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Útdráttur 
 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er 

að skoða hver tengsl lífsstíls fjölskyldu eru við ofþyngd barna og að skoða hvort 

munur sé á lífsstíl fjölskyldna þar sem börn eru í kjörþyngd og þeirra sem eru í 

ofþyngd eða glíma við offitu.  

 Ofþyngd barna er vaxandi vandamál í heiminum og er Ísland þar engin 

undantekning. Of þung börn verða oft að of þungum fullorðnum og með því aukast 

líkurnar á að þróa með sér ýmsa sjúkdóma sem tengjast offitu. Þar má helst nefna 

stoðkerfissjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma, áunna sykursýki, krabbamein auk 

ýmissa tilfinningalegra og félagslegra vandamála. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á orsökum og afleiðingum ofþyngdar og offitu en um fjölþættan vanda er að 

ræða sem tengist mörgum sviðum. Lífsstíll fjölskyldu er einn þeirra en við teljum hann 

ná yfir marga áhrifaþætti ofþyngdar og offitu og því ástæða til að rannsaka þennan 

þátt enn betur.  

Rannsóknaraðferðin sem notuð verður er megindleg og til að afla gagna verða 

notaðir spurningalistar sem sendir verða foreldrum níu ára barna í úrtaki sem á að 

endurspegla þýðið sem er, allt Ísland. Leitað verður svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningunum: Er munur á lífsstíl fjölskyldna barna í kjörþyngd og barna í 

ofþyngd? Eru tengsl á milli offitu barna og lífsstíl fjölskyldna? Fyrirhuguð rannsókn 

kemur til með að varpa ljósi á áður lítið rannsakaðan þátt í umhverfi barna og bent á 

leiðir sem ættu að geta komið í veg fyrir að börn þyngist óhóflega þannig að lífsgæði 

þeirra skerðist. 

 

Lykilhugtök: Offita, lífsstíll, líkamsþyngdarstuðull 
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Abstract 
 

This research proposal is a thesis towards a B.S. degree in nursing at the University 

of Akureyri. The purpose of the proposed study is to look at possible connections 

between family‘s lifestyle and overweight in children and if there is a difference in the 

lifestyle of families where children are ideal weight and the families with overweight 

children.  

Children being overweight is a growing problem in the world including Iceland. 

Overweight children often become overweight adults and then increase their odds of 

developing diseases associated with obesity including musculoskeletal disorders, 

cardiovascular disease, diabetes type two, cancer as well as emotional and social 

problems. Many studies have been conducted to investigate the causes and 

consequences of being overweight and obese but this is a diverse problem which 

relates to many factors. Family lifestyle is one of those factors and we believe that it 

is connected to other factors causing overweight and obesity and, therefore, it is 

important to study the lifestyle better. 

A quantitative research method will be used. To obtain data a questionnaires 

will be sent to the parents of nine year old children in a sample which will represent 

the whole of Iceland. The aim is to seek answers to the research questions: Is there 

a difference in the lifestyle of families where children are at ideal weight and and 

those with children who are overweight? Is there a connection between childhood 

obesity and the lifestyle of the family? The proposed study will shed a light on a part 

of the children's environment that previously has not been researched to a great 

extent and can indicate ways to prevent or treat children's overweight problem. 

 

Key concepts: Obesity, lifestyle, body mass index 
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Þakkir 
 

Við þökkum Elísabet Hjörleifsdóttur dósent við Háskólann á Akureyri fyrir 

ábendingar og leiðsögn og Margréti Marteinsdóttur og Ólafíu Erlu Svansdóttur fyrir 

ábendingar og prófarkalestur á verkefninu. Einnig þökkum við fjölskyldum okkar 

kærlega fyrir stuðninginn í gegn um námsárin.   
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If we could give every individual the right amount of nourishment and 

exercise, not too little and not too much, we would have found the 

safest way to health.  

Hippocrates 460 –377 BC. 
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Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er unnin sem lokaverkefni til B.S. gráðu í 

hjúkrunarfræði við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri árið 2017. Í 

verkefninu munu höfundar gera grein fyrir rannsóknaráætlun rannsóknar þar sem 

kannað verður hvort og hvaða þættir lífsstíls hjá fjölskyldum hafi áhrif á offitu barna 

og hvort einhver munur er á lífsstíl fjölskyldna barna í kjörþyngd annarsvegar og í 

yfirþyngd hinsvegar. 

 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

 

Offita barna er eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál 21. aldar. Vandamálið er 

ein helsta áskorun yfirvalda og allra þeirra sem bera ábyrgð á og geta stuðlað að 

aukinni vellíðan barna og unglinga og mikilvægt er að sameinast um að minnka 

vandann. Heilbrigðisyfirvöld víða um heim hafa síðustu ár, reglulega sent frá sér 

sláandi tölur um fjölda barna sem þjást af offitu og staðan er síst að skána (WHO, 

2016).  

Það er talið að um 42 milljónir barna séu um þessar mundir í ofþyngd eða 

glími við offitu og að innan áratugar muni of þungum börnum fjölga um tæpar 30 

milljónir og þau verði um 70 milljónir árið 2025. Fjölgun tilfella á heimsvísu verður því 

gríðarlegt og ljóst að vandamálið er afar umfangsmikið. Að óbreyttu verður offita og 

sjúkdómar henni tengdri áfram eitt stærsta lýðheilsuvandamál 21. aldarinnar (Rankin 

o.fl., 2016). 

Rannsóknir og reynsla hafa sýnt að heilsa barna sem eru í yfirvigt eða glíma 

við offitu er ekki bara lakari en heilsa annarra barna heldur getur þetta ástand haft 

enn alvarlegri afleiðingar. Börn og ungmenni sem eru í mikilli ofþyngd eða þjást af 
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offitu eru líkleg til að þróa með sér ýmsa erfiða kvilla og sjúkdóma þegar fram í sækir, 

svo sem sykursýki týpu tvö, hjarta-og æðasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma og 

krabbamein (Moraes, o.fl., 2016).  

 

Tilgangur og markmið 

 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna mismun og fylgi milli lífsstíls 

fjölskyldu og ofþyngdar barna með það að markmiði að skoða hvort þar séu tengsl á 

milli. Hver tengslin eru og hversu mikil fylgni er á milli valinna breyta í lífsstíl og 

aðstæðum fjölskyldunnar og vandamálsins sem hér um ræðir og þá hvort áður 

óþekktir áhrifaþættir á ofþyngd barna á Íslandi komi í ljós. 

Leiði rannsóknin í ljós marktækan mun eða fylgni á milli ákveðinna atriða í 

lífsstíl foreldra og ofþyngd barna þeirra er í kjölfarið hægt að fræða 

heilbrigðisstarfsfólk um hættumerki á mögulegum ofþyngdarvandamálum hjá 

börnum. Eins væri hægt að vinna að því að bæta þá þætti í lífsstíl fjölskyldna sem 

hafa áhrif á þyngdaraukningu.  

 

Rannsóknarspurningar 

 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum 

• Er munur á lífsstíl fjölskyldna barna í kjörþyngd og barna í yfirþyngd?      

• Eru tengsl milli ofþyngdar barna og lífsstíl fjölskyldna? 
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Val á rannsóknaraðferð 

 

Leitað verður svara við rannsóknarspurningunum í fyrirhugaðri rannsókn með 

notkun megindlegrar rannsóknaraðferðar. Sú aðferðafræðilega nálgun hentar þegar 

ætlunin er að finna meðaltöl og almennt mynstur eða skoða vandamálið með því að 

fá tölulegar upplýsingar um það (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Notast verður við 

hentugleikaúrtak, sú úrtaksaðferð er notuð þegar leggja þarf stórt úrtak fyrir á 

skömmum tíma, einnig þegar markmið rannsóknarinnar er að álykta um tengsl milli 

breyta (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Gagna verður aflað með 

spurningalistum sem lagðir verða fyrir foreldra af skólahjúkrunarfræðingum, einnig 

verða framkvæmdar mælingar á hæð og þyngd þátttakenda. Þýði rannsóknarinnar 

eru öll níu ára börn á Íslandi á tíma gagnasöfnunar.  

 

Gildi fyrir hjúkrun 

 

Áhugi á viðfangsefninu kviknaði hjá höfundum vegna þess að ofþyngd og offita 

barna er vaxandi vandamál um allan heim og þrátt fyrir mikla vinnu til að draga úr 

vandamálinu hefur það ekki minnkað (WHO, 2016). Vaknaði því spurningin hvaða 

munur sé á fjölskyldum of þungra barna annarsvegar og fjölskyldum barna í 

kjörþyngd. Með fyrirhugaðri rannsókn myndi bætast við þær upplýsingar sem fyrir eru 

með sérstakri áherslu á lífsstíl fjölskyldna. Með því að greina þá þætti sem betur 

mega fara væri hægt að koma í veg fyrir offitu barna og að meðhöndla hana betur. 

Höfundar vonast til þess að með þessari rannsókn gætu hjúkrunarfræðingar betur 

greint fjölskyldur í áhættuhópum og verið betur í stakk búnir til að fræða 

skjólstæðinga sína um forvarnir og meðhöndlun á offitu barna. Við heimildaleit kom í 
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ljós að lífsstíll fjölskyldunnar er lítið rannsakað efni og telja höfundar því mikla þörf á 

rannsókn af þessu tagi. 

 

Skilgreining meginhugtaka 

 

Offita: Aukin fitusöfnun sem getur haft áhrif á heilsu 

einstaklingsins (WHO, 2016). 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS): Reiknistuðull sem gefur vísbendingu 

um holdarfar einstaklinga, það er að segja hvort þeir séu í undir, kjör eða 

yfirþyngd (WHO, 2017a).  

  Lífsstíll: Þegar lífinu er lifað eftir ákveðinni hugmyndafræði eða á ákveðinn 

máta (ordabok.is, 2017). 

 

Heimildaleit 

 

Við heimildaleit þessarar rannsóknaráætlunar fór gagnasöfnun fram með 

notkun leitarvéla og gagnasafna eins og Leitir, Skemma, Pubmed, ProQuest, 

CINAHL og Hirsla. Lögð var áhersla á að nota ritrýndar greinar og opinber gögn. Þau 

leitarorð sem oftast voru notuð við gagnaöflun á ensku voru: overweight, obesity, 

children, adolecent, lifestyle, family, familycentered, familytherapy, causes of obisity 

og weightloss. Við gagnaöflun á íslensku var helst notast við leitarorðin: Offita barna, 

ofþyngd barna, orsakir, lífsstíll, meðferðarúrræði, íþróttir og tómstundir. 
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Fræðileg samantekt 
 

Umfang vandans 

 

Ofþyngd er vaxandi heilbrigðisvandamál í heiminum í dag og fleiri deyja nú úr 

vandamálum tengdum ofeldi heldur en sulti (WHO, 2016). Talið er að yfir 60% þeirra 

barna sem glíma við ofþyngd fyrir kynþroska aldur verði of þung á fullorðinsárum. 

Sýnt hefur verið fram á að offita barna eykur verulega líkurnar á að þróa með sér 

hjarta og æðasjúkdóma, áunna sykursýki, stoðkerfissjúkdóma, geðsjúkdóma, lága 

sjálfsmynd og lélegan árangur í skóla (WHO, 2017b). Offita hefur nær tvöfaldast í 

heiminum frá árinu 1980. Árið 2014 voru 39% fólks í heiminum eldri en 18 ára of 

þungt og af þeim flokkast 13% með offitu. Konur glíma frekar við offitu eða 15% 

kvenna á móti 11% karla. Í Evrópu eru þessar tölur enn hærri og eru 50% fullorðinna 

í ofþyngd og 20% með offitu og 33% 11 ára barna eru í ofþyngd eða með offitu. Frá 

árinu 1990 til 2014 er offita barna í heiminum búin að tvöfaldast. Þrátt fyrir að áður 

hafi verið talið að um vandamál vestrænna ríkja væri að ræða hefur mesta aukningin 

farið fram í fátækari ríkjum heimsins (WHO, 2016; WHO, 2017b). 

Rannsókn Brynhildar Briem á hæð og þyngd níu ára barna á 

höfuðborgarsvæðinu er ein besta samantekt á þyngd barna á Íslandi á síðari hluta 

tuttugustu aldarinnar og sýnir vel hvernig þyngd hefur aukist meðal barna. Þó að í 

hennar samantekt séu einungis níu ára börn á höfuðborgarsvæðinu gefur það 

ákveðnar vísbendingar um þróunina því mikil aukning varð á ofþyngd barna á milli 

áranna 1958-1998. Árið 1958 voru aðeins 6,5% níu ára barna á höfuðborgarsvæðinu 

yfir kjörþyngd en jókst í 24,7% árið 1998 (Brynhildur Briem, 1999). Samkvæmt 

nýjustu tölum úr Ísskrá sem er samræmt kerfi skólaheilsugæslunnar á 

höfuðborgarsvæðinu eru nú rúmlega 23% níu ára barna yfir kjörþyngd. Það hafa því 
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ekki verið miklar breytingar seinustu árin þrátt fyrir að miklar forvarnir hafi komið til 

(Stefán Hrafn Jónsson, Margrét Héðinsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir og Jón 

Óskar Guðlaugsson, 2013).  

Á heimsvísu hefur offitufaraldurinn verið svipaður og á Íslandi, ofþyngd er ekki 

algengari en það dregur heldur ekki úr henni. Faraldurinn er þó að dreifa úr sér og 

farinn að láta rækilega á sér kræla í löndum þar sem ofþyngd var áður nánast óþekkt. 

Má þar sérstaklega nefna fátækari ríki og ríki í Asíu. Svo virðist sem lakari efnahagur 

hafi þau áhrif að fólk borði óhollari mat og því talið að efnahagskreppa hafi þau áhrif 

að fólk þyngist (OECD, 2014). Þetta sást á Englandi árið 2008 þegar 

efnahagskreppan var sem verst en þá dró úr matarkostnaði hjá þeim fjölskyldum sem 

efnahagskreppan hafði áhrif á um 8.5% en hitaeiningafjöldinn jókst hins vegar um 

4,8% því fólk keypti hitaeiningaríkari mat sem oft er ódýrari. Það sama mátti sjá 

þegar efnahagskreppa varð í Asíu árið 1990. Þá keypti fólk ódýrari hitaeiningaríkari 

mat (Griffith, O‘Connell og Smith, 2013). Þegar fjölskyldan stendur í fjárhagslegri 

kreppu bitnar það á öllum meðlimum hennar og hvað harðast á börnunum en tölur frá 

Bandríkjunum sýna að börn sem alast upp við mataróöryggi eru 22% líklegri til að 

þróa með sér offitu en börn sem eru alin upp við mataróöryggi (Metallinos-Katsaras, 

Must og Gorman, 2012). 

 

Skilgreiningar og mælingar 

 

Yfirþyngd og offita eru skilgreind sem aukin fitusöfnun sem getur haft áhrif á 

heilsu einstaklingsins (WHO, 2016). Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) eða Body Mass 

Index (BMI) á ensku, er algengasta og mest notaða mælitækið til að meta holdarfar 

einstaklinga. LÞS er reiknaður með því að deila þyngd einstaklingsins í hæð hans í 

öðru veldi (kg/m²). Einstaklingur yfir 18 ára aldri telst í kjörþyngd ef LÞS hans er á 
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bilinu 18,50 – 24,99, hann telst í ofþyngd ef LÞS er yfir 25 en offitu ef LÞS er yfir 30 

(WHO, 2016). 

LÞS stuðullinn er gagnlegasta mælitækið til að meta ofþyngd og offitu fjöldans, 

því hann er hægt að nota jafnt á konur og karla á öllum aldri. Aftur á móti er mælt 

með því að hann sé notaður til viðmiðunar fyrir einstaklinga (WHO, 2016). Ástæðan 

fyrir því að hann eigi einungis að notast til viðmiðunar er sú að LÞS stuðullinn tekur 

ekki tillit til líkamsbyggingar og gerir ekki greinarmun á fitumassa og vöðamassa 

(Stefán Hrafn Jónsson, o.fl., 2013). Þar af leiðandi getur hann ofmetið fitumassa 

þeirra sem eru með mikinn vöðvamassa t.d. íþróttafólks og vanmetið fitumassa þeirra 

sem eru með rýran vöðvamassa t.d. eldra fólk (National institutes of health, e.d.) 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO skilgreinir offitu barna þannig að börn 

undir fimm ára eru of þung ef þau eru tveimur staðalfrávikum fyrir ofan meðalkúrfu, 

en of feit ef þau eru þrem staðalfrávikum fyrir ofan meðalkúrfu. Börn sem eru á 

aldrinum fimm til nítján ára eru of þung ef aldurstengdur líkamsþyngdarstuðull þeirra 

er einu staðalfráviki fyrir ofan meðaltal en of feit ef þau eru tveimur staðalfrávikum 

fyrir ofan meðaltalið (WHO, 2016). 

En þar sem viðmið fyrir LÞS barna breytist meðan þau þroskast og dafna er 

ekki hægt að nota sömu viðmið og fyrir fullorðna. Þar sem einstaklingur yfir 18 ára er 

í kjörþyngd þegar LÞS hans er á bilinu 18,50 – 24,99 þá er viðmið fyrir nýfætt barn 

13. Þegar barnið er orðið eins árs er LÞS komið upp í 17 en fer niður í 15,5 þegar 

það er sex ára og svo aftur upp í 21 við tuttugu ára aldur (Cole, Bellizzi, Flegal og 

Dietz, 2000). Þar af leiðandi er ekki hægt að notast við sömu skurðpunkta og hjá 

fullorðnum þar sem LÞS yfir 25 er ofþyngd og LÞS yfir 30 er offita. 

Cole, o.fl. (2000) söfnuðu saman upplýsingum um hæð og þyngd tæplega 

200.000 einstaklinga frá fæðingu til 25 ára aldurs úr þversniðsrannsóknum í sex 
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löndum: Brasilíu, Bretlandi, Hong Kong, Hollandi, Singapore og Bandaríkjunum. Út 

frá þessum upplýsingum þróuðu Cole og félagar skurðpunkta sem hægt er að nota til 

viðmiðunarfyrir börn á aldrinum tveggja til átján ára. Skurðpunktarnir eru mismunandi 

fyrir drengi og stúlkur þar sem þroski þeirra er mismunandi eftir aldri. En notast er við 

viðmið Cole í skólaheilsugæslu hér á landi til að meta líkamsþyngdarstuðul barna 

(Stefán Hrafn Jónsson, o.fl., 2013).  

 

Orsakir ofþyngdar og offitu hjá börnum  

 

Mikil áhersla hefur verið lögð á það síðustu ár að rannsaka hvað það er sem 

veldur offitu hjá börnum. Með því að komast að rótum vandans er talið að líkur aukist 

á að hægt verði að finna árangursríkari leiðir til að stemma stigu við þessari þróun 

sem flokkast nú undir alheimsfaraldur (Anderson og Butcher, 2006). 

 

Mataræði og hreyfing 

 

Helstu ástæður þess að offita meðal barna hefur aukist jafn mikið og raun ber 

vitni er breyttur og verri lífsstíll undanfarna áratugi hvað varðar mataræði og 

hreyfingu. Hvort tveggja hefur breyst mjög mikið síðustu áratugi á Vesturlöndum. Það 

er staðreynd að offita stafar í flestum tilvikum af ójafnvægi í orkuneyslu og 

orkueyðslu, en þá er átt við það sem fólk innbyrðir af mat og drykk og svo hversu 

mikla orku það losar með hreyfingu. Neysla á orkuríkum og næringarsnauðum mat 

og drykk hefur aukist það mikið að í tilvikum barna sem stríða við offitu er stundum 

hægt að tala um sjúklega ofneyslu og á sama tíma hreyfa börnin sig lítið sem ekkert 

(Ruotsalainen, Kyngäs, Tammelin og Kääriäinen, 2015). 

Aukin neysla skyndifæðu og gosdrykkja er þekkt. Í rannsókn frá árinu 2003 

kemur fram að frá árinu 1977 til ársins 1996 jókst neysla barna á orkuríkum, óhollum 
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skyndibita um 300 prósent og er svipaða sögu að segja af gosdrykkjaneyslu barna á 

þessu tímabili. Á sama tíma dró úr almennri og reglulegri hreyfingu barna og 

ungmenna. Þessi gríðarlega breyting til hins verra á mataræði barna og minni 

líkamleg hreyfing þeirra skýrir að hluta til hina miklu fjölgun í hópi barna í yfirþyngd og 

barna sem þjást af offitu (St-Onge, Keller og Heymsfield, 2003). 

Foreldrar og forráðafólk barna eru fyrirmyndir þeirra hvað varðar mataræði og 

hreyfingu eins og í flestu öðru og því spilar lífsstíll fullorðna fólksins hér stórt hlutverk. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn foreldra sem glíma við offitu hættir frekar til að vera í 

ofþyngd eða þjást af offitu (Stenhammar, o.fl., 2016). 

Þó meginorsök þeirrar miklu fjölgunar á fólki sem glímir við offitu séu breyttir 

lífshættir, þar sem er mikið framboð af orkuríkum mat um leið og hreyfing er minni en 

áður, er það þó svo að ennþá er minnihluti fólks í ofþyngd eða stríðir við offitu. Flestir 

virðast geta haldið jafnvægi í orkuneyslu og hreyfingu en aðrir glíma stöðugt við 

offituvanda. Þessi hópur virðist geyma meira af fitu en hinir og á erfiðara með að losa 

sig við hana. Því hafa sjónir vísinda-og fræðifólks í auknum mæli beinst að erfðum 

(Moraes, o.fl., 2016). 

 

Erfðir 

 

Síðustu áratugi hafa orðið miklar framfarir í erfðarannsóknum. Meðal þess 

sem rannsakað hefur verið er hversu mikil áhrif erfðir hafa á holdarfar einstaklinga. 

Þegar er búið að sannreyna að sumt fólk grennist lítið þrátt fyrir að það geri miklar 

breytingar til góðs á mataræði og hreyfi sig eins og ráðlagt er til að auka líkur á 

þyngdartapi. Því er talið að erfðabreytileiki milli einstaklinga skipti hér máli (Moraes, 

o.fl., 2016). 
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FTO (e. fat mass and obesity associated protein) er eitt þeirra gena sem 

virðast skipta miklu máli í þessu samhengi. Það var fyrst greint árið 2007 og er því 

eitt af nýjustu genunum sem verið er að rannsaka og hafa niðurstöður í nokkrum 

rannsóknum, til dæmis á börnum og unglingum, sýnt að breytingar á FTO geti leitt til 

offitu. Svo eru aðrar rannsóknir sem hafa ekki sýnt fram á fylgni breytinga á FTO og 

líkum á offitu og er því ekki ennþá vitað með vissu hvaða breytur það eru sem 

framkalla ólíka niðurstöður rannsókna á FTO sem beinast að offitu (Moraes, o.fl., 

2016). 

Annað sem hefur verið kannað í rannsóknum á orsökum offitu hjá börnum og 

unglinum kallast Leptín hormón sem var fyrst uppgötvað árið 1994. Leptín er dregið 

af gríska orðinu Leptós sem þýðir grönn/grannur eða lítil/lítill. Leptín er hormón sem 

myndast í fitufrumum líkamans, berst þaðan til annarra frumna og í undirstúkusvæði 

heilans þaðan sem matarlystinni er stjórnað. Það er sú staðreynd sem hefur leitt 

vísindafólk til þess að rannsaka Leptin og áhrif þess á offitu betur. Leptín er nefnilega 

talið stýra því hvort jafnvægi eða ójafnvægi verður á hungurtilfinningu, auki hana eða 

minnki sem eins og gefur að skilja getur haft mikil áhrif á holdarfar fólks. Talið er að 

fólk sem þjáist af offitu hafi í sumum tilfellum gallaða Leptin viðtaka í undirstúku 

heilans og því ærin ástæða til að líta til Leptins og Leptin viðtaka í baráttunni gegn 

offitu þeirra sem sem eru með slíka erfðagalla. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hjá fólki sem skortir Leptin hefur Leptin meðferð gefið jákvæða niðurstöðu hvað 

varðar þyngdartap (Wasim, Awan, Majam, Khan og Khan, 2016). 

Tvíburarannsóknir og rannsóknir á ættleiddum börnum hafa ítrekað sýnt fram 

á að hneigð til ofþyngdar er ekki hægt að rekja eingöngu til erfða þó að talið sé að 

þau geti stýrt um 50% tilfella. Samspil umhverfis, félagslegra og erfðarfræðilega þátta 

stýra líkunum á að þróa með sér ofþyngd. Umhverfisáhrif hafa til dæmis verið skoðuð 

http://www.dictionary.com/browse/leptin


11 
 

hjá hjónum. Þá er um að ræða fólk sem er óskylt erfðafræðilega en svipar hins vegar 

oft til hvors annars hvað varðar holdafar og þar með aukakíló. Eins eru fósturbörn 

sem alin eru upp hjá of þungum fósturmæðrum mun líklegri til að verða sjálf of þung 

heldur en fósturbörn sem eru alin upp hjá fósturmæðrum í kjörþyngd (Ravussin, 

1995). 

 

Efnaskiptasjúkdómar 

 

 Efnaskiptasjúkdómar hrjá 1 - 23% barna sem hvorki eru í yfirþyngd né þjást af 

offitu. Hins vegar er þetta hlutfall 60% meðal barna sem þjást af offitu eða eru í 

yfirþyngd. Hugsanlega er þarna einnig um að ræða afleiðingar ójafnvægis í mataræði 

og lítillar hreyfingar en talið er að mikilvægt sé að skoða þetta betur sem 

undirliggjandi ástæður tengdar samspili umhverfis og erfða. Þrátt fyrir miklar og 

nákvæmar rannsóknir hefur ekki enn tekist að kortleggja þetta samspil svo hægt sé 

að þróa ný og árangursrík meðferðarúrræði (Graf og Ferrari, 2016). 

Það er mikið í húfi því að óbreyttu er gert ráð fyrir að börnum og unglingum 

sem þjást af offitu eða eru í yfirþyngd fjölgi gríðarlega á næstu árum. Þannig er talið 

að árið 2020 verði um 9,1% í þessum hópi sem þýðir 60 milljón börn á alheimsvísu 

(Ogden, Carroll, Kit og Flegal, 2014). Til samanburðar skal nefna að árið 1990 voru 

4,2% barna í yfirþyngd eða þjáðust af offitu og 6,7% árið 2010. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að 3,3% barna séu með einhverskonar efnaskiptasjúkdóma en hlutfallið er 

hærra í hópi barna sem eru í yfirþyngd eða 11,9 prósent og mun hærra hjá börnum 

sem þjást af offitu eða 29,2%. Drengir eru í meiri hættu en stúlkur á að fá 

efnaskiptasjúkdóma (Tailor, o.fl., 2010). Önnur rannsókn sýndi þó fram á að allt að 

22,6% barna voru með efnaskiptasjúkdóm af einhverju tagi og allt að 60% barna sem 

glímdu við offitu og voru í yfirvigt. Talið er að þessi mikli munur á rannsóknum sé 



12 
 

tilkomin vegna ólíkra skilgreininga á hugtakinu efnaskipti eða metabolic (Graf og 

Ferrari, 2016). 

Þá benda nýlegar rannsóknir til þess að þáttur erfðatengdra 

efnaskiptasjúkdóma sem leiða til offitu finnist einungis hjá mönnum en ekki öðrum 

dýrategundum (Yao, o.fl., 2017). 

 

Streita 

 

Orsakir offitu er í mörgun tilfellum hægt að rekja til mótunar í barnæsku. Börn 

sem eru orðin of feit (með hátt BMI) fyrir fimm ára aldur eru líklegri til að vera í yfirvigt 

eða glíma við offitu á fullorðinsárum (Garasky, Stewart, Gundersen, Lohman og 

Eisenmann, 2009). 

Áður hefur verið nefnt hversu mikilvægar fyrirmyndir forráðafólk barna eru 

hvað varðar lífsstíl þeirra og þá sérstaklega hornsteinana tvo; mataræði og hreyfingu. 

Meiri líkur eru á að börn glími við offitu ef foreldrar eiga í sömu baráttu. En það eru 

fleiri áhrif frá foreldrum og forráðafólki sem talin eru skipta máli því sterkar 

vísbendingar eru um að streita og stress á heimilum hafi töluverð áhrif. Það eitt að 

eignast barn og bera ábyrgð á vellíðan og hamingju þess getur eitt og sér verið 

streituvaldandi fyrir foreldra. Svo bætist oftast við meiri streita, tengd vinnu og því að 

lifa í hraða nútímasamfélags. Streita á heimilum barna og unglinga hefur verið 

rannsökuð og niðurstöður gefa til kynna að sálræn streita á heimilum geti orsakað 

þyngdaraukningu en einnig þyngdartap hjá börnum (Stavrou, o.fl., 2017). 
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Umhverfi og efnahagur 

 

Það var ekki fyrr en á níunda áratug síðustu aldar sem fór að bera á 

rannsóknum á tengslum offitu og umhverfis. Fyrir árið 1990 var þessu lítill sem 

enginn gaumur gefinn. Síðan þá hafa þessi tengsl mikið verið rannsökuð (Williams, 

2017). 

Það virðist nokkuð augljóst samkvæmt rannsóknum að umhverfi barna er 

veigamikill þáttur hvað varðar holdarfar þeirra og er þá sérstaklega horft til 

nærsamfélags barnanna. Þannig hefur verið sýnt fram á að börn sem alast upp við 

bágar félagslegar aðstæður, við skort á útivistarsvæðum eða svokölluðum grænum 

svæðum í borgum og börn sem alast upp hjá ómenntuðum foreldrum eða forráðafólki 

séu líklegri til að vera í yfirvigt eða glíma við offitu (Schalkwijk, van der Zwaard, 

Nijpels og Elders, 2017). 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessum tengslum í Evrópu og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur vakið athygli á sjást sterk tengsl milli slæmrar 

félagslegrar og efnahagslegrar stöðu og offitu. Í löndum innan Evrópusambandsins 

þar sem þessi tengsl hafa verið könnuð kemur í ljós að 26% karla sem glíma við 

offitu býr við kröpp kjör og 50% kvenna. Það er því ljóst að konur sem eru í slæmri 

félagslegri og efnahagslegri stöðu eru líklegri en aðrir hópar til að vera í yfirvigt eða 

glíma við offitu. Sérstaklega hefur verið litið til kvenna á barneignaaldri í þessum hópi 

því miklar líkur eru á að kona sem glímir við offitu á meðgöngu eignist barn sem 

einnig mun vera í yfirvigt eða þjást af offitu og því er þetta heilsufarsógn fyrir komandi 

kynslóðir ef fram heldur sem horfir (Loring og Robertson, 2014). 

En þetta er ekki bara staðan í Evrópu því svipaðar niðurstöður hafa komið út 

úr rannsóknum á þessum tengslum annarsstaðar í heiminum. Viðamikil rannsókn 

sem gerð var í Íran er ein þeirra. Skoðuð voru gögn 89.400 Írana og kom í ljós að 
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offita er algengari hjá þeim sem búa við lökustu kjörin og að konur í þeirri stöðu eru 

líklegri en karlar til að glíma við offitu og frekar þær sem búa í þéttbýli en í dreifbýli 

(Emamiana, Fatehb, Hosseinpoorc, Alamid og Fotouhie, 2017). 

 

Afleiðingar yfirþyngdar og offitu barna 

 

Offita er alvarleg ógn við heilsu fólks sem glímir við hana. Offita er á meðal 

alvarlegustu heilsufarsvandamála samtímans og talið að fjölga muni mikið í hópi 

þeirra sem þjást af offitu á næstu árum og áratugum. Offita er lífshættuleg og ein af 

algengustu dánarorsökunum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) en 

á lista yfir helstu dánarmein sem stofnunin gefur út er hreyfingarleysi í fjórða sæti og 

yfirþyngd og offita er í fimmta sæti yfir algengustu dánarorsakir í heiminum 

(Ruotsalainen, o.fl., 2015). 

Hér hefur verið og verður áfram einblínt á börn sem eru í yfirvigt og þjást af 

offitu. Nú þegar hefur verið farið yfir áhættuþætti og orsakir. En einnig er afar 

mikilvægt að gera sér grein fyrir hverjar afleiðingar þess að þjást af offitu í æsku geta 

verið. Það er eins og fram hefur komið rík ástæða fyrir því að talað er um 

grafalvarlegt heilsufarsvandamál á heimsvísu. Þessi staðreynd hefur leitt til þess að 

umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á afleiðingum offitu og því þarf ekki að 

leita mikið eða lengi til að finna greinar um þetta efni. Ef orðunum ,,offita og 

,,sjúkdómar“ er slegið inn í leitarvélar á netinu birtast þar fleiri en 5.000 fræði-eða 

vísindagreinar um efnið (Pulgarón, 2013). 

Vitað er að fullorðnir sem eru í yfirþyngd eða glíma við offitu eru mun líklegri til 

að þjást af langvinnum sjúkdómum eins og sykursýki, hjarta-og æðasjúkdómum og 

krabbameini (WHO, 2017c). 



15 
 

Afleiðingar offitu koma ekki aðeins fram á fullorðinsárum því jafnvel á unga 

aldri fer offita að hafa neikvæð áhrif lífsgæði barna. Niðurstöður rannsókna benda til 

að börn sem glíma við offitu þjáist af ýmiskonar sjúkdómum og heilsufarskvillum svo 

sem, háþrýstingi, blóðfituröskun, ýmsum stoðkerfisvandamálum, kvíða og þunglyndi 

(Ebbeling, Pawlak og Ludwig, 2002). 

Þá eru ýmsir efnaskiptasjúkdómar algengari hjá börnum sem glíma við offitu 

en börnum sem eru í kringum kjörþyngd (Wang, o.fl., 2012). 

Nokkrar rannsóknir hafa ennfremur sýnt fram á að börn sem glíma við offitu 

eru líklegri til að þjást af astma, járnskorti,svefnröskunum og slæmri tannheils 

(Pulgarón, 2013). 

 

Hjarta- og æðasjúkdómar 

 

Tengsl offitu og hjarta og æðasjúkdóma af ýmsu tagi eru sennilega almennt 

með þekktari orsakasamböndum tengdum offitu. Rannsókn sem gerð var á 

tyrkneskum ungmennum sem voru of feit leiddi í ljós að tæplega 80% þeirra 

greindust með að minnsta kosti einn áhættuþátt sem leiðir til hjartasjúkdóma. Þá er of 

hár blóðþrýstingur iðulega tengdur offitu og er einn af helstu áhættuþáttum sem sjást 

hjá börnum sem glíma við offitu. Þetta þótti staðfest í viðamikilli rannsókn á 17 ára 

unglingum frá Ísrael en fylgst var grannt með í læknisrannsóknum sem þau 

undirgengust vegna herþjónustu. Of hár blóðþrýstingur var algengari í 

drengjahópnum í þeirri rannsókn. Svipaðar niðurstöður hafa komið úr rannsóknum á 

bandarískum ungmennum síðastliðinn áratug en þær sýna að ungmenni sem þjást af 

offitu eru tvöfalt líklegri til að vera með háan blóðþrýsting heldur en jafnaldrar þeirra 

sem eru nær kjörþyngd (Pulgarón, 2013). 
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Það álag á æðakerfið sem of hár blóðþrýstingur til lengri tíma veldur getur 

valdið hjartabilun. Hjarta-og æðasjúkdómar, aðallega hjartaáföll draga flesta til dauða 

ár hvert en 15 milljónir manna létust af þessum völdum árið 2015. Hjarta-og 

æðasjúkdómar hafa undanfarin 15 ár dregið flesta til dauða. Það er því ljóst að 

afleiðingar offitu eru grafalvarlegar (WHO, 2017d). 

 

Sykursýki 

 

Sykursýki tvö (áunnin sykursýki eða insúlínóháð sykursýki) er alvarlegur 

efnaskiptasjúkdómur sem tengist offitu og þá sérstaklega kviðfitu sterkum tengslum. 

Tilfellum sjúkdómsins fjölgar hratt eftir því sem hópur þeirra sem glíma við offitu 

stækkar en tengslin milli fitu og þessa ferlis eru þekkt (Esser, Legrand-Poels, Piette, 

Scheen og Paquot 2014). 

Fjöldi fullorðinna í heiminum sem greinst hefur með sykursýki af týpu tvö hefur 

fjórfaldast frá árinu 1980, það ár voru 108 milljón manns með sykursýki en 34 árum 

síðar eða árið 2014 var þessi tala komin upp í 422 milljónir manna. Þessi gríðarlega 

aukning á rúmum þremur áratugum er að mestu tilkomin vegna fjölgunar í hópi þeirra 

sem greinast með sykursýki af tegund tvö en offita og hreyfingarleysi koma mjög við 

sögu þar. Árið 2012 létust 1.5 milljónir manna af völdum sykursýki tvö (WHO, 2016). 

Þá hefur sykursýki tvö verið að aukast á meðal barna og unglinga og þá 

sérstaklega þeirra sem eiga við offitu að stríða. Í Bandaríkjunum fjölgaði börnum sem 

greindust með sykursýki tvö um rúmlega 30% á milli áranna 2001 og 2009 (Dabelea 

o.fl., 2014).   

Það er erfiðara að stjórna og meðhöndla sykursýki tvö hjá börnum því 

meðferðarúrræðin eru einungis tvö lyf (insúlin og metformin) og eru þau umtalsvert 

færri en hjá fullorðnum. Hingað til hefur metformin verið nánast eina notaða 
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meðferðin en vísbendingar eru um að það henti ekki öllum börnum og unglingum og 

engin ný “besta lausn” er í augsýn vegna hindrana í rannsóknum og þróunum nýrra 

lækningameðferða og þá kannski sérstaklega þess að það eru of margar tilraunir i 

gangi en þýðið til að vinna með er of lítið til að standa undir þeim öllum (Tamborlane, 

Ruedy, Van Name og Klingensmith, 2014).  

 

Krabbamein 

 

Samkvæmt De Pergola og Silverstris eru það eingöngu reykingar sem orsaka 

fleiri dauðsföll vegna krabbameins en offita sem er talin vera orsök um 20% 

krabbameinsdauðsfalla. Þá er fylgni milli stærri krabbameinsæxla og offitu og komið 

hefur fram að þeir einstaklingar sem eru of þungir þurfi stærri lyfjaskammta og öflugri 

geislameðferðir en þeir sem eru grennri og léttari (De Pergola og Silvestris, 2013). 

Offita er talin auka líkur á krabbameini í þrettán líffærum. Þetta eru; brjóst, leg, 

eggjastokkar, nýru, magi, lifur, gallblaðra, skjaldkirtill, vélinda, ristill, bris, himnuæxli í 

heila og svokölluð mergæxli. Mest aukast líkurnar á krabbameini í legi og vélinda, allt 

að 7,1 og 4,8 sinnum meiri líkur á þessum krabbameinum hjá fólki með alvarlega 

offitu en hjá fólki sem er í eða nálægt kjörþyngd. Þá er hægt að sjá tengsl milli offitu á 

barns- og unglingsaldri og krabbameins síðar á lífsleiðinni (Lauby-Secretan, o.fl., 

2016).  

 

Andleg líðan 

 

Rannsóknir á líkamlegum sjúkdómum sem tengjast offitu eru vel þekktar enda 

eiga þær sér nokkuð langa sögu. Andlegi þátturinn hefur minna verið kannaður þó 

sjónir vísindafólks beinist í auknum mæli í þá átt (Dixon, Dixon og O'Brien, 2003). 

Rannsóknir á afleiðingum offitu í barnæsku og á unglingsárum fram á fullorðinsár 
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snúast því ekki einvörðungu um líkamlega sjúkóma og kvilla, eins og áður hefur verið 

nefnt, heldur líka um geðsjúkdóma og félagslegar afleiðingar. Meðal þeirra sjúkdóma 

sem sérstaklega hafa verið skoðaðir í tengslum við offitu í æsku og á fullorðinsárum 

eru þunglyndi og kvíði. Ýmsar vísbendingar eru um að offita geti leitt til félagslegrar 

einangrunar, lágs sjálfsmats, lélegrar líkamsvirðingar og mismununar af ýmsu tagi. 

Allt dregur þetta úr lífsgæðum einstaklinga og því eðlilegt að sálrænir þættir séu 

rannsakaðir (Pulgarón, 2013). 

Þrátt fyrir fjölda rannsókna hefur þó enn ekki verið sýnt fram á með óyggjandi 

hætti hvort meiri líkur séu á að fólk sem þjáist af offitu glími einnig við sálræna 

erfiðleika. Fordómar eru þó taldir spila stórt hlutverk því börn jafnt sem fullorðnir sem 

eru í yfirvigt eða þjást af offitu verða frekar fyrir aðkasti vegna útlits síns. 

Staðalímyndir lifa enn góðu lífi og rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem þjást af 

offitu eru frekar en aðrir sakaðir um leti og heimsku. Slíkir fordómar hafa neikvæð 

áhrif á sjálfsmyndina, sérstaklega barna og unglinga (Dixon, o.fl., 2003). 

Þó að einstaklingar sem kljást við offitu eða þeir sem eru í yfirvigt finni til 

vanlíðunar vegna fordóma er ekki þar með sagt að þeir þjáist af sjúklegu þunglyndi. 

Rannsóknir hafa jafnvel sýnt að svo sé alls ekki. Það séu ekki auknar líkur á að fólk í 

þessum hópi þjáist frekar af þunglyndi, hvorki börn né fullorðnir (Wardle og Cooke, 

2005). Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt að ungar konur sem glíma við offitu og eru með 

lítið sjálfsálit séu í töluverðri hættu á að þjást af alvarlegu þunglyndi (Dixon, o.fl., 

2003). 

Sömu sögu eru að segja af rannsóknum á tengslum kvíða og offitu. Kvíði er 

algengasta geðröskunin á Vesturlöndum og offita er meðal algengustu 

heilbrigðisvandamála á heimsvísu. Og þó að vísbendingar séu um að þeir sem glíma 

við offitu þjáist frekar af kvíða hefur ekki tekist að sýna fram á í hverju tengsl þessara 
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tveggja mjög svo algengu sjúkdóma eru fólgin. Svo virðist sem þeir sem þjást af offitu 

séu líklegri til að upplifa kvíðaköst, aðallega konur en einnig ýmsar fóbíur og 

félagsfælni. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl offitu og almennrar 

kvíðaröskunar en aðrar rannsóknir benda til hins gagnstæða (Lykouras og 

Michopoulos, 2011). 

Líklega verður hægt að komast nær sannleikanum á næstu árum því tilvist 

ýmissa sálrænna sjúkdóma og raskana bæði hjá börnum og fullorðnum eru nú 

viðurkennd víðast hvar og því líklegt að meiri þungi verði lagður í rannsóknir á 

orsökum og afleiðingum þess. 

 

Aðrar afleiðingar offitu hjá börnum og unglingum 

 

Auknar líkur eru á að börn sem þjást af offitu glími við sjúkdóminn ævilangt. 

Fólk sem glímir við offitu er í aukinni hættu á að deyja fyrir aldur fram, þjást af ýmsum 

sjúkdómum og skert lífsgæði. En auk algengustu sjúkdóma og kvilla sem offita leiðir 

af sér og hefur verið farið yfir í þessum kafla eru aðrir sjúkdómar sem hrjá þá sem 

glíma við offitu (WHO, 2017d). 

Astmi sem er bólgusjúkdómur í berkjum er einn þeirra en niðurstöður 

meirihluta rannsókna á tengslum offitu og astma eru samhljóða. Að það séu skýr 

tengsl, börn sem þjást af offitu glími frekar við astma en börn sem ekki eru of feit eða 

í yfirvigt (Pulgarón, 2013). Sama má segja um tannheilsu barna því rannsóknir benda 

sterklega til þess að tannheilsa barna sem eru of feit sé lakari en annarra barna 

(Pulgarón, 2013). Þá hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á fylgni offitu hjá börnum og 

svokallaðrar fitulifur en slíkt ástand hefur aðallega verið tengt við áfengisneyslu. Nú 

er talið að mikil sykurneysla og almenn óhófleg neysla á mat og drykk geti leitt til 

fitumyndunar í lifur en slíkt ástand er talið auka líkur á hjarta-og æðasjúkdómum 
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(Jóhanna EyrúnTorfadóttir og Lára Guðrún Sigurðardóttir, 2014). Offita hefur einnig 

verið skoðuð af þeim sem rannsaka svefnvenjur. Rannsóknirnar hafa sýnt að börn og 

unglingar sem eru of feit sofa minna og verr en börn sem eru í eða nálægt kjörþyngd. 

Bæði lengd og gæði svefns eru lakari hjá börnum sem glíma við offitu (Pulgarón, 

2013). 

 

Lífsstíll 

 

Viðhorf 

 

Foreldrar sem viðurkenna ekki að barn þeirra sé of feitt og telja það ekki vera 

vandamál sem þurfi íhlutun eru líklega ekki móttækilegir til að þiggja leiðbeiningar 

sem fela í sér íhlutanir til að takast á við þyngdina (Eckstein o.fl., 2006). Rannsóknir í 

Bandaríkjunum og Ástralíu sýna að meirihluti mæðra telja ofþyngd barna sinna ekki 

vera vandamál. Í Bandaríkjunum var það viðhorf 80% mæðra of þungra barna að 

barnið væri ekki í ofþyngd og í Ástralíu höfðu 80% mæðra of þungra barna ekki 

áhyggjur af þeim og 40% mæðra barna með offitu höfðu engar áhyggjur af vaxtarlagi 

barna sinna (Baughcum, Chamberlin, Deeks, Powers og Whitaker, 2000; Wake, 

Salmon, Waters, Wright og Hesketh, 2002).  

Viðhorf foreldra virðist hafa breyst með tímanum en samkvæmt rannsókn 

Duncan og félaga er aukning á því að foreldrar telji barni sitt ekki vera of þungt. Þeir 

báru saman rannsókn sem var framkvæmd á árunum 1988 -1994 við nýlegri 

rannsókn sem var framkvæmd árin 2007 - 2012. Samkvæmt eldri rannsókninni töldu 

66% foreldra barnið sitt vera í kjörþyngd þegar það var í ofþyngd en í nýrri 

rannsókninni töldu 74% barnið sitt vera í kjörþyngd þegar raunin var að það var í 

ofþyngd. Samkvæmt þeirra niðurstöðum bendir þetta til þess að viðhorf fólks er að 
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breytast og að stærri líkamar séu nú að verða algengari og fólk telji þá vera 

heilbrigða þegar raunin er að of mikil fitusöfnun hefur neikvæð áhrif á heilsu (Duncan, 

Hansen, Wang, Yan og Zhang, 2015).  

Eckstein og félagar skoðuðu viðhorf foreldra og niðurstöður þeirrar rannsóknar 

voru meðal annars að foreldrar barna sem glíma við ofþyngd eða offitu töldu ekki 

líklegt að þau gætu haft áhrif á hreyfingu barna sinna. Aðeins 26% þeirra höfðu 

áhyggjur af mögulegum heilsufarsvandamálum vegna ofþyngdarinnar. Flestir 

foreldrar töldu að þeir væru að hvetja til heilbrigðra matarvenja og takmarka neyslu 

barna sinna á skyndibita, sykruðum drykkjum og sælgæti. Foreldrar of þungra barna 

töldu að börnin sín væru jafn virk í hreyfingu og jafnaldrar þeirra í kjörþyngd. Þessi 

viðhorf foreldranna benda til að þau telji sig ekki geta stjórnað þyngd barna sinna og 

telji að þyngdaraukningin sé eðlileg eða óhákvæmileg vegna erfðarfræðilegra þátta. 

Foreldrar sem voru of þung sjálf voru líklegri til að telja að þeir gætu ekki breytt þyngd 

barna sinna (Eckstein ofl., 2006).  

Erfitt getur verið að gera grein fyrir því af hverju foreldrar vanmeta þyngd of 

feitra barna sinna en Jain og félagar gerðu þó eigindlega rannsókn á mæðrum of 

feitra barna og svör mæðranna gefa vísbendingar um mögulegar ástæður. Mæðurnar 

sögðust vantreysta þyngdarkúrfum og töldu þær óraunhæfar eða að þær ættu ekki 

við börn þeirra. Einnig kom fram það sjónarmið að þær vildu ekki vera dæmdar sem 

slæmir uppalendur, þær vildu ekki að barnið sitt væri stimplað of feitt og þær töldu 

ekki að þetta ástand væri komið til að vera eða versna á fullorðinsárum. Eins töldu 

þær barnafitu vera skaðlausa og benda til heilbrigðis og að feit börn væru fallegri. 

Með vaxandi þyngdaraukningu í samfélaginu virðast mörk þess sem telst eðlileg 

þyngd fara hækkandi og á það bæði við um börn og fullorðna (Jain, o.fl., 2001). 
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Hreyfing 

 

Hreyfing er almennt skilgreind sem hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem 

eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing er því t.d. að ferðast á milli 

staða gangandi eða á hjóli, að sinna heimilisstörfum, garðvinnu, taka þátt í ýmiss 

konar leikjum, stunda íþróttir og aðra skipulagða þjálfun (Lýðheilsustöð, 2008). 

Hreyfing hefur fjölþætt gildi fyrir almenna heilsu og vellíðan og er forvörn og 

meðferð flestra þeirra langvinnu sjúkdóma og heilsufarskvilla sem leggjast hvað 

þyngst á íslenskt samfélag. Ávinningur reglulegrar hreyfingar afmarkast ekki 

eingöngu við að halda óhóflegri þyngdaraukningu í skefjum heldur er gildi hennar 

margþættari. Fyrir börn stuðlar regluleg hreyfing að betra þoli og vöðvastyrk, betri 

beinheilsu, heilsusamlegra holdafari og dregur úr einkennum kvíða og þunglyndis 

(Embætti landlæknis, e.d.).  

Börn mótast af nærumhverfi sínu og foreldrar eru þar í lykilhlutverki 

sérstaklega hvað varðar viðhorf, hegðun og lífsstíls. Það eru tveir þættir í hegðun 

foreldra sem taldir eru auka líkur á að börn og unglingar stundi heilbrigða hreyfingu. Í 

fyrsta lagi er það fyrirmyndin. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og ef foreldrar 

hafa áhuga á og stunda reglulega hreyfingu eru meiri líkur á að börnin geri slíkt hið 

sama. Í öðru lagi er það stuðningur foreldra við hreyfingu barna sinna, hvort sem það 

er að stunda hreyfinguna með barninu, hvatning við hreyfingu eða að auðvelda 

barninu að stunda hreyfingu sem það hefur gaman af með því að borga fyrir 

skipulagða íþróttaiðkun og koma þeim á æfingar, sundlaugar, útivistarsvæði eða aðra 

staði þar sem hreyfing er stunduð (Welk, Wood og Morss. 2003).  

Árið 1997 var gerð ítarleg könnun á gildi íþrótta fyrir unglinga. Þar kom margt 

fróðlegt í ljós um uppeldislegt áhrif skipulagðs íþróttastarfs og jákvæðrar fylgni á milli 
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þess að stunda íþróttir og námsárangurs, vera félagslega sterkari, vera með betri 

sjálfsmynd, að nota ekki vímuefni og að vera í kjörþyngd. Einnig var skoðað hvaða 

breytur höfðu helst áhrif á að börn stunduðu skipulagðar íþróttir og þar kom í ljós 

sterk fylgni á milli stuðnings foreldra og iðkun barnanna. Í 10. bekk stunduðu 12% 

barnanna sem enga hvatningu fengu frá foreldrum hreyfingu en 74% þeirra sem 

fengu mikla hvatningu frá foreldrum stunduðu hreyfingu (Þórólfur Þórlindsson, 

Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 2000).  

Samkvæmt ráðleggingum landlæknisembættisins ættu börn að hreyfa sig í 60 

mínútur á hverjum degi og er þá gert ráð fyrir miðlungserfiðum og erfiðum æfingum. 

Æfingatímanum má skipta í styttri tímabil en æfingarnar ættu að vera skemmtilegar, 

fjölbreyttar og reyna á allan líkamann. Fullorðnir ættu að hreyfa sig í 30 mínútur á 

hverjum degi (Lýðheilsustöð, 2008). Rannsókn sem var gerð á níu og fimmtán ára 

íslenskum börnum sýndi hins vegar fram á að fæst börn ná lágmarkshreyfingu yfir 

daginn. Tölur sýna að níu ára börn hreyfa sig af meðalerfiðri og erfiðri ákefð aðeins í 

15-30 mínútur á hverjum degi. Fimmtán ára stúlkur hreyfa sig af meðalerfiðri og 

erfiðri ákefð í 15-30 mínútur daglega en fimmtán ára piltar í 30-45mínútur daglega. 

Þá uppfylla aðeins 2% níu ára stúlkna og 8.5% níu ára pilta ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar um hreyfingu. Hlutfall fimmtán ára stúlkna sem fylgdu 

ráðleggingunum var 1.5% og fimmtán ára pilta 14.5%. Á þessum tölum sést að 

munur er á milli kynja þannig að strákar hreyfa sig meira en stúlkur. Aðrar breytur 

sem voru skoðaðar í þessari rannsókn var búseta en börn á höfuðborgarsvæðinu 

hreyfðu sig meira en þau sem bjuggu á landsbyggðinni. Börn sem voru með meiri fitu 

undir húð hreyfðu sig minna en jafnaldrar sínir með minni húðfellingar (Kristján Þór 

Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson, Erlingur Jóhannsson, 

2011). 
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Tillögur að hreyfingum fyrir börn eru til dæmis að ganga eða hjóla daglega í og 

úr skóla. Að taka virkan þátt í íþróttatímum og leikjum í frímínútum. Stunda 

skipulagðar tómstundir þrisvar til fjórum sinnum í viku sem felur í sér hreyfingu. Nýta 

helgarnar í hreyfingu með fjölskyldunni t.d. fjallgöngur, sundferðir, útileikir, skíði, 

skautar, hjólreiðar eða boltaleikir (Lýðheilsustöð, 2008). 

 

Mataræði 

 

Börn fæðast sem alætur og borða það sem þeim er boðið og í gegnum 

mannkynssöguna hefur matur oft verið af skornum skammti og næringarsnauður. 

Nútíma mataræði er hins vegar orkuríkt, fljótlegt og matarskammtar eru stærri en 

áður. Þessar breytingar hafa gerst mjög snögglega en uppeldisvenjur hafa ekki 

breyst jafn snögglega til að koma til móts við þessar breytingar (Savage, Fisher og 

Birch, 2007). 

Börn venjast þeim mat sem þeim er boðið upp á og fer að líka vel við hann. 

Matur sem börn eru vanin á í frumbernsku er oft að mestu sá sami og þau alast upp 

við og líkur á því að börnin taki matarvenjur úr sinni bernsku inn í fullorðinsárin. Borði 

sumsé svipaðann mat og þau voru vanin á sem börn. Börn þurfa oft að smakka nýjan 

mat í fleiri en eitt skipti til að finnast hann góður og að sækja í hann (Rozin, 1976). 

Börn fæðast með bragðskyn og þeim er eðlislægt eins og öðrum alætum að sækja í 

feitan og sætan mat því hann er líklegur til að vera hitaeiningaríkur og gefa góða 

næringu. Þau eru lengur að venjast beisku og súru bragði eins og finna má í ávöxtum 

og grænmeti, það er þeim í raun eðlislægt því súrt og beiskt bragð er líklegra til að 

innihalda eiturefni í náttúrunni. Þessi eðlislægu viðbrögð voru mjög mikilvægt þegar 

kom að þróun mannsins sem tegund en í nútíma samfélagi þar sem framboð á 
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orkuríkum mat er mikið og neysla ávaxta, grænmetis og trefja er of lágt er þetta 

orsakavaldur ofþyngdar (Scaglioni, Arrizza, Vecchi og Tedeschi, 2011). 

Almennt eru foreldrar helstu fyrirmyndir barna sinna þegar kemur að því hvað 

á að borða. Þeir þættir sem helst hafa áhrif á matarvenjur barna innan heimilisins eru 

því foreldrarnir, uppeldisaðferðir og hvaða matur er í boði. Hegðun barna breytist eftir 

því hvort þrýst er á þau að borða ákveðnar fæðutegundir eða er bannað að borða 

aðrar, misvísandi skilaboð brengla svo getu barnsins til þess að stýra matarvenjum 

sínum og borða þegar það er svangt og hætta þegar það er mett, þetta getur svo 

valdið þyngdaraukningu (Savage, Fisher og Birch, 2007).   

Campell og félagar sýndu fram á sterk tengsl á milli þess að móðir drykki 

sykraða orkuríka drykki og að börn hennar gerðu það, eins voru tengsl á milli þess að 

móðirin borðaði óholla fæðu á milli máltíða og skyndibitamat og að synir hennar 

gerðu slíkt hið sama. Ef til var óhollusta á heimilinu þá jók það mjög á að dæturnar 

borðuðu sælgæti og drykkju orkuríka drykki og að synirnir borðuðu snakk (Campbell, 

o.fl., 2007).  

Ýmsar samfélagsbreytingar hafa einnig áhrif, meðal annars aukið jafnrétti 

kynjanna sem hafa leitt til meiri atvinnuþátttöku kvenna. Árið 1975 unnu 47% mæðra 

sem áttu börn yngri en 18 ára utan heimilis en árið 2004 unnu 77% mæðra utan 

heimilis. Mæður eru það foreldri sem oftast sinnir næringu barna sinna og með 

aukinni fjarveru frá heimili eykst þörfin á fljótlegum mat eða skyndibita sem oft er 

hitaeiningaríkari en matur sem eldaður er heima (Savage, o.fl., 2007).  

 

Kyrrseta 

 

Ferrari og félagar rannsökuðu hvort finna mætti fylgni milli þess að raftæki 

væru inn í herbergjum barna og hreyfingar, kyrrsetu og ofþyngdar. Skoðuð voru 
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sjónvörp, leikjatölvur og tölvur. Börn sem voru með raftæki í herbergjum sínum 

hreyfðu sig minna og voru þyngri en þau sem höfðu engin raftæki og eftir því sem 

tækjunum fjölgaði jókst þyngdarmunurinn og tíma sem eytt var í miðlungs til 

kröftugrar áreynslu minnkaði. Hins vegar fannst ekki neinn munur á kyrrsetu þeirra 

sem voru með raftæki í herbergjum sínum og þeim sem höfðu ekki raftæki í 

herbergjum sínum (Ferrari, Arújo, Oliveira, Matsudo og Fisberg, 2015). Rannsókn á 

íslenskum börnum sína að þau eyða miklum tíma fyrir framan skjái og þá sérstaklega 

tölvuskjái. Fjörtíu og tvö prósent sex ára barna eyðir daglega meira en klukkustund í 

sjónvarpsáhorf og talan fer hækkandi með vaxandi aldri. Sjötíu og tvö prósent 

fimmtán ára barna eyðir meira en klukkustund í sjónvarpsáhorf á hverjum degi og 

45% fimmtán ára barna eyðir meira en tveim klukkustundum daglega fyrir framan 

sjónvarp. Við þennan skjátíma bætist svo tölvunotkun en hún er einnig töluverð en 

67% ellefu ára pilta eyðir að lágmarki tveimur klukkustundum á dag við tölvu en 48% 

ellefu ára stúlkna. Þá eyða 90% fimmtán ára pilta tveimur tímum eða meira við 

tölvuskjá en 81% stúlkna. Þarna er ekki talinn tími við önnur raftæki eins og síma 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). 

Í Kanada hafa verið sett fram þau viðmið að 8-10 ára börn skuli verja minna en 

tveimur klukkustundum á dag við skjái hvort sem það er sjónvarp, tölva, spjaldtölva 

eða farsími. Einnig að þau skuli stunda að lágmarki einnar klukkustundar miðlungs til 

erfiða hreyfingu á dag. Borin voru saman börn á þessum aldri sem voru í kjörþyngd 

og þau sem voru yfir kjörþyngd. Kom þá í ljós að börnin sem voru í ofþyngd eyddu 

mun meiri tíma fyrir framan skjái og stunduðu minni hreyfingu, 46% of þungra barna 

náðu hvorugu viðmiðinu en aðeins 32% barna í kjörþyngd. Aðeins 5% of þungu 

barnanna náðu báðum viðmiðunum en 21% barnanna í kjörþyngd (Herman, 

Sabiston, Mathieu, Tremblay og Paradis. 2014). 
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Niðurstöður íslenskrar rannsóknar benda hins vegar til að drengir hér á landi 

sem eru í ofþyngd horfi ekki meira á sjónvarp en jafnaldrar þeirra sem eru í, eða 

nálægt kjörþyngd. Í sömu rannsókn kom hins vegar í ljós að stúlkur sem eru of 

þungar horfa meira á sjónvarp en jafnöldrur þeirra sem eru í kjörþyngd (Pétur 

Guðmundur Broddason og Rakel Björk Káradóttir, 2007). Þættir sem minnka kyrrsetu 

barna eru meðal annars reglur um skjátíma sem bæði draga úr þeim tíma sem börn 

og unglingar verja fyrir framan skjá og hvetja þau til að hreyfa sig. Aðgengi á 

heimilinu eða í nærumhverfi að búnaði til hreyfingar eins og körfuboltahringur, rólur 

eða annar íþróttabúnaður eykur hreyfingu og minnkar kyrrsetu (Tandon, Grow og 

Couch 2014). Rannsókn Roberts og félaga bendir á að stærsti þáttur í kyrrsetu barna 

sé seta í bíl, sú rannsókn fór fram í Washington í Bandaríkjunum og eyða börnin þar 

meiri tíma í bíl heldur en fyrir framan sjónvarp eða tölvu (Roberts, Rodkey, Ray, 

Knight og Saelens, 2017). 
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Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvaða aðferð verður notuð við 

fyrirhugaða rannsókn og val á þeirri aðferð rökstudd. Einnig verður greint frá því 

hvernig þátttakendur verða valdir, hvernig afla á upplýsinga og hvernig unnið verður 

úr gögnum. Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunum: „Hefur 

lífsstíll fjölskyldu áhrif á ofþyngd barna?“ og “Er munur á lífsstíl fjölskyldna barna í 

kjörþyngd og barna í yfirþyngd?” 

 

Rannsóknaraðferð 

 

Leitað verður svara við rannsóknarspurningunum í fyrirhugaðri rannsókn með 

megindlegri rannsóknaraðferð. Sú rannsóknaraðferð varð fyrir valinu vegna þess að 

hún hentar vel til að svara rannsóknarspurningum höfunda. Með megindlegum 

aðferðum er hægt að safna miklu magni af upplýsingum úr stóru úrtaki og yfirfæra 

niðurstöðurnar á þýðið, þar af leiðandi er hægt að draga ályktanir um stóran hóp út 

frá litlum. Megindlegar rannsóknir henta þegar ætlunin er að finna meðaltöl og 

almennt mynstur eða skoða það sem hægt er að mæla, vega eða telja (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Hafa þarf í huga að hætta er á að þátttakendur leggi mismunandi 

skilning í spurningar, brottfall verði óhóflega mikið og að umhverfið hafi áhrif á 

þátttakendur og geta þessir og fleiri þættir geta haft áhrif á réttmæti rannsóknarinnar 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

 

Þýði og úrtak rannsóknarinnar 

 

Í fyrirhugaðri rannsókn er markmiðið að komast að því hvort lífsstíll fjölskyldna 

níu ára barna á Íslandi hafi áhrif á holdarfar þeirra. Því verður þýði rannsóknarinnar 
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öll níu ára gömul börn á Íslandi. Til þess að hægt sé að heimfæra niðurstöður úr 

úrtakinu yfir á þýðið er mikilvægt að vanda til verks þegar einstaklingar eru valdir í 

úrtakið til þess að forðast skekkjur sem dregið geta úr gildi niðurstaðna. En því 

stærra sem úrtakið er því nákvæmari verða niðurstöðurnar (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við hentugleikaúrtak þar sem 12 skólar 

verða valdir eftir staðsetningu víðsvegar um landið þar með talið Reykjavík, 

höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur, kaupstaðir, sjávarþorp og sveitahéruð. 

Dreifingin verður valin með þessari aðferð svo að hún endurspegli þýðið sem best. 

Hentugleikaúrtak er notað þegar leggja þarf stórt úrtak fyrir á skömmum tíma, einnig 

þegar markmið rannsóknarinnar er að álykta um tengsl milli breyta (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013) því hentar sú úrtaksaðferð fyrirhugaðri 

rannsókn.  

 

Gagnasöfnun 

 

Áður en spurningalistinn verður lagður fyrir mun kynningarbréf verða sent 

rafrænt til allra foreldra barna í fjórða bekk, stjórnenda og skólahjúkrunarfræðinga í 

þeim skólum sem fyrir valinu verða. Í bréfinu kemur fram tilgangur og mikilvægi 

rannsóknarinnar og óskað verður eftir þátttöku í rannsókninni. Kynningabréf er sent í 

þeim tilgangi að þátttakendur rannsóknarinnar hafi nægilega vitneskju um tilgang 

rannsóknarinnar til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun og veitt óþvingað samþykki 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 

 Notast verður við spurningalista að erlendri fyrirmynd sem heitir Family 

activity scales sem er gefinn út af Heilbrigðisráðuneyti Englands (e. Department of 

health). Markmið spurningalistans er meðal annars að kanna hversu miklum tíma 
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fjölskyldan varir í sameiginlega afþreyingu og hversu virk börnin eru í því að finna sér 

sjálf áhugamál utan heimilis. Spurningalistinn samanstendur af fullyrðingum um virkni 

fjölskyldunnar og afþreyingu barnsins og svo opnum spurningum þar sem spurt er 

um virkni fjölskyldunnar síðustu vikuna, síðasta mánuðinn og síðustu sex mánuði 

(Cox og Bentovim, 2000). Stuðst verður við uppbyggingu spurningalistas Family 

activity scales í fyrirhugaðri rannsókn en spurningarnar verða aðlagaðar að 

rannsóknarefninu. Auk spurningalistans verður LÞS hvers barns mælt út frá hæðar 

og þyngdarmælingu til þess að meta holdarfar þess og verða niðurstöður bornar 

saman við lífsstíl fjölskyldu og tengsl þeirra við offitu. 

Að nota spurningalista er hentug aðferð til gagnasöfnunar vegna þess að hægt 

er að hanna þá, skipuleggja og setja upp eftir því hvernig rannsókn um er að ræða. 

Einnig eru til margir spurningalistar sem búið er að forprófa sem hægt er að 

endurnýta og aðlaga að viðkomandi rannsókn. Annar kostur er að það er hægt að 

leggja þá fyrir á ýmsa vegu til dæmis sem símakönnun, póstkönnun, vefkönnun eða 

eins og í tilfelli fyrirhugaðrar rannsóknar lagður fyrir einstakling á staðnum. Ókostirnir 

eru hinsvegar þeir að einungis þeir sem eru læsir geta svarað þeim og þarf að treysta 

á nákvæmt minni einstaklingsins (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013; Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

 

Greining gagna 

 

Tölfræðileg úrvinnsla og framsetning gagna í fyrirhugaðri rannsókn verður 

unnin í nýjustu útgáfu af tölfræðiforritinu Statistical package for the social science 

(SPSS). Í megindlegri rannsóknaraðferð er unnið með breytur. Breytur eru þau 

fyrirbæri sem er verið að rannsaka og þegar túlka á gögnin verður notast við lýsandi 

tölfræði (e. descriptive statistics) en með lýsandi töfræði er hægt að komast að því 
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hvað er dæmigert fyrir gögnin og hver munurinn er á einstaklingum (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Ekki er á þessu stigi búið að ákveða hvaða tölfræðilegu próf 

verða notuð við úrvinnslu gagna en niðurstöður verða settar fram í töflum og á 

myndrænan hátt og marktækur munur, dreifing og fylgni milli breyta útskýrt (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). 

 

Réttmæti og áreiðanleiki 

 

Þegar rannsókn er framkvæmd þarf að afla gagna en gögnin geta ekki verið 

hvernig sem er því til þess að rannsóknin sé marktæk þurfa gögnin að vera góð. Eins 

konar mælikvarði á gæði eru hugtökin réttmæti og áreiðanleiki. Tölfræðileg mæling 

getur ekki verið réttmæt nema hún sé áreiðanleg en hún getur verið áreiðanleg þótt 

hún sé ekki réttmæt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki segir til um stöðugleika útkomunnar það er að segja til dæmis ef 

tilraun er framkvæmd tvisvar með tiltölulega stuttu millibili þá ætti hún að gefa 

svipaða niðurstöðu. Aðferðir til að mæla áreiðanleika eru meðal annars að athuga 

innri áreiðanleika, endurtaka prófið eða nota hliðstæðar útgáfur þess (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Réttmæti gefur til kynna hvort verið sé að mæla það sem við viljum mæla og 

hvort við séum að gera það rétt. Ef mælitækið er ekki að mæla rétt gefur það skakka 

mynd og niðurstöðurnar verða ekki marktækar. Þau atriði sem meðal annars þarf að 

hafa í huga eru innra- og ytra rannsóknarréttmæti en þessi atriði geta haft áhrif á 

gæði mælinganna. Rannsakendur þurfa að vera nákvæmir við mælingar og 

mælingarnar þurfa að vera góðar svo hægt sé að treysta niðurstöðum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Rannsakendur munu hafa réttmæti og áreiðanleika að leiðarljósi við meðferð 

og greiningu gagna í fyrirhugaðri rannsókn. Rannsakendur munu leita sér aðstoðar 

sérfræðings í hjúkrun og rannsóknarvinnu til þess að yfirfara spurningar sem notaðar 

verða og ef þörf krefur aðstoð við greiningu gagna. 

 

Siðferðilegar vangaveltur 

 

Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) þá eru fjórar höfuðreglur í siðfræði 

heilbrigðisgreina, það er sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Þessar reglur eru 

ekki síður mikilvægar í rannsóknum en aðferðafræðin sem valin er og verður að hafa 

í huga í rannsókn sem þessari. 

Sjálfræðisreglan: Segir til um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar 

og að rangt sé að misnota hana. Til þess að virða þetta í vísindarannsóknum er 

krafist upplýsts og óþvingaðs samþykkis manneskjunnar í rannsókninni. 

Skaðleysisreglan: Segir til um að heilbrigðisstarfsfólk skuli forðast að valda 

skaða, þar af leiðandi mega vísindarannsóknir ekki fela í sér óþarfa áhættu fyrir 

þátttakendur og að ávinningurinn réttlæti þá áhættuna ef einhver er. 

Velgjörðareglan: Segir til um þá skyldu að láta gott af sér leiða fyrir mannkynið 

og þar af leiðandi velja þær leiðir sem minnstan fórnarkostnað. 

Réttlætisreglan: Segir til um sanngjarna dreifingu bæði gæða og byrgða og því 

skuli hver og einn fá það sem hann eða hún á skilið. Samkvæmt henni á að vernda 

þá hópa sérstaklega fyrir áhættu sem standa höllum fæti í samfélaginu (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

Sótt verður um samþykki Vísindasiðanefndar og rannsóknin verður tilkynnt til 

Persónuverndar þar sem fyrirhuguð rannsókn byggist á úrvinnslu persónulegra 

upplýsinga þátttakenda. Þátttakendum verður sent upplýsingabréf og kynnt 
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fyrirhuguð rannsókn í þeim tilgangi að þeir geti veitt upplýst samþykki. Öll gögn verða 

dulkóðuð og eytt eftir úrvinnslu og fyllsta trúnaðar verður heitið. 

 

Samantekt 

 

Notast verður við megindlega rannsóknaraðferð til þess að svara 

rannsóknarspurningum rannsakenda. Óskað verður eftir þátttöku allra foreldra níu 

ára barna í 12 skólum viðsvegar um landið en hentugleikaúrtak verður notað við val á 

skólunum. Gagna verður aflað með spurningalistum og mælingu á LÞS barnsins. 

Velferð þátttakaenda verður höfð að leiðarljósi við úrvinnslu gagnanna sem aflað 

verður. 
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Umræður 
 

Í þessum kafla verður helstu atriðum í fræðilegri samantekt gerð skil sem og 

okkar hugmyndir. Gildum samantektarinnar fyrir hjúkrunarfræði og gildi fyrirhugaðrar 

rannsóknar fyrir hjúkrun. 

 

Samantekt úr fræðilegri heimildarsamantekt 

 

Síðustu ár hefur mikil áhersla verið lögð á að finna hvað það er sem orsakar 

offitu hjá börnum í þeim tilgangi að stemma stigu við því sem 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO kallar alheimsfaraldur (Anderson og Butcher, 

2006). Fyrirhugaðri rannsókn er ætlað að athuga á hvaða hátt lífstíll fjölskyldunnar 

hefur áhrif á ofþyngd barna. Á síðustu áratugum hafa orðið miklar 

samfélagsbreytingar sem stuðla að aukinni hitaeiningainntekt og minnkaðri hreyfingu 

(Savage, o.fl, 2007). Það er því ljóst að samfélagið þarf að breytast og fyrirhuguð 

rannsókn á að varpa ljósi á lítið rannsakaðan þátt fjölskyldusamfélagsins sem er 

lífsstíll. Helsta orsök offitu er sögð vera ójafnvægi í orkuneyslu og orkueyðslu. 

Framboð á orkuríkum en næringarsnauðum mat hefur aukist á síðustu áratugum og 

hefur haldist í hendur við minnkandi hreyfingu bæði hjá börum og fullorðnum. Þetta 

samspil nær þó ekki að útskýra allar ástæður offitu og því hafa augu vísindamanna 

beinst að öðrum mögulegum orsakavöldum (Ruotsalainen, o.fl, 2015). Fyrirhuguð 

rannsókn kemur til með að skoða hvort sá lífsstíll sem fjölskyldan lifir hafi þau áhrif að 

börn innan fjölskyldunnar verði of þung. Þeir foreldrar sem eru að ala upp börn núna 

ólust upp á öðrum tíma þar sem samfélagið var öðruvísi og þeirra foreldrar voru með 

aðrar áherslur innan heimilis, fyrirhugðu rannsókn skoðar hvort þessi breyting sé 

mikilvægur áhrifaþáttur í vaxandi ofþyngd barna.  
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Mikið hefur verið rannsakað um ástæður ofþyngdar og þar á meðal hafa þættir 

eins og erfðir og erfðabreytileiki komið inn í og þá er verið að rannsaka þætti eins og 

áhrif FTO gens eða Letpín hormóna hjá þeim sem stríða við offitu og geta skýrt 

vandann hjá einhverjum hópi fólks (Moraes, o.fl., 2016). Efnaskiptasjúkdómar geta 

einnig verið áhrifavaldur hjá einhverjum en hjá of feitum börnum er hlutfall þeirra sem 

glíma við efnaskiptasjúkdóma hærra en hjá börnum nær kjörþyngd (Wang, o.fl., 

2012).     

Þá hefur allra síðustu ár verið lögð aukin áhersla á umhverfis- og  sálræna 

þætti þegar skýringa á orsökum mikillar yfirþyngdar og offitu er leitað en sem dæmi 

má nefna getur mikil streita á heimilum barna haft áhrif á holdarfar þeirra (Stavrou, 

o.fl., 2017). Einnig eru  tengsl við slæman efnahag sem og félagslega stöðu við offitu 

hjá fullorðnum og þá í mörgum tilfellum einnig börnum þeirra (OECD, 2014; Loring og 

Robertson, 2014). Aðrir umhverfisþættir sem einnig spila inn í eru menntun foreldra 

og búseta, svo eitthvað sé nefnt (Schalkwijk, o.fl., 2017). 

Offita er alvarleg ógn við heilsu þeirra sem við hana eiga að stríða og ein 

algengasta dánarorsök á heimsvísu (Ruotsalainen, o.fl., 2015). Börn sem stríða við 

offitu eiga oft við hana ævina  á enda og það getur haft ýmsar afleiðingar á heilsu 

þeirra og aukið líkurnar á því að þau þrói með sér ýmsa sjúkdóma síðar á lífsleiðinni 

(WHO, 2017d). Offita er til að mynda áhættuvaldur að krabbameini, sykursýki og 

ýmsum hjarta og æðasjúkdómum, með þeim hættum og afleiðingum sem þeim fylgja 

(Moraes, o.fl., 2016). Þar að auki eru ýmsir sálrænir kvillar sem oft fylgja því að vera 

of feitur (Pulgarón, 2013.   

Niðurstöður rannsókna á orsökum offitu barna gefa til kynna að hægt sé að 

meðhöndla ástandið með góðum árangri ef gripið er inní snemma með markvissum 

og öruggum hætti, bæði á heimilum og í skólum. Breytt og bætt mataræði og regluleg 
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hreyfing eru lykilatriði (Rankin, o.fl., 2016; Moraes, o.fl., 2016). Fyrirhuguð rannsókn 

kemur til með að bæta við þekkingu á ofþyngd og tengslum hennar við lífsstíl 

fjölskyldu. Von okkar er sú að með aukinni þekkingu verði hægt að breyta 

lífsstílsáherslum í samfélaginu á þann hátt að börn þyngist ekki óhóflega. Einnig að 

góð næring og rétt magn hreyfingar allra í fjölskyldunni verði að hefðbundinni 

Íslenskri menningu. Margir fullorðnir sem þjást af offitu hafa glímt við hana frá 

barnæsku og ef fram heldur sem horfir mun tíðni offitu aukast gríðarlega (WHO, 

2017b). Rannsóknum sem hafa verið gerðar á tengslum ýmissa sjúkdóma og offitu 

hjá börnum og öðrum rannsóknum á þessu sviði fer fjölgandi dag frá degi (Anderson 

og Butcher, 2006). Fyrirhuguð rannsókn kemur til með að varpa ljósi á enn einn 

bitann í púsluspilinu. Því þrátt fyrir vitundarvakningu og aukinn áhuga er enn þörf á 

að finna leiðir til að aðstoða og bæta líf barna og fullorðinna sem þjást af offitu því 

þeim fjölgar hratt (WHO, 2017b). Það er því afar mikilvægt að halda rannsóknum á 

orsökum og afleiðingum offitu áfram og þá sérstaklega að skoða þá menningu sem 

ríkir innan heimilis og lífsstíl fjölskyldu. 

 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

 

Áhugi á viðfangsefninu kviknaði hjá höfundum vegna þess að ofþyngd barna 

er vaxandi vandamál um allan heim og Ísland er þar ekki undan skilið og þær 

forvarnir og þau úrræði sem til eru virðast ekki vera nægileg til að draga úr fjöldanum. 

Vaknaði því spurningin hvaða svið hefur minnst verið skoðað hérlendis í tengslum við 

offitu og hvaða munur er á fjölskyldum of þungra barna annarsvegar og fjölskyldum 

barna í kjörþyngd hins vegar. Með fyrirhugaðri rannsókn myndi bætast við þær 

upplýsingar sem fyrir eru með sérstakri áherslu á hvaða lífsstíl fjölskyldan lifir. Með 

því að benda á hvaða þættir það eru í lífsstíl fjölskyldunnar sem eru öðruvísi á meðal 
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fjölskyldna of feitra barna og fjölskyldna barna í kjörþyngd er betur hægt að koma í 

veg fyrir offitu barna og að meðhöndla hana. Höfundar vona að með þessari 

rannsókn geti hjúkrunarfræðingar betur greint fjölskyldur í áhættuhópum og verið 

betur í stakk búnir til að fræða um forvarnir og meðhöndlun á offitu barna. Við 

heimildaleit kom í ljós að lífsstíll fjölskyldunnar er lítið rannsakað efni og telja 

höfundar því mikla þörf á rannsókn af þessu tagi. 

 

Lokaorð 
 

Fjölmargar kannanir og rannsóknir hafa verið gerðar síðustu ár á umfangi 

offituvandans á heimsvísu. Niðurstaðan er skýr, offita hefur aukist það mikið að talað 

er um faraldur sem ekki sér fyrir endann á. Fræðsla er lykilþáttur í að hægja á þessari 

þróun og þá er mikilvægt að beina sjónum að börnum og unglingum sem glíma við 

þennan vanda. Það er gert með því að fræða foreldra og forráðafólk, til þess þurfa 

margir að leggja hönd á plóg. Allt fullorðið fólk ber ábyrgð á að heilsa barna sé eins 

góð og mögulegt er og þarf að vera upplýst um hvernig er best að byrgja brunninn. 

Niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar munu hjálpa til við að skýra hvort og þá með 

hvaða hætti lífstíll fjölskyldunnar ýti undir offitu hjá börnum og þar með leggja 

rannsakendur sín lóð á vogarskálarnar til að færri börn lendi í þeirri erfiðu stöðu að 

glíma við offitu og afleiðingar hennar. 
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