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Ágrip 

Undanfarin ár hefur ofþyngd og offita meðal unglinga aukist um allan heim meðal annars 
vegna hreyfingarleysis og mataræðis. Rannsóknir sýna að mataræði unglinga inniheldur 
mikið af sykri og þá sérstaklega í formi gosdrykkja og lítið af trefjaríkum mat eins og 
grænmeti og ávöxtum. Fæðuhegðun unglinga mótast af samspili persónu- og umhverfisþátta 
sem dæmi má nefna viðhorf, ákveðni og áhrif frá fjölskyldu og vinum. 

Umfjöllunarefni þessarar rannsóknarskýrslu eru tengsl fæðutengdra viðhorfa og 
fæðuvals. Einnig eru skoðuð tengsl fæðutengdra viðhorfa við annars vegar upplifun á eigin 
holdafari og hins vegar við megrun. Ásamt því er kynjamunur milli fæðutengdra viðhorfa 
athugaður. Rannsókn þessi er hluti af rannsóknarverkefninu Heilsuefling í framhaldsskólum 
(HeF). Notast var við spurningar úr ítarlegum spurningalista sem tengdust mataræði (út frá 
samsettum hollustustuðli byggðum á átta þáttum í fæðuvali, HS og fimm þáttum tengdum 
óhollu fæðuvali, ÓS) og viðhorfum og einskorðaðist athugunin við 16 ára unglinga (n = 
362). Krosstöflur voru gerðar í SPSS til að kanna tengsl milli breyta og kíkvaðrat próf notað 
til að kanna hvort um marktækan mun væri að ræða milli hópa (p <0,05). 

Niðurstöður sýndu að stúlkur voru líklegri til að hafa neikvæð fæðutengd viðhorf (p 
<0,001). Stúlkur fengu frekar samviskubit við að borða sætindi, borðuðu meira ef um streitu 
eða vanlíðan var að ræða og höfðu frekar farið í megrun. Drengir voru almennt sáttari með 
eigin matarvenjur. Kynjamunur var á upplifun á eigin holdafari (p <0,001). Um helmingur 
stúlkna taldi sig of þungar en 22% drengja. Drengir skoruðu hærra á hollustukvarða (HS) en 
stúlkur (p = 0,002), en 32% drengja fengu yfir fimm á HS á móti 18% stúlkna. Fæðutengd 
viðhorf höfðu að litlu leyti áhrif á fæðuval, en eini munurinn fannst hjá stúlkum á milli HS 
og sátt við eigin matarvenjur (p = 0,019). Þær stúlkur sem töldu sig of þungar voru 
líklegastar til að upplifa samviskubit við að borða sætindi (p <0,001), að borða meira ef um 
vanlíðan var að ræða (p <0,001) og að hafa farið í megrun (p <0,001). Hjá stúlkum voru 
einnig tengsl á milli þess að hafa farið í megrun og þessara sömu viðhorfsþátta. Hjá 
drengjum voru tengsl milli álits á eigin holdafari við megrun (p <0,001) og sætti við eigin 
matarvenjur (p <0,001). Hjá drengjum fundust einnig tengsl milli megrunar og sátt við 
matarvenjur, drengir sem höfðu ekki farið í megrun voru almennt sáttari með matarvenjur 
sínar (p = 0,016). 

Neikvæð sjálfsmynd með tilliti til holdafars og að hafa farið í megrun auka líkur á að 
hafa neikvæð fæðutengd viðhorf, sérstaklega hjá stúlkum. Það sem mögulega hafði áhrif á 
niðurstöður var að stór hluti drengja stunduðu íþróttir en samkvæmt rannsóknum er talið að 
einstaklingar sem æfa íþróttir borði almennt hollara. Í sambandi við álit á eigin holdafari 
geta viðmið samfélagsins haft áhrif, þar sem áhersla er lögð á stærri og vöðvastæltari líkama 
hjá drengjum en grannan líkama hjá stúlkum. Mikilvægt er að leggja áherslu á holla fæðu og 
heilbrigði í stað útlits og þyngdar með því markmiði að bæta líkamsímynd unglinga og um 
leið jákvæðari heilsuhegðun.   
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Abstract 

Food choice and food related attitudes among 16 years old junior college students 

In recent years overweight and obesity has increased due to less physical activity and dietary 
changes. Researches show that adolescents diet contains too much of added sugar especially 
in the form of soda and not enough fiber-rich food like fruits and vegetables. Food behavior 
is shaped by a complex interaction of personal and environmental factors like attitudes, 
determination and impact of family and friends. 

The subject of this research is the relationship between food related attitudes and 
food choice, as well as the interaction between the attitudes with both body image and the 
pursuit of weight-loss. This research is a part of the longitudal Health Promoting High 
Schools study (HeF, Heilsuefling í framhaldsskóla). Questions that were related to attitudes 
were used and a healthy (HS) and unhealthy (ÓS) dietary score calculated based on food 
frequency questionnaire. Participants were 16 years old (n = 362). Cross-tabs were made in 
SPSS to examine the relationship between variables and chi square test to estimate a 
significant difference (p <0,05). 

 The results showed that girls were more likely to have negative attitudes towards 
food (p <0,001). Girls would rather; feel guilty about eating sweets, eat more if they felt 
stressed or bad and were more likely to have been on a diet. Boys were more satisfied with 
their eating habits. There was as well a gender difference between body image (p <0,001), 
about half of the girls thought they were too heavy and 22% of the boys. Boys more 
frequently had a high healthy eating score (HS) compared with girls (p = 0,002); 32% of 
boys had more than five points on the HS and 18% of girls. Food related attitudes had little 
to no impact on food choice, but significant difference was found between HS and 
satisfaction with food habits among girls (p = 0,019). Girls that looked at themselves as too 
heavy were more likely to feel guilty about eating sweets (p <0,001), eat more if they felt 
stressed or bad (p <0,001) and to have been on a diet (p <0,001). A difference was found 
between diet and the same food related attitudes among girls. For boys, difference was found 
between body image and both diet (p <0,001) and satisfaction with eating habits (p <0,001). 
Also there was an association between diet and satisfaction with eating habits; boys that had 
not been on a diet were generally more satisfied with their eating habits (p = 0,016).  

 Poor body image and the pursuit of weight-loss increases the likelihood of having 
negative attitudes towards food, especially among girls. A big proportion of the boys 
participated in sports which possibly alters the results, because it may increase the likelihood 
of choosing a healthy diet. When it comes to body image, it is related to cultural and 
community values, preferring thin girls and muscular boys wich may explain findings to 
some degree. It’s important to emphasize the value of being healthy, removing the focus 
from physical appearance and weight, with the aim of improving body image among 
adolescents and along side it more positive health behaviors. 
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1 Inngangur  

Að borða er mun meira en að setja mat upp í munninn, tyggja og fá þá næringu sem 

líkaminn þarfnast. Margir borða til þess að líða betur með sjálfan sig og eða til að hafa 

gaman með vinum og fjölskyldu. Matur er gríðarlega stór hluti af samfélaginu og spilar 

stóran þátt í að móta fæðuhegðun (Rozin, 2005). Undanfarin ár hefur ofþyngd og offita 

meðal unglinga aukist um allan heim eða nánast tvöfaldast á síðustu þremur áratugum 

(Arauz, Esparza og Castro, 2016). Ýmsar ástæður eru fyrir því til dæmis lítil hreyfing, 

aukinn skjátími og kyrrseta, aukið aðgengi að mat ásamt auglýsingum sem stuðla að 

óheilsusamlegri fæðuhegðun (Swift, Johannsen, Lavie, Earnest og Church, 2014; Boone, 

Larsen, Adair og Popkin, 2007; Hruby, 2016; Halford, Gillespie, Brown, Pontin og 

Dovet, 2004). 

Nýlegar rannsóknir sýna að algengt er að fæðuval unglinga samanstandi af 

óhóflegu magni fitu, sykurs og salts vegna vals á unnum matvælum en minna magni af 

ávöxtum, grænmeti, heilkorni og mjólkurvörum. Einnig er algengt að 

næringarráðleggingum sé ekki fullnægt (Institute of Medicine, 2007). Á unglingsárunum 

eiga sér eðlilega stað líkamlegar breytingar á hæð og þyngd, samhliða kynþroska. 

Næringarlegar þarfir aukast og því er mikilvægt að fá næga orku, vítamín og steinefni 

auk annarra hollefna úr fæðunni. Fjölbreytt og hollt mataræði er nauðsynlegt fyrir 

líkamlega og andlega vellíðan (Raghunatha o.fl., 2007; Wijnkoop o.fl., 2011; Embætti 

Landlæknis, 2016). Heilsusamlegt mataræði getur minnkað líkur á ýmsum kvillum, svo 

sem hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi, heilablóðfalli og krabbameini (Rizza, 

Veronese og Fontana, 2014). Hollt mataræði ungs fólks er einnig liður í að stuðla að 

eðlilegum vexti og þroska (Shepherd o.fl., 2006). Unglingsárin veita því tækifæri til að 

leggja grunn að góðri heilsu, fyrirbyggja ýmsa kvilla eða sjúkdóma og skapa jákvæða 

heilsuhegðun sem varir ævilangt. 

Margir áhrifaþættir móta fæðuhegðun unglinga, þá sérstaklega þættir sem snúa að 

umhverfi sem og einstaklingnum sjálfum (Story, Neumark-Sztainer og French, 2002). 

Álit á eigin holdafari, megrun, streita og samviskubit eru þættir sem tengjast viðhorfum 

og venjum og geta aukið líkur á óheilsusamlegri fæðuhegðun. Í þessari rannsókn verður 
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einblínt á persónulega þætti, upplifun og líðan. Viðhorf einstaklingsins er einn þeirra 

þátta en viðhorf má skilgreina sem tilfinningu eða álit og hafa viðhorf áhrif á fæðuval 

(Cambridge Dictionary, 2016; Larson, Story og Nelson, 2009). Mikilvægt er að skoða 

fæðuhegðun og fæðuval unglinga með því markmiði að bæta líkamsímynd og fæðuval, 

því þessir þættir hafa áhrif á heilbrigði einstaklinga.  

1.1. Tilgangur rannsóknar 

Umfjöllunarefni þessarar rannsóknarskýrslu eru tengsl fæðutengdra viðhorfa og 

fæðuvals. Eins eru skoðuð tengsl fæðutengdra viðhorfa við annars vegar upplifun á eigin 

holdafari og hins vegar við megrun. Ásamt því er kynjamunur milli fæðutengdra 

viðhorfa athugaður. Fjallað verður um hina ýmsu áhrifaþætti sem tengjast fæðuhegðun 

og fæðuvali ungs fólks. Einnig verður fjallað ítarlega um niðurstöður nýlegra rannsókna 

um tengsl fæðutengdra viðhorfa við fæðuhegðun. Aðferðir verða kynntar og niðurstöður 

úr gögnum greindar. Til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar eru lagðar fram fjórar 

rannsóknarspurningar: 

1. Er kynjamunur á fæðutengdum viðhorfum og þá hvaða viðhorfum? 

2. Eru tengsl milli fæðuvals (hollt eða óhollt fæði) og fæðutengdra viðhorfa og 

hvers eðlis eru þau?  

3. Hvert er samspil upplifunar af eigin holdafari við fæðutengd viðhorf?  

4. Hvert er samspil megrunar við fæðutengd viðhorf? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Mataræði barna og unglinga 

Mataræði barna og unglinga er einn af lykilþáttum fyrir heilbrigða framtíð (McCarthy, 

Ellis og Cole, 2003). Unglingsárin eru tími þar sem lífeðlisfræðilegar breytingar eiga sér 

stað. Þá er ráðlagt að velja fæðu sem er rík af próteinum, kolvetnum (til dæmis grófu 

korni), hollri fitu og borða nóg af ávöxtum og grænmeti (U.S. Dempartment of 

Agriculture, 2015). Íslenskar ráðleggingar miðast við alla heilbrigða einstaklinga frá 

tveggja ára aldri og eru þær miðaðar að forvörnum gegn heilsukvillum sem tengja má 

við fæðuval og lífstíl. Þar er lögð áhersla á fjölbreytta fæðu í hæfilegu magni eins og að 

borða heilkorn tvisvar á dag og fisk tvisvar til þrisvar í viku. Einnig skal neyta meira af 

ávöxtum og grænmeti, fituminni mjólkurvara, mýkri og hollari fitu, minna af salti sem 

og viðbættum sykri ásamt því að taka inn D-vítamín (Embætti Landlæknis, 2016). 

Stór hluti unglinga í Bandaríkjunum fylgja ekki ráðleggingum (Institute of 

Medicine, 2007). Þar inniheldur mataræði unglinga yfirleitt mikið af óhollri, mettaðri 

fitu og salti. Ekki er nægileg inntaka af steinefnum og vítamínum, ávöxtum og grænmeti 

ásamt því að mikið er borðað af unnum vörum og sykruðum drykkjum (U.S. Department 

of Agriculture, 2015). Mynstrið er svipað í Evrópulöndum. Neysla skyndibita og 

gosdrykkja eins og pítsa og hamborgarar eykst með aldri og með því minnkar neysla á 

hollari fæðu eins og fiski, ávöxtum og grænmeti. Þrátt fyrir að menning og viðmið séu 

ólík meðal landa í Evrópu, hafa rannsóknir á umræddu sviði sýnt að fæðumynstur eru lík 

(Alexy, Sichert-Hellert og Kersting, 2002). Í íslenskri rannsókn var skoðað fæðuhegðun 

og fæðuval 18 ára unglinga. Að meðaltali voru þátttakendur aðeins yfir ráðleggingum 

um neyslu mettaðrar fitu og viðbætts sykurs, en mælt er með því að inntaka sé undir 

10% af heildar orkuinntöku. Einnig var ekki nægileg neysla á trefjaríkum matvælum 

eins og ávöxtum og grænmeti ásamt D-vítamíni (Anna Sigríður Ólafsdóttir, Jóhanna E. 

Torfadóttir og Sigurbjörn A. Arngrímsson, 2016). 
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2.2 Áhrifaþættir fæðuhegðunar og fæðuvals 

Fæðumynstur unglinga mótast af flóknu samspili milli innri og ytri þátta. Hægt er að 

skipta áhrifaþáttum fæðuhegðunar og fæðuvals í fernt. Í fyrsta lagi eru það þættir sem 

snúa að einstaklingnum, þá andlegir og líffræðilegir. Þeir fyrrnefndu eru til dæmis 

viðhorf, þekking og trú á eigin getu til að borða hollt. Þeir síðarnefndu eru til dæmis 

svengd og gen. Í öðru lagi eru það félagslegu þættirnir en það eru áhrif fjölskyldu og 

annarra í samfélaginu. Í þriðja lagi er það umhverfið en misjafnt er hvað er auðfáanlegt 

og á boðstólum í hverju samfélagi fyrir sig. Að lokum eru það þættir sem snúa að 

menningu. Þeir þættir hafa óbeint hlutverk en hafa þó áhrif á hvað fólk borðar (Larson, 

Story og Nelson, 2009; Story, Neumark-Sztainer og French, 2002). 

Breytingar eru auðveldari og líklegri til að viðhaldast ef umhverfið styður við 

heilsusamlegar fæðuvenjur (Deliens, Clarys, Bourdeaudhuij og Deforche, 2014). 

Félagslegt umhverfi gegnir lykilhlutverki í að móta fæðuvenjur, þá sérstaklega foreldrar. 

Þau setja reglur varðandi fæðuval, ákveða hvaða fæða er í boði á heimilinu og hvernig 

hún er elduð (Hannon, Bowen, Moinpour og McLerran, 2003). Rannsóknir benda til 

þess að fleiri fjölskyldumáltíðir tengist meðal annars aukinni neyslu ávaxta, grænmetis 

og trefja og jafnframt minni neyslu gosdrykkja og mettaðrar fitu hjá börnum og 

unglingum (Haapalahti, Mykkanen, Tikkanen og Kokkonen, 2003; Neumark-Sztainer, 

Hannan, Story, Croll og Perry, 2003). 

Viðhorf, hvatning og hegðun vina hefur einnig áhrif á fæðuval (O’Dea, 2003). 

Rannsóknir benda til þess að ungt fólk borði meira magn af mat þegar það er í hóp og 

sérstaklega þegar um er að ræða nána vini eða ættingja. Þetta á þó ekki við um 

einstaklinga í ofþyngd og offitu, en talið er að þeir borði minna í návist annarra eða 

breyti fæðuvali sínu (Salvy, Kieffer og Epstein, 2008). 

Fæðuumhverfið í skóla og vinnu tengist fæðuhegðun og fæðuvali, sem dæmi má 

nefna úrval matar, aðgengi og kostnaður. Sjálfsalar, kaffiteríur og úrval í kringum skóla 

og vinnustaði hefur áhrif, eins og veitingastaðir og matvöruverslanir (Engbers, Van 

Poppel, Paw og Van Mechelen, 2005). 

Að auki hefur menntun, félagsleg staða og menning áhrif á fæðuval. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að ómenntaðir og tekjulægri einstaklingar eru líklegri til að verða 

offeitir, fá sjúkdóma tengda fæðuvenjum og borða óhollara. Fólk í lægri félagslegri 
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stöðu (e. socioeconomic groups) borðar einnig minna af grænmeti, ávöxtum og mögru 

kjöti, ásamt því að velja orkuþéttari mat (Kant og Graubard, 2006). Menningarleg gildi 

og viðmið móta viðhorf þjóða á hvaða matur er hollur og óhollur. Gildi og viðmið hafa 

áhrif á hvaða matur er borðaður og hvernig hann er undirbúinn (Neumark-Sztainer, 

Story, Hannan, Perry og Urving, 2002). Aðrir áhrifaþættir á fæðuhegðun og fæðuval eru 

markaðssetning matvæla, landbúnaður ásamt lögum og reglum í hverju landi. Því er 

mikilvægt að horfa til hvaðan þekkingin kemur og eins er mikilvægt að stunda 

rannsóknir á viðfangsefninu í ólíkum löndum og menningarheimum (Larson, Story og 

Nelson, 2009).  

2.3 Heilsu- og fæðutengd viðhorf 

Ýmsir þættir í umhverfinu geta haft neikvæð áhrif á fæðuvenjur (e. barrier). Í rannsókn 

Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon og Trew (2007) voru könnuð viðhorf og þekking 

unglinga á fæðu (,,heilsulæsi”, e. food literacy) til þess að koma auga á hindranir fyrir 

heilsusamlegt mataræði. Írskir unglingar á aldrinum 12-15 ára tóku þátt og var þeim 

skipt í 12 hópa. Samræður hópanna leiddu meðal annars í ljós að unglingarnir höfðu 

almennt góða þekkingu á heilsusamlegu mataræði. Þrátt fyrir þekkinguna voru það 

þættir sem tengdust matnum eins og bragð, útlit, áferð og lykt ásamt sálfræðilegum 

þáttum einstaklingsins sem stjórnuðu fæðuvali. Unglingarnir töldu óhollan mat slæman 

fyrir sig og geta kallað fram samviskubit en holla matinn góðan kost og þann rétta fyrir 

heilsuna. Þeir sem töldu sig borða heilsusamlega áttu það sameiginlegt að hafa gaman af 

því að elda og/eða stunduðu íþróttir. Að auki höfðu þau jákvæðari viðhorf, meiri metnað 

og trú á sjálfum sér til þess að borða hollt. Þeir sem borðuðu óhollari fæðu töldu frekar 

að mataræði sitt stjórnaðist af foreldrum. Án þeirra ráðlegginga fannst þeim þau ekki 

geta borðað holla fæðu. Það má því segja að skortur á jákvæðu viðhorfi, trú á eigin getu 

og umsjón foreldra teljist sem hindrun til heilsusamlegs fæðuvals. 

Félagslegur þrýstingur og skilaboð í umhverfinu geta einnig haft neikvæð áhrif á 

fæðuval og fæðuvenjur. Fjölmiðlar eru sífellt að hvetja til neyslu, og eru til dæmi um að 

óhollur matur sé auglýstur af grönnum og fallegum konum ásamt vöðvastæltum 

drengjum (Grabe, Ward og Hyde, 2008; Warren, Schoen og Schafer, 2010). Það getur 

verið erfitt að verjast þessu áreiti og þar af leiðandi getur það haft áhrif á viðhorf og 

venjur. Margir virðast einblína á útlit og þyngd í stað heilbrigðis í tengslum við fæðuval 
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og því geta óraunhæfar auglýsingar gefið fólki ranghugmyndir um hvað er hollt og 

óhollt (Vila-López og Kuster-Boluda, 2016). Markmið íslenskrar rannsóknar var að meta 

viðhorf sem tengjast kvíða og óheilbrigðum kröfum í sambandi við næringu og hollustu 

hjá 18-79 ára Íslendingum. Skoðuð voru fæðutengd viðhorf eins og samviskubit við að 

borða sætindi, hræðslu við að geta ekki stjórnað fæðuinntöku ásamt öðrum viðhorfum. 

Niðurstöður sýndu að algengi hamlandi fæðuviðhorfa mældist 22% hjá konum og 11% 

hjá körlum. Hamlandi viðhorf voru algengust á aldursbilinu 18-29 ára. Eins voru 

hamlandi viðhorf algengust hjá þeim sem voru ósáttir við eigin líkamsþyngd sem og 

meðal þeirra sem voru í offituflokki. Rannsakendur ályktuðu að nauðsynlegt sé að 

sporna við þessum mótsagnakenndu áherslum á útlit og neyslu matar (Ólöf Dröfn 

Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Eyrún Torfadóttir, Anna Sigríður Ólafsdóttir og Laufey 

Steingrímsdóttir, 2016). 

Heilsulæsi unglinga á fæðu og áhrif þess á fæðuval hefur einnig verið kannað 

(Ronto, Ball, Pendergast og Harris, 2016). Þátttakendur voru á aldrinum 12-17 ára og 

var þeim skipt niður í 15 hópa. Raða átti 22 þáttum tengdum heilsulæsi í röð eftir 

mikilvægi. Niðurstöður sýndu að unglingum þótti þekking á fæðu og næringu 

mikilvægust í sambandi við heilsusamlega fæðuhegðun, en einnig þótti þeim mikilvægt 

að þekkja næringarráðleggingar og viðeigandi skammtastærðir. Þrátt fyrir að 

unglingarnir höfðu ágæta þekkingu á næringu og töldu það að borða hollt mikilvægt 

fyrir heilsuna, stundaði meirihlutinn ekki heilsusamlega fæðuhegðun vegna lítils 

sjálfstrausts við að matreiða mat (e. food skills). Talið er að aukið sjálftraust við 

matreiðslu og undirbúning matar auki neyslu á hollum og óunnum mat og að þeir 

unglingar lesi frekar á innihaldslýsingu matvæla. Að auki voru könnuð viðhorf gagnvart 

fæðuhegðun og kom í ljós þeim fannst jákvætt að geta undirbúið mat sjálf. Á hinn 

bóginn leiddi neikvætt viðhorf til matreiðslu sem og hollrar fæðu frekar til 

óheilsusamlegar fæðuhegðunar. 

Persónulegir og vitsmunalegir þættir eru því mikilvægir. Undir þá þætti fellur til 

dæmis ákveðni og ætlun til að standa við markmið sín sem og trú á eigin getu (til dæmis 

að velja holla eða óholla fæðu). Unglingar telja ákveðna þætti mikilvæga fyrir fæðuval 

eins og löngun til að líta vel út, bragð matar, þekking um heilsu ásamt trú og vilja til þess 

að borða hollt. Jákvæðir vitsmunalegir þættir tengjast heilbrigðu mataræði en neikvæðir 

vitsmunalegir þættir óheilbrigðu (Kalvana, 2010).  
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2.4 Holdafar og tengsl við fæðuhegðun og fæðuval 

Raunveruleg þyngd unglinga og álit á eigin holdafari hefur áhrif á fæðuhegðun, 

fæðutengd viðhorf og andlega heilsu (Swallen, Reither, Haas og Meier, 2005). Þeir sem 

eru í ofþyngd eða offitu eru líklegri til að hafa minna sjálfstraust og líða almennt verr 

miðað við þá sem eru í kjörþyngd (Witherspoon, Latta, Wang og Maureen, 2013). 

Hamlandi viðhorf eru talin algengust hjá þeim sem eru annað hvort ósáttir við eigin 

líkamsþyngd eða eru of þungir (Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines og Story, 

2006). Unglingar eiga það þó til að upplifa að þeir séu of þung eða feitir þótt 

líkamsþyngdarstuðull þeirra sé innan réttra marka. Stúlkur eru líklegri til að líta á líkama 

sinn öðruvísi en hann er og dæma sig feitari en þær eru í raun (Sweeting og West, 2002). 

Samkvæmt Conner og Armitage (eins og vísað er til í Conner og Johnson, 2004) borða 

þeir sem eru óánægðir með eigið holdafar minna. Slíkar takmarkanir þarf að skoða því 

þær stuðla yfirleitt að óhollum matarvenjum. 

Unglingar með ólíkan líkamsþyngdarstuðul skoðuðu myndir af mat og í 

framhaldi var metið hvaða tilfinningar komu fram (Barthomeuf, Droit-Volet og Rousset, 

2009). Þátttakendur áttu að ímynda sér sig borða 30 mismunandi fæðutegundir sem voru 

sýndar á mynd og meta tilfinningar sínar á fimm punkta skala. Niðurstöður sýndu að 

tilfinningar gagnvart mat voru ólíkar eftir líkamsþyngdarstuðli. Tilfinningar gagnvart 

bragðgóðum mat voru jákvæðari og sterkari hjá einstaklingum í kjörþyngd heldur en 

þeim sem voru í ofþyngd. Hjá einstaklingum í ofþyngd voru tilfinningar neikvæðari. 

Tengsl eru á milli óheilsusamlegra leiða til þyngdartaps og breytinga á 

líkamsþyngdarstuðli. Athugun var gerð á börnum og unglingum yfir tíu ára tímabil þar 

sem spurningar og mælingar áttu sér stað þrisvar sinnum yfir tímabilið. Niðurstöður 

sýndu að megrun og óheilsusamlegar leiðir til þyngdartaps í mælingu eitt og tvö spáðu 

fyrir hærri líkamsþyngdarstuðli í mælingu þrjú, bæði hjá drengjum og stúlkum. Tengsl 

voru fundin hjá bæði þátttakendum í yfirþyngd og kjörþyngd. Óheilsusamleg hegðun 

sem spáði fyrir um aukningu á líkamsþyngdarstuðli var til dæmis að sleppa máltíðum, 

borða mjög lítið, notkun fæðubótarefna hjá drengjum og megrunarpillna hjá stúlkum 

(Neumark-Sztainer, Wall, Story og Standish, 2012).  
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2.5 Tengsl streitu og samviskubits við fæðuhegðun og fæðuval 

Það eru sífellt fleiri rannsóknir sem sýna að matur hefur áhrif á skap, tilfinningar og 

líðan fólks (Davis o.fl., 2008). Talið er að áhrif tilfinninga í tengslum við mat séu meiri 

hjá fólki í ofþyngd en í kjörþyngd. Fólk í ofþyngd er talið líklegra að borða vegna 

tilfinninga, eða ytri þátta, svo sem við að finna lykt eða við það að sjá girnilegan mat 

(Canetti, Bachar og Berry, 2002). Einstaklingar borða meðal annars til þess að bæla 

niður ákveðnar tilfinningar, svo sem sorg eða reiði og borða þá meira og yfirleitt 

eitthvað óhollt (Macht, Haupt og Ellgring, 2005). Í rannsókn Groesz og félaga (2012) 

var kannað samband á milli streitu, þarfar til að borða og fæðuinntöku kvenna, bæði í 

kjörþyngd og ofþyngd. Því meiri streita sem var tilgreind af þátttakendum, bæði sem 

álag og upplifun, þeim mun meiri hvati var til að borða. Það fól í sér upplifun af óheftu 

áti, svengd og fleiri misheppnuðum tilraunum til að hafa stjórn á neyslunni. 

Streita hefur því áhrif á fæðuvenjur og þá yfirleitt á neikvæðan hátt. Rannsókn 

um streitutengda fæðuhegðun var gerð á belgískum börnum á aldrinum 5 til 12 ára. 

Streita var mæld með spurningalista þar sem spurt var um streituvaldandi aðstæður. 

Einnig var spurt um tilfinningar á borð við reiði, gleði, sorg og kvíða. Á heildina litið, 

var streita tengd því að borða vegna tilfinninga og var það þá yfirleitt óhollur matur sem 

varð fyrir valinu (Michels o.fl., 2012). 

Stúlkur upplifa frekar samviskubit þegar þær borða í samanburði við drengi 

(Wansink, Cheney og Chan, 2003). Fræðimennirnir Dube, LeBel og Lu (2005) telja að 

neysla á svokölluðum ,,huggunarmat” (e.comfort food) auki neikvæðar tilfinningar og 

stuðli að samviskubiti hjá stúlkum. Samviskubit getur haft slæmar afleiðingar í för með 

sér, svo sem minni sjálfsstjórn, sjálfsálit og sjálfstraust. Markmið rannsóknar Steenhuis 

(2009) var að meta hversu oft og undir hvaða kringumstæðum stúlkur í framhaldsskóla 

upplifðu samviskubit tengt mat. Stúlkurnar skrifuðu matardagbók í eina viku. 

Niðurstöður sýndu að meirihluti stúlknanna fengu reglulega samviskubit. Þessar 

tilfinningar voru sérstaklega líklegar þegar borðað var á milli mála eftir hádegi eða eftir 

kvöldmat. Að borða sætindi og ís olli mestu sektarkenndinni. Að auki hafa rannsóknir 

sýnt að fólk telji sig upplifa meiri streitu nú til dags en áður og algengt er að nota fæðu 

sem bjargráð. Bjargráð eru tilraunir til að takast á við ákveðna atburði og þá yfirleitt 

neikvæða (American Psychological Association Press Release, 2007).  
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2.6 Tengsl líkamsímyndar við fæðuhegðun og fæðuval 

Líkamsímynd er margþætt hugtak sem tengist andlegri vellíðan, sátt við eigin líkama, 

lögun og stærð ásamt góðu sjálfsáliti og sjálfstrausti (Millstein o.fl., 2008). Á 

unglingsárunum eykst áhugi á útliti og líkamsvexti en líkamsímynd og skilgreining 

fegurðar í samfélaginu hefur mikil áhrif á fæðuvenjur (Carraça o.fl., 2011). Samkvæmt 

Rees og Pipes (eins og vísað var til í Videon og Manning, 2003) eykst áhugi á útliti og 

líkamsvexti almennt þegar eðlilegar líkamlegar breytingar eiga sér stað á 

unglingsárunum. Líkamsímynd fer eftir áhrifum innri og ytri þátta, svo sem jafningjum 

og fjölmiðlum.  

Aukin óánægja með eigin líkama, þyngd og útlit eykur hættu á ónægri inntöku 

ávaxta, grænmetis og fituminni mjólkurvara (Neumark-Sztainer, Story, Dixon, Resnick 

og Blum, 1997). Drengir eru almennt sáttari með eigin líkama óháð holdafari á meðan 

nánast allar stúlkur myndu vilja grennri líkama. Munur er á hugsunum stúlkna og 

drengja í sambandi við mataræði (Bibiloni, Pinch, Pons og Tur, 2013). Stúlkur eru 

líklegri til að fara í megrun og trúa meira á mikilvægi hollrar og næringarríkrar fæðu 

(Wardle o.fl., 2004). Samkvæmt Pruneti, Fontana og Donalizio (eins og vísað var til í 

Lampis, Cataudella, Busonera, Simone og Tomassi, 2017) er yfirleitt talið að óheilbrigð 

fæðuhegðun sé vandamál kvenna, en nú til dags sýna karlar einnig þessa hegðun. Mikil 

athygli á líkama og fegurð hjá stúlkum og drengjum tengist minna sjálfsáliti og 

tilhneigingu til að sækjast eftir samþykki annarra. Það getur leitt til strangs mataræðis og 

öfgakenndrar hegðunar til að öðlast hinn fullkomna líkama (Cotrufo, Iannaccone og 

Cella, 2012). Í rannsókn Conner og Johnson (2004) voru unglingar beðnir um að svara 

spurningum um líkamsþyngdarstuðul, líkamsímynd, fæðumynstur og hvað hvatti þau til 

að borða. Í ljós kom að óánægja með eigin líkama var meiri hjá stúlkum. Stúlkur litu 

frekar á fæðuinntöku sem hluta af þyngdarstjórnun og voru líklegri til að borða of lítið 

miðað við drengi. 

Viðhorf tengd fæðuhegðun, líkamsþyngd, næringu og orkuinntöku unglinga er 

áhyggjuefni vegna áhrifa þeirra á líkamlega og andlega heilsu. Unglingar frá tíu löndum 

í Evrópu tóku þátt í rannsókn þar sem spurt var um megrun og aðhald, líkamsímynd, 

styrk og hvatningu til að borða og að lokum notkun fæðu gegn andlegri streitu. 
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Niðurstöður sýndu að þeir sem hugsuðu mikið um þyngd sína sýndu óheilbrigða 

fæðuhegðun (e. restrictive eating practices) og voru einnig uppteknari af líkamsímynd 

sinni og af því að vera grannir. Stúlkur og drengir sem voru í aðhaldi höfðu meiri 

áhyggjur af eigin þyngd, voru óánægðari með líkamsímynd sína og voru frekar 

þunglynd. Þetta átti við hvort sem þau voru í yfirþyngd eða ekki (Crow, Eisenberg, Story 

og Neumark-Sztainer, 2006). Þeir sem voru með lakari líkamsímynd voru líklegri til að 

vera í megrun og eða stunda óheilsusamlega fæðuhegðun (Neumark-Sztainer, Paxton, 

Hannan, Haines og Story, 2006).  

2.7. Samantekt 

Samspil ýmissa þátta mótar fæðuhegðun og fæðuval unglinga. Má þá helst nefna 

persónulega þætti, áhrif fjölskyldu og vina ásamt umhverfi og menningu. Umhverfið 

hefur áhrif, en þá skiptir máli hvað er auðfáanlegt og á boðstólum í hverju samfélagi 

fyrir sig en menningin myndar viðhorf og gildi þjóða. Í þessari rannsókn er áhersla lögð 

á persónulega þætti eins og viðhorf og líkamsímynd. Álit á eigin holdafari, megrun, 

streita og samviskubit eru þættir sem tengjast viðhorfum og venjum og geta aukið líkur á 

óheilsusamlegri fæðuhegðun. 

Unglingar hugsa í raun um útlit og heilsu sem tvo ólíka hluti. Í fyrsta lagi er litið 

á þyngdartap sem leið til að líta betur út en í öðru lagi er litið á neyslu hollrar og 

næringarríkrar fæðu sem leið til að vera heilbrigðari. 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla verður gert grein fyrir rannsóknarsniði, þátttakendum, framkvæmd, 

endurskilgreiningum breyta og tölfræðilegri úrvinnslu rannsóknarinnar. 

3.1. Rannsóknin 

Rannsókn þessi er hluti af rannsóknarverkefninu ,,Heilsuefling í framhaldsskólum” sem 

inniheldur ýmsa þætti tengda heilsu svo sem næringu, hreyfingu, þrek, holdafar og 

viðhorf framhaldsskólanema gagnvart heilbrigðum lífstíl. Umfjöllunarefni þessarar 

rannsóknarskýrslu eru tengsl fæðutengdra viðhorfa og fæðuvals sem athugað er með 

tveimur stuðlum, hollustustuðli og óhollustustuðli. Eins eru skoðuð tengsl fæðutengdra 

viðhorfa við annars vegar upplifun á eigin holdafari og hins vegar við megrun. 

Kynjamunur milli fæðutengdra viðhorfa er einnig athugaður. 

3.2. Þátttakendur 

Þátttakendur voru 16-17 ára unglingar úr tveimur framhaldsskólum á 

höfuðborgasvæðinu. Þátttaka var misjöfn í hinum mismunandi þáttum rannsóknarinnar 

en alls svöruðu 362 unglingar spurningalistanum við upphaf framhaldsskólagöngu. 

Stúlkur voru 197 og drengir 165 talsins, fædd árin 1994 og 1996. Við upphaf rannsóknar 

fengu þátttakendur og foreldrar/forráðamenn þeirra sent kynningarbréf ásamt eyðublaði 

með upplýstu samþykki sem þurfti að skrifa undir ef nemandi gaf kost á sér til að taka 

þátt. Nemendur þurftu að fá skriflegt samþykki foreldra eða forráðamanna sinna vegna 

þess að þeir höfðu ekki náð 18 ára aldri. Þar næst var haft samband við nemendur og þeir 

boðaðir í mælingar og einnig var sendur á þá rafrænn spurningalisti. Nöfnum 

þátttakenda var haldið leyndum, en allir fengu númer sem notað var við gagnaöflun og 

úrvinnslu gagna. Þátttakendum var gert skýrt að þeir máttu hætta hvenær sem er eða fá 

að sleppa ákveðnum spurningum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og fengið 

var samþykki Vísindasiðanefndar (VSNb201008007/03.1).  
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3.3. Rannsóknarsnið 

Notast við megindlegar rannsóknaraðferðir með þverskurðs-sniði. Með því var hægt að 

safna tölulegum upplýsingum, skoða samband milli ákveðinna breyta og athuga hvort 

þær höfðu tengsl hvor við aðra (Mertens, 2014). Gagnaöflun fór fram frá 2010 til 2011 

og 2012 til 2013. Fyrri árgangurinn svaraði þátttakendur spurningalistanum í forritinu 

K2 gegnum Uglu, upplýsingarkerfi Háskóla Íslands. Einnig var í boði að svara á blaði 

fyrir þá sem þótti rafræna formið óþjált (m.a. vegna lesblindu). Fyrir seinni árganginn 

var notast  við forritið Qualtrics. Aðrar mælingar voru teknar í skólanum, í 

kennsluhúsnæði skólans og í íþróttahúsi á skólalóðinni en ekki verður fjallað um þær 

frekar. 

3.4. Spurningalisti 

Þátttakendur svöruðu fjölþættum spurningalista um heilsu og lífstíl. Þar á meðal um 

holdafar, hreyfingu, þrek, fæðuvenjur, fæðuval, þætti tengda viðhorfum og upplifunum 

og þekkingu þeirra á næringu. Einnig var spurt út í andlega þætti og samband þeirra við 

fjölskyldu, vini og skólafélaga. Í þessari rannsóknarskýrslu var notast við spurningar um 

grunnþætti, viðhorf gagnvart holdafari og fæðutengdum þáttum ásamt 

fæðuvalsspurningum. 

Notast var við sjö spurningar og staðhæfingar tengdar viðhorfum, þar sem þær 

lýstu best fæðutengdum viðhorfum út frá holdafari og líðan. Þær voru: a) hvernig myndir 

þú flokka þyngd þína? 1) of létt/ur, 2) aðeins of létt/ur, 3) venjuleg þyngd, 4) aðeins of 

þung/ur, 5) veit ekki og 6) vil ekki svara. Spurning b) hefur þú farið í megrun á 

síðastliðnum 12 mánuðum? 1) nei, 2) einu sinni, 3) tvisvar, 4) þrisvar eða oftar, 5) vil 

ekki svara og 6) veit ekki. Staðhæfingar voru: c) ég fæ samviskubit ef ég borða 

sætindi, d) ég er sátt/ur við eigin matarvenjur, e) ég borða meira þegar mér líður illa 

eða finn fyrir streitu, f) ég reyni að borða hollan mat og g) ég sé lítinn tilgang í að hugsa 

um mataræðið. Svarmöguleikar við staðhæfingum voru: 1) á mjög vel við um mig, 2) á 

frekar vel við um mig, 3) hvorki né, 4) á frekar illa við um mig og 5) á mjög illa við um 

mig. 
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3.5. Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögn voru greind með tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the Social Science, 

útgáfa 21). Samanburður var skoðaður í krosstöflum og kíkvaðratpróf notað til 

greiningar á marktækni. Marktæknimörk voru miðuð við p <0,05. 

3.6. Endurskilgreining breyta 

Nýjar breytur voru búnar til úr spurningum og staðhæfingum sem tengdust viðhorfum. 

Svarmöguleikar við spurningu um megrun voru settir saman í tvö svör, annars vegar ,,já 

að minnsta kosti einu sinni” og hins vegar ,,nei”. Svarmöguleikarnir ,,vil ekki svara” og 

,,veit ekki” voru skilgreindir sem ,,vantar”. Svarmöguleikar við spurningunni um álit á 

eigin holdafari var skipt í þrennt. Svarmöguleikarnir ,,of létt” og ,,aðeins of létt” voru 

settir saman og skilgreint sem 0, ,,venjuleg þyngd” var skilgreind sem 1 og ,,aðeins of 

þung/ur” og ,,of þung/ur” sem 2. Svarmöguleikarnir ,,vil ekki svara” og ,,veit ekki” voru 

skilgreindir sem ,,vantar”. Við staðhæfingum (c-g) var svarmöguleikunum fimm skipt í 

tvö svör. Tekið var svarmöguleikana ,,á mjög vel við mig” og ,,á frekar vel við mig”, 

þeir settir saman og skilgreindir sem 0. Svarmöguleikarnir ,,hvorki né”, ,,á frekar illa við 

um mig” og ,,á mjög illa við um mig” voru settir saman og skilgreindir sem 1. Þannig 

var skiljanlegra og auðveldara að sjá niðurstöður út frá jákvæðu og neikvæðu svari. 

Spurningar um fæðuval voru á formi tíðnispurninga, sem alls voru 19 talsins. 

Svarmöguleikar fyrir hvert matvæli voru átta talsins frá aldrei upp í oftar en þrisvar á 

dag. Drykkir sem spurt var um voru 14 og höfðu sjö svarmöguleika, frá ,,aldrei” til 

,,meira en þrjú glös á dag”. Spurt var um 14 fæðubótarefni þar sem möguleikar voru 

,,já” eða ,,nei”. Einnig var spurt um tíðni á neyslu áfengra drykkja en þær spurningar 

voru ekki flokkaðar með fæðuvalsspurningum í þessari rannsókn. Einnig var spurt um 

tíðni máltíða og millibita út frá spurningu í sex liðum. Gögn um fæðuvenjur og fæðuval 

voru sett saman í nýjar samsettar breytur til að lýsa fæðuvali skipt í hollustu og 

óhollustustuðul. Fæðutegundir í hollustustuðli (HS) voru ávextir, grænmeti, 

mjólkurvörur, lýsi, fiskur, morgunmatur, vatn, grófmeti og kartöflur. Fæðutegundir í 

óhollustustuðli (ÓS) voru gosdrykkir, sælgæti (súkkulaði, kex og kökur), saltað snakk, 

tilbúnar samlokur, skyndibiti og tilbúnir réttir.  Hollustustuðullinn var búinn til af 

stjórnanda rannsóknarinnar út frá 22 spurningum og hægt var að fá stig frá núll og upp í 

átta eftir því hversu marga þætti hollrar fæðu þátttakendur uppfylltu. Lagt upp var með 
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að stuðullinn lýsti sem best þeim hversu vel þátttakendur fylgdu almennum 

ráðleggingum um mataræði frá Embætti landlæknis (Embætti Landlæknis, 2016). 

Óhollustustuðullinn var búinn til út frá níu spurningum þar sem hægt var að fá stig frá 

núll og upp í fimm. Núll þýðir því að ekkert af skilyrðunum sem þurfti til að flokkast 

sem hollustustig/óhollustustig var uppfyllt og svo koll af kolli; fleiri stig tákna því 

annars vegar fleiri hollustutengdar fæðuvenjur (HS) og hins vegar fleiri óheilsusamlegar 

fæðuvenjur (ÓS). Við tölfræðilega úrvinnslu var stuðlunum skipt í tvennt og mun milli 

kynja skoðaður. Hollustustuðli var skipt í minna en fimm stig og fimm og hærra, en 

óhollustustuðlinum í þrjá eða minna og meira en þrjú stig. 

Þátttakendur gáfu upp þyngd og hæð og út frá því var líkamsþyngdarstuðull 

reiknaður (BMI). Stuðlinum var skipt upp í þrjá flokka; ,,kjörþyngd”, ,,ofþyngd” og 

,,offita”. Líkamsþyngdarstuðull var sérstaklega flokkaður út frá aldri og kyni. Hjá 

stúlkum var 24,7 kg/m2 og undir talið sem kjörþyngd, 24,8-29,6 kg/m2 sem ofþyngd og 

29,7 kg/m2 og hærra flokkað sem offita. Hjá drengjum var 24,4 kg/m2  og undir talið sem 

kjörþyngd, 24,5-29,3 kg/m2 sem ofþyngd og 29,4 kg/m2 og hærra flokkað sem offita 

(Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz, 2000).  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

niðurstöður út frá kynjum þar sem þetta viðfangsefni reyndist gefa ólíka mynd á milli 

kynja. 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru samtals 362 frá tveimur framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu, þar 

af 197 stúlkur (54%) og 165 drengir (46%). Flestir þátttakendur rannsóknarinnar voru í 

kjörþyngd (81%). Í töflu eitt má sjá grunnupplýsingar út frá kynjum.  

Tafla 1. Grunnupplýsingar um þátttakendur. 

 Stúlkur (n = 197) 

 

Drengir (n = 165) 

 Meðaltal (Staðalfrávik) Meðaltal (Staðalfrávik) 

Aldur (ár) 16,4 (0,3) 16,4 (0,3) 

Hæð (cm)  166,3 (6,4) 180,0 (6,5)** 

Þyngd (kg) 

 

BMI (kg/m2) 

Kjörþyngd (%) 

Ofþyngd (%) 

Offita (%) 

60,6 (10,2) 

 

21,9 (3,4) 

83,7 

13,9 

2,4 

72,8 (12,1)** 

 

22,5 (3,6) 

78,8 

15,7 

5,5 

*p <0,05. **p <0,001. BMI = Líkamsþyngdarstuðull. 

4.2 Líkamsþyngdarstuðull og álit á eigin holdafari 

Í töflu 2 er  BMI borið saman við upplifun á eigin holdafari og fannst munur á milli hópa 

(p <0,001). Tæplega helmingur stúlkna í kjörþyngd töldu sig í venjulegri þyngd en 
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einnig var stórt hlutfall sem taldi sig of þunga eða 41%. Stærstur hluti drengja í 

kjörþyngd töldu sig í venjulegri þyngd (57%) en stór hluti taldi sig einnig of létta eða 

38%. Hér eftir verður einungis fjallað um niðurstöður út frá upplifun þátttakenda á eigin 

holdafari en ekki út frá upplýsingum um BMI. 

Tafla 2. Flokkun holdafars út frá aldursleiðréttum viðmiðum fyrir líkamsþyngd (e. BMI) 
í samanburði við upplifun á holdafari. 

Hlutfall (%)    

 

Stúlkur 

Kjörþyngd ≤24,6 

n = 139 

Ofþyngd 24,7-29,6 

n = 23 

Offita ≥29,7 

n = 4 

Of létt 12,9 0 0 

Venjuleg 46,1 8,7 0 

Of þung 41,0 91,3 100 

 
 

Drengir 

Kjörþyngd ≤24,5 

 
n = 115 

Ofþyngd 24,5-29,3 

 
n = 23 

Offita ≥29,4 

 
n = 8 

Of léttur 38,3 0 0 

Venjulegur 57,4 26,1 0 

Of þungur 4,3 73,9 100 
**p <0,001. 

4.3 Fæðuvenjur og fæðutengd viðhorf 

Meirihluti þátttakenda í rannsókninni taldi sig reyna að borða holla fæðu, en 73% þeirra 

töldu það eiga mjög vel við eða frekar vel við sig að reyna að borða hollt. Nánast jafnt 

hlutfall var á milli kynjanna. Einnig taldi meirihluti þátttakenda tilgang í að hugsa um 

mataræðið, og á það bæði við um stúlkur og drengi. Samtals 72% völdu möguleikann ,,á 

frekar illa við um mig” eða ,,á mjög illa við um mig” í sambandi við að sjá lítinn tilgang 

í að hugsa um mataræðið. 

Í töflu 3 má sjá niðurstöður viðhorfsspurninga og hafa stúlkur almennt 

neikvæðari fæðutengd viðhorf miðað við drengi. Mun fleiri stúlkur fengu samviskubit 
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við að borða sætindi (p <0,001) (mynd 1). Stúlkur borðuðu einnig meira ef um streitu 

eða vanlíðan var að ræða (p <0,001) og höfðu frekar farið í megrun (p <0,001). Drengir 

voru almennt sáttari en stúlkur með eigin matarvenjur (p <0,001). Að auki var munur  á 

milli kynja í upplifun á eigin holdafari (p <0,001). Um helmingur stúlkna taldi sig of 

þunga en 22% drengja. Stúlkur sem töldu sig í venjulegri þyngd voru 40% en nánast 

helmingur drengja (48%) og að lokum voru stúlkur sem töldu sig of léttar 10% en 

drengir 30%. 

Tafla 3. Fæðuvenjur, fæðutengd viðhorf og upplifun á eigin holdafari. 

Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi 
(%)  

Stúlkur 
n = 189-196 

Drengir 
n = 161-164 

Ég reyni að borða hollt 74,5  73,2  

Ég sé lítinn tilgang í að hugsa um 
mataræði 

Ég fæ samviskubit ef ég borða 
sætindi 

Ég borða meira ef mér líður illa eða 
ég finn fyrir streitu 

Ég er sátt/-ur við eigin matarvenjur 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum  
12 mánuðum 

 

8,7  
 

41,2 
 

34,2 
 

35,9 

38,3 

12,9 

 
23,6** 

 
12,8** 

 
62,8** 

13,8** 

Upplifun á holdafari 

Ég tel mig of létta/-n 10,1  29,8**  

Ég tel mig í venjulegri þyngd 40,2  47,8** 

Ég tel mig of þunga/-n 49,7  22,4**  

*p <0,05. **p <0,001. 
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**p <0,001. 

Mynd 1. Ég fæ samviskubit þegar ég borða sætindi. 

4.4 Hollustustuðull og óhollustustuðull 

Þegar hollustustuðull (HS) og óhollustustuðull (ÓS) þátttakenda var reiknaður, mátti sjá 

að meirihluti þátttakanda fékk minna en fimm stig í HS og minna eða jafnt og þrjú stig í 

ÓS. Kynjamunur var á fæðuvali í HS (p = 0,002) en fleiri drengir en stúlkur fengu fimm 

stig eða hærra, 32% drengja og 18% stúlkna. Enginn munur var á milli kynja í ÓS. Ef 

skoðað er hlutfall þátttakanda sem fengu afar lág stig á hollustustuðli eru stúlkur sem 

fengu eitt stig 13%, tvö stig 24% og þrjú stig 27%. Drengir sem fengu eitt stig á 

hollustustuðli voru 11%, tvö stig 13% og þrjú stig 17%. Það má því sjá að fleiri stúlkur 

voru að fá lágt stigaskor. Í óhollustukvarða voru stúlkur sem fengu hæsta stigaskorið eða 

fimm stig 5% og fjögur stig 11%. Hjá drengjum voru 9% með fimm stig og 13% með 

fjögur stig. Drengir voru því einnig að stunda fleiri óheilsusamlegar fæðuvenjur. Sjá má 

lýsandi tölfræði yfir hollustu- og óhollustustuðul í töflu 4.   
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði yfir hollustu- og óhollustustuðul. 

(%)  Stúlkur 

n = 197 

Drengir 

n = 164 

Hollustustuðull <5 81,7  67,7* 

Hollustustuðull ≥5 18,3  32,3* 

Óhollustustuðull ≤3 83,8  77,4  

Óhollustustuðull >3 16,2  22,6  

*p <0,05. 

 

Í töflu 5 má sjá fæðutengd viðhorf þátttakenda út frá HS. Hjá stúlkum mátti aðeins 

greina mun á milli sátt við eigin matarvenjur og HS. Stúlkur sem fengu hærri stig á HS 

og borðuðu því almennt hollara og voru ánægðari með matarvenjur sínar (p = 0,019). 

Hjá drengjum fundust engin tengsl. 

Greina má tilhneigingu til marktækni meðal stúlkna og drengja. Hjá stúlkum, á 

milli þess að fá samviskubit við að borða sætindi og HS (p = 0,119), en fleiri stúlkur 

fengu samviskubit innan þess hóps sem fékk hærri stig á HS. Að auki var tilhneiging til 

marktækni á milli megrunar og HS (p = 0,117). Hlutfallslega fleiri stúlkur höfðu farið í 

megrun innan þess hóps sem fengu færri stig á HS og höfðu því færri hollustutengdar 

fæðuvenjur. Hjá drengjum var tilhneiging til marktækni á milli þess að vera sáttur við 

eigin matarvenjur og HS (p = 0,109), fleiri drengir voru sáttir innan hópsins sem 

stundaði fleiri hollustutengdar fæðuvenjur. 
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Tafla 5. Fæðutengd viðhorf út frá hollustustuðli. 

Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi 
innan hvers hóps (%) 

 

Hollustustuðull <5 

 

Hollustustuðull ≥5 

 
Stúlkur 

 
n = 149-160 

 
n = 34-36 

Ég fæ samviskubit  við að borða 
sætindi 

38,6 52,8 

Ég borða meira ef mér líður illa eða 
finn fyrir streitu 

35,0 30,6 

Ég er sátt við eigin matarvenjur 32,1 52,8* 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum 
12 mán. 

40,9 26,5 

 
Drengir 

 
n = 106-110 

 
n = 52-53 

Ég fæ samviskubit  við að borða 
sætindi 

20,4 30,8 

Ég borða meira ef mér líður illa eða 
finn fyrir streitu 

12,7 13,2 

Ég er sáttur við eigin matarvenjur 60,9 66,0 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum 
12 mán. 

13,2 15,1 

*p <0,05. 

  
Í töflu 6 má sjá fæðutengd viðhorf þátttakenda út frá ÓS. Enginn marktækur munur 

fannst á milli fæðutengdra viðhorfa og ÓS út frá kynjum. Það má greina tilhneigingu til 

marktækni í tveimur þáttum. Hjá stúlkum á milli þess að fá samviskubit og stigaskors 

ÓS (p = 0,099), en hlutfallslega fleiri stúlkur fengu samviskubit innan þess hóps sem 

fékk færri stig á ÓS. Hjá drengjum á milli þess að vera sáttur við eigin matarvenjur og 

ÓS (p = 0,109), en fleiri drengir voru sáttir við eigin matarvenjur innan þess hóps sem 

fékk færri stig á ÓS og höfðu því færri óhollustutengdar fæðuvenjur. 
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Tafla 6. Fæðutengd viðhorf út frá óhollustustuðli. 

Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi 
innan hvers hóps (%) 

 

Óhollustustuðull ≤3 

 

Óhollustustuðull >3 

 
Stúlkur 

 
n = 152-162 

 
n = 31-32 

Ég fæ samviskubit  við að borða 
sætindi 

43,8 28,1 

Ég borða meira ef mér líður illa eða 
finn fyrir streitu 

32,3 43,8 

Ég er sátt við eigin matarvenjur 35,0 40,6 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum 
12 mán. 

39,5 32,3 

 
Drengir 

 
n = 123-126 

 
n = 36-37 

Ég fæ samviskubit  við að borða 
sætindi 

23,6 24,3 

Ég borða meira ef mér líður illa eða 
finn fyrir streitu 

11,1 18,9 

Ég er sáttur við eigin matarvenjur 65,9 51,4 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum 
12 mán. 

13,8 13,9 

 

4.5. Fæðutengd viðhorf 

Í töflu 7 má sjá hvernig kynin upplifðu holdafar sitt og samband við fæðutengd viðhorf. 

Greina mátti mun á milli upplifunar á eigin holdafari og fæðutengdra viðhorfa hjá 

stúlkum og drengjum, þó mun meira hjá stúlkum. 

Sé horft á svörun innbyrðis milli þyngdarflokka sem þátttakendur skilgreindu sig 

í mátti sjá að algengara var að stúlkur sem töldu sig of þungar fengu samviskubit við að 

borða sætindi, en rúmlega helmingur stúlkna í þeim hópi svaraði fullyrðingunni játandi á 

móti 26-31% í hinum þyngdarflokkunum (p = 0,009). Einnig var algengara að þær 

stúlkur sem töldu sig of þungar borðuðu meira ef þeim leið illa eða fundu fyrir streitu 

eða tæplega helmingur á móti 21% og 25% í hinum flokkunum (p = 0,012). Meira en 
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helmingur þeirra sem töldu sig of þungar höfðu farið í megrun (59%) á móti 0% og 25% 

í hinum tveimur flokkunum (p <0,001). Einnig var munur á milli hópa í sambandi við 

sætti við eigin matarvenjur. Fæstar svöruðu því játandi innan hópsins sem töldu sig of 

þungar en flestar innan hóps sem töldu sig í venjulegri þyngd (p = 0,025).  

Hjá drengjum voru niðurstöður af allt öðrum toga. Meiri dreifni var á 

niðurstöðum meðal drengja sem töldu sig of létta, í venjulegri þyngd eða of þunga. 

Greina mátti mun milli hópa í tveimur spurningum. Innan hópsins sem töldu sig of 

þunga var stærstur hluti sem hafði einnig farið í megrun, 38% á móti 6% og 7% í hinum 

þyngdarflokkunum (p <0,001). Að auki var munur milli hópa um sátt við eigin 

matarvenjur, en stærstur hluti innan hópsins sem taldi sig í venjulegri þyngd var sáttur 

við eigin matarvenjur eða 81% á móti 55% og 36% í hinum flokkunum (p <0,001). 

Tafla 7. Fæðutengd viðhorf út frá upplifun á eigin holdafari. 

Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi í 
hverjum hóp (%) 

Hvernig flokkar þú þyngd þína? 

Of létt/-ur          Venjuleg/-ur       Of þung/-ur 

Stúlkur n = 19 n = 76 n = 94 

Ég fæ samviskubit ef ég borða sætindi 

 

  26,3  30,7   51,6* 

Ég borða meira ef mér líður illa eða ég 
finn fyrir streitu 

 

  21,0  25,0   44,7* 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum 
12 mánuðum 

 

   0  25,4   59,3** 

Ég er sátt við eigin matarvenjur   36,8  46,7   26,6* 

Drengir n = 48 n = 77 n = 36 

Ég fæ samviskubit ef ég borða sætindi 15,2 27,6 25,7 

Ég borða meira ef mér líður illa eða ég 
finn fyrir streitu 

 

10,6 9,1 25,0 

Ég hef farið í megrun á síðastliðnum 12 
mánuðum 

 

 6,4 6,6 38,2** 
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Ég er sáttur við eigin matarvenjur  55,3 80,5 36,1** 

*p <0,05. **p <0,001. 

Einnig er áhugavert að sjá fæðutengd viðhorf þátttakanda út frá því hvort þeir hafi farið í 

megrun eða ekki síðastliðna 12 mánuði (tafla 8). Mun fleiri stúlkur hafa farið í megrun á 

síðastliðnum 12 mánuðum eða 38% á móti 14% drengja (p <0,001) (tafla 2). 

Rúmlega helmingur stúlkna fékk samviskubit við að borða sætindi af þeim sem 

höfðu farið í megrun á móti 33% þeirra sem ekki höfðu farið í megrun (p = 0,005). 

Svipað mynstur átti við þegar borðað var meira ef um streitu eða vanlíðan var að ræða, 

stærri hluti taldi það eiga við sig innan hópsins sem hafði farið í megrun, 46% á móti 

27% (p = 0,008). Meirihluti stúlkna voru sáttar með eigin matarvenjur sem höfðu ekki 

farið í megrun eða 45% á móti 23% (p = 0,003). 

Hjá drengjum höfðu fáir farið í megrun og aðeins mátti greina mun á milli hópa í 

einni spurningu. Þannig voru flestir sem höfðu ekki farið í megrun sáttir við eigin 

matarvenjur eða 67%, en þeir sem höfðu farið í megrun 41% (p = 0,016).  

 

Tafla 8. Fæðutengd viðhorf út frá megrun. 

Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi í hverjum 
hóp (%) 

Hefur þú farið í megrun á síðastliðnum 12 
mánuðum? 

Nei                                  Já a.m.k. einu sinni 

Stúlkur n = 113 n = 70 

Ég fæ samviskubit ef ég borða sætindi 33,0 54,3* 

Ég borða meira ef mér líður illa eða finn fyrir 
streitu 

26,5 45,7* 

Ég er sátt við eigin matarvenjur 44,6 22,9* 

Drengir n = 138 n = 22 

Ég fæ samviskubit ef ég borða sætindi 22,2 31,8 

Ég borða meira ef mér líður illa eða finn fyrir 
streitu 

10,9 22,7 

Ég er sáttur við eigin matarvenjur 67,4 40,9* 

*p <0,05.   
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5 Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða kynjamun á milli fæðutengdra viðhorfa og tengsl 

milli fæðutengdra viðhorfa og fæðuvals. Eins voru skoðuð tengsl fæðutengdra viðhorfa 

við annars vegar upplifun á eigin holdafari og hins vegar við megrun. Svör við 

rannsóknarspurningum fengust eftir greiningu gagnanna. Þessi rannsókn leiddi í ljós 

kynjamun á fæðutengdum viðhorfum en stúlkur voru líklegri en drengir til að hafa 

neikvæð fæðutengd viðhorf. Fæðutengd viðhorf höfðu að litlu leyti áhrif á fæðuval, en 

munur fannst hjá stúlkum á milli HS og sætti við eigin matarvenjur. Einnig leiddu 

niðurstöður í ljós að álit á eigin holdafari og megrun auki líkur á að hafa neikvæð 

fæðutengd viðhorf og þá sérstaklega hjá stúlkum.  

5.1 Fæðutengd viðhorf milli kynja 

Kynjamunur var á milli allra fæðutengdra viðhorfa. Stúlkur voru líklegri til þess að fá 

samviskubit, borða meira ef um streitu eða vanlíðan var að ræða og að hafa farið í 

megrun. Drengir voru almennt sáttari en stúlkur með matarvenjur sínar. Einnig var 

munur á milli kynja í sambandi við upplifun á eigin holdafari, en meirihluti stúlkna töldu 

sig of þungar, en drengir töldu sig flestir vera í venjulegri þyngd og þar næst of léttir. Í 

öðrum rannsóknum hafa svipaðar niðurstöður komið fram. Sem dæmi voru tengsl milli 

líkamsímyndar og fæðumynsturs hjá börnum og unglingum skoðuð og kom í ljós að 

drengir voru ánægðari með líkamsímynd sína óháð holdafari á meðan nánast allar 

stúlkur óskuðu þess að hafa grennri líkama (Bibiloni, Pich, Pons og Tur, 2013). Í annarri 

rannsókn sýndu niðurstöður mun milli kynja, en fleiri stúlkur miðað við drengi voru 

óánægðar með líkamsstærð. Samband milli fæðuvenja og óánægju með líkama var 

einnig sterkara hjá stúlkum en drengjum (Mäkinen, Puukko-Viertomies, Lindberg, 

Siimes og Aalberg, 2012). Samkvæmt Wardle og félögum (2004) er kynjamismunur á 

hugsunum um mat. Stúlkur og drengir hugsa og hegða sér mismunandi í sambandi við 

mataræði. Stúlkur eru líklegri til að fara í megrun og trúa á mikilvægi hollrar og 

næringaríkrar fæðu. Einnig eru stúlkur almennt í meirihluta við að upplifa samviskubit 

við að borða óholla fæðu í samanburði við drengi (Wansink, Cheney og Chan, 2003). 



	

34	

Þegar líkamsþyngdarstuðull var borinn saman við upplifun á eigin holdafari mátti 

sjá að stór hluti stúlkna í kjörþyngd töldu sig of þungar (41%) en hjá drengjum í 

kjörþyngd var stór hluti sem taldi sig of létta (38%). Þessar niðurstöður benda til þess að 

hópur ungmenna sem fellur undir kjörþyngd sé haldinn ranghugmyndum um holdafar 

sitt og verður það að teljast áhyggjuefni. Algengt er að unglingar upplifi að þau séu of 

þung eða feit þótt líkamsþyngdarstuðull þeirra sé innan réttra marka. Stúlkur eru líklegri 

til að líta á líkama sinn öðruvísi en hann er og dæma sig feitari en þær eru í raun 

(Sweeting og West, 2002).  

5.2 Fæðuval 

Munur var á HS milli kynja. Drengir borðuðu að meðaltali hollara en stúlkur. Drengir 

sem fengu fimm eða hærra á HS voru 32% en stúlkur voru 18%. Ekki var að sjá mun í 

ÓS milli kynja. Skoðuð voru fæðutengd viðhorf út frá báðum stuðlum. Hjá stúlkum 

fannst munur á milli stigaskors HS og að vera sátt við eigin matarvenjur, en þær sem 

fengu hærra HS voru almennt sáttari með matarvenjur sínar. Enginn tengsl fundust hjá 

drengjum út frá HS né út frá báðum kynjum í ÓS.  

Mikilvægt er að  hafa í huga að áhugi drengja á hollri fæðu í þessari rannsókn 

getur stafað af vali þátttökuskóla þar sem báðir skólarnir eru með íþróttabrautir. Í báðum 

skólum er algengara að strákar sæki nám á slíkum brautum og því má gera ráð fyrir að 

úrtakið spegli það að einhverju leyti. Samkvæmt rannsóknum borða unglingar sem 

stunda íþróttir hollari fæðu og fara frekar eftir næringarráðleggingum (Garcin, Doussot, 

Mille-Hamard og Billat, 2009). Svipaðar niðurstöður og þessar hafa áður komið fram en 

fæðuvenjur voru mismunandi milli kynja, þar sem heilbrigðar fæðuvenjur voru algengari 

meðal drengja en stúlkna (Mäkinen, Puukko-Viertomies, Lindberg, Siimes og Aalberg, 

2012). Breytingar hafa orðið á áherslum um mataræði og heilsu og nú til dags eru sífellt 

fleiri drengir sem huga að mataræði og útliti. Áður fyrr beindist nánast öll athygli að 

stúlkum, sem dæmi má nefna í auglýsingum og á samfélagsmiðlum er áberandi hvernig 

stúlkur eiga að líta út. Athyglin er farin að beinast í auknum mæli að drengjum en mikil 

áhersla er einnig lögð á útlit þeirra. Að vera skorinn og vöðvastæltur er hugsun meðal 

margra drengja í dag. Það þarf því einnig að huga að þeim, hvernig líkami þeirra er 

skilgreindur og hvernig þeir upplifa sig (Frost, 2003). 
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5.3. Fæðutengd viðhorf  og samspil við holdafar og megrun 

Skoðuð voru tengsl milli fæðutengdra viðhorfa og upplifunar á eigin holdafari og hvort 

þátttakendur höfðu farið í megrun. 

Þær stúlkur sem töldu sig of þungar voru í öllum tilfellum með neikvæðustu 

viðhorfin í samanburði við hina hópana; að fá samviskubit við að borða sætindi, að 

borða meira ef um streitu eða vanlíðan var að ræða og að hafa farið í megrun. Hjá 

drengjum fundust tengsl á milli álits á eigin holdafari og að vera sáttur við eigin 

matarvenjur. Drengir voru almennt sáttari með matarvenjur sínar sem töldu sig í 

venjulegri þyngd en fæstir voru sáttir í þeim hópi sem töldu sig of þunga. Einnig fundust 

tengsl milli megrunar og fæðutengdra viðhorfa. Þá voru þær stúlkur sem höfðu farið í 

megrun í meiri hættu á að hafa þessi sömu neikvæðu viðhorf. Hjá drengjum fundust 

tengsl á milli megrunar og sætti við eigin matarvenjur, en drengir sem höfðu ekki farið í 

megrun voru sáttari með matarvenjur sínar. 

Í þessari rannsókn var áberandi að hópur stúlkna sem töldu sig of þungar voru 

alltaf með hæstu prósentuna í neikvæðu fæðuviðhorfunum en niðurstöður voru dreifðari 

meðal drengja. Til stuðnings við niðurstöður telja rannsóknir að lakari líkamsímynd 

meðal unglinga spái fyrir um auknar líkur á óheilsusamlegri fæðuhegðun og því að fara í 

megrun. Hamlandi viðhorf eru einnig algengust hjá þeim sem eru ósáttir við eigin 

líkamsþyngd sem og meðal þeirra sem eru of þungir (Neumark-Sztainer, Paxton, 

Hannan, Haines og Story, 2006; Ólöf Dröfn Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Eyrún 

Torfadóttir, Anna Sigríður Ólafsdóttir og Laufey Steingrímsdóttir, 2016). Að auki eykur 

megrun líkur á neikvæðum tilfinningum og viðhorfum í tengslum við fæðuhegðun. Fólk 

sem hefur farið í megrun missir frekar stjórn á fæðuinntöku og fæðuvali og borðar meira 

(Canetti, Bachar og Berry, 2002; Macht, 2008). 

5.4. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Í rannsókninni voru skoðaðir andlegir þættir sem hafa áhrif á fæðuhegðun en vitað er að 

andleg vellíðan er lykilatriði fyrir góða heilsu. Rannsóknin gefur innsýn í hugsun ungs 

fólks, aldursbilið er þétt frá 16-17 ára og því hægt að yfirfæra niðurstöður á þennan 

aldur, en á unglingsárunum frá 13-19 ára eiga sér stað miklar breytingar bæði á 

vaxtarlagi og hugsunarhætti. 
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Í rannsókninni var notast við spurningalista sem henta vel þegar safna þarf 

upplýsingum um þekkingu, viðhorf og tilfinningar. Spurningalistar gefa mælanlegar 

upplýsingar og auðveldara er að ná til fleiri þátttakenda. Þó er hætta á að þátttakendur 

misskilji spurningar, vanda sig ekki við svör eða svari ósatt. Ekki er hægt að dýpka 

skilning í svörum eða spyrja þátttakandann nánar. Að auki eru veikleikar 

rannsóknarinnar að báðir skólarnir voru á höfuðborgasvæðinu og gæti reynst erfitt að 

yfirfæra niðurstöður á skóla í dreifbýli ásamt því að þátttakendur gáfu upp eigin hæð og 

þyngd í stað áreiðanlegra og nákvæmra mælinga. 
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6 Lokaorð 

Áhugvert er að sjá hve margir unglingar reyna að borða holla fæðu og sjá tilgang í að 

huga að mataræði sínu. Þó niðurstöður hafi ekki komið á óvart í sambandi við að stúlkur 

fengu frekar samviskubit við að borða sætindi og borðuðu meira vegna streitu er 

munurinn þó jafnvel meiri en höfundur bjóst við. Það sama á við um álit á eigin 

holdafari, afgerandi var hvað stúlkur líta neikvæðara á sig og telja sig of þungar. Einnig 

kom á óvart að drengir borðuðu hollara en stúlkur í rannsókninni, en margir hefðu 

líklega spáð fyrir um það andstæða. Niðurstöðurnar varpa frekara ljósi á sambandið milli 

viðhorfa unglinga og  fæðuvals þeirra. Það er áhyggjuefni að svo stór hluti ungmenna fái 

samviskubit við að borða sætindi og hafi farið í megrun á unga aldri. Að auki vekur það 

áhyggjur að ranghugmyndir ungs fólks um eigið holdafar séu jafn miklar og 

niðurstöðurnar benda til um 40% stúlkna í kjörþyngd töldu sig of þungar og sambærilegt 

hlutfall drengja töldu sig of létta. 

Á Íslandi hafa viðhorf unglinga og andlegir þættir í tengslum við fæðuval lítið 

verið kannaðir. Mikilvægt er að fá betri innsýn í þessa þætti þar sem þeir hafa áhrif á 

heilbrigði einstaklinga. Þótt hægt sé að horfa til annarra landa þá er fæðuval nátengt 

menningu hvers lands sem gerir innlendar rannsóknir nauðsynlegar ef áætla á vanda og 

vinna að úrlausnum.  

Til að auka líkur á heilsusamlegu fæðuvali og til að bæta líkamsímynd stúlkna og 

drengja til sjálfs síns þurfa bæði breytingar á samfélaginu og einstaklingum sjálfum að 

eiga sér stað. Mikilvægt er að fjalla meira um kosti þess að borða hollt í stað þess að 

gefa óhollustunni mestu athyglina. Það er mikilvægt að áherslan sé á að borða fjölbreytt 

fæði í samræmi við ráðleggingar. Það þarf  að ræða um heilbrigði, bæði andlegt og 

líkamlegt en minna um þyngd og útlit með því markmiði í huga að styrkja líkamsímynd. 

Einnig þarf að auka aðgengi að hollri fæðu og hafa hollu kostina sýnilegri.  

Hugmynd þessa verkefnis var að skoða upplifun unglinga á sjálfum sér, líðan 

þeirra í tengslum við mat og hvernig viðhorf hafa áhrif á fæðuval. Áhugavert væri að 

skoða mælanleg gildi sem til eru fyrir hluta þátttakenda tengt holdafari. Einnig væri 

fróðlegt að nota gögn um þátttakendur við 18-20 ára aldurinn og sjá hvort mikil breyting 
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á viðhorfum hafi átt sér stað, þar sem á þessu tímabili breytist bæði vaxtarlag og 

hugarfar til muna. Ljóst er að margir þættir hafa áhrif á fæðuhegðun og fæðuval og þörf 

er að kanna frekar íslenskan raunveruleika á þessu sviði. 
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