 

skaðlegar/óheilbrigðar þyngdarstjórnunaraðferðir frekar og hreyfðu sig minna, samanborið 

við stúlkur sem ánægðar voru með líkama sinn. Þær niðurstöður eru einnig í samhengi við 

fleiri langtímarannsóknir sem gerðar hafa verið sem allar sýna tengsl slakrar líkamsmyndar 

við óheilbrigðar og róttækar aðferðir við þyngdarstjórnun (Johnson og Wardle, 2005; Stice, 

2001; Crocker o.fl., 2003). Það að ekki hafi komið fram marktæk tengsl á milli líkamsmyndar 

og flestra heilsusamlegu þyngdarstjórnunaraðferðanna er einnig í samhengi við það sem áður 

hefur komið fram í rannsóknum (Neumark-Sztainer o.fl., 2006a). Líkt og áður hefur komið 

fram var notkun heilsusamlegu þyngdarstjórnunaraðferðanna algeng hjá öllum stúlkum óháð 

líkamsmynd þeirra.  

Niðurstöður er varða ástundun hreyfingar og líkamsmynd, svo sem að stúlkur með 

slaka líkamsmynd hreyfi sig marktækt minna en þær sem hafa góða/meðalgóða líkamsmynd 

samræmast einnig fyrri rannsóknum (Neumark-Sztainer o.fl., 2006a). Athyglisvert var að sjá 

hversu lágt hlutfall allra stúlkna sagðist hreyfa sig daglega. Aðeins um 14 % allra stúlknanna, 

óháð svörun þeirra um líkamsmynd sögðust hreyfa sig á hverjum degi og eru þær niðurstöður 

sambærilegar við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið í fleiri löndum, á unglingsstúlkum á 

sama aldri (Hallal o.fl., 2012).  

Hreyfing barna og unglinga er mikilvægur þáttur í eðlilegum vexti, þroska og almennu 

heilbrigði þeirra (Hecke o.fl., 2016). Þar að auki hefur komið í ljós að hreyfing í hæfilegu 

magni stuðli að bættri líkamsmynd auk betri andlegrar líðan (Liechty, 2010). Rannsóknir 

benda almennt til þess að börn og unglingar hreyfi sig ekki nógu mikið. Líkt og kom fram hér 

að framan, hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnun sett fram viðmið um hreyfingu barna og 

unglinga sem gerir ráð fyrir að þau hreyfi sig á hverjum degi, í 60 mínútur í senn. Komið 

hefur í ljós að lítill hluti unglinga, bæði stúlkna og drengja nær þeim viðmiðum (Hallal o.fl., 
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2012). Það er veruleiki sem virðist ekki síður eiga við um ungmenni hér á Íslandi sem og í 

öðrum vestrænum ríkjum. 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar, bæði hvað varðar tengsl líkamsmyndar við 

ástundun hreyfingar sem og  algengi hreyfingarleysis, er mikilvægt að auka umræðuna og 

hvetja börn til að hreyfa sig, með áherslu á heilbrigði. Líkt og komið hefur fram hér að ofan, 

hefur hreyfing mikinn heilsufarslegan ávinning, sé gætt að hófsemi. Líkamsmynd og sá hvati 

sem liggur að baki ástundun hreyfingar skiptir máli. Til að mynda gerðu Prichard og 

Tiggerman (2008) rannsókn á því af hvaða ástæðu fólk velur að stunda hreyfingu, þar sem 

þeir skoðuðu það í samhengi við líkamsmynd. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós marktæk tengsl 

milli hreyfingar með það eitt að markmiði að líta betur út og slakrar líkamsmyndar. Hreyfing í 

þeim tilgangi að öðlast betri heilsu og líðan var hinsvegar ekki tengd við slaka líkamsmynd.  

Mikilvægt er að leggja áherslu á reglulega hreyfingu meðal barna og unglinga með 

jákvæðum og uppbyggjandi hætti. Áríðandi er þó að hafa í huga að hreyfing hafi mestan 

ávinning sé hún stunduð af hófsemi. Hreyfing í of miklu magni getur verið vísbending um að 

viðkomandi noti aðrar skaðlegar og róttækar aðferðir við þyngdarstjórnun. Með það í huga 

hvaða afleiðingar óheilbrigðar þyngdarstjórnunaraðferðir geta haft í för með sér fyrir 

ungmenni, er vert að veita þessum tengslum við líkamsmynd athygli. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að óheilbrigðar þyngdarstjórnunaraðferðir og hverskyns róttækni í þeim efnum getur 

leitt til ýmiskonar vandamála seinna meir, til að mynda ofþyngdar eða átröskunar (Neumark-

Sztainer o.fl., 2006b; Huang o.fl., 2007). Í ljósi þess hversu algeng offita og ofþyngd er í 

nútímasamfélagi, er mikilvægt að spyrja þeirrar spurningar hvernig hægt sé að hjálpa 

ungmennum að meta líkama sinn á jákvæðan hátt. Auk þess er mikilvægt að leggja áherslu á 

mikilvægi þess að hafa heilsuna í fyrirrúmi þegar velja á aðferðir við þyngdarstjórnun.   

Rannsóknin er háð ýmsum takmörkunum sem vert er að hafa í huga við túlkun 

niðurstaðna. Í fyrsta lagi má nefna að unnið var úr gömlum rannsóknargögnum, sem gerir 



23 
 

ályktun út frá niðurstöðum erfiðari. Í öðru lagi ber að nefna skiptingu rannsakanda á 

líkamsmyndarbreytunni í góða/meðalgóða líkamsmynd annarsvegar og slaka líkamsmynd 

hins vegar, en það var huglægt mat rannsakandans að öllu leyti, því væri einnig hægt að nefna 

það eitt og sér sem takmarkandi atriði. Auk þess má nefna skiptingu hans á 

þyngdarstjórnunaraðferðunum  í annarsvegar skaðlegar og hins vegar heilsusamlegar við 

túlkun niðurstaðna, en það var einnig að öllu leyti huglægt mat rannsakandans. Benda má á að 

þær aðferðir sem hér voru flokkaðar sem heilsusamlegar geta í sumum tilfellum verið 

skaðlegar, sé þeim beitt í of miklum mæli. Það má því nefna þessa túlkun sem ákveðna 

takmörkun, þar sem ekki var spurt út hversu oft eða í hversu miklu magni stúlkur notuðu 

hverja aðferð. Styrkleiki rannsóknarinnar er hinsvegar sá að gögnin sem unnið var með komu 

úr stórri og vandaðri alþjóðlegri rannsókn sem hefur verið í framkvæmd víðsvegar um 

heiminn í mörg ár. Þar að auki er um þýðisrannsókn að ræða, þar sem þátttakendur voru allir 

stúlkur í 10. bekk yfir allt landið.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar má hagnýta bæði í fræðslu og forvarnarstarfi. Leik- 

og grunnskólar gætu lagt sitt af mörkum í þeim efnum. Til að mynda er þörf á að lögð verði 

meiri áhersla á hreyfingu barna og unglinga sem og að auka fræðslu um líkamsmynd og 

líkamsvirðingu. Nauðsynlegt er að mæla með hreyfingu og hollu líferni á réttum forsendum 

án þess að einblína á þyngdartap og það að vera grannur. Þess í stað ætti að leggja áherslu á 

mikilvægi hreyfingar fyrir líkamlega- og, andlega heilsu og vellíðan almennt. Of mikil áhersla 

á að grannt útlit sé eftirsóknarverðast, eykur mögulega líkurnar á því að unglingsstúlkur þrói 

með sér slaka líkamsmynd og þar af leiðandi leiðist frekar út í það að nota skaðlegar 

þyngdarstjórnunaraðferðir.  

Hvað varðar frekari rannsóknir, væri áhugavert að skoða tengsl líkamsmyndar við 

þyngdarstjórnunaraðferðir með meiri dýpt. Í þessari rannsókn var aðeins spurt um notkun 

aðferðanna síðastliðið ár, þar sem þátttakendur gátu svarað játandi eða neitandi. Athyglisvert 
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væri að spyrja út í notkunina með nákvæmari hætti, til dæmis hversu oft viðkomandi notar 

tiltekna aðferð, yfir hversu langan tíma og svo framvegis. Einnig væri áhugavert að rannsaka 

tengsl líkamsmyndar og hreyfingar enn frekar. Í þessari rannsókn var aðeins verið að skoða 

magn hreyfingar í tengslum við líkamsmynd. Samhliða því væri áhugavert að skoða af hvaða 

hvöt stúlkurnar segjast hreyfa sig, líkt og Prichard og Tiggerman (2008) hafa skoðað áður. 

Með þessum útfærslum væri möguleiki á að ná fram enn nákvæmari niðurstöðum er varða 

tengsl líkamsmyndar við hreyfingu og þyngdarstjórnunaraðferðir. 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar dregur rannsakandi þá ályktun að mikilvægt sé 

að rannsaka líkamsmynd íslenskra unglinga frekar og þannig auka framlag til forvarnastarfs 

og fræðslu. Gildi og viðhorf í samfélaginu sem ríkja um útlit auka gjarnan óánægju fólks með 

eigin líkama líkt og rætt var í inngangi rannsóknarinnar. Líkamsmynd er í grunninn 

menningarleg og félagsleg smíð og er því nauðsynlegt að rannsaka hana sem slíka. Mikilvægt 

er að koma auga á þá þætti sem gætu virkað á verndandi hátt fyrir þróun líkamsmyndar á 

unglingsárum. Með þeim hætti væri mögulegt að vinna á móti útlitsdýrkun í samfélaginu og 

hjálpa unglingsstúlkum að mynda jákvæða líkamsmynd, jákvætt viðhorf til hreyfingar og 

aðferða við þyngdarstjórnun. 
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